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Elitseriens första 
samhällsrapport  
är här!
Vi på Svensk Elitbandy visste på förhand att den samhällsnytta 
som alla våra klubbar i Elitserien herr och dam bedriver är 
omfattande och stor. Nu har vi också sett till att kartlägga och 
sammanställa mer konkret vad som görs inom respektive klubb. De 
olika aktiviteterna redovisas genom denna Samhällsrapport, som är 
den allra första i sin form. 

Det som vi betecknar som samhällsengagemang är brett och 
omfångsrikt. Det börjar oftast i den ordinarie barn- och ungdoms-
verksamheten där vi hittar alla tjejer och killar i de seriespelande 
lagen. Drygt 3 300 barn och ungdomar spelar bandy och får sin 
fostran genom våra 19 klubbar som har 9 elitlag i damligan och 14 
elitlag i herrligan. Sedan har vi populära Skridskokul och Bandykul där 
knattar i tidig ålder ges möjlighet att få testa på skridskoåkning för 
allra första gången. Skridskokul och Bandykul drivs av bandyföreningar 
runt om i Sverige, genom ett initiativ från Svenska Bandyförbundet. 
Senaste säsongen kom drygt 1 700 knattar i kontakt med denna 
verksamhet genom våra elitlag. 

Samhällsengagemanget stannar dock inte på isen, utan 
vi hittar det även utanför bandyplanen. Exempel på det är alla de 
samverkansprojekt och initiativ som görs tillsammans med skolor 
lokalt ute i våra elitklubbar. Här är ofta våra spelare och ledare viktiga 
ambassadörer för att lyfta värdegrundsfrågor för skolelever i samband 
med olika besök. Flera klubbar har idag också startat upp uppskattade 
trygghetsskapande aktiviteter för ett mer inkluderande samhälle. Det 
kan röra sig om integrationsprojekt där människor från andra kulturer 
och etnisk bakgrund får stifta bekantskap med vår idrott. Genom 
bandyn kan vi skapa ett sammanhang och en ökad tillhörighet.

Vi som liga och alla våra klubbar har en viktig och betydelsefull 
roll även framöver när det kommer till samhällsengagemang. Och vi 
tror att det är i samarbete och samverkan med näringslivet och våra 
företag och tillsammans med andra ideella organisationer som dessa 
insatser kan få allra störst effekt och påverkan. 

Trevlig läsning!

Per Selin 
LIGACHEF, SVENSK ELITBANDY 
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1 700
knattar kom i kontakt 
med våra elitlag genom 

Skridskokul eller 
Bandykul förra säsongen.

20 
olika strategiska samarbeten 

med idéburna och 
sociala organisationer  
bedrivs genom våra klubbar.

18 
olika läger och cuper 
genomförs genom våra 
elitlags verksamheter. 

11
klubbar bedriver idag 
samverkan med  
olika skolor eller  

erbjuder verksamhet  
som ”bandyfritids”.

6
klubbar har initierat 

projekt eller initiativ där 
integration står i fokus.

3 300
barn och ungdomar  

spelar bandy i våra  
19 elitlag.

Elitseriens 
samhällsengagemang 

i siffror



6

AIK BANDY

Vår värdegrund 
utgår från AIK-stilen
Vår ambition är att vara det vi heter, nämligen Allmänna 
Idrottsklubben. Vi vill att så många som möjligt skall idrotta eller 
åtminstone prova på att idrotta. Vår övertygelse är att lagidrott 
skapar en bra miljö med tydliga värderingar som formar barn och 
ungdomar inför framtiden. Vår verksamhet lutar sig och lever efter 
vår värdegrund som benämns AIK-stilen.

 . Skridskokul har engagerat mellan 70-120 
barn och ungdomar vid varje tillfälle som vi 
genomfört det. Vi genomför mellan 10-13 
träffar per säsong. Skridskokul riktar sig till barn 
och ungdomar som är mellan 4-14 år. . Vi i AIK Bandy tycker det är av yttersta vikt 
att våra a-lagsspelare bistår och deltar i 
Skridskokul, vilket vi också betonar för dem 
innan vi tecknar a-lagskontrakt.  
Våra elitspelare är viktiga förebilder och idoler 
för de knattar som startar upp via Skridskokul.  . Enkla och tydliga mål som vi i AIK Bandy 
arbetar utefter är; att alla i AIK känner till den 
värdegrund klubben står för; att alla har 
samma definition av värdegrundsbegreppen; 
och att värdegrunden är en del av den 
vardagliga verksamheten. . Vi jobbar även med ett utbildningsprogram 
som vi kallar för Vi spelar ihop.  
Detta utbildningsprogram syftar till att väcka 
insikt och förståelse för värdegrundsfrågor 
och dess begrepp bland spelare, ledare och 
föräldrar, för att därigenom utveckla den sociala 
förmågan hos såväl enskilda individer som  
hela laget/gruppen. 

 . Utbildningen gällande AIK-stilen följer  
RF:s riktlinjer och genom detta arbete jobbar 
vi tillsammans för att förebygga alla typer av 
kränkningar och mobbning inom laget och 
åldersgruppen. . AIK Bandys långsiktiga strategi med framtida 
skolsamarbeten är att i samverkan med 
andra skapa goda miljöer som på bästa sätt 
bidrar till trygghet, välmående och utveckling 
av barn och ungdomars psykologiska, sociala, 
fysiska och idrottsliga utveckling. Strategin för 
detta är främst inriktad mot AIK:s huvudsakliga 
upptagningsområde i Norrort och vidare i  
hela Stockholm.

Vi bedriver idag vår barn- och 
ungdomsverksamhet på Bergshamra 
IP i Solna. I samarbete med AIK 
Ishockey har vi inom AIK Bandy 
ambitionen att få igång flick- och 
pojklagsverksamhet under 2022. 

Den senaste säsongen har vi 
genomfört Skridskokul med mellan 
70-120 barn per tillfälle.
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Vi i AIK Bandy tycker det 
är av yttersta vikt att våra 

A-lagsspelare bistår och deltar 
i Skridskokul, vilket vi också 

betonar för dem innan vi 
tecknar a-lagskontrakt. 



8

BOLLNÄS BANDY

Respekt, glädje  
och gemenskap  
bygger vårt 
samhällsengagemang
Under säsongen arrangerar vi ett flertal aktiviteter som Skridskokul,  
Bandykul, Bandyfritids, Sommarbandy och en framstående lägerverksamhet.  
Alla våra samhällsengagemang utgår från grundvärderingen att alla  
människor är lika mycket värda och vi vill vara en trygg förening från 
barnverksamhet till A-lag.

 . Varje lördag under bandysäsongen engagerar 
Bandykul omkring 60 barn i åldern 5–8 år.  . Tillsammans med Fritidsbanken är det även 
möjligt att låna utrustning. På Bandykul sätter 
vi glädjen i fokus där både nybörjare och mer 
vana skridskoåkare är välkomna. . Som ett led i vårt arbete med integration 
har vi tillsammans med kommunen tagit fram 
material om Bandykul på sex olika språk.  . Vårt mycket uppskattade Höstlovsläger 
genomfördes senaste säsongen under fyra 
fartfyllda dagar. . Under hösten 2022 planerar vi att 
tillsammans med skolor i närområdet starta 
upp Bandyfritids. Denna verksamhet riktar sig 
till barn i årskurs 1-3. Ambitionen är att hämta 
barnen med buss för att sedan åka skridskor 
på Sävstaås IP. Även detta initiativ stödjer 
Fritidsbanken oss i.     . Bollnäs Stadslopp arrangerades i år 
för 20:e gången. Syftet med detta lopp är 
att våra A-lagsspelare och våra spelare från 
ungdomslagen tillsammans med våra partners 
och privatpersoner tillsammans springer 
in pengar till förmån för Bollnäsbandyn. 
Sommaren 2022 sprang de 52 deltagarna 
tillsammans in 180 000 kronor. 

 . Paprikaloppet äger rum samma dag  
som Bollnäs Stadslopp och riktar sig till  
de allra yngsta. Sommaren 2022 deltog hela 
220 barn i Paprikaloppet, vilket är rekord i 
antalet deltagare. . Genom vårt samhällsinitiativ Tillsammans 
för Bollnäs Bandy har vi lanserat swish-
kampanjer och lotterier med syftet att stärka 
vår klubb.  . Vi har ett projekt där vi samlar in pengar till 
en skola i Massajaområdet i Kenya. Genom 
detta projekt har vi kunnat ge tjejerna på skolan 
ett internatboende. 

Vi har 250 aktiva spelare i 
vår förening idag. 100 tjejer 
och killar engageras genom 
vår ungdomsverksamhet. 
Våra ungdomslag erbjuds 2-3 
aktivitetstillfällen i veckan.  

60 knattar mellan 5-8 år engageras 
genom Bandykul som genomförs varje 
lördag under bandysäsongen.
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Tillsammans med Fritidsbanken är 
det även möjligt att låna utrustning. 
På Bandykul sätter vi glädjen i fokus 

där både nybörjare och mer vana 
skridskoåkare är välkomna.
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BROBERG SÖDERHAMNS IF

Tillsammans  
gör vi skillnad
Under säsongen arrangerar vi ett flertal aktiviteter som  
Skridskokul, Bandykul, Bandyfritids, Sommarbandy och en 
framstående lägerverksamhet. Alla våra samhällsengagemang utgår 
från grundvärderingen att alla människor är lika mycket värda och 
vi vill vara en trygg förening från barnverksamhet till A-lag.

 . Varje söndag genomför vi Skridskokul  
och Bandykul, vilket engagerar 40–50 barn  
per tillfälle. . Vi anordnar Bandyfritids tillsammans med 
alla skolor i kommunen vid 10 olika tillfällen 
under säsongen, vilket engagerar runt 450 olika 
barn. Initiativet innebär att vi hämtar barnen 
på fritids och åker till Helsingehus Arena. Där 
bjuder vi på mellanmål och utrustning så barnen 
kan prova på att åka skridskor innan vi skjutsar 
tillbaka dem till fritids igen.  . Genom vår lägerverksamhet anordnar vi 
Sportlovsbandy, Höstlovsbandy och 
Sommarbandy. Sommarlägret är det 
största och håller på under en hel vecka 
under sommarlovet. Lägret är riktat mot tjejer 
och killar födda 2007–2010 och innefattar 
aktiviteter i området, boende och såklart en 
massa bandyspel. Senaste säsongen deltog 61 
killar och 3 tjejer. . Vi har utvecklat en 5-årsstrategi för hur vi 
tänker kring vår ungdomsverksamhet. Denna 
strategi innefattar bland annat att tillsätta en 
handledare i ledarskap för våra ungdomstränare 
och en materialansvarig som kan hjälpa lagen 
med inköp. Allt detta kommer göras i linje med 
vår grundvärdering: Allas lika värde och villkor! . Som ett led i Broberg/Söderhamn Bandy IF:s 
värdegrundsarbete samarbetar vi med GAPF 
(Glöm Aldrig Pela och Fadime), en förening som 

arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
Vi låter föreningens logga pryda våra matchställ, 
samt erbjuder medlemmar information och 
utbildning rörande GAPF:s viktiga arbete. . Vi arbetar tillsammans med RFSL 
Hälsingland i deras arbete för alla 
människors lika värde oavsett nationalitet, 
etniskt ursprung, religion, kön, ålder eller 
sexuell läggning. Även detta visar vi genom att 
bära logotypen på vårt matchställ, och tillförse 
utbildning inom dessa frågor. Vi deltar även i 
Prideparaden, som ett sätt att visa stöd för  
allas lika värde.

Vi har 200 aktiva spelare i vår 
förening idag. 100 tjejer och 
killar engageras genom vår 
ungdomsverksamhet. 

40-50 knattar engageras i snitt 
per tillfälle genom Skridskokul och 
Bandykul som genomförs varje 
söndag under bandysäsongen.

Bandyfritids arrangeras 10 gånger per 
säsong med 450 barn inskrivna. 



11

 Initiativet innebär att vi hämtar 
barnen på fritids och åker till 
Helsingehus Arena. Där bjuder 
vi på mellanmål och utrustning 

så barnen kan prova på att 
åka skridskor innan vi skjutsar 

tillbaka dem till fritids igen. 
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EDSBYNS IF BANDY

Edsbyhjärtat  
– rörelse, utveckling, 
gemenskap
Vårt samhällsengagemang består av olika aktiviteter som 
Bandyskolan, samarbeten med skolor i Ovanåkers kommun  
samt andra viktiga samhällsinsatser för olika målgrupper.  
Mitt i allt har vi det pulserande Edsbyhjärtat som alla våra  
initiativ utgår ifrån. Här kan vårt kunnande bidra med att 
skapa ett mer inkluderande och aktivt samhälle.  

 . Vårt samhällsengagemang Edsbyhjärtat 
utgår ifrån tre viktiga ledord – rörelse, 
utveckling, gemenskap. Här ryms mängder  
av aktiviteter och insatser, för både yngre  
och äldre. . I samarbete med folkhälsan på  
Ovanåkers Kommun genomför Edsbyhjärtat 
skolbesök, där spelare träffar elever för 
samtal och aktiviteter med särskilt fokus på 
rörelse och kost. . Bland våra aktiviteter för yngre finns 
också populära Loes Skridskokul som har 
genomförts en gång per vecka under säsongen 
och nått totalt 36 tjejer och killar upp till åtta 
års ålder. Vi har också genomfört prova-på-
aktiviteter för att nå fler tjejer mellan 8-13 år. . Vår barnklubb Klubb Loe är också en del av 
Edsbyhjärtat. Här sprider våra maskotar glädje 
och dessutom erbjuds gratis barnpassning vid 
match i samarbete med VoxGym. . Vi har flera gånger bjudit på gratis fika för 
pensionärer, ibland i samband med match 
och i sällskap av föreningens legendarer. . Tillsammans med Edsbyns Bibliotek erbjuds 
fyra lånesäsongskort vid varje match, och 
riktas till de som inte har råd att gå på bandy 
eller som vill upptäcka sporten för allra  
första gången. . Tillsammans med Svenska Kyrkan genomför 
vi vår uppskattade julklappsinsamling.

 . Inför säsongen genomfördes en auktion 
av exklusiva tröjor, där överskottet gick till 
välgörande ändamål. . En viktig del för klubben är att fostra 
framtidens bandyspelare. Ett led i detta är att 
kunna erbjuda Bandyakademin. Denna 
bandyakademi utgörs av ett samarbete som 
vår klubb har med välrenommerade VoxGym 
(Voxnadalens Gymnasium). 

Vi har 227 aktiva spelare i vår 
förening idag. Av dessa spelare  
är 47 seniorer, 144 ungdomar  
och 36 knattar. 

Loes Skridskokul engagerade  
under året 36 deltagare och 
genomfördes en gång per vecka  
under bandysäsong.
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Vårt samhällsengagemang 
Edsbyhjärtat utgår ifrån 

tre viktiga ledord – rörelse, 
utveckling, gemenskap.  
Här ryms mängder av 

aktiviteter och insatser, för 
både yngre och äldre.
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FRILLESÅS BK

Engagemang för  
ung och gammal
Gemenskapen och vår familjära sida är en stor del av vår identitet, 
både på och utanför isen. Vi har en genuin och äkta tradition 
att luta oss tillbaka på, samtidigt som vi blickar framåt och vill 
utvecklas. I Frillesås Bandy ser vi till att ta vårt ansvar för ett mer 
inkluderande och aktivt samhälle. 

 . Vi erbjuder ett utvecklingslag till de som 
är för gamla för våra ungdomslag men som inte 
vill göra en elitsatsning. . Vi har som klubb startat upp processen för 
att bli en hälsocertifierad förening, vilket 
är ett initiativ från Kungsbacka kommun. Syftet 
med certifieringen är att barn, ungdomar och 
andra aktiva ska kunna vara aktiva i en hälsosam 
och ännu tryggare föreningsmiljö. . Vi har en tydlig policy att arbeta mot 
droger, tobak och alkohol i samhället. 
Vi vill visa att alkoholhaltiga drycker inte hör 
hemma på vår bandyarena, speciellt eftersom 
stora delar av vår publik är barnfamiljer.  
Vi ser till att det ingår information och material 
angående detta inom utbildningar om socialt 
ledarskap. Detta för att vi tillsammans ska 
kunna nå våra mål och motverka användningen 
av tobak, alkohol och droger.  . Vi har tagit initiativ för miljöfrågan och en 
mer hållbar utveckling genom att lansera en 
”köp-byt-sälj-sida” på vår hemsida. Här kan våra 
medlemmar lägga ut annonser och kontakta 
andra personer som vill köpa, sälja eller byta 
bandyprylar. Detta bidrar till att låta kläder och 
utrustning få ett nytt liv och återbruk, istället 
för att de ska slängas.  . Vi har under året haft ett samarbete med 
Drottning Silvias barnsjukhus. Dagen innan 
julafton lämnade vi över matchtröjor i lämplig 
barnstorlek som en julklappsgåva  
till barn som fick fira jul på sjukhuset.  

Utöver de uppskattade tröjorna fick barnen 
även godis i tablettask i en unik FBK-design, 
samt fribiljetter till anhöriga för att ge de 
möjlighet att komma iväg på aktiviteter med 
syskon eller liknande. . Vi kör Bandybussen från Kungsbacka 
och Varberg, via flera hållplatser, vid varje 
hemmamatch där vår publik kan boka 
plats så att alla som vill ska kunna ta sig till 
Sjöaremossen och se bandy live. . Vi går nattvandring i kommunen under ett 
antal tillfällen under året för att skapa trygghet i 
vårt samhälle med vuxennärvaro. . Vi ordnar busstransport för våra skolor i 
närområdet så de kan komma till Sjöaremossen 
och åka skridskor på sina friluftsdagar.

Vi har idag 145 aktiva spelare 
i vår förening. Av dessa är 120 
tjejer och killar en del av vår 
ungdomsverksamhet från U10 till 
U19. Ungdomsverksamheten bedrivs  
i samarbete med vår grannklubb 
Sunvära SK.  

40-50 knattar engageras i vår Bandy- 
och Skridskoskola som genomförs en 
gång per vecka under bandysäsong.
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Vi vill visa att alkoholhaltiga drycker 
inte hör hemma på vår bandyarena, 
speciellt eftersom stora delar av vår 

publik är barnfamiljer. 
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GRIPEN TROLLHÄTTAN BK

Vi fostrar framtidens 
bandyspelare och 
samhällsmedborgare
Gripen Trollhättan BK startade 1936 och har en stolt och anrik historia.  
Vi bedriver idag en framgångsrik ungdoms- och elitverksamhet.  
Förutom att vi tillsammans skall försöka nå sportsliga framgångar på isen  
är det lika viktigt att fostra ”samhällsmedborgare” som är goda kamrater  
likväl som ansvarskännande individer. Därför jobbar vi aktivt med sociala  
värderingar, hälsofrågor samt etik och moral i vår förening. 

 . Vår vision är att utgöra ett kraftfullt 
idrottsligt alternativ i Trollhättans Stad som 
möjliggör för barn och ungdomar att kunna 
utöva idrott under jämlika och likvärdiga 
förhållanden.  . Vi anordnar Bandy- och Skridskokul 
i åldersgrupperna 4-9 år. Senaste säsongen 
engagerades 100 knattar i denna verksamhet 
som genomfördes vid totalt 20 tillfällen under 
bandysäsongen.  . På Skridskokul tar man sina första skär på 
isen under lekfulla former. Här ska man i tidig 
ålder kunna lära sig att åka skridskor. Nästa 
naturliga steg i utvecklingen är Bandykul 
där vi förutom att åka skridskor även ser till 
att erbjuda möjligheten att lira bandy med 
varandra.    . Vårt skol- och ungdomsprojekt sorteras  
in under konceptnamnet Kul På Is.  
Vi genomför årligen 12 träffar med elever  
på olika skolor i Trollhättan. Genom Kul På Is 
får alla skolungdomar möjlighet att testa på att 
åka skridskor samtidigt som man får motion 
och en möjlighet att röra på sig.  
Vårt mål är att skapa en meningsfull aktivitet 
och erbjuda en naturlig väg in i föreningslivet. Vi 
vill samtidigt synliggöra Slättbergshallen som en 

naturlig mötesplats där barn och ungdomar kan 
träffas och ha roligt. . Vi som förening vill se till att öka 
aktiviteten på isen samtidigt som vi erbjuder 
Slättbergshallen för en större mängd barn 
i samhället. Genom vår idrott ser vi till att 
integrera barn och ungdomar i samhället, 
där man har olika etnisk härkomst och 
bakgrund.  . Vi vill också synliggöra för barn att idrott och 
bandy kan vara ett framtida fritidsintresse som 
är bra för hälsan men framförallt ROLIGT att 
få utöva.

Vi har idag cirka 210 aktiva spelare 
i vår bandyförening. Vår barn- och 
ungdomsverksamhet består av ca  
172 bandyspelande killar och tjejer 
från sju år och uppåt, varav 25 
procent är tjejer.  

100 knattar engagerades i vår 
Bandy- och Skridskokul under senaste 
säsongen. 
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Vi vill samtidigt synliggöra 
Slättbergshallen som en naturlig 

mötesplats där barn och ungdomar 
kan träffas och ha roligt.
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HAMMARBY BANDY

Vi bygger broar  
mellan människor
Vårt samhällsengagemang består av olika aktiviteter med alltifrån  
Skridskokul för våra knattar, till integrations- och välgörenhetsprojekt  
där vi kan göra skillnad för människor i vårt samhälle.  
Vi ser till att ta vårt ansvar för ett mer inkluderande och aktivt samhälle.  
Och tillsammans med våra partners ser vi till att bygga broar mellan människor.

 . Vi genomför ett 60-tal aktiviteter för barn 
och ungdomar. För de minsta erbjuder vi 
Skridskokul, Bandykul och Bandyfritids, 
vilket är en väldigt uppskattad del av vår 
verksamhet som genomförs under bandy-
säsongen. Denna del fortsätter att växa i både 
antal och popularitet för varje säsong. . Vi är aktiva på allmänhetens åkning 
med skridskoslipning, skridskouthyrning och 
kioskverksamhet. I samverkan med skolor ser 
vi till att låna ut skridskor och klubbor för att 
göra idrotten mer tillgänglig för fler. . Vår klubb deltar i olika inkluderingsprojekt 
där vi bjuder in personer som inte brukar gå 
på bandy för att se och uppleva sporten och få 
chansen att prova på att utöva den.  
Vi jobbar också aktivt med inkludering som  
en naturlig del av vår vardagliga verksamhet och 
i vårt värdegrundsarbete. . Tomtefonden delar varje år ut bidrag  
till någon eller några inom Hammarby  
Bandys ungdomssektion. Denna fond  
instiftades 2009 och startades för att  
hedra minnet av Hammarbylegendaren  
Johan ”Tomten” Johansson. . Under sommaren 2022 arrangerades 
Zinkenloppet för allra första gången. 
Tillsammans sprang de 115 deltagarna ihop 
totalt 1 422 varv i det 30 minuter långa loppet. 
Det gav en samlad intäkt på 72 933 kronor. Av 
denna summa gick 29 000 kronor till UNHCR:s 
viktiga stöd till Ukraina. . Vi har sedan flera år tillbaka ett samarbete 
med Situation Stockholm, där vi ser till  

att uppmärksamma deras viktiga arbete 
genom våra olika kanaler och våra matchevent. 
Tillsammans kan vi hjälpa varandra till att  
göra Stockholm till en bättre och mer 
inkluderande stad. . 130 st (d.v.s. nästan en tredjedel) av  
våra spelare är flickor. Vi har därmed distriktets 
största flickverksamhet, med  
en full lagstege hela vägen från 3 mot 3  
till seniorlag på nationell nivå och har varit 
drivande i att få igång en utvecklingsserie  
på damsidan regionalt. . Vi har startat en satsning på unga 
ledare, med bland annat interna 
ungdomsledarutbildningar och 40 av  
våra drygt 160 engagerade tränare/ledare  
är under 25 år.

Vi har 490 aktiva spelare i vår 
förening idag. 450 av dessa utgörs av 
tjejer och killar som är engagerade 
och verksamma i vår barn- och 
ungdomsverksamhet. 

Under säsongen som gick 
genomfördes totalt 1 200 
aktivitetstillfällen och  
11 100 deltagartillfällen  
i vår bandyverksamhet.

Vi arrangerar Skridskokul,  
Bandykul och Bandyfritids för  
våra allra yngsta knattar.
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Vi har startat en satsning 
på unga ledare, med 
bland annat interna 

ungdomsledarutbildningar 
och 40 av våra drygt 160 
engagerade tränare/ledare  

är under 25 år.
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KS BANDY

KAREBY IS 
Den lilla föreningen  
med det stora hjärtat
Vi är den lilla ideella föreningen där  
alla är välkomna, året runt – ung som 
gammal. Kareby är en lokalt förankrad 
klubb där människor i flera generationer 
varit aktiva. Klubben är en naturlig del av 
lilla samhället Kareby. Det är aldrig för  
sent att börja träna och spela i Kareby IS.  
Det är inte dina prestationer på isen  
som avgör. Alla får plats hos oss. . Vi är en stor plantskola i bandysverige  
och vi är den förening i landet som fostrat näst 
mest elitseriespelare av alla på damsidan. 
Idag består vår verksamhet av 50 procent tjejer. . Skridskokul och Bandyskola erbjuds för 
de allra yngsta knattarna som vill lära sig åka 
skridskor i tidig ålder och genomförs varje 
söndagsmorgon från december till mitten av 
mars. Senaste säsongen hade vi en 50-procentig  
ökning i antalet deltagande barn. . Städa Strand genomförs varje år i april 
av ungdomslagen i bandyverksamheten 
tillsammans med Städa Sverige. 
 

SURTE BK 
Vi skapar samhörighet 
och möten mellan 
människor
Vi i Surte BK tar ett stort socialt ansvar 
och ser till att vara engagerade i mer än 
bara bandyn på orten och i hela regionen. 
Vi präglas av att vara en öppen och 
välkomnande förening som är till för alla, 
där kamratskap och samarbete är två 
viktiga ledord. . Vi kan erbjuda en stor och bred  
barn- och ungdomsverksamhet där vi 
senaste säsongen hade tio ungdomslag totalt.  
Våra barn och ungdomar erbjuds träning 2-3 
gånger per vecka. . En uppskattad aktivitet för de allra yngsta 
knattarna som vill lära sig åka skridskor erbjuds 
genom Skridskokul och Bandyskolan. 
Härigenom kan fler få upp ögonen för bandy  
i tidig ålder. . Genom konceptet Bandyplay vill vi skapa 
ett event där ungdomar från alla lag får en 
chans att mötas och träna bandy tillsammans 
under söndagar. Träningen är stationsbaserad 
med olika inriktningar, skridskoteknik, klubba/
boll och två-mål-spel.

KS Bandy består av en sammanslagning mellan två klubbar; Kareby IS Bandy och Surte BK.  
Vi är två föreningar som tillsammans erbjuder ett slagkraftigt damelitlag genom KS Bandy.

Vi har 240 aktiva spelare i Kareby IS och 270 aktiva spelare i Surte BK.

Båda föreningarna erbjuder Skridskokul och Bandyskola en gång i veckan under säsong.

K I S
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Kareby är en lokalt förankrad 
klubb där människor i flera 
generationer varit aktiva.  

Surte BK tar ett stort socialt 
ansvar och ser till att vara 
engagerade i mer än bara 
bandyn på orten och i hela 

regionen. 
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IFK MOTALA

Tillsammans bidrar  
vi till samhällsnytta  
och Next Generation
Vårt sociala engagemang består av aktiviteter som Skridskofritids  
och Bandyskolan, olika samhällsinsatser och välgörenhetsprojekt.  
Vi i IFK Motala Bandyklubb har en stark värdegrund som vi är 
trygga med och den genomsyrar allt vi gör. Det innebär bland 
annat att vi står upp för alla människors lika värde. 

 . Genom vårt engagemang Next Generation 
bygger vi framtidens bandyspelare både på och 
utanför planen. Next Generation är namnet 
på vår satsning riktad mot barn och ungdomar 
i Motala med omnejd. Ledorden är glädje och 
lek och engagemanget handlar om att skapa 
tillfällen för motion och gemenskap.  . En av de aktiviteter vi anordnat senaste 
året är Skridskofritids. Det har engagerat 
100–200 deltagare en gång i veckan. Vi såg till 
att utöka denna verksamhet till två gånger per 
vecka under hösten 2021 eftersom så många 
ville delta. Senaste säsongen var det 315 barn 
inskrivna totalt. Barnen blir hämtade från 10 
olika skolor med buss. Här bjuder vi även på 
korv med bröd.  . Vi anordnar Bandyskola för 6–9 åringar 
och Skridskokul utan boll och klubba för 
barn mellan 3 och 6 år. Lokala skolor är också 
välkomna att komma och åka skridskor.  
Vi lånar då ut utrustning och bjuder alla på 
fika. Bandyskolan engagerade 40-50 barn och 
Skridskokul 30-35 barn säsongen 2021/2022. 
Totalt var 80 knattar engagerade i dessa 
aktiviteter som genomfördes en gång per  
vecka under bandysäsongen. . Stadsloppet är en viktig och uppskattad 
säsongsuppstart för vår verksamhet. Alla som 
vill kan tillsammans med våra spelare springa 

30 minuter runt torget med olika partners 
logotyper på tröjorna. Partnern betalar sedan 
för varje varv som en deltagare springer.  . I vår sociala verksamhet ingår även våra olika 
välgörenhetsprojekt och insamlingar.  
Genom Matchens lirare ger vi tillsammans 
med våra matchsponsorer stöttning till de 
ideella organisationerna Julänglar, Våga 
Va’ dig själv!!! och Barndiabetesfonden. 
Vi anordnar FIGHT ALS-matchen, för att 
uppmärksamma och samla in pengar till 
kampen mot ALS. Vi säljer också Bissen 
Brainwalk-mössor med deras logga på.

Vi har 175 aktiva spelare i vår 
förening idag. 70 tjejer och 
killar engageras genom vår 
ungdomsverksamhet. 

80 knattar engageras genom 
Skridskokul och Bandyskolan som 
genomförs som en regelbunden 
helgaktivitet under bandysäsong.

Skridskofritids arrangeras 15 
gånger per säsong och hade senaste 
säsongen 315 barn inskrivna. 
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Genom Matchens lirare ger 
vi tillsammans med våra 

matchsponsorer stöttning till 
de ideella organisationerna 

Julänglar, Våga Va’ dig själv!!! 
och Barndiabetesfonden. 
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MÖLNDAL BANDY

Elit och bredd  
– en förening för alla
Vi är en klubb som är till för alla; tjejer som killar, elit som bredd och ung 
som gammal. Vi bedriver en stark och bred barn- och ungdomsverksamhet 
från Skridskokul och Bandykul för de allra minsta, till en välutvecklad 
ungdomsverksamhet och en framgångsrik elitverksamhet med vårt  
damlag i Elitserien och ett herrlag i Division 1 Västra.  
Vi erbjuder därmed både bredd och spets.

 . Vi är stolta över att kunna vara en förening 
för alla, där vi spelar en viktig social roll. 
Vi genomför minst två träningstillfällen per 
vecka för varje ungdomslag. Vi är glada och 
stolta över att tjejer och killar prioriteras på ett 
jämställt sätt i vår förening. . Vi erbjuder idag en bred tränings-
verksamhet för följande ungdomslag: F9-F15, 
U-08-10, U11-12, U13-U14, U15-16. Därtill 
har vi förutom våra två representationslag 
också ett C-lag och ett Utvecklingslag.  . Senaste säsongen har vi under söndagar 
erbjudit vår populära skridskoskola genom 
Skridskokul och Bandykul och engagerat 
150 knattar mellan oktober till mars. Denna 
helgverksamhet har fått en ökad tillströmning 
av nya deltagare. Vid varje tillfälle har i snitt 40-
50 deltagare engagerats.  . De tjejer och killar som inte har någon 
bandyutrustning får låna av oss, då alla ska 
kunna få testa på att åka skridskor. Och 
vi ser till att göra denna skridskoskola till en 
viktig social aktivitet. Under julen 2021 fick de 
70 deltagande barnen besök av tomten som 
hade godispåsar med sig i sin säck. 

 . Våra seniorer träffas varje onsdag genom vår 
Onsdagsklubb. Den består av cirka 15 före 
detta aktiva spelare som träffas, umgås och 
snackar bandy och allt som hör livet till.  . Vi i Mölndal Bandy har en lång och stolt 
tradition av att arrangera Kakservice Cup. 
Då vi på grund av pandemin fick ställa in 2021 
års cup var vi extra glada över att kunna 
genomföra cupen 2022 helt enligt plan. Detta 
år arrangerades en cup för U15-lag med åtta 
deltagande lag som genomfördes i mars månad. 

Vi har idag 343 aktiva spelare i vår 
förening. 125 barn och ungdomar 
(upp till 20 år) finns med i våra 
seriespelande lag. Därtill har vi  
68 seniorer.  

150 knattar har under året 
engagerats genom Skridskokul och 
Bandyskolan. 103 av dessa har 
deltagit vid minst tre tillfällen. Denna 
verksamhet genomförs en gång per 
vecka under bandysäsong.
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Vi genomför minst 
två träningstillfällen 
per vecka för varje 

ungdomslag. Vi är glada 
och stolta över att tjejer 
och killar prioriteras på 

ett jämställt sätt i  
vår förening.
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SANDVIKENS AIK

SAIK – mer än  
bara bandy
Vårt samhällsengagemang består av en mängd aktiviteter  
som Bandyskola, Verksamhet Entré samt olika läger och cuper.  
SAIK Bandy har en stark förankring lokalt och det finns ett  
stort engagemang hos medlemmar, supporters och partners.  
Vår klubb är mer än bara bandy och vi ser till att ta vårt  
ansvar för ett mer inkluderande och aktivt samhälle.

 . Under säsongen har vi kunnat anordna flera 
olika aktivitetstillfällen riktade för barn och 
ungdomar. En gång i veckan har vi genomfört 
vår Bandyskola som engagerar 80 knattar under 
20 olika tillfällen under säsongen.  . Under höstlovsveckan öppnar vi upp arenan 
för Höstlovsbandy. Under veckan är tjejer 
och killar födda mellan 2006–2011 välkomna 
att spela bandy tillsammans med A-lagsspelare 
från både herr- och damlaget.  . Vi har genomfört Högbolägret två veckor 
under sommaren. Högbolägret är ett läger vi 
har arrangerat i över 40 år nu. Det engagerade 
cirka 200 barn och ungdomar senaste säsongen. 
Detta initiativ tillåter också 16 personer att 
kunna sommarjobba som ledare. . Normalt arrangerar vi även Hovet-lägret 
som engagerar 15–20 deltagare. Lägret riktar 
sig mot äldre ungdomar som har någon form av 
funktionsvariation. . Under februari månad varje år arrangerar vi 
Knatten Cup. Det är en stor ungdomscup 
som lockar lag från hela Sverige.  . Vi driver verksamhetsområdet Entré 
som är ett samlingsnamn för allt arbete vi gör 
inom integration. Den primära målgruppen 

är barn och kvinnor med utländsk bakgrund. 
Vårt syfte med Entré är att anordna aktiviteter 
för att främja deltagarnas fysiska, psykiska och 
sociala hälsa. Vi har under året genomfört runt 
100 olika aktiviteter. Exempel på aktiviteter är 
matlagningskurser, idrottsaktiviteter och 
en simskola. . Vi stödjer Barncancerfonden och vill 
tillsammans med dem arbeta för att bekämpa 
barncancer. Och tillsammans med Svenska 
Bandyförbundet och UNICEF har vi under 
säsongen även bidragit till att hjälpa barn och 
familjer som drabbats av kriget i Ukraina. 

Vi har 300 aktiva spelare i vår 
förening idag. Av dessa är 40  
seniorer, 40 juniorer, 70 ungdomar 
och 150 barn.  

ICA Supermarket Bandyskola 
engagerar 80 knattar vid 20 olika 
tillfällen under säsongen.
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Vi driver verksamhetsområdet  
Entré som är ett samlingsnamn för 
allt arbete vi gör inom integration.  

Den primära målgruppen  
är barn och kvinnor med  

utländsk bakgrund.
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IK SIRIUS

Hoppfull framtid
Sirius Bandys sociala arbete sorteras in under vårt verksamhetsområde  
Hoppfull framtid. Vi utgår från våra värderingar som präglar allt vi gör  
inom ramen för Hoppfull framtid. Vi erbjuder barn, med fokus på stadens  
resurssvaga områden, en meningsfull fritid, där bandy är vårt främsta medel.   
För oss är det självklart att kombinera ett starkt samhällsansvar med en stark  
och framgångsrik elitverksamhet. 

 . Alla barn ska växa upp under trygga 
förhållanden och har rätt till en barndom  
och en framtid. Hoppfull framtid arbetar 
för att varje barn i vår region ska få just det. 
Allt arbete inom Hoppfull framtid utgår från 
FN:s konvention om barns rättigheter, vilket 
är Barnkonventionen. Den handlar bland annat 
om alla barns lika värde, rätt till liv, utveckling, 
lek samt fritid och finns för att skydda barns 
rättighet att vara barn. . Genom samverkan med skola, kommun, 
näringsliv och andra goda krafter i samhället 
arbetar vi förebyggande för ett tryggare 
Uppsala.  . Inom Hoppfull framtid genomför vi bland 
annat skolbesök, erbjuder Skridskokul och 
aktiviteter med barnrättsorganisationen BUFFF 
Uppsala, där våra elitspelare  
ofta deltar. . Genom vår skridskoskola Skridskokul såg vi 
förra säsongen till att 2 200 barn fick prova på 
att åka skridskor under skoltid och inspireras till 
att åka mer skridskor framöver.   . Alla barn har rätt att växa upp under 
trygga förhållanden. Många av barnen i vår 
målgrupp saknar positiva och trygga förebilder. 
Därför är mötet med våra elitseriespelare i 
Sirius Bandy viktigt och värdefullt för dem.  . Varje säsong arrangeras En hoppfull 
match. Målet med denna match är att öka 
medvetenheten i vårt samhälle om det arbete 
vi gör tillsammans med våra partners och andra 
goda krafter i samhället. 

 . Med vårt projekt Streetbandy möter vi 
barnen i deras egen miljö och på deras villkor. 
Med denna sommaraktivitet tar vi sporten till 
dem och anpassar aktiviteten så att steget för 
att testa något nytt inte blir för stort. 

Vi har 260 aktiva spelare i vår 
förening idag. 133 tjejer och 
killar engageras genom vår 
ungdomsverksamhet och 110 knattar 
deltar i Bandykul. 

2 200 knattar har varit engagerade 
och deltagit i Skridskokul som 
genomförs vid 20 tillfällen under 
bandysäsongen. 
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Alla barn ska växa upp  
under trygga förhållanden  

och har rätt till en barndom  
och en framtid.  

Hoppfull framtid arbetar  
för att varje barn i vår  
region ska få just det. 
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SKIRÖ AIK

Bandy för alla och 
stort engagemang 
i lokalsamhället
Vårt samhällsengagemang består av en mix av aktiviteter som 
sträcker sig från Bandyskolan och Rinkbandyligan till olika lokala 
arrangemang och volontärskap i vårt lokalsamhälle. Skirö AIK är i 
första hand en klubb för våra aktiva i vår breda bandyverksamhet. 
Vi har ett åldersspann på mellan 6 till 60 år och erbjuder bandy för 
både män och kvinnor, killar och tjejer.

Vi har 223 aktiva spelare i vår 
förening idag. Vi har 64 aktiva 
seniorer och 59 barn och ungdomar 
som engageras genom vår 
ungdomsverksamhet. Vi har dessutom 
100 aktiva utövare som spelar i 
Rinkbandyligan.

40 knattar engageras genom 
Bandykul som genomförs vid 16 
tillfällen under bandysäsongen. 

 . Bandyskolan som riktar sig till barn i 
åldern 6-8 år engagerar upp emot 40 deltagare 
vid 16 olika tillfällen varje år. Bandyskolan har 
fokus på lek, glädje och skridskoträning.  . Under hösten anordnas Skirölägret som är 
lägerverksamhet för bandyspelande tjejer. De 
140 spelarna på Skirölägret får en mix av teori, 
barmarksträning och isträning. . Vid sidan av bandyplanen anordnar vi 
aktiviteter och arrangemang inom kultur 
och nöje som bidrar till att skapa unika 
mötesplatser för människor året om i vårt 
närområde. Vi arrangerar bland annat två 
egna konserter under året. Jul i stan och 
Pärleporten är båda mycket uppskattade och 
välbesökta musikevenemang där välgörande 
ändamål och insamlingsaktiviteter är ett tydligt 
inslag. Genom åren har vi som förening samlat 
in över 100 000 kronor till Erikshjälpen. . Vi genomför flera olika samhällsaktiviteter 
i Vetlanda med omnejd. Våra uppskattade 
kulturevenemang innehåller alltifrån Smålands 
Traktorrace till Allsång i Forngården och 
dansbandskvällar i Ekbacken i Skirö. 
Vår klubb är idag en av de bärande aktörerna 
för kultur och nöjesliv i vårt närområde. Våra 
musikevenemang skapar en guldkant i tillvaron 

för flera lokala artister. Vi använder oss primärt 
av unga lokala förmågor. . Vi har ett stort engagemang i 
lokalsamhället där vi agerar volontärer och 
funktionärer vid flertalet event. I vår klubb 
är volontärskap och funktionärskap något 
som vi lägger mycket stor vikt vid. Vi deltar 
bland annat på Vetlanda Festen och Eksjö 
Stadsfest. Vid dessa evenemang är ett 80-tal 
funktionärer (spelare, ledare och medlemmar) 
engagerade i evenemanget för klubbens räkning. 
Här sköter vi alltifrån städning till att vi agerar 
grindvakter.



31

Vid sidan av bandyplanen 
anordnar vi aktiviteter och 
arrangemang inom kultur  
och nöje som bidrar till att 
skapa unika mötesplatser  

för människor året om  
i vårt närområde.
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SUNVÄRA SK

En förening för alla  
med människan i fokus
Att åka skridskor och spela bandy är en utmärkt träningsform  
för barn och ungdomar. Det ger frisk luft, kondition, styrka och  
är bra träning för motoriken. Dessutom är det ett utmärkt sätt  
för att skapa gemenskap och bygga broar mellan människor.  
Sunvära SK:s målsättning är att ge våra aktiva bra förutsättningar 
att lära sig åka skridskor under lekfulla former och samtidigt 
kunna utvecklas som bandyspelare.  . Det är viktigt för oss att barnen känner 
gemenskap och trygghet i sitt lag och vi 
tycker det är angeläget att alla deltagare blir 
sedda och uppmuntrade. Att växa som enskild 
individ men också att bli en god lagkamrat är 
viktigt för oss i Sunvära SK att lära ut till våra 
barn och ungdomar.  . Vi anordnar Skridskokul och Bandykul  
för de allra yngsta åldersgrupperna.  
34 knattar deltog i våra aktiviteter senaste 
säsongen som arrangerades vid 20 tillfällen 
mellan oktober och mars. Här lär vi oss åka 
skridskor, vi leker och har kul. Vi vänder oss till 
barn födda 2016 eller senare samt till lite äldre 
barn som är nybörjare.  . Vår förening erbjuder tillsammans med 
Frillesås Bandy träningsgrupper för pojkar och 
flickor i alla åldersgrupper. . Ett återstartsprojekt, Fler barn på isen, 
initierades under säsongen 2021/2022.  
Att få fler barn och ungdomar att börja röra  
på sig och genom oss aktivera sig på 
bandyplanen är en särskilt viktig uppgift  
som vi ser att vi behöver jobba vidare med  
i spåren av pandemin.  . Under 2020/2021 har vi även startat 
upp en utveckling av Sjöaremossens 
Fritidsområde. Här har vi byggt ett elljusspår 

runt mossen samt ett utegym som varit  
mycket uppskattat. Detta initiativ har 
möjliggjorts genom ett samarbete med 
Varbergs Sparbank. . Sunvära SK uppfattas som en välskött 
förening som bygger på frivilligt och ideellt 
arbete. Som förening har vi länge jobbat för att 
alla skall ha samma möjligheter till att utvecklas. 
Som ett led i detta målmedvetna arbete 
blev vi 2021 tilldelade Varberg kommuns 
Jämställdhetspris, vilket vi är väldigt stolta 
och glada över. För oss har jämställdhetsarbetet 
varit en självklar del i vår förening ända sedan 
starten av vår tjej- och damverksamhet på 
1980-talet.

Vi har idag 177 aktiva spelare i 
vår förening. Vår seniorverksamhet 
består av 29 herrar och 23 
damer. Av samtliga aktiva är 125 
barn och ungdomar. I våra barn- 
och ungdomslag har vi idag 10 
seriespelande lag med spelare som är 
födda mellan 2004-2013.

34 knattar engagerades i vår Bandy- 
och Skridskoskola under senaste 
säsongen. Av dessa allra yngsta barn 
var det 17 tjejer och 17 killar. 
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Som ett led i detta målmedvetna 
arbete blev vi 2021 tilldelade 

Varberg kommuns Jämställdhetspris, 
vilket vi är väldigt stolta 

och glada över. För oss har 
jämställdhetsarbetet varit en 

självklar del i vår förening ända 
sedan starten av vår tjej- och 

damverksamhet på 1980-talet.
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UPPSALA BOIS

En förening för alla 
Uppsala BOIS är den enda klubben i Uppsala med tjejer och killar, 
samt damer och herrar på isen. Vi erbjuder en familjär och lättillgänglig  
verksamhet med bandy riktad för alla. Vår sociala verksamhet sträcker  
sig från Bandykul till cuper, läger och friskvårdsbandy. 

 . Klubbens målsättning är att ha ett 
damlag på elitnivå men även kunna erbjuda 
breddbandy. För herrlaget är det att vi ska  
vara den högre delen av seriesystemet.  . Uppsala BOIS anordnar Bandykul i 
åldersgrupperna 6-9 år. 85 knattar deltog i 
våra aktiviteter senaste säsongen. Här lär vi oss 
åka skridskor, vi leker och har kul. Det är ett 
betydelsefullt arbete för oss som förening i att 
få fler att bli intresserade av bandy.  . Bandykul utgörs idag av ett stort 
bandyskolasamarbete som vi samordnar med 
föreningarna UNIK och Sirius Bandy. Varje 
skola i Uppsala får besök där vi beskriver 
vår verksamhet och delar ut informationsblad. 
Vi ordnar Poolspel tillsammans med dessa 
föreningar och bjuder även in föreningar 
utanför Uppsala att delta.  . Vi har bussar som hämtar upp barnen vid 
skolorna och skjutsar dem till Studenternas 
där ledare tar emot barnen. Vi erbjöd 35 
aktivitetstillfällen senaste säsongen, och 
dessa aktiviteter genomfördes under tisdagar 
och lördagar. Tillsammans deltog cirka 450 
bandykulspelare och fler än 60 ledare var 
engagerade i Bandykul. 

 . Från styrelsens sida deltar vi aktivt vid 
flertalet träningar och aktivitetstillfällen.  
Vi bjuder på kaffe och samtalar med föräldrar 
och far- och morföräldrar. För oss är dessa 
möten viktiga för att alla ska känna sig välkomna 
och få information om vår verksamhet, men 
också för att få fler att intressera sig för vår 
idrott och delta i föreningslivet. . Genom vårt initiativ Friskvårdsbandy har 
vi senaste säsongen haft 20 deltagare som är 30 
år och uppåt. Vi ordnar ett träningstillfälle per 
vecka. Denna verksamhet är framförallt riktad 
till de seniorer som idag inte spelar bandy 
aktivt, men som på olika sätt är engagerade i 
någon av Uppsalas föreningar.

Vi har idag 240 aktiva spelare i vår 
förening. Vår seniorverksamhet består 
av 20 herrar och 25 damer. Våra 
seriespelande ungdomslag består av 
50 tjejer och 60 killar. 

85 knattar engagerades i vår 
Bandyskola under senaste säsongen. 
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 Vi bjuder på kaffe och 
samtalar med föräldrar och 

far- och morföräldrar. För oss 
är dessa möten viktiga för att 
alla ska känna sig välkomna 
och få information om vår 

verksamhet, men också för att 
få fler att intressera sig för vår 
idrott och delta i föreningslivet.

Foto: Annika Pettersson



36

VETLANDA BK

Gulsvart 
samhällsnytta
Våra samhällsengagemang består av olika aktiviteter som  
Bandykul, lägerverksamhet, olika samarbeten med skolor i 
kommunen och välgörenhetsprojekt. Efter de här åren med 
pandemi har vi alla uppmärksammats kring hur mycket en 
idrottsförening betyder. Nu ser vi till att ta vårt ansvar för  
ett mer inkluderande och aktivt samhälle. 

 . Vi genomför ett hundratal aktivitetstillfällen 
per åldersgrupp och arrangerar flera olika 
aktiviteter under året som är riktade för barn 
och ungdomar. . Genom Bandykul engageras varje vecka 
under säsong ett 30-tal barn. Under säsongen 
2021/2022 fick 51 individer testa på att åka 
skridskor och spela bandy genom Bandykul.  . Under höstlovet arrangeras Talang-
fabrikens Bandyskola för tjejer och killar 
mellan 9-13 år. Här får man spela bandy under 
tre lovdagar och här utvecklas man både som 
människa och spelare. Bandyskolan leds av 
våra spelare i A-lag och juniorelitlag. Senaste 
säsongen hade vi 40 deltagare.  . Vi ser till att ha samverkan med skolor. 
Skolungdomar i förskoleklass runt om i 
Vetlanda får komma till vår arena och testa på 
vår idrott. Projektet innebär att vi erbjuder 
skjuts med bussar till hallen för att introducera 
eleverna för vår idrott.  . Vi genomför en årlig aktivitet tillsammans 
med Witalabostäder AB där vi under en helg 
delar ut frukt och visar upp bandy tillsammans 
med våra A-lagsspelare för en ny målgrupp i 
Vetlanda. Senaste säsongen nådde vi ut till ett 
40-tal barn som blev introducerade för bandy. 
Varje år besöker vi en ny plats i Vetlanda för  
att sprida budskapet om vår idrott  
och vår förening. 

 . Vår klubb har ett uppskattat och viktigt 
välgörenhetssamarbete tillsammans med BRIS 
som vi är stolta över. Samarbetet går ut på 
att vi tillsammans med våra matchsponsorer 
skänker en summa i samband med att matchens 
lirare delas ut vid våra hemmamatcher.  . 2021 instiftades Axel Wallins minnesfond 
som varje år ska ge ett stipendium till en 
spelare i Vetlanda BK:s P19-lag. Syftet med 
fonden är att lyfta personer som är den  
viktiga kuggen i att få ihop laget och skapa  
den där unika känslan av att tillsammans  
är vi starkare än varje enskild person.  
Priset ska gå till någon som är en särskilt  
god lagkamrat och energispridare. 

Vi har 178 aktiva spelare i vår  
förening idag. Av samtliga dessa är  
160 barn och ungdomar. I föreningen 
har vi 37 aktiva ledare och tränare.

Bandykul som genomförs en gång 
per vecka mellan oktober och mars, 
engagerade under senaste säsongen  
51 knattar.
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2021 instiftades Axel Wallins 
minnesfond som varje år 

ska ge ett stipendium till en 
spelare i Vetlanda BK:s P19-lag. 
Syftet med fonden är att lyfta 
personer som är den viktiga 

kuggen i att få ihop laget och 
skapa den där unika känslan av 
att tillsammans är vi starkare  

än varje enskild person.  
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VILLA LIDKÖPING BK

#BlåHjärtat  
– vi är mer än  
en bandyförening 
Vårt samhällsengagemang sträcker sig från Skridskokul och 
skolsamarbeten till integrationsprojekt och välgörenhetsaktiviteter. 
Vi ser till att ta vårt ansvar för ett mer inkluderande samhälle. 
Allt vårt samhällsengagemang sorteras idag in under konceptet 
#BlåHjärtat. Vi är mer än bara en bandyförening!

 . Vi ser det som mycket viktigt att kunna 
erbjuda en stor och välfungerande barn- och 
ungdomsverksamhet. Vi ska genom denna 
fostra framtida spelare till våra båda elitlag.  
Men denna verksamhet ska också fostra  
bra människor.  . Senaste året har vi genomfört över  
1 500 aktivitetstillfällen och den stora 
merparten av dessa utgörs av vår barn- och 
ungdomsverksamhet, där vi har 27 lag i 
seriespel. Som klubb utgör vi idag en central 
mötesplats för väldigt många barn och 
ungdomar, där stoltheten och gemenskapen att 
tillhöra Villa är en grundbult.  . Senaste säsongen anordnades Skridskokul 
för 100 deltagare. Denna verksamhet, som 
riktar sig till de allra yngsta, genomförs en  
gång varje vecka under säsong. . Vår Sommarbandyskola, vilket för många 
är sommarens absoluta höjdpunkt, engagerade 
under två veckor cirka 300 barn.   . Vi har lokala samarbeten med skolor 
och bandygymnasiet. A-lagsspelarna är också 
med i detta samarbete som instruktörer och 
inspirationskällor.  . Vi har utvecklat en fadderverksamhet där 
våra spelare i dam- och herrlaget är faddrar till 
våra yngre spelare i klubben.   . Villa-dagen erbjuder sociala aktiviteter 
tillsammans med våra spelare från våra två 
seniorlag vid Framnäs badet. Senaste säsongen 
deltog 300 personer vid denna kick-off.  

Villa-dagen syftar till att stärka vår gemenskap 
och samhörighet till vår klubb. . För andra året i rad anordnade vi en aktivitet 
på julafton för de som är ensamma och som 
vill känna en samhörighet och gemenskap. 
Tillsammans med kyrkorna i Lidköping och 
organisationen Hela Människan såg vi till 
att 60 personer och 25 volontärer firade julen 
tillsammans. . Tillsammans med en partner till oss har  
vi bistått med akuta förnödenheter (kläder  
och hygienartiklar) till ett barnhem inne  
i krigets Ukraina. . Ett integrationsprojekt har startats upp 
tillsammans med en partner till oss. Spelare 
och personal har genomfört riktade aktiviteter 
för barnen i detta område, där en stor andel är 
utrikesfödda. 

Vi har 458 aktiva spelare i vår 
förening. Av samtliga dessa är  
320 ungdomar och 100 knattar.

Skridskokul som genomförs en gång 
per vecka under säsong engagerade 
senaste säsongen cirka 100 deltagare.

Vår Sommarbandyskola som 
genomförs under två veckor varje  
år aktiverar 300 barn och unga.
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För andra året i rad anordnade vi 
en aktivitet på julafton för de som 
är ensamma och som vill känna 
en samhörighet och gemenskap. 

Tillsammans med kyrkorna i 
Lidköping och organisationen  
Hela Människan såg vi till att  
60 personer och 25 volontärer 

firade julen tillsammans.
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IFK VÄNERSBORG

En klubb med bredd  
och värme och ett  
stort engagemang 
IFK Vänersborg har ett starkt varumärke lokalt, regionalt, nationellt  
och internationellt i bandykretsar. Vår klubb är och har alltid varit en  
viktig del i samhället med sina olika skolprojekt och integrationsprojekt.  
Vi är en klubb som vill att så många som möjligt, unga som gamla och tjejer  
såväl som killar, skall kunna engagera sig som aktiv, ledare, funktionär  
under livets alla skeden. För oss är det självklart att kombinera ett starkt  
samhällsansvar med en välutvecklad ungdomsverksamhet och en  
framgångsrik elitverksamhet.

 . Vår Bandy- och Skridskoskola är en viktig 
mötesplats för våra allra yngsta utövare som 
erbjuds regelbundet under bandysäsongen. Vi 
är stolta över att denna verksamhet år för år 
har en 50/50-fördelning mellan deltagande 
tjejer och killar.   . Våra äldre ungdomslag plockar 
regelbundet skräp och håller rent runt 
om avfallsanläggningen Ragnsells i Vänersborg. 
Vid varje tillfälle engageras i snitt 15 individer, 
spelare såväl som ledare. Detta initiativ startade 
vi upp tillsammans med vår sponsor Ragnsells 
under våren 2022 och vi ser att det ska bli en 
återkommande aktivitet.  Vi i IFK Vänersborg 
vill bidra till minskad nedskräpning i naturen och 
möjliggöra bättre miljö för djur och människor, 
nu och i framtiden. . FRIDA Bandycup arrangerades första 
gången säsongen 2016/2017. Det är en cup för 
tjejer upp till 12 års ålder. När vi startade fanns 
det inte en enda turnering bara för tjejer. Vi 
såg ett stort behov som vi såg till att fylla. Nu 
är den världens största bandycup för flickor. 
Senaste året deltog 28 lag och 350 deltagare 
från Sverige och Norge.  . Birger Cup är en sjumannaturnering som är 
årligt återkommande. Denna cup vänder sig till 
de yngre pojklagen. Senaste året deltog 30 lag 
och 350 deltagare från Sverige och Norge.  

 . Vi arrangerar lovaktiviteter för flickor 
och pojkar mellan 10-16 år. Senaste säsongen 
genomfördes Day Camp under en helg 
med ett 60-tal deltagare. Den följdes av vår 
Sommarbandyskola, som trots begränsningar 
med pandemin, kunde genomföras för ett 80-
tal ungdomar.  . Genom Skridskodisco ser vi till att  
dansa loss på isen med musik och nöjen  
på Arena Vänersborg.

Vi har 350 aktiva spelare i vår 
förening idag. Av samtliga dessa är 
319 barn och ungdomar, varav drygt 
40% är tjejer. 

105 knattar engagerades i vår 
Bandy- och Skridskoskola som under 
senaste säsongen genomfördes vid 18 
tillfällen, från oktober till mars. 

Vi arrangerar FRIDA Bandycup som 
räknas som en av världens största 
sjumannaturneringar inom bandy. Vi 
har 350 deltagande tjejer varje år.
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För oss är det självklart  
att kombinera ett starkt  

samhällsansvar med 
en välutvecklad 

ungdomsverksamhet och en  
framgångsrik elitverksamhet.
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VÄSTERÅS SK

Schysst Framtid 
Vi är väldigt stolta över vårt sociala initiativ Schysst Framtid som syftar  
till att kunna göra skillnad på riktigt för våra ungdomars välbefinnande  
i Västerås med omnejd. Syftet med detta initiativ är att erbjuda en stor  
social verksamhet som kan skapa rätt förutsättningar för varje barn.  
De globala målen är grunden och vi vill vara en hållbar förening  
som bidrar på vårt sätt till att skapa samhällsnytta.  
Genom att förse barn med positiva förebilder, kan vi stärka  
deras självförtroende och bana vägen för en Schysst Framtid. 

 . Vi genomför regelbundna besök i skolor 
under året där vi träffar elever. Under dessa 
möten lyfter vi frågor som psykisk ohälsa 
och mobbning och följer sedan upp elevernas 
mående. 

 . Tillsammans med Tillberga Bandy och 
Widénska idrottsgymnasiet driver vi ett 
Bandygymnasium. Bandyinriktningen är en 
nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) och 
engagerar tjejer och killar i årskurserna 1-3. 

 . Ett Schysst Valborgsfirande genomförs 
med syftet att barn ska kunna fira valborg 
utan alkohol. Evenemanget är IQ-certifierat 
och anordnas tillsammans med Västerås 
Citysamverkan. 

 . Vi genomför en skräpplockardag 
i april varje år tillsammans med Mimer, 
Citysamverkan, Svenska Kyrkan, VAFAB  
Miljö och Västerås Stad.  . Under höstlovet anordnade vi Sveriges 
Största Ungdomsgård där vi vid senaste 
tillfället samlade över 1500 barn och ungdomar 
mellan 6-15 år. I juni 2022 genomfördes 
Sveriges Största Ungdomsgård inne i ABB 
Arena Syd (Bandyhallen). Där hade vi ca 2000 
besökare som hoppade i hoppborgar, provade 
på brottning, fotboll, innebandy, mjuktennis, 
basket och amerikansk fotboll.

 . Senaste året har vi startat upp En Schysst 
Kollega ute hos våra partners. Vi har flyttat 
frågorna som vi pratar om på skolorna till 
vuxenlivet. Det har fått en mycket god respons 
från våra partners sida.  . Vi har under året samarbetat med 
Lokala Hjälpen som jobbar för att bygga 
ett bättre Västerås. Under året hade vi en 
julgåvoinsamling som gick till utsatta 
personer i Västerås. Denna insamling drog 
tillsammans in 955 000 kronor.

Vi har 471 aktiva spelare i klubben. 
Av dessa är 275 barn och knattar 
(födda 2008-2016) och 144 
ungdomar. 

100 knattar engageras i vår  
Bandy- och Skridskoskola varje  
helg under säsong. 

Vår lägerverksamhet Sommarbandy 
och Day Camp, som är riktad för 
bandyspelande tjejer och killar, 
engagerade i somras 150 ungdomar. 
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I juni 2022 genomfördes Sveriges 
Största Ungdomsgård inne i 

ABB Arena Syd (Bandyhallen). 
Där hade vi ca 2000 besökare 
som hoppade i hoppborgar, 

provade på brottning, fotboll, 
innebandy, mjuktennis, basket 

och amerikansk fotboll.
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