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Verksamhetsberättelse för året 2015-04-01--2016-03-31
Summering
Under verksamhetsåret fortsatte föreningen arbetet framåt med flera positiva resultat
och händelser, här summerade i punktform:
• A-laget spelade i division 1 och klarade sig kvar efter en 6e plats
• Bandylekskolan har haft fortsatt goda närvarosiffror med ca 140 barn som
prövat på och en snittnärvaro på ca 70 barn
• Vi har, delvis i samarbete med Otterbäcken, haft sex lag i poolspel/ seriespel:
ett 10-års, ett 12-års, ett 14-års, ett 16 -års, ett 18-årslag och ett seniorlag
• Våra traditionella ungdomscuper för 10- och 12 -årslag genomfördes i början
av mars för 43e gången med två lag från vår förening
• Bandycaféet i klubbhuset har varit öppet under våra egna arrangemang
• Isbanan har drivits vidare i egen regi för 13’e året i rad
• Vi har lagt mycket resurser på ett förslag till tak över isbanan
• Antalet medlemmar är ca 300
• Det ekonomiska resultatet för året visar ett underskott men balansräkningen
ett positivt eget kapital

Årsmötet
Årsmötet hölls den 20 april 2015 med 11 närvarande medlemmar. Protokollet finns
publicerat på föreningens hemsida.
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Styrelsen har sedan årsmötet 2015 haft åtta protokollförda styrelsemöten.
Protokollen finns publicerade på föreningens hemsida.

Verksamheten
Bandylekskolan
Har bedrivits under 12 lördagsförmiddagar under ledning av Per Nordsjö, Per
Gustavsson, Janne Wilhelmsson, Michael Ohlsson, Anders Odnell, Johan Elgh
Kaj Nironen, Henrik Karlsson och Wilma Gustavsson.
Arbetet har fortsatt med målsättningen att öka antalet barn som fortsätter till 9årslaget. Under säsongen har snittnärvaron varit 68 barn med 138 barn som varit
med minst en gång och drygt 70 barn som varit med hela säsongen. Av dessa var
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knappt ca 30% flickor. Avslutade säsongen med matcher mellan barnen och
föräldrarna vilket varit mycket uppskattat.
Ungdomslagen
Träningsgrupp U7-U9
Har kört träningar på lördagar kl 11-12 efter bandylekskolan med Fredrik Lorentzon
som ledare. Har varit ca 15 ungdomar som mest.
Träningsgrupp U10/U12
Har tränat under ledning av Fredrik Dahlberg och Fredrik Lorentzon understödda av
3-4 föräldrar med administrativt stöd av Ann-Sofi Dahlberg. 15 spelare har varit med
på träningarna. Laget deltog i en inledande cup i Borås och under vintern i 10/12-års
sammandragen arrangerade av BandyDistrikt Västergötland (BDV) och som
avslutning i vår egen Scan Cup. Ca 20 ungdomar födda 2003-2007 har deltagit i
träningsgruppen. Genomförde ett föräldramöte under februari med inriktning nästa
säsong och fick där positivt gensvar med 6 föräldrar som vill dela på uppdrag kring
lagen inför nästa säsong, ex. assisterande tränare eller kafébemanning. Avslutade
säsongen med match barnen mot föräldrarna och hade säsongsavslutning med 4kamp i början på april.
Träningsgrupp P14/P16/P18
P14 tränades av Fredrik Dahlberg till och med sportlovet, därefter en sammanslagen
grupp. P16 och P18 tränades under ledning av Fredrik Edholm och Arvid Engman.
Runt laget har en föräldragrupp med bl.a. Erik Borg, Jari Hänninen och Torbjörn
Henriksson har stöttat med uppgifter som lagledare, speaker, bokning av buss och
domare.
P14-laget har med stöd av dispensspelare från de andra lagen och från
OBK/Hajstorp spelat i den tuffa P14A serien med motstånd i form av bl.a Villa,
Vänersborg och Kungälv. Resultatet i serien blev en seger och resten förluster.
P16-laget har deltagit i den nationella serien P16 Väst under namnet OBK/Skövde i
ett samarbete med Otterbäcken som har haft huvudansvaret och tagit alla
hemmamatcher. Detta har varit ett bra upplägg med ömsesidig nytta. Laget spelade
en minicup på försäsongen mot LAIK o Karlstad Bandy med jämna matcher mot
bägge lagen (Karlstad senare vann sedan SM-guld i denna åldersklass). Samtliga
matcher i serien utom de mot Kungälv har varit jämna. Sammantaget blev det fler
förluster än vinster och en plats på nedre halvan i serien. Avslutade med en
glädjande seger hemma i sista hemmamatchen.
P18-laget har deltagit i den nationella serien P18 Bredd Södra under namnet
Skövde/OBK i ett samarbete där Skövde har haft huvudansvaret och tagit alla
hemmamatcher. Motståndare har varit Höjden/Mölndal, IFK Kungälv, Jönköping,
Tranås, Vetlanda och Villa Lidköping. Det svåra motståndet resulterade i Idel
förluster men avslutade säsongen med en oavgjord träningsmatch mot Skirö.
Som avslutning genomfördes en mycket lyckad finladsresa till Pori/Björneborg i
Finland där vi blev väl mottagna och fick spela två matcher mot Finlands näst bästa
lag vilket förstås resulterade i två förluster trots bra spel. Under resan gjordes
planeringen för nästa säsong och glädjande nog vill alla spelare fortsätta nästa år.
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Ungdomcup Scan Cup
Vi genomförde för 43e gången vår traditionella ungdomscup för 10- och 12-årslag,
benämnd ”Scan Cup” den 7 mars med 18 deltagande lag som spelade hela dagen i
ett fint väder.
Skövdes U10-lag bestod av 7-9 årsspelare som kämpade väl, men fick tre förluster.
Skövdes U12-lag vann en match och förlorade två matcher knappt.
Seniorlaget
Träningen pågick från början av augusti med Mattias Nilson som tränare. Truppen
har haft bra deltagande på träningspassen och flera spelare från P18-laget har
skolats in.
A-laget flyttades inför säsongen upp till division 1 Västra där motståndarna var
Höjden, Kareby/Kungälv, Mosserud, Mölndal, Otterbäcken, Sunvära, Vargön. Laget
slutade som nykomling och efter en stark avslutning på en glädjande 6:e plats med
raden (s v o f) 14 4 1 9 63-96 9p. Det innebär fortsatt spel i division 1 nästa säsong.
Matchsekreterare har under säsongen varit Johan Olvegård och Erik Borg.

Isbanan
Vi har för trettonde året i rad drivit Billingens Isbana i egen regi med hjälp av en
anställd isbaneskötare på vardagar frivilliga isbaneskötare på helgen. Skövdes skolor
har bokat in över 20 friluftsdagar på isbanan under säsongen.
Allmänhetens åkning har varit öppen i stort sett varje måndag-fredag och söndag kl
10-15 från mitten av november till början av mars och utnyttjats väl. En nyhet för
säsongen är att vi utökade tiderna för allmänheten på kvällstid efter ordinarie träning
genom att installera en avstängningstimer på halva belysningen.

Multihallen
Vi har under det gångna året lagt mycket resurser på att arbeta fram ett förslag på en
tak över isbanan i form av en multihall. I detta har ingått att aktivt marknadsföra
förslaget på olika sätt för att lägga grunden för ett gynnsamt politiskt beslut i frågan.
Detta har resulterat i att vi fått mycket positiv mediabevakning kring detta. Vi ser med
spänning fram mot resultatet av detta under det kommande verksamhetsåret.

Ekonomin
Föreningen har fortfarande ett högt antal betalande medlemmar cirka 300.
Vi har sett ett fortsatt ökat intresse för curlingkvällarna som därför bidragit med ett bra
ekonomiskt tillskott.
Omsättningen blev i år ca 860.000:- De största intäkterna har varit i storleksordning:
kommunalt driftbidrag, reklam, medlemsavgifter, kioskintäkter.
De största utgifterna har varit i storleksordning: drift av isbanan (lön, drivmedel,
underhåll, snöröjning mm), materialinköp, busstransporter.
Vårt ekonomiska resultat visar i år ett underskott på drygt 80.000:- efter att styrelsen
tagit flera medvetna beslut på ex. marknadsföring av multihallen och ökade
bussresor för våra lag samt engångssatsningar på nya matchtröjor till A-lag och 18årslag. Vi har trots detta ett stabilt eget kapital. Se vidare vår ekonomiska
redovisning.

Övrigt
•

Vi har fortsatt delta i samarbetsföreningen för att utveckla Billingens fritidsområde
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Avslutande kommentar
Vi har fortsatt att vara en stabil förening med god ekonomi. Vi strävar vidare mot vårt
mål att vara en förening där det är roligt att vara med och där många får uppleva
glädjen av en utomhussport på vintern. Vidare vill vi etablera vårt seniorlag i division
1 baserat på i huvudsak egna spelare och fortsätta få in många unga spelare tidigt i
verksamheten vilket är avgörande för föreningens framtida utveckling.
Vi vill återigen tacka alla ledare för att de med ett storartat engagemang arbetat
fram verksamheten till vad den är idag.

Skövde den 20 april 2016
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