VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
SPÅNGA/BROMSTENS BANDYKLUBB
Verksamhetsåret 2018/2019

1. Styrelsen
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av följande personer:
Ordförande
Hans Bjurgren (t.o.m. 2019)
Kassör
Sara Kockum (fr.o.m. maj 2018 t.o.m 2020)
Styrelseledamöter ordinarie
Martin Forhaug, sponsoransvarig, (t.o.m. 2020)
Christina Larsén, sekreterare, (t.o.m. 2019)
August Liljeqvist, ungdomsansvarig (t.o.m. 2019)
Lena Boström, flick- och damansvarig (t.o.m 2020)
Styrelsesuppleant
Martin Ohlsson, seniorledare (t.o.m. 2019)
Revisorer
Michael Lundholm
Jesper Tengblad
Valberedning
Ian Bonetto, sammankallande
Leif Lychou
Sune Jonsson
Kansliresurs
Kjellåke Carlanius, bandyskoleansvarig (tills vidare)
Föregående ordinarie årsmöte hölls 2018-05-29. Styrelsen har haft 9 protokollförda möten
under verksamhetsåret 1 april till 31 mars.
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2. Sammanfattning
Skridsko- och Bandyskolan har genomförts för de yngsta barnen med totalt 135 aktiva barn
med en procentuell fördelning på 63% pojkar och 37% flickor, varav 28 som valde ett antal
"prova på" tillfällen (2-6 gånger), medan de övriga 107 generellt hade en mycket hög närvaro.
De yngre flickorna i årskullarna 05-09 spelade 4 poolspel med goda resultat. Föreningen kom
till spel i F17 för första gången och det var med minsta möjliga marginal och kort varsel som
vi lyckades. SBBK gläds också över att vi kan gratulera Anni Bäckman till VM-guldet med
F17-landslaget.
Klubbens ungdomslag har, under säsongen, rönt följande framgångar: P19 är distriktsmästare
efter vinst på straffar i finalen mot Hammarby och har i övrigt spelat i Pojkallsvenskan Mitt.
03 och 04 har spelat P16B Östra under säsongen och slutade på tredje plats. Dessutom var
klubbens ungdomar representerade på elitläger och Malte Kjellberg spelade i P15-landslaget.
SBBK kom till spel med ett eget Damlag för första gången. Vi spelade i Damallsvenskans
norra grupp och det har varit en utvecklande säsong.
Efter en ganska trög start lyckades A-laget mot slutet hitta ett vinnande spel och placerade sig
på tredje plats i division 2 vilket innebär att det finns en god chans att kommande säsong
spelas i division 1. B-laget i division 3 har haft en mellansäsong med en femte-placering.
Samarbetet mellan seniorlagen och klubbens äldsta ungdomar har fortsatt denna säsong med
stor framgång och ett stort antal ungdomar har deltagit i seniorlagen för både dam och herr i
samband med match och många har varit flitiga deltagare vid seniorträningar.
Föreningens ekonomi är fortsatt god och kostnadsmedvetenhet gäller vilket är en förutsättning
för att fortsätta utveckla vår verksamhet. Förutsättningarna för kommande säsong är goda.
Samtliga av klubbens flicklag, årgångslag, damlag och herrlag har lämnat egna beskrivningar
av den gångna säsongen. Dessa säsongsbeskrivningar redovisas sist i verksamhetsberättelsen,
Bilaga 1.
Anni Bäckman och Malte Kjellberg är också nominerade till Bo Thunbergs stipendium. Detta
stipendium delades i våras ut till Simon Bonetto, så ett stort grattis till Simon!

3. Sportverksamhet
Skridsko- och bandyskolan
Måluppfyllelse
Enligt handlingsplanen skulle vi

” Skridsko- och bandyskola organiseras varje säsong med ca 110 inskrivna barn vid
säsongens slut.”
• Eftersom direktadresserade brev givit relativt dålig utdelning i förhållande kostnaden
har klubben istället under den gångna säsongen marknadsfört bandyskolan genom
flera Facebook-kampanjer. Utskick till förra säsongens deltagare via e-post
genomfördes vid några tillfällen, som planerat.
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Totala antalet barn och antalet barn som deltog i full utsträckning (ca 140 st.) var något
fler än föregående år.
”Aktivitetsansvariga för rekrytering och inskrivning, pedagogiskt upplägg samt bemanning
utses. Styrelsen går in som stöd vid de första tillfällena för säsongen samt ytterligare vid
behov.”
• Klubben fortsatte tidigare initiativ med laguppdrag för att hålla en stark bemanning av
skridskoskolan både på och vid sidan av isen. Ungdomslagen tilldelades ett antal
söndagar var under säsongen, där ansvaret att bemanna isen som instruktörer
kompletterats med tjänstgöring för föräldrar vid sidan av isen, t.ex. skridskoslipning,
bemanning av speakerbås och Sportcafé.
”Arbetet med att bilda lag redan i bandyskolan ska fortsätta liksom rekryteringen
under pågående säsong av ledare till kommande U8 lag. En särskild satsning på att
flytta över flickor från skridsko- och bandyskolan till lagverksamheten genom stöd och
uppmuntran ska genomföras.”
•

Ett antal samlingar genomfördes för föräldrarna till nästa års U8-spelare (födda 2012).
Flera presumtiva ledare har identifierats att driva det blivande U8-laget.

•

Seniorerna har skött sina åtaganden i samband med bandyskolan på ett utmärkt sätt.
Jesper Östling Palme har gjort ett gott organisatoriskt arbete för att få
ledartillsättningen för varje tillfälle att fungera smidigt och pålitligt.

•

Kjellåke Carlanius har tagit ett stort ansvar som SBBKs kansliresurs, bl.a. vid varje
bandyskoletillfälle under säsongen.

”Utvärdera verksamheten i form av en enkät till föräldrarna något uppdaterad i
förhållande till de som genomförts under föregående tre säsonger.”
•

Denna säsong missade vi att skicka ut utvärderingsformulär. Denna punkt ligger nu på
”att göra” inför nästa säsong då dessa utvärderingar kan ge oss värdefull återkoppling
på vår verksamhet.

Ungdomsbandyn
Måluppfyllelse
Enligt handlingsplanen skulle vi

”Inför varje säsong organiseras i varje årgång U8-U12 minst två stycken 7-7-lag med minst
fyra ledare varav två är tränare och minst 20-25 spelare. Av dessa lag ska minst ett lag vara
flicklag. I seriespelet kommer flickorna att spela dels i Mälardalens flickserie, och dels, i
samarbete med pojklagen, i pojkserien.
•

Verksamhetsmålen för Flickverksamheten klarades men kräver en stor arbetsinsats och
ett stort engagemang från ledare. Klubbens flickverksamhet är idag integrerad med
pojkverksamheten, men i tillägg finns två 7-7 flicklag; Flickor medel och Flickor svår
samt ett lag 11-11 i F17. Flickorna har under året spelat ett stort antal matcher.
Åldersgruppen U2010 och U2011 har i större utsträckning än vanligt samverkat.
Dessutom har åldersgruppen U2010 endast medverkat med ett lag i seriespel.

Verksamhetsberättelse SBBK 2018/2019

3(13)

Anledningen till detta har varit bristande spelarunderlag.
”I varje nytt 7 mot 7-lag som bildas ska samtliga ledare genomgå en intern
lagledarintroduktion inklusive genomgång av bandyregler innan seriespelet startar. De ledare
som står på is ska genomgå Bandy för barn under den första säsongen och ledare ska
genomgå en intern kurs i skridskoslipning innan seriespelet startar. Inför övergången till 11
mot 11-bandy ska samtliga tränare genomgå Bandy för ungdom, samtliga lagledare genomgå
kompletterande regelgenomgångar, samt därutöver minst en ledare genomgå
matchsekreterarutbildning.”
•

SBBK klarar verksamhetsmålen gällande utbildning.

”Inför varje säsong organiseras i varje årgång U12-U16 och P19 minst 1 stycken 11 mot 11lag med minst 4 ledare (varav 1-2 bandykvalificerade tränare) och minst 20 spelare. Av dessa
lag ska minst ett vara flicklag. Målen avseende lagen förutses uppnås fullt ut under
kommande säsong 2019/2020 genom att också P19 har tillräckligt antal spelare för att driva
ett helt eget P19-lag (Den gångna säsongen har detta genomförts tillsammans med
Hammarby IF).”
Flera ledare gick utbildningen Bandy för ungdom.
•

Tack vare ett samarbetsavtal med Hammarby IF uppnåddes målen gällande P12 till
P19 under säsongen 2018/2019. Stockholmsbandyn försöker att kompensera bristen på
flickspelare genom olika samarbetsformer mellan föreningarna och klubben har drivit
ett eget lag i F17 med flickor huvudsakligen från SBBK men också flickor med
ursprung i flera andra Stockholmsklubbar.

Seniorbandyn
Damseniorer
SBBK har för första gången i klubbens historia mönstrat ett damlag. Damerna spelade
säsongen 2018/2019 i Damallsvenskas norra serie. Laget har bestått av välmeriterade och
rutinerade tidigare elitspelare och ungdomar från vårt F17-lag. Säsongen har varit positiv och
vi ser fram emot att utvecklas ytterligare nästkommande säsong.
Seniortruppen har under säsongen i huvudsak tränats och coachats av Rickard Hartley och
Jonas Öijvall.

Herrseniorer
A-laget
A-laget spelade i Div 2, Stockholmsserien. Trots en ganska trög start lyckades man mot slutet
hitta ett vinnande spel. Säsongen avslutades med en respektabel tredjeplats, vilket i slutändan
mycket väl kan komma att ligga till grund för ett avancemang upp till Div 1.
B-laget
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B-laget spelade Div 3 i Stockholm. B-laget fortsatte att erbjuda fina möjligheter till spel för
såväl unga som gamla och slutade på en femteplats. Som ledare för SBBK Div 3 har Hans
Bjurgren, Magnus Björå, Martin Ohlsson samt Benke Öhman fungerat Laget har spelat en
rolig bandy, där alla får speltid och är välkomna.
•

Seniortrupperna har denna säsong tränats av Ian Bonetto och Mårten Björå. Klubben
har fått tillskott av hemvändande spelare och därmed breddats ytterligare med ökad
konkurrens på flera positioner som följd. Vi blir löpande kontaktade av spelare utifrån
som vill spela i klubben.

•

Under säsongen har laget tränat två gånger per vecka och vi har kontinuerligt haft
spelare från P18 laget och P16-laget med på träningarna, vilket varit väldigt uppskattat
både från A-lagstruppen och de ungdomsspelare som deltagit på träningarna.

4. Ekonomi
Måluppfyllelse
Enligt handlingsplanen skulle

”Spånga Bromstens bandyklubbs finansiella ställning ska vara stabil för att säkerställa en väl
fungerande verksamhet och målet är att ha ett eget kapital som ej skall understiga 30-40 % av
budgeterade kostnader för verksamhetsåret beaktat nuvarande verksamhetsomfattning.”
…
Ekonomin är i balans och vi ser ut att göra en vinst på ca 70 000 kr för verksamhetsåret
2018/19. Kostnadsmedvetenheten är god både bland ungdomslagen och seniorlagen.
Bandyskolan ger ett gott överskott som finansierar kostnader framför allt i seniorlagen.

5. Slutord
Styrelsen vill tacka spelare, ledare, publik, sponsorer, idrottsföreningar, föräldrar,
stödmedlemmar, Stockholms Bandyförbund, Svenska Bandyförbundet via Idrottslyftet,
Stockholms Stads Idrottsförvaltning, Stockholmsidrotten och alla övriga som har stöttat
klubben och dess verksamhet under den gångna säsongen.
Spånga 2019-05-26
Styrelsen Spånga/Bromstens Bandyklubb
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Bilaga 1. Lagens Säsongsberättelser
SBBK Bandyskola/Skridskokul
Efter en ovanligt mild månad i november kunde vi, till barnens stora glädje, starta upp vår
populära Skridsko-& Bandykul verksamhet, söndag den 25/11 - vilket även våra engagerande
SBBK- tränare, ungdomar och funktionärer kände stor tillfredsställelse över.
SBBK:s så uppskattade kombinerade Skridsko-/Bandyskolan, där våra allra yngsta barn, varje
säsong gör stora framsteg och utvecklas snabbt i både sin skridskoåkning och sitt
bandykunnande.
Skridskoträningen som är individanpassad bygger på stor rörelseglädje, med många
varierande och lekfulla övningar för de yngsta barnen lär sig åka skridskor samt i takt med
deras utveckling övergår till mer teknik och bandyrelaterade övningar.
Trots den något sena starten genomfördes totalt femton Skridsko- & Bandykulsöndagar på
Spångas fina is - härliga, roliga och utvecklande sammankomster där 135 barn, med föräldrar
och anhöriga trivdes under aktiviteterna.
I "halvtid" bjöds alla barn på varm saft, kex/pepparkaka och deras föräldrar/ anhöriga vid
sidan av isen värmde sig med några koppar kaffe eller te.
Stor final o säsongsavslutning blev det den 10/3, med utdelning av Diplom o Medaljer!
Under säsongen deltog 135 aktiva barn med en procentuell fördelning på 63% pojkar och
37% flickor, varav 28 som valde ett antal "prova på" tillfällen (2-6 gånger), medan de övriga
107 generellt hade en mycket hög närvaro.
Stort tack till alla barn, föräldrar, tränare, ledare och funktionärer som bidrog till en fantastisk
"Skridskokulig" och utvecklande säsong!

SBBK Flickor
De yngre flickorna i årskullarna 05-09 spelade 4 poolspel i distrikt Mellansveriges medelserie
under säsongen med stora sportsliga framgångar. Vi arrangerade ett eget poolspel på Spånga
IP med besök av bland andra Västerstrands AIK som åkt ända från Karlstad. Vi tränade vid
några tillfällen på fredagskvällar, Säsongen avslutades med en 11-mannacup på Studenternas
IP i samarbete med Hammarby (som stod för huvuddelen av laget).
F17 spelade i flickallsvenskan där vi under poolspelet på julledigheten kom till spel med 10
spelare. Det 2:a poolspelet spelades i Umeå under riktigt vintriga förhållanden med snö kaos
och blåst.
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SBBK PF2010
Säsongen har bestått av en inomhusträning per vecka då isen inte varit på plats. Efter det gick
vi över till tre träningstillfällen per vecka, två tillsammans med PF11 och PF09 och ett
tillsammans med PF09. Träningsnärvaron har varit spridd över dessa tre tillfällen men bra att
det funnits tre tillfällen. Truppen ökade och vi slutande säsongen med 21 spelare. Vi valde att
endast spela med ett lag i poolspel, vilket kändes bra då en del spelare har fler aktiviteter.
Målvakt och lagkapten har roterat i laget såsom övriga positioner. Två till tre spelare tycker
det är extra roligt att vara målvakt. Säsongen har varit intensiv och rolig, en cup blev inställd
och den sista spelades samma dag som vårt sista poolspel. Två lagaktiviteter hanns med.
Engagemanget från föräldrarna har varit stöttande med både bemanning av bandyskolan, vårt
eget hemma poolspel och skidskoslipning. Tre föräldrar är tränare, två lagledare och en
kassör.

SBBK PF2009
Truppen och träningar
09-truppen är en relativt stor grupp spelare med en härlig blandning av killar och tjejer som
verkligen gillar att spela bandy. Under säsongen har det tillkommit flera nya tjejer till gänget,
vilket är mycket roligt. Truppen består idag av ca 24 spelare varav 7 är tjejer. Vikten av att få ha
kvar spelarna i laget är stor för att säkra en 11-mannatrupp framöver. Vår ambition är självklart att
behålla tjejerna i laget så länge det är möjligt, även om rena flickalternativ (F10, F14 etc) också
erbjuds dem.
Vi har haft en något lägre närvaro på träningar under hela säsongen, jämfört med tidigare år, vilket
är lite oroande och gör att vi behöver tänka till på antalet träningar i veckan och vikten av närvaro
i samtal med spelare och föräldrar. Tiderna för träning spelar självklart in här, det kan vara svårt
att prioritera träning alt komma i tid när träningen börjar 17:00. Vi har i år tränat själva, då
SBBK10 haft gemensamma träningar med SBBK11 och SBBK08 med 07orna.
Konceptet med tre träningar i veckan har m a o inte funkat lika bra för oss i år som tidigare.
Tränar- och föräldrastaben och engagemanget från desamma har varit på en bra nivå i år, vilket
lovar gott inför framtiden. Det är dock viktigt att fler föräldrar får mer fasta roller till kommande
säsongen, då uppdragen blir fler och mer krävande framåt.
Seriespel och cuper
Vi har matchat två lag i poolspel under säsongen samt deltagit i tre cuper - Sirius cup (Uppsala, 2
lag), Hermans Cup (Sollentunavallen, 2 lag) och Vårcupen (Gubbängens IP, 2 lag). Cuperna har
givit spelare, ledare och föräldrar härliga erfarenheter och även riktigt bra sportsliga resultat. En
andra och fjärdeplats i Sirius cup och många starka insatser i övrigt!
Våra tjejer i truppen har utöver spel i SBBK09 även deltagit i poolspel för tjejer, med stor
framgång. Flera spelare har även fått chansen att spela matcher med SBBK08/07 under säsongen,
något som sporrar och verkligen bidrar till deras utveckling! Vi förespråkar absolut mer av den
varan!
Vi avslutar säsongen tillsammans med en aktivitet på Kaananbadet i mitten av maj och ser redan
nu fram emot en ny, spännande säsong nästa år!
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SBBK PF2007 och 2008
Säsongen 18/19 har trupperna med spelare födda 2007 och 2008 slagits ihop. Vi har även
tidigare säsonger tränat ihop så det blev en mycket smidig hopslagning. Det är nu 23 spelare i
truppen, varav två flickor. Vi har en ledarstab på sex personer och därtill föräldrar som slipar,
fixar med inköp mm. Truppen har deltagit med två lag i 08-serien, två lag i 07-serien och ett
lag i 11-mannaserien (07 prova på). För att få ihop spelare har några spelare från 09-laget
stöttat oss under säsongen, på samma sätt som några av spelarna i vår trupp stöttat 06-laget.
I augusti började vi för första gången med barmarksträning som var mycket uppskattat. I
september tränade vi i Sollentunahallen där vi köpte istid. I oktober var det dags för det
populära träningslägret i Rättvik. I november gick vi så på den efterlängtade isen på Spånga!
Laget har utöver seriespel deltagit i Aros Bygg Bandycup i Västerås (ett 07-lag), Göthes cup
(ett 08-lag), Knatten cup i Sandviken (ett 07- och ett 08-lag) och Vårcupen (ett 07- och ett 08lag). I vårcupen gick 08-laget hela vägen och vann cupen, en mycket rolig avslutning på
säsongen!
En intensiv säsong med många matcher är till ända, vi ser fram emot nästa säsong och börjar
inom kort barmarksträning som vi kör fram till sommaren.
SBBK PF2006
Spelare
Laget har under säsongen bestått av 15 spelare födda 2006.
Vi tappade tre spelare från förra säsongen (Mika, Gabriel och Otto), men fick samtidigt 3 nya
spelare från AIK (Julian, Elias och Melvin) och en hockeykille (Ludwig).
Sedan har vi även lånat in spelare från 07-laget (Anton, Oliver, Gustaf, Victor, Bill och
Milton) och 05-ornas målvakt (Elvis) samt flera tjejer (Lea, Lisa och Tyralie).
Ledare
Christer Ingemarsson, Lagledare - Laurence Howard, Huvudtränare - Michael Wessberg, Ass.
Tränare - Carl-Johan Lennström, Ass tränare - Jonas Persson, Hjälptränare - Fredrik
Johansson, Hjälptränare - Paula Ståhlberg, Kassör
Målsättning för säsongen
•
•
•
•
•
•
•

Ha kul tillsammans och få alla att känna sig delaktiga i laget
Känna att man utvecklas individuellt och som lag med gemensamma mål som alla
är överens om
Bibehålla den bra gemenskapen och kamratskapen som vi har
Vinna dubbelt så många matcher – vi vann 2 segrar förra säsongen
Öka träningsnärvaron
Bli bättre på att skjuta
Mer helplansövningar, bättre passningsspel, fler passningar inom laget
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Träning
Alla i laget hade fått ett träningsprogram för egen träning under sommarlovet.
Barmarksträningen startade den 30:e augusti med två pass i veckan.
Från september inledde vi försäsongen med ett ispass i veckan.
I oktober åkte vi på träningsläger till Rättvik med fyra ispass, och flera fyspass och teoripass.
Vi hade totalt 67 träningstillfällen under säsongen. Det har generellt sett varit en hög
träningsnärvaro, betydligt högre än förra året.
Cuper
•
•
•
•

Aros Bygg Bandycup, 9-11 nov 2018
Berras Cup, 24-25 nov 2018
Borlänge Bandycup, 25-27 januari 2019
Stockholm Cup, seriespel över säsongen med slutspel på Zinken i mars.

Matcher och resultat
Vi spelade med ett lag i P13 Stockholm Söder med totalt 15 matcher. Det blev 5 segrar, 2
oavgjorda och 8 förluster.
Det är en klar förbättring mot föregående säsong och över målet. Alla matcher har varit
väldigt jämna och vi har slagit alla lag i gruppen.
Som lag har vi utvecklats mycket och fått ett fint passningsspel där alla i laget är delaktiga. Vi
har inga stora stjärnor i laget, utan är en väldigt jämn trupp. Vi har under säsongen haft mer
eller mindre fasta positioner, vilket har gett resultat i form av att alla håller sina positioner
bättre, de vet hur de ska agera i anfall och försvar och att vi kunnat få alla att följa vår spelidé.
SBBK PF2005
Inför säsongen tappade gruppen tre spelare – trist.
Gruppen PF05 mönstrade därmed 10 spelare, det är dock totalt 14 aktiva spelare födda 05, en
delmängd har tränat med P16.
Laget inledde säsongen med ett lyckat träningsläger i Rättvik helgen 5-6/10, tillsammans med
PF06 där 8 spelare deltog. Träning på hockeyrink genomfördes också enligt schema
Det ordinarie träningssäsongen skulle enligt plan dragit igång första veckan i november men
p.g.a. det varma vädret fick dock träningarna under november förläggas på andra ispister än
Spånga IP t.e.x. Östermalms IP eller Gubbängens IP. Träning på Östermalms IP fungerade
mycket bra, medan träning på Gubbängens IP, av logistiska skäl fungerar något sämre.
Det var dock väldigt uppskattat att träningar kunde genomföras på de anläggningar där is
fanns.
Då isen väl kommit till Spånga IP har tre träningar i veckan genomförts, med något undantag
under jul och nyårshelgen.
Serier och Cuper
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Laget har deltagit i ”U14 Serien Stockholm” samt i ”Stockholm CUP”.
I U14 serien spelades 16 matcher i Stockholm CUP spelades 7 matcher (en blev inställd).
Totalt blev det 5 vinster, vilket kan tyckas vara ett magert resultat, men i ett PF05 perspektiv
ändå måste ses som en framgång.
I seriespelet har laget haft regelbunden förstärkning av tre dispensspelare ur PF04, samt vid
några tillfällen förstärkning av spelare från damlaget och från PF06.
Totalt sett har bemanningen vid match fungerat bra, mycket bättre än föregående säsonger.
Övrigt
I januari genomfördes domarutbildning där 9 spelare deltog. Utbildningen skedde i
Sportcaféet och lärare var Peter Hampus. Laget (eller delar av det) genomförde sedan
domaruppdrag vid totalt 4 tillfällen. En mycket uppskattad aktivitet.
Laget har deltagit i bandyskolan vid tre tillfällen. Också en uppgift som många spelare
uppskattar. Det ger också slipande föräldrar möjlighet att praktisera sina färdigheter.
Ett antal spelare i laget deltog också i vänskapsmatchen mot Somalia Bandy i februari.
Slutligen: Vi ser tillbaka på en lyckad säsong med ett lag med god stämning.
Vi ser fram emot nästa säsong med tillförsikt.
SBBK P16 (PF2003 och PF2004)
När man kliver på isen har halva säsongen redan gått.
Bara några veckor efter att seriesäsongen 2017-2018 hade avslutats, så påbörjades säsongen
2018-2019 med barmarksträning. För det mesta ägde den rum på Spånga IP och ett par dagar
varje vecka utvecklade våra spelare och ledare såväl kondition som muskelstyrka.
Barmarksträningen höll på fram till mitten av juni och därefter hemförlovades spelarna till
mitten av augusti. Många spelare deltog i både ett och två träningsläger på sommaren och
utvecklades både som spelare och kamrat i den internationella bandyvärlden.
Från augusti började vi också träna på is i hockeyhallen på Spånga IP, ca en gång/vecka.
Laget hyrde Relitahallen i Uppsala några timmar i början av oktober för att få vara på stor is.
Laget valde även 2018 att förlägga ett träningsläger till Vetlanda. Kvarndammens vandrarhem
var bokat, så istället blev Centralhotellet i Vetlanda vår boplats den 12-14 oktober. Vi hade
totalt fyra pass på is, varav två matcher mot lokalt motstånd. Bägge blev visserligen förluster,
men det var också ett hårt motstånd.
P16 har under issäsongen haft tre istider per vecka. Två av dessa har delats med andra
årgångar och en har varit egen på fullstor plan. De allra flesta tillfällena har det varit god
uppslutning av spelare och ledare, vilket är en förutsättning för att kunna bygga lag och träna
ihop lagdelar.
P16 har enbart spelat i en serie under säsongen, P16B, som motsvarade vår trupps kapacitet
denna säsong. I P16B Östra deltog lag från UNIK, Gustavsberg, Hammarby, Sirius,
Helenelund, GT76 och SIF Norrtelje. SBBK slutade trea i serien med 18 poäng; serien vanns
av SIF Norrtelje med 21 poäng. Det laget vann också utvisningsligan överlägset.
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P15-laget (födda 04 eller senare) deltog för sista gången i Stockholmsförbundets Stockholm
Cup. I seriespelet vann vi bara en av fem matcher och gick på grund av målskillnad inte
vidare till semifinalerna.
Under säsongen har P16 och P15 deltagit i varsin cup:
Alfamark Mini World Cup, Bollnäs, 1-4 november.
Kosa Mini World Cup är en inbjudningsturnering för P16-lag från Sverige, Finland, Ryssland
och Norge. Den räknas som inofficiell världscup för 16-åringar. SBBK hade kvalificerat sig
genom segern i Stockholm Cup året innan. SBBK deltog med spelare födda såväl 2003, 2004,
som 2005. Vi hade också lånat in ett par spelare från Helenelund som förstärkning och som
morot för dem själva. Bekvämt boende på Scandic i Bollnäs tillsammans med flera andra lag
gav möjlighet till bra uppladdning inför matcherna. SBBK spelade sin första match i gruppen
mot det norska laget Derby. Det blev en nervös historia där SBBK inte riktigt fick utdelning
på chanserna. Ready gjorde det första målet och Spånga lyckades ganska snart kvittera, men
Ready fick utdelning på sina chanser och kunde gå ifrån till 3-1 i slutet av den första
halvleken. Trots en furiös kamp i andra halvlek, där Ready bland annat fick ett par
utvisningar, kom vi aldrig ikapp. Slutresultat 1-3. Ready var förstås överlyckliga. Lördagens
första match mot Tillberga såg dock ett betydligt mer taggat SBBK. SBBK tog ledningen i
den tolfte matchminuten och Tillberga kvitterade i slutet av första halvlek. I början av andra
halvlek fick SBBK straff. Laget hade snackat ihop sig om att göra en straffvariant om tillfälle
gavs, och de vågade också göra den: petning framåt som annan spelare tog med sig och lurade
bort målvakten med, så snyggt. I 42:a matchminuten ökade Spånga på till 3-1 på en hörna
som satt som en säck i nättaket. En taktisk triumf mot ett Tillberga som också drog på sig
totalt tre utvisningar. Inför den sista gruppspelsmatchen var det onödigt spännande. Tillberga
ledde länge över Ready med 2-1 och därmed fanns det en chans för SBBK att gå vidare på
målskillnad även vid förlust mot Vänersborg. Men Ready lyckades kvittera i matchens sista
skott och hade därmed en vinst och en oavgjord. SBBK behövde därför få minst oavgjort mot
Vänersborg för att gå vidare. Vänersborg tog snabbt ledningen med 3-0 i matchen och SBBK
kunde reducera till 3-1, vilket stod sig halvleken ut. Efter 30 minuters spel hade SBBK lyckats
reducera till 4-3, men därefter drog Vänersborg ifrån till 6-3. SBBK gick alltså inte vidare,
men vilken erfarenhet! Särskilt minnesvärt var att så många föräldrar följde sina spelande
barn på deras sista ungdomscup och att många stannade kvar för att följa Sirius framfart till
den slutliga vinsten över Rodina från Ryssland.
Åtvid/Derby bandycup, Linköping, 25-27 januari.
Åtvid Cup brukar äga rum i – Åtvidaberg. Men på grund av begränsad iskapacitet så flyttades
cupen både i tid och rum till Linköping. Inte oss emot. SBBK spelade sin första gruppmatch
mot Mjöndalen från Norge sent på fredagskvällen. Mjöndalen chockstartade och hade gjort 3
mål inom fyra minuter. Spånga lyckades reducera sent i första halvlek (2x20 min) och
ytterligare en gång i början av andra, men sedan gjorde Mjöndalen ytterligare ett mål och
SBBK lyckades inte forcera. Slut 2-4 alltså. Laget sov på saken i gymnasiet som lågt helt nära
Stångebro arena. På lördagsmorgonen var det dags för vår gamla bekantingen Gustavsberg.
De chockstartade och gjorde mål i första anfallet, efter 11 sekunder. Några minuter senare
gjorde Gustavsberg 2-0. SBBK reducerade i tionde minuten men Gustavsberg kontrade med
3-1 i fjortonde minuten. I andra halvlek gjorde Gustavsberg 4-1 och fick ett tröstmål på straff
till 4-2 i matchens slutskede. Två förluster och därmed inte vidare från gruppen. I sista
gruppmatchen mot Spillersboda hamnade SBBK åter i tidigt underläge efter 6 minuter. Några
minuter senare drog dock Spillersboda på sig en matchstraff på grund av våldsamt slag, så
oddsen jämnades ut litet grann. Spånga gjorde mål i slutet av första halvlek, men sedan blev
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det inget mer i målprotokollet, så matchen slutade 1-1. Många i laget avstod en natt till i
skolsal och lämnade Linköping redan på lördagskvällen, men några spelsugna ställde upp för
ett magsjukedrabbat Helenelund som hade gått vidare till kvartsfinal. Och som det gjorde det.
Tre spelare från SBBK såg till att hamna i målprotokollet när Helenelund vann med 5-0 mot
Borgia och gick vidare till semifinal. Den spelade Helenelund mot Mjöndalen, även här
förstärkta av fyra spelare från Spånga. Här blev det dock stopp, och Mjöndalen vann med 3-1.
Mjöndalen vann till slut hela cupen i en final som gick till förlängning och straffar, 4-2 mot
Drammen. Sammanfattningsvis en händelserik cup där vi fick möjlighet att visa bandymässig
broderlighet.
Ekonomi
Laget har under säsongen haft en god ekonomi och kunnat sponsra deltagaravgifter i cuper
och träningsläger, köp av extra träningstider samt inköp av material såsom bollar. Lagkassan
har under året fått förstärkning tack vare spelarnas eget arbeta med inventering på Citygross.
Därtill har laget fått donationer och sponsring från flera av spelarnas föräldrars arbetsgivare
eller egna företag.
Lagledare
Under säsongen har Mats Hagwall varit administrativ lagledare. Jesper Tengblad och Niclas
Carlsson delat på huvudtränarskapet. Övriga lagledare har varit Mikael Samuelsson, Erik
Sahlin, Marcus Carlsson, August Liljeqvist och Petter Widne. Därtill har det funnits ledare
som har slipat skridskor och suttit i matchsekretariatet: Göran Böhlmark, Oskar Wallgren.
Spelare
Den gemensamma truppen för P16 har bestått av drygt 20 spelare, födda 2002-2005. Det har
varit god uppslutning på träningarna. Vi har haft dispens för två spelare födda 02 för att de
skall få spela på sin nivå och för att förstärka truppen. Före och under säsongen har vi tappat
en del spelare dels på grund av att de har prioriterat bort bandyn till förmån för andra
aktiviteter, dels för att spelare har valt andra lag för att kunna utvecklas som spelare. Trots det
har vi haft ett flertal spelare i stadslag, landslagsläger och landslag. Därtill kommer ett par
spelare än börja bandygymnasium under hösten 2019, så SBBK fortsätter att bidra med
framgångsrika ungdomsspelare. Slutligen har åtskilliga av spelarna i P16-truppen spelat i
klubbens lag för P19 samt seniorlagen i division 2 och 3. En god erfarenhet att ta med sig.
Laguppdrag och domare
P16 har under året varit funktionärer vid bandyskolan vid fyra tillfällen. Därtill har en
handfull av lagets spelare gått domarutbildning och tillsammans med tidigare utbildade
spelare dömt matcher vid 7-mannaspel för klasserna P9-F12.
Sammanfattning
En säsong där laget spelade efter förutsättningar och nivå och fick spela både många matcher
och delta i roliga cuper. Nu kör vi barmarksträning!

SBBK P19 (2002, 2001 och 2000)
Den gångna säsongen spelade SBBK P19 i ett sammansatt lag ihop med Hammarby. Laget
spelade i Pojkallsvenskan (P19 bredd) Östra. Detta samarbete blev inte riktigt som det var
tänkt, mycket pga att Hammarby inte hade särskilt många P19-spelare som ville/kunde spela.
Tack vare P16-spelare från båda klubbarna kunde säsongen dock genomföras hyfsat. Totalt
var det 55 olika (!) spelare som representerade laget under säsong.
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Laget spelade Svenska Cupen under försäsong. Laget slutade sist i tabellen Pojkallsvenskan
Östra, med fem vunna segrar. Säsongen kunde trots allt avslutas föredömligt med en seger i
Stockholm DM P19. Roligt med denna seger var att laget här bestod av endast Spångakillar.
Kul också för spelarna födda -00 som därmed fick avsluta juniortiden med en pokalseger.
Nästa år går deras karriärer vidare som seniorspelare i och med den nya åldersindelningen.

SBBK Senior Dam
SBBK kom till spel säsongen 2018/2019 med ett eget Damlag i den fantastiska sporten bandy.
Jakten på det röda nystanet genomfördes i Damallsvenskan med 6 hemma matcher och 6
borta matcher, där vi åkte som längst med flyg till Luleå för att spela mot Kalix i Kalix. Under
försäsongen satsade vi på barmarksträning på Spånga IP med fokus på kondition och styrka. I
oktober spelade vi i allsvenska damcupen i Örebro med 8 lag och vi fick känna på nivån i
Damallsvenskan. Vi gjorde en bra insats och fick bevis på att vi är på rätt nivå.
Ambitionen i vårt lag är att spela bra bandy, utvecklas och ha riktigt kul. Vi är ett lag besående
av ett antal juniorer som varit med från bandyskolan och några seniorer som spelat på högsta
globala nivå.
4 nya damspelare hittade till oss denna vinter. Vi har en öppen attityd, ett varmt hjärta och ett
härligt jävlar-anamma med bandyspel även på träningarna.
SBBK Senior Herr
SBBK hade två lag i seriespel. A-laget spelade i Div 2, Stockholmsserien. B-laget spelade Div
3 i Stockholm. Med ny tränarduo i kraft av Ian Bonetto och Mårten Björå, så var det uttalade
målet att försöka ta sig upp till Div 1. A-laget fick välbehövlig förstärkning av gamla
seniorspelare som kom tillbaka till moderklubben. Trots en ganska trög start lyckades man
mot slutet hitta ett vinnande spel. Säsongen avslutades med en respektabel tredjeplats, vilket i
slutändan mycket väl kan komma att ligga till grund för ett avancemang upp till Div 1.
B-laget fortsatte att erbjuda fina möjligheter till spel för såväl unga som gamla och slutade på
en femteplats.
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