


Vad vi brinner för: 
Att ta vara på bandytraditionen och leverera  
den genom nära och folkliga totalupplevelser 



Vår vision: 
Att vara den inbjudande, integrerande mötesplatsen 
för klubbar, besökare, följare och näringsliv



Vår mission: 
Få fler att uppleva bandyns underhållning och gemenskap



VÅRA PRINCIPER 
Sammanfattar hur vi är, vad vi vill och vad vi prioriterar i det dagliga 

SNABBA VÄNDNINGAR 
Är man inte störst får man tänka smart och vara effektiv. Det 
gör oss aktuella och relevanta.

STARKA TILLSAMMANS 
Motståndare på plan men utanför är vi samma lag. 
Genom gemensamma signaler skapas tydlig igenkänning. 

TOTALUPPLEVELSER 
Vi levererar totalupplevelser. Matchen är i centrum 
men det är den totala leveransen besökarna bär  
med sig.

INBJUDANDE OCH NÄRA 
Vi är folkliga och till för alla och låter fansen komma nära spelet 
och spelarna. 

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR 
Vi är professionella och strävar efter hög kvaliteti allt vi gör.  

LOKALSPORTEN 
Bandyn har stor spridning i landet och har stor betydelse för 
många orter. Vi värdesätter lokalkultur.

TRADITIONSRIK 
En anrik sport som berört många genom åren och kommer 
fortsätta beröra i många år framöver. 

KUNSKAP 
Vi har bäst förståelse för hur sporten och spelet 
utvecklas och bjuder på den kunskapen. Vi sätter 
händelser i sammanhang och berättar hur det 
påverkar Elitserien.  

SUND EKONOMI 
Vi lever efter att all verksamhet över tid skall drivas 
utifrån att sund ekonomi skall gälla all verksamhet 
såväl lokalt som centralt.




Primär målgrupp:  
Upplevelsesökande familjer



I Elitserien gör Sveriges bästa bandylag upp om vem som blir årets mästare.

Vår roll är att utveckla och driva mötesplatsen för Sveriges bästa bandy. Det gör vi 
genom att klubbarna bjuder in gäster för att tillsammans skapa och ta del av vår 
unika underhållning och gemenskap.


Vår vision är att vara den inbjudande och integrerande mötesplatsen för klubbar, 
besökare, följare och näringsliv. För att nå dit krävs att vi bygger vidare på 
bandyarvet och erbjuder det genom äkta, nära och folkliga totalupplevelser. Vi bjuder 
in till bandyfamiljens gemenskap. Upplev det snabba spelet med de snabba 
vändningarna. Blinka inte!


Vi vill att ännu fler människor ska få uppleva bandyns underhållning och gemenskap. 
För bandy är underhållning på riktigt. Vi är nära. Vi väcker känslor över hela Sverige, 
och det har vi gjort sedan 1907. Det är vår sport, hela Sverige lokalsport och här har 
vi samlat nationens bästa lag. 


   

Elitserien - Gemenskap sedan 1907



GEMENSKAP SEDAN 1907

ELITSERIENS HUVUDBUDSKAP:






