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Förvaltningsberättelse  
Verksamhetsåret 2012-2013 
 
Säsongen 2012-2013 kommer vi med stolthet att blicka tillbaka på som den magiska 
säsongen. Givetvis var det allra största och mest magiska ögonblicket när vi på 
kvällen den 27 mars i Ängelholm spelade till oss en plats i hockeyns finrum, Elitserien. 
En fantastisk prestation, inte minst efter en säsong där det pendlats friskt mellan hopp 
och förtvivlan. En skadedrabbad A-lagstrupp gjorde så att vi inte en enda gång under 
säsongen spelade med det lag vi i augusti satte samman. Samt med en osannolik 
förkvalsdramatik då vi tog oss vidare tack vare andra osannolika resultat, kunde vi så 
småningom via en utomordentligt väl genomförd kvalserie nå fram till Elitserien. 

Vid sidan av det rent sportsliga har säsongen 
också varit mycket framgångsrik inom andra 
områden i klubben. Vi satte inför säsongen upp 
en rad målsättningar inom klubbens olika 
områden och de flesta av dessa överträffades. 
Vår ambition att inte bara bygga ett elitlag utan 
även bygga en elitförening har gett resultat inom 
många av de prioriterade områdena. Denna 
utvecklingsstrategi har inte bara fått mycket bra 
respons bland lokala supportrar och partners, det 
har också gett oss renommé och ett ökat 
anseende inom hockeysverige. 

Organisatoriskt har vi tagit stora steg under året. 
Vi har byggt en organisation som står väl redo att 
möta de höga krav på främst kompetens, struktur 
och öppenhet som vi ställer på en 
elitserieförening. Just vår tydliga struktur, 
tillsammans med en bra och effektiv 
ansvarsfördelning, har särskilt legat till grund för 
organisationens mycket goda hantering av 
verksamhetsåret 2012/13. 

I och med att den nya arenan färdigställdes inför 
säsongen sattes den höga målsättningen att öka 
publiksnittet med 20 %, samtidigt som ingen 
match skulle ha färre än 2500 åskådare. 
Resultatet för året blev en publikökning på drygt 
40 % och ingen match drog under 2800 
åskådare. 

För att öka upplevelserna i arenan har mycket 
arbete lagts ned för att utveckla upplevelsen kring 
matcharrangemanget, särskilt genom arenans 
olika mat- och dryckeskoncept. Mycket av detta 
har gjorts i föreningens dotterbolag ”Örebro 

Arenaservice AB”, där omsättningen under året 
uppgått till ca 6 msek. 
 
Årets satsning på ungdomssidan, med bl.a. en 
helt ny organisation, har starkt bidragit till att vårt 
J20-lag via kval spelade upp sig till den högsta 
serien, J20 Superelit. Detta är en oerhört viktig 
del i vår långsiktiga strategi att på sikt kunna 
försörja A-laget med egna produkter i viss 
utsträckning. 

Avslutningsvis har samarbetet med distriktets 
övriga hockeyklubbar varit mycket givande och 
följt den plan vi lade upp i början på säsongen. Vi 
satte som mål att få igång ett samarbete med alla 
distriktets klubbar där Örebro Hockey Klubb skall 
ses som den naturliga parten och supporten för 
klubbarna där vi supporterar med vår kunskap för 
att kunna bidra till distriktets utveckling och i 
förlängningen vår egen. Detta har bl.a. resulterat i 
ett distriktsbeslut om att Örebro Hockey Klubb 
inom sin organisation från nästa säsong driver ett 
U16-lag. Detta lag blir likaså det lag som ska 
bilda säsongens TV-puckslag från distriktet.  

Ett stort tack från styrelsens ledamöter till anställd 
personal, spelare och alla andra som på ett eller 
annat sätt bidragit till våra framgångar under året. 
Det är tack vare ett stort engagemang från alla ni 
som ingår i teamet Örebro Hockey Klubb som vi 
tagit stora kliv i föreningen och nått en 
elitserieplats.  

 
Ulf Gejhammar  
Ordförande
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Styrelse 
Styrelsen för Örebro Hockeyklubb, org nr: 875002-4625, har under verksamhetsåret 2012-
2013, efter årsmötet 14 juni 2012, haft följande utseende: 

 
Ulf Gejhammar 
Ordf. 
 

 
Claes E 
Hallqvist 
V. ordf. 
 

 
Bo ”Boman” 
Andersson 
Ledamot 

 
Stefan 
Dahlman 
Ledamot 

 
Malin Engström 
Ledamot 

 
Ove Karlsson 
Ledamot 
 

 
Mats Karlsson 
Ledamot 

 
Ulf Marcusson 
Ledamot 

 
Claes Nelander 
Ledamot 

 
Pontus 
Gustafsson 
General 
Manager 

 

Valberedning: 
Björn Reineborg, sammankallande 
Jacob Strömberg 
Jens Stellansson 
 

Revisor: 
Björn Reineborg (föreningsrevisor) 
Michael Hertin (aukt. revisor, PWC) 
 

Möten 
Föreningen har under året haft nio stycken protokollförda styrelsemöten. Dessutom har 
styrelsen genomfört två stycken strategidagar för att arbeta igenom föreningens långsiktiga 
strategi. Örebro Hockey Klubb har deltagit i samtliga möten arrangerade av AHF Hockey 
Allsvenskan samt Region Västs olika aktiviteter liksom Örebro läns Ishockeyförbunds 
årsmöte. 

 
Personal 
Föreningen har i sin nya organisation haft ca 13 anställda tjänstemän utöver personal i och 
kring lagen. Vissa av tjänsterna har varit deltidstjänster för att anpassa kostnaderna. 
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Sporten 
A-laget 
Nu sitter man här och undrar fortfarande, vad var det som hände egentligen? Om vi tar det 
från början så startade vi säsongen otroligt revanschsugna efter en knackig avslutning i 
kvalserien säsongen 11/12. Vi ville förändra det egna spelet att bli lite kvickare från 
försvarszon, genom att anskaffa lite mindre backar fast snabba och spelskickliga. Vi hade en 
gemensam målsättning att ta oss till kvalserien och när vi väl var där skulle vi vara med och 
kriga om en elitserieplats. Vägen dit blev lite krokigare än vad vi tänkt oss.  

Försäsongen kändes bra och med ett bra läger i Olofström gick vi in i Allsvenskan med gott 
mod. På grund av skador och ett lite vingligt målvaktspel, så blev seriespelet både upp och 
ner. Vi fick kriga hårt och styra om i grundspelet för att med nöd och näppe ta oss till 
playoffserien. Väl där så kändes det som laget fick ny energi och nytt självförtroende. 
Givetvis fick vi kriga och kämpa i playoffserien för även där dök skadorna upp. Allt kändes 
bra fram till den ödesdigra matchen mot Bofors på hemmaplan där vi skulle avgöra men vi 
genomförde istället en usel insats. Allt hänger nu på att vi ska vinna borta mot Djurgården 
och att Oskarshamn ska slå Bofors i Karlskoga, där vänder det.  

Tack Oskarshamn för att vi fick sätta oss i bussen från Hovet och styra kosan mot Timrå och 
kvalserien. Nu gick vi in i bubblan och genomförde en otrolig kvalserie, vi gick obesegrade 
rakt igenom den. Grattis till alla som fick uppleva kvällen i Ängelholm, där Örebro Hockey 
Klubb gick upp i ELITSERIEN!! 

Tack till alla. Laget, alla runt laget, styrelse, kansli och alla i arenan som tillförde energi. Väl 
mött i Elitserien. 

Peter Andersson och Mozart Andersson. 
Huvudtränare resp. sportchef/assisterande tränare 2012/2013 
 
Juniorerna 
Under säsongen 12/13 har spelare födda -93 och senare fått medverka i J20-laget. 16/4 drog 
försäsongen igång ledd av Martin Filander, tränare för J20 tillika Junioransvarig under 
säsongen. Både J20 och J18 tränade vid samma tider för att öka lag- och klubbkänslan 
under en lägre tid då blandning mellan lagen förekommer under säsong och kommande år. 
Mellan 7-9 träningspass genomfördes i veckan på ca 1,5-2h per pass. 
Issäsongen drog igång vecka 31 med träning i Behrn Arena majoriteten av tiden. Korta 
avbräck för träning på Trängens IP och ett läger i Grums var de enda undantagen. Mängden 
träning har genomgående, för både J18 och J20, varit 6 ispass inklusive match samt 3 
fyspass i veckan. Säsongen avslutades 24/3 -13 med den avgörande matchen i playoff till 
Superelit mot Huddinge. 
 
Under säsongen spelades 24 seriematcher i J20-elit västra, det skulle varit 27 matcher men 
på grund av ett avhopp i serien blev det färre. Utgången i dessa matcher var 23 vinster och 1 
förlust. Totalt gick ÖHK segrande ur seriespelet med totalt 69 poäng och + 123 i målskillnad. 
 
Resultaten medförde en kvalifikation till playoffspelet om en plats i Superelitserien. Spelet 
avgjordes i två omgångar, bäst av tre, där ÖHK först lyckades vinna över Mariestads BOIS 
med 2-0 i matcher. I det avgörande kvalet mot Huddinge IK förlorade ÖHK hemma med 
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uddamålet (3-4) men kvitterade matchserien genom att vinna en dramatisk match med 5-6 
efter straffar där ÖHK kvitterade med 9 sekunder kvar av ordinarie speltid. ÖHK vann sedan 
den avgörande matchen med 1-2, även det på bortaplan och kvalificerade sig därigenom på 
egen hand till Superelit för J20 -13/14. 
 
ÖHK J20 Leddes under året av: 
Huvudtränare  Martin Filander 
Assisterande  Filip Björk 
Målvakter   Kristoffer Ericsson 
Material   Johan Olsén 
Material   Leif Ståhl 
Massage   Sara Lilja 
Lagledning   Tony B Andersson 
 
För J18-laget har spelare födda -95 och senare fått medverka. Lagets försäsong 
spenderades gemensamt med J20. Under sommaren anslöt Andreas Svedberg till ÖHK som 
huvudansvarig för J18-laget och medverkade/höll i träning under sommaren då grupperna 
tränade ihop. 
 
Issäsongen startade v31 på Behrn Arena och var där under säsongen med undantag för 
veckorna på Trängens IP och i Grums. 
 
J18 representerade ÖHK i J18-elit västra med möjlighet att ta sig till J18-allsvenskan efter 22 
omgångar, detta om man hamnade topp 5 i serien (något ÖHK inte lyckats med på 7-8 år). 
Tyvärr lyckades ÖHK inte denna gång heller utan landade på en 7:e plats, 4 poäng (totalt 37 
poäng) från 5:e platsen. Ett godkänt resultat där man visade att man kunde mäta sig med 
några av Sveriges bästa lag. Fortsättningsserien J18-elit västra blev alltså uppdraget 
härefter. Ytterligare 12 omgångar genomfördes och ÖHK krigade om seriesegern men 
slutade med sina 22 poäng på 3:e plats tillslut. 
 
ÖHK J18 Leddes under året av: 
Huvudtränare  Andreas Svedberg 
Assisterande  Sebastian Öhlund 
Assisterande  Nils-Arne Björk 
Målvakter   Kristoffer Ericsson 
Material   Daniel Sandberg 
Massage   Sara Lilja 
Lagledning   Tony B Andersson 
 
NIU Leddes under året av: 
Huvudtränare  Martin Filander ÖHK  
Huvudtränare  Roger Eliasson Virginska skolan 
Målvakter  Mikael Andreasson/Kristoffer Ericsson ÖHK 
 
U16 Elit, födda -97 eller senare, har under säsongen bedrivits av ÖHU med visst stöd av 
ÖHK vad gäller spelidé och fysiska träningsupplägg. Detta har gjorts på ett mycket 
tillfredställande sätt med resultatet att man tog sig till gruppspelet i U16-SM vilket är en stark 
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bedrift. Kommande år kommer denna verksamhet ligga i ÖHK:s ordinarie organisation och 
även ha Behrn Arena som hemmabas. 
 
Sammanfattningsvis var år 1 på juniorsatsningen mycket lyckad och både erfarenheter av 
det utmanande slaget och av lyckade prestationer gör att ÖHK är redo att ta nästa steg för 
att kunna öka självförsörjningen av spelare från dem egna juniorleden till 
representationslaget i ÖHK. 
 
Martin Filander  
Junioransvarig 
 

Information om verksamheten och dess dotterbolag 
Örebro Hockeyklubb är en allmännyttig ideell förening och moderföretag i en mindre 
koncern. 
 
Under vintern 2011/2012 bildade Örebro Hockey Klubb dotterbolaget Örebro Elithockey AB. 
Verksamheten omfattade att driva restaurangerna, kioskerna, eventet samt att hyra ut loger i 
ishallen på Behrn Arena. Under räkenskapsåret har processen mognat fram till att renodla 
verksamheterna och dela upp dessa i två separata bolag för att bl.a. få bättre styrning och 
kontroll på verksamheterna.  
 
Från och med årsskiftet 2012/2013 bildade Örebro Hockeyklubb en mindre koncern som 
består av Örebro Hockeyklubb som moderbolag med 100 % ägande i Örebro Elithockey AB 
(556914-3513) som i sin tur äger dotterbolaget Örebro Arenaservice AB (556869-7931) till 
100 % (se bild nedan). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Örebro Elithockey AB´s uppgifter är att bl.a. hyra ut logerna i Behrn Arena och Örebro 
Arenaservice AB bedriver restaurang, kiosk och arena service i Behrn Arena.  
  
Ekonomi 
 
Omsättningen för föreningen ökade till drygt 40 miljoner inklusive verksamheterna i 
dotterbolagen. Då koncernen inte varit varaktig under två år har någon koncernredovisning 
inte upprättats för verksamhetsåret och ingen koncernintern eliminering har skett mellan 
bolagen. Omläggning av räkenskapsåren har skett under våren 2013 och koncernens 
räkenskapsår avslutas nästa gång 2014-04-30 vilket är detsamma som Moderföreningen 
Örebro Hockey Klubb. 

Örebro	  Hockey	  
Klubb	  

Örebro	  Elithockey	  
AB	  

Örebro	  
Arenaservice	  AB	  
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Krav för elitserielicens   
 
Enligt Elitseriens liganämnd skall ett elitserielag uppfylla följande villkor för att erhålla 
elitlicens. 
 

• Föreningen får ej vara på obestånd 
• Föreningen får inte i årsredovisningen per den 30 april ha ett negativt eget kapital 

under två på varandra följande räkenskapsår 
• Föreningen skall ha en god organisation 
• Föreningen skall ha ungdomsverksamhet i rimlig omfattning 
• Föreningen skall ha en arena av god kvalité och godtagbar kapacitet 

 
Örebro Hockey Klubb uppfyller dessa villkor som gäller för elitlicens. 
 
Föreningen visar på ett resultat med ett överskott om ca 495 tkr och balanserade vinstmedel 
om 556 tkr.  
 
Framtida utveckling 
 
Inför återkomsten till elitserien har en ny organisation sjösats. Den kommer under våren att 
träda i kraft och i stort se ut enligt följande:  
 
 

 
 
Förslag till disposition av resultatet 
   
Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:   
   
Balanserade vinstmedel 61 578  
Årets vinst 494 606  
 556 184  
   
Styrelsen föreslår att den balanserade vinsten 
disponeras så att  

 

   
i ny räkning överförs 556 184  
 556 184  
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Resultaträkning  Not 2012-05-01 

-2013-04-30 
2011-05-01 

-2012-04-30 
     
Nettoomsättning  2 31 363 196 24 173 714 
Offentlighetsrättsliga bidrag   2 314 090 896 233 
   33 677 286 25 069 947 
     
Medlemsavgifter   17 300 23 995 
Övriga intäkter   716 846 881 247 
Summa intäkter   34 411 432 25 975 189 
     
     
Rörelsens kostnader     
Föreningskostnader  3 -9 919 062 -7 350 162 
Övriga externa kostnader   -2 465 654 -3 364 533 
Personalkostnader  4 -21 476 098 -16 147 197 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -59 276 -48 286 
Summa rörelsens kostnader   -33 920 090 -26 910 178 
     
Rörelseresultat   491 342 -934 989 
     
Resultat från finansiella poster     
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   6 346 -32 
Räntekostnader och liknande resultatposter   -3 082 -66 646 
Summa resultat från finansiella poster   3 264 -66 678 
     
Resultat efter finansiella poster   494 606 -1 001 667 
     
Årets resultat   494 606 -1 001 667 
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Balansräkning  Not 2013-04-30 2012-04-30 
     
Tillgångar     
     
Anläggningstillgångar     
     
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier, verktyg och installationer  5 171 729 154 505 
     
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i dotterföretag  6 50 000 50 000 
Andra långfristiga värdepappersinnehav   10 000 10 000 
Fordringar hos dotterföretag   - 200 000 
   60 000 260 000 
Summa anläggningstillgångar   231 729 414 505 
     
Omsättningstillgångar     
     
Varulager m.m.     
Ishockeymaterial   342 713 400 125 
Handelsvaror   - 9 491 
   342 713 409 616 
     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar   3 505 140 2 279 250 
Fordringar dotterföretag   1 322 514 973 017 
Övriga kortfristiga fordringar   42 500 33 412 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   18 389 704 978 
   4 888 543 3 990 657 
     
Kassa och bank   770 994 1 872 831 
Summa omsättningstillgångar   6 002 250 6 273 104 
Summa tillgångar   6 233 979 6 687 609 
     
Eget kapital och skulder     
     
Eget kapital  7   
     
Fritt eget kapital     
Balanserat resultat   61 579 1 063 245 
Årets resultat   494 606 -1 001 667 
   556 185 61 578 
Summa eget kapital   556 185 61 578 
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder   730 590 581 983 
Skulder till dotterföretag   - 3 063 285 
Övriga kortfristiga skulder   1 264 774 979 714 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  8 3 682 430 2 001 049 
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Balansräkning  Not 2013-04-30 2012-04-30 
     
Summa kortfristiga skulder   5 677 794 6 626 031 
Summa eget kapital och skulder   6 233 979 6 687 609 
     
     
Ställda säkerheter   Inga Inga 
     
Ansvarsförbindelser  9 898 284 950 589 
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Noter 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna har ej 
förändrats i förhållande till föregående år. Smärre omgrupperingar har skett för att ge en mer 
rättvis jämförelse. Föreningen har inte upprättat koncernredovisning med hänvisning till 
redovisning i mindre koncerner enligt ÅRL 7:3. 
 
Värderingsprinciper  
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat 
anges nedan.  
 
Intäktsredovisning 
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
Bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod 
periodiseras erhållet bidrag över perioden.  
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.  
 
Inventarier, verktyg och installationer 5 år 
 
Varulager 
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 
 
Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. 
 
Bidrag 
Som bidrag räknas likvida medel som föreningen erhåller från bidragsgivare som är ett 
offentlighetsrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag förenat med villkor som innebär 
återbetalningsskyldigheter om villkoret inte uppfylls. Offentlighetsrättsliga organ utgörs av 
staten, kommun och Riksidrottsförbund.  
 
 
 
Not 2 Nettoomsättning 
 2012-05-01 

-2013-04-30 
2011-05-01 

-2012-04-30 
   
I nettoomsättningen ingår intäkter från:   
Matchintäkter och abonnemang 9 660 187 10 028 250 
Sponsring och reklam 18 730 230 11 268 224 
Försäljning kiosker och shop - 279 148 
Lotterier och program 277 667 44 298 
Sändningsrättigheter Hockeyallsvenskan 2 022 722 2 218 604 
Övriga intäkter 672 390 335 190 
Summa 31 363 196 24 173 714 
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Not 3 Föreningskostnader 
 2012-05-01 

-2013-04-30 
2011-05-01 

-2012-04-30 
   
Matchkostnader 1 532 106 902 105 
Resor och träningsläger 1 817 630 1 320 958 
Serie- och registreringsavgifter 208 250 266 595 
Hallhyror 1 097 309 486 667 
Sponsor- och reklamkostnader 1 314 031 597 550 
Försäljningsvaror 24 361 793 522 
Ishockeymaterial 2 989 118 2 747 375 
Övriga kostnader 936 257 235 390 
Summa 9 919 062 7 350 162 
   
  
 
Not 4 Personal 
 2012-05-01 

-2013-04-30 
2011-05-01 

-2012-04-30 
   
Löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader   
Anställd personal 2 447 626 1 568 908 
Spelare 9 117 221 7 299 905 
Tränare och ledare 4 189 595 2 124 089 
 15 754 442 10 992 902 
   
Sociala avgifter enligt lag och avtal 4 291 710 3 009 824 
Pensionskostnader  133 490 91 985 
Totalt 20 179 642 14 094 711 
   
  
 
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 
 2012-05-01 

-2013-04-30 
2011-05-01 

-2012-04-30 
   
Ingående anskaffningsvärden 264 507 229 891 
Årets förändringar   
-Inköp 76 500 34 616 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 341 007 264 507 
   
Ingående avskrivningar -110 002 -61 716 
Årets förändringar   
-Avskrivningar -59 276 -48 286 
Utgående ackumulerade avskrivningar -169 278 -110 002 
Utgående restvärde enligt plan 171 729 154 505 
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Not 6 Finansiella anläggningstillgångar 
 
Andelar i dotterföretag 
 
100 % avseende Örebro Elithockey AB, 556914-3513, Eg Kapital 50 000 kr 
 
 
 
Not 7 Förändring av eget kapital 
 2013-04-30 2012-04-30 
   
Ingående balans 61 578 1 063 246 
Årets resultat 494 606 -1 001 667 
Belopp vid årets utgång 556 184 61 579 
   
  
 
Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 2013-04-30 2012-04-30 
   
Upplupna löner - 102 470 
Upplupna semesterlöner 179 129 235 312 
Upplupna sociala avgifter 50 528 86 481 
Förutbetalt bidrag 1 500 000 1 000 000 
Övriga poster 1 352 773 576 786 
Summa 3 082 430 2 001 049 
  
 
 
Not 9 Ansvarsförbindelser 
 2013-04-30 2012-04-30 
   
Kapitalförsäkringar avser nuvarande och tidigare 
spelare.   
Kapitalförsäkring 898 283 950 589 
Summa 898 283 950 589 
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Örebro 2013-05-15 
 
 
 
Ulf Gejhammar  Claes E Hallqvist 
Ordförande  Vice Ordförande 
   
 
 
Pontus Gustafsson Ulf Marcusson 
General Manager 
 
 
 
Mats Karlsson Ove Karlsson 
 
 
 
Claes Nelander Bo Andersson 
  
 
 
 
Malin Engström Stefan Dahlman  
  
 
 
 
 
Min revisionsberättelse har lämnats den 2013-05-20. 
 
 
 
 
Michael Hertin Björn Reineborg 
Auktoriserad revisor Föreningsrevisor 


