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Pontus krönika, sid 12

"Vi siktar framåt  
och uppåt"
Under de år Pontus varit verksam i klubben har 
det hänt otroligt mycket. Klubben har på kort tid 
gått från en uppstickare i div 1 till ett lag i SHL. 
En resa där många bidragit till framgången.  
Nu siktar klubben på att bli ett etablerat lag i SHL. 
Med gemensamma krafter kommer vi nå dit och vi 
ligger bra till med planeringen inför nästa säsong.

Elitförening, sid 4

Örebro Hockey ska vara  
attraktiva, ödmjuka och öppna
I sitt arbete för att växa som förening utgår Örebro Hockey från tre  
värderingar. Man ska vara en attraktiv förening, man ska vara ödmjuka 
inför framtiden och man ska vara öppna. Det finns också en vision inom 
Örebro Hockey. Klubben ska bli en elitförening. För att den visionen ska 
bli verklighet är det framförallt fyra hörnstenar som står i centrum. 
Arbetet som påbörjats är stort, spännande och ställer ständigt nya krav 
på klubben. Men även om resan är ung har stora steg redan tagits.

Matcharrangemanget, sid 5

Arrangemanget
Ett besök i Behrn Arena är så 
mycket mer än en hockeymatch. 
Det är en fest, en gemenskaps-
känsla och ett hockeymingel. 
I hela Sverige talas det om 
Örebro Hockeys matcharrange-
mang. Ett arrangemang som 
gör din SHL-upplevelse till något 
helt unikt.

Sida 2 Henrik Löwdahl är lagkaptenen som skrivit klubbens historia mer än någon annan



SHL är slut för den här säsongen.  
När Örebro Hockey i höstas 
spelade premiären innebar det 
att den långa resan mot toppen 
var fulländad. Men för en spelare 
har den resan varit längre än för 
alla andra. En spelare som varit 
med och skapat Örebro Hockeys 
historia mer än någon annan. 

Henrik Löwdahl är uppväxt i Örebro. 
Henrik Löwdahl är formad i Örebro. 
Henrik Löwdahl är på väldigt många 
sätt Örebro. Ända sedan barnsben 
har han spelat, tränat och drömt om 
hockeyn i den här staden. När han 
1998 slutligen fick chansen att debu-
tera för a-laget slog hans dröm in. 
Men vad han inte visste då var hur 
långt den drömmen skulle ta honom.

Sexton år efter debuten står han nu 
och summerar sin debutsäsong i SHL. 
Vägen hit har varit långt, brokig och 
kantats av både vinster och förluster. 
Men att den storväxte centern en 
dag skulle få chansen att spela i 
högstaligan med sitt Örebro Hockey 
var inget han kunde tro.

- Det var väl 
inget jag kanske 
räknade med 
några år där, att 
man skulle vara 
med och nosa 
på Elitserien 
och få pröva på det. Det har väl varit 
en typ av vision och dröm som man 
alltid haft. Fantastiskt stolt att få vara 
med hela vägen, berättar Henrik och 
försöker få grepp om säsongen. 

- Svårt att säga egentligen hur det 
har varit. Spelmässigt tycker jag vi 
har överraskat positivt. Men vi har 
haft svårt att knyta ihop säcken och 
vinna matcherna, det har väl varit 
det största problemet. Man kan inte 
skylla på otur i 55 omgångar. Men 
jag tycker ändå att om man tittar på 
matcherna i efterhand så hänger vi 
med bra.

Säsongen som helhet har varit en 
fantastisk upplevelse för lagkaptenen. 
Han beskriver det som den roligaste 
säsongen på många år, vilket är 
lätt att förstå. Samtidigt konstaterar 
Henrik att det alltid är frustrerande 
när man inte vinner. Men det stora 

SHL-äventyret har bjudit på väldigt 
många minnen, där framför allt ett 
sticker ut.

- Jag måste ändå säga premiären 
mot Färjestad i Karlstad. Örebroarna 
bara ägde läktarna och det var ett 
fantastiskt tryck. Sen lyckades vi 
vinna också, ler Henrik.

Från extraknäck till heltidsproffs

Steget upp till hockey-Sveriges 
toppskikt har inte gått över en dag. 
Örebro Hockey har växt steg för 
steg, något som påverkat spelarnas 
vardag. Under alla Henriks tidiga år 
i klubben fick han göra stora upp-
offringar för hockeyns skull. Allt för 
att ha möjligheten att själv få vara 
med och skapa klubbens historia. 
På dagarna jobbade och studerade 
han, och när sedan kvällen kom var 
det dags att ta sig ner till hallen för 
träning eller match.

Idag är situationen en annan. Den 
gamla hockeyladan har förvandlats  
till moderna Behrn Arena. Division  
1-matcher har bytts ut mot SHL- 

kvällar inför 
tiotusentals 
tv-tittare. Och 
Örebro Hockey 
som klubb har 
flera gånger 
om växt ur sin 

tidigare kostym. Under sina sexton 
år har Henrik fått en unik inblick i den 
enorma utvecklingen. 

- Dels är det ju hallen, där har det 
hänt hur mycket som helst. Men 
även kring 
kansli och 
staben kring 
laget med 
fystränare, 
massörer och 
sjukgymnaster. 
Det är ju helt 
annan upp-
backning nu 
och helt andra förutsättningar och nu 
är vi heltidsproffs, förklarar han.

- Vi har redan allt vi behöver. Det 
gäller bara att maximera och få ut 
max av varje individ i laget. Vi har 
förutsättningarna för det. 

Att klubben vuxit har märkts inte 
minst på publikintresset. Efter 
SHL-avancemanget förra våren har 
en total hockeyfeber rått i staden. 
Varje hemmamatch har varit en stor 
fest, där Behrn Arena målats rödvit 
kväll efter kväll. Henrik och hans 
lagkamrater har självklart känt av det 
stora stödet från hela staden.

- Man ser på matcherna. 
Fullt med röda tröjor,  
fantastisk inramning och 
allt det har vi verkligen  
lyckats med. Jättekul att  
publiken sluter upp även 
fast det gått tungt resultat-
mässigt. Jag är väldigt 
stolt över våra fans.

Det är med stor 
ära i rösten som 
Örebro Hockeys 
kapten talar om sin 
klubb, sina fans och sin 
stad. Det är en ära som är 
besvarad. Hos varje örebroare 
bor en enorm stolthet för klubbens 
kapten och för det sätt som han 
varit med och skapat historia. I 
sexton år har nu Henrik 
Löwdahl varit Örebro 
Hockeys store fan-
bärare. Jag vill lova 
att det är många som 
drömmer om sexton  
år till.

Hannes Feldin

Kaptenens resa från 
division 1 till SHL

Henrik Löwdahl har vandrat på Örebros gator i hela sitt liv. Med sexton 
säsonger i Örebro Hockey har han blivit en ikon för hela staden. De senaste 
åren har lagkaptenens vandring flankerats av vännen Marcus Weinstock.

 Elitserien har varit 
en typ av vision och 

dröm som man alltid haft”

 Det har hänt hur 
mycket som helst. 

En helt annan uppbackning 
och helt andra förutsätt-
ningar nu”

En son av staden
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HC Örebro bildas. Patrik Helmén  
blir både klubbens första ordförande 
och första målskytt.

Klubben tar klivet 
upp till division 1.

Efter en fantastisk vår avancerar Örebro Hockey 
hela vägen genom kvalspelet och upp till SHL.

Klubben är tillbaka 
i division 1.

På påskafton säkrar HC Örebro 
uppflyttning till Allsvenskan efter 
4-0 hemma mot Kumla.

Henrik Löwdahl utses till ny 
lagkapten och leder Örebro 
Hockey åter till Allsvenskan.

Klubben gör sin första  
säsong i SHL. Sexton år  
efter debuten leder Henrik 
Löwdahl fortfarande laget.

Örebro Hockey inleder 
sin stora satsning. 
År för år bygger sig 
klubben allt större.

HC Örebro går från att vara ett 
kvarterslag till att bli stadens största 

hockeyklubb. Samtidigt gör Henrik 
Löwdahl sin första säsong i a-laget.
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Hemmamatcherna i Behrn Arena 
har förvandlats till hockeyfester. 
Men de festerna innebär också 
en omfattande biljettkarusell.  
Tusentals biljetter är i rullning och 
för publiken behövs det någon att 
vända sig till. I Örebro Hockey är 
den någon Carl-Michael Larsson.

Som biljett- och eftermarknads ansvarig 
är det ”Calle” som sköter lös- och 
säsongsbiljetterna. På match dagar 
går hans telefon varm och mailen 
strömmar in i jakten på biljetter. Men 
allt detta är bra tecken, det betyder 
att intresset för hockeyn är enormt.

- Under hela säsongen har det varit 
ett fantastiskt tryck på biljetterna. 
Det finns ett stort intresse för att se 
på SHL-hockey. Vi har haft utsålt 
i uppemot hälften av matcherna, 
berättar ”Calle”.

- Till vissa matcher i höstas hade 
vi kunnat sålt många fler biljetter. 
Kanske så mycket som dubbelt så 
många till matcherna mot Leksand 
och Färjestad. Det har varit matcher 
där biljettluckan satt upp skyltar om 
att biljetterna är slut redan innan de 
hunnit öppna. Det är självklart att det 
ger jättemycket till klubben.

Att spela i SHL har även inneburit 
förändringar kring själva biljett-
försäljningen. Inför säsongen bytte 
Örebro Hockey ut sitt biljettsystem 
och ”Calle” förklarar att det nya 
systemet varit uppskattat. Något han 
inte minst kan visa på de fantastiska 
försäljningssiffrorna.

- Jag tycker att det har flutit på bra. 
Om man ser till hela SHL så säljer 
vi flest webbiljetter procentuellt sett 
av alla klubbarna. Det är förköp som 

gäller helt enkelt. Det problem som 
funnits under säsongen har varit 
det begränsade antalet sittplatser. 
Trycket kring sittplatserna har varit 
enormt, vilket gjort att de sålt slut 
väldigt snabbt.

- Man önskar att vi hade haft fler 
sittplatser att tillgå. Det har varit ett 
mycket stort intresse kring dem, 
avslutar ”Calle”.

Hannes Feldin

Örebro Hockey har ett rykte om 
sig i idrottssverige. Ett rykte om 
att det är en fantastisk och magisk 
stämning i arenan. Något som 
gör att publiken återkommer, 
match efter match. Det är nästan 
så att publikens ”Det är vi som är 
Örebro” ekar i lokalerna långt in 
på sommaren.

Att gå på match i Behrn Arena är att 
gå på ett matcharrangemang som 
håller absolut högsta klass, inte bara 
i SHL utan även i övriga idrottssverige. 
Elitklubbar inom ishockey, fotboll 
och bandy är här på besök för att se 
hur vi arbetar med arrangemanget, 

något som föreningen är väldigt 
stolt över. Att lyckas med ett match-
arrangemang kräver mycket arbete, 
tid och tålamod men framförallt 
noggrannhet i detaljer.

Emilie Wiklander är evenemangschef 
och ansvarig för våra matcharrange-
mang sedan några år tillbaka och 
menar att det handlar om att skapa 
känslor i vad du som besökare ser, 
hör och upplever som helhet. Alla 
som jobbar med matcherna brinner 
för vad dem gör, alla älskar det dem 
gör och strävar hela tiden efter att 
göra allt lite bättre, vilket är otroligt 
viktigt i sammanhanget.

- När du köper en biljett till vår match 
så ska du få ut så mycket som möjligt  
av vad du betalt. En match för mig 
börjar redan utanför arenan när man 
kommer hit, välkomnandet in i arenan 
är väldigt viktigt. Det vi bland annat 
gjort är att vi service-utbildat perso-
nalen, säger Emilie Wiklander.

Att besöka en match i Behrn Arena 
är som att gå på ett stort socialt 
mingel, 5200 personer samlas för en 
gemensam sak nämligen ishockey. 
Man kan vara här med sin familj, sina 
grannar, sina vänner, sitt arbete, 
affärspartners eller vad det nu kan 
vara.

- Vi måste arbeta på bred front och 
göra arrangemang efter vår publik 
som är barn, tonåringar, män, kvinnor, 
pensionärer, företag och alla måste 
känna sig sedda, fortsätter Emilie.

Att vi har fans i alla åldrar är inget 
som är en hemlighet. Tillsammans 
sjunger alla ”Det är vi som är Örebro” 
och det handlar om stolthet och 
tillhörighet, enligt Emilie.

- Vi vill strategiskt bygga denna 
gemen skap och känsla som finns 
under match. Jag är otroligt stolt 
över att vi har 14-3 på läktaren som 
ger oss stöd och kärlek. Det står 
allt från barn upp till pensionärer i 
klacken vilket är fantastiskt och alla 
känner sig välkomna, lite ovanligt 
menar Emilie.

Nu vill vi utveckla arrangemanget 
ännu mer inför kommande säsong 
och fortsätta det som vi påbörjat. 
Att fortsätta vara noggranna i vår 
rekrytering av personal, detaljer ska 
utvecklas i mediakuben, musik, ljus, 
ljud och allt det som gör att publiken 
trivs i vår arena.

Filip Nyängen

FAKTA
9 av 10 av Officiella Partners 
är nöjda eller mycket nöjda 
med att vara partner till  
Örebro Hockey.

Partnerundersökning 2013/2014 

FAKTA
Publiksnittet för grundserien 
säsongen 2013/2014 var 5027 
personer vilket motsvarar en 
beläggning på 97 %.

Örebro Hockey bygger en elit-
förening. Utifrån fyra hörnstenar 
arbetar klubben för att skapa en 
förening som ska etablera sig 
i Sveriges högstaliga. Med de 
senaste årens stora utveckling 
bakom sig är man redan på  
god väg.

Framtiden är det som Örebro Hockey 
bygger för. Man vill bli en elitförening 
och för att bli det har vägen dit kart-
lagts. Arbetet kretsar främst kring 
fyra hörnstenar, som tillsammans 
skapar en stark förening.

Man bygger en förening som ska 
vara i Sverige-topp. Detta görs med 
en utvecklad ungdomsverksamhet, 
en arenaupplevelse av högsta klass, 
ett välfungerande regionalt samarbete 
och en kontrollerad ekonomi. Detta 
är de fyra hörnstenar som klubben 
arbetar efter och långsiktighet är det 
som själva arbetet kretsar kring.

Början av en lång resa

Ulf Gejhammar är ordförande i Örebro 
Hockey. Det är en post som han 
innehaft i lite mer än två år och under 
den tiden har mycket skett. Framförallt 
har han fått sett klubben ta klivet upp 
till SHL, skapa ett nationellt varumärke  
och fylla sin arena i match efter match. 
Nu fortsätter arbetet med att skapa 
en elitförening.

- Vi har ju påbörjat en resa som 
är ganska ung och vi ser långt för 
framtiden. Då kan man inte göra allt 
under dag ett. På alla fyra områden 
är vi i början på vår resa, förklarar Ulf.

Det långsiktiga målet är att etablera  
sig i Sveriges högstaliga. Vägen dit 
kan komma att stöta på hack i skivan, 
men Ulf berättar att klubben står 
rustade för sådana hack. Med andra 
ord står inte framtidssatsningen och 
faller på de sportsliga resultaten. 
Sett till de fyra hörnstenarna ligger 
man dessutom redan långt fram i det 
regionala arbetet. Även ungdoms-
arbetet har börjat att ta stora steg i 
utvecklingen.

För det är just utveckling som hela 
Örebro Hockey bygger på. De senaste 
åren har varit sportsliga succéer, 
något som bekant tagit klubben hela 
vägen till SHL. Att allting gått så pass  
fort har ställt nya krav på organisa-
tionen. Men klubben har hållit jämna 
steg med den hastigt stigande hissen 
och Ulf säger att man är i god fas.

- Det har ju gått oerhört fort för oss 
de sista åren och det kräver arbete 

att hänga med. Vi har hanterat det 
bra. Vi är nöjda med hur väl vi har 
orkat hänga med i den utvecklingen.

Omsättningen ett bevis på  
utvecklingen

Ett bevis på att utvecklingen gått fort 
är den ökade omsättningen. Från förra 
årets 40 miljoner kommer Örebro 
Hockey i år att omsätta närmare 90 
miljoner. Precis som för alla andra ser 
Ulf Gejhammar det som en dramatisk 
förändring, något som kan ta klubben 
vidare på sin resan Frågan är nu hur 
pass mycket föreningen kommer att 
fortsätta växa.

- Vi kommer att växa, men inte 
i samma takt. Vi kommer att ha 
fortsatt stark tillväxt. Men den här 

utvecklingen kommer inte att kunna 
upprepas, slår Ulf fast.

Värderingarna och partnersam-
arbetet är grunden till framtiden

I sitt arbete för att växa som förening 
utgår Örebro Hockey från tre värde-
ringar. Man ska 
vara en attraktiv 
förening, man 
ska vara öd-
mjuka inför 
framtiden och 
man ska vara 
öppna. Just dessa värderingar är 
något som hjälper klubben i arbetet 
med sina partners.

- Det tror vi att våra företagspartners 
märker av och känner av. Framförallt  

att vi är en öppen förening. Med när-
het och öppenhet kring både vad som 
är bra och vad som är mindre bra.

Just samarbetet med sina partners  
är något som betyder väldigt mycket 
för klubben. Även där blir öppen-
heten en viktig faktor. Ett exempel 

på detta är 
flygresorna, 
där partners får 
chansen att åka 
med laget och 
bekanta sig på 
ett nära plan. 

Höstens New York-resa tillsammans 
med sina partners var viktig även 
den. Ulf berättar att den typen av 
resa fyller en stor funktion, främst då 
den hjälper till att berätta mycket om 
föreningen.

- Slutligen vill jag naturligtvis under-
stryka hur viktigt det är för föreningen 
med våra underbara fans och publik  
som finns runt oss. Utan det fantas-
tiska stöd vi får av dem är vår resa  
inte värd namnet, avslutar Ulf 
Gejhammar.

Hannes Feldin

Vägen till en elitförening Det handlar om gemenskap och stolthet

Biljettsuccén som fyllt läktarna

Tony Jörtsö är ansvarig för mediakuben, ljud och ljus under  
match arrangemanget. Totalt är det fem personer som arbetar hårt i  

teknikrummet för att publiken i Behrn Arena ska få en unik matchupplevelse.

Att besöka en match i Behrn Arena är som att gå på ett stort hockeymingel, 
där människor i alla åldrar möts. Men Örebro Hockey är inte nöjda där. Vi vill 

fortsätta att skapa ett av idrottssveriges hetaste matcharrangemang.

 Man kan inte 
göra allt under 

dag ett"

 Nöjda med hur 
väl vi har orkat 

hänga med i utveck-
lingen”

 Örebro Hockey ska 
vara attraktiva,  

ödmjuka och öppna”
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Det är vi som är-säsongen 2013-14

Var med och skApa våR HiStOrIA



Behrn Arena är Örebro Hockeys 
hem. För många har arenan redan 
kommit att bli synonymt med 
klubben. Med sin närhet skapar 
den en fantastisk atmosfär och 
ger en unik hockeyupplevelse. 
Samtidigt är arenan en plats i 
ständig förändring.

Bo Andersson är Örebro Hockeys 
arenachef. Till hans arbetsuppgifter 
hör att ansvara för driften av Behrn 
Arena, något som innebär mycket 
kontakt med kommunen och dess 
instanser. När det gäller matchdagar 
brukar de vara en lugn upplevelse för 
”Boman”. Normalt sett i alla fall.

- Då är det inte så mycket. Förutsatt 
att inga incidenter sker, skrattar han 
lite lömskt.

De incidenter han syftar på är de 
som inträffade under säsongens 
upptakt. Upprepade störningar med 
brandlarm och strömavbrott drabbade 
arenan, vilket satte ”Boman” i arbete. 
Men i övrigt har matcharrangemangen 
förflutit utan någon större dramatik.

Fokus på arenautveckling

När Behrn Arena stod färdig efter sin 
ombyggnation innebar det en på  
många sätt ny hall och det skapades  
många nya möjligheter. Men samtidigt 
finns vissa problem ännu kvar. Och 
det är där som ”Bomans” huvud-
sakliga uppgifter kommer in i bilden. 
Det pågår ett konstant sökande efter 
problem, idéer och lösningar som 
har med Behrn Arena att göra. Tyvärr 
går inte alla problem att lösa.

- Vi har den hall vi har. Den är om-
byggd men gammal och vi har inte 
alls samma möjligheter som de andra 
klubbarna. Arenan i sig är jättebra. 
Men sen finns det saker som inte går 
att lösa, förklarar ”Boman”.

Ett av de mer svårlösta problemen 
är att utöka kapaciteten. Arenan är 
för liten helt enkelt och det finns inga 
utrymmen att utnyttja. Det är även 
ett problem som går hand i hand 
med kiosk- och restaurangfrågan. 
Även bar- och restaurangdelarna har 
uppfattats som för små av besökarna. 
Men där går arenan mot en stor 
utveckling.

- Vad gäller Röda Rummet fungerar 
det bra som det är. Önskemålet är 
att det vore större. Där väntar vi på 
byggnationen ut mot Norrköpings-
vägen, som innebär att arenan växer 
med många meter. Det ser vi som en 
jättemöjlighet.

På andra sidan arenan finns Vinter-
gatan. Det är en uppskattad res-
taurang med utsikt mot planen. De 
negativa tongångarna rör glasrutorna, 
vilket gör att matgästerna känner sig 
isolerade från matchen. ”Boman” 
förklarar att det handlar om en säker-
hetsfråga ur brandsynpunkt. Men 
hans förhoppning är att man ska nå 
en lösning även där inom kort.

Redan i höstas togs ett nytt steg i 
utvecklingen av arenan. Då öppnade 
man Arenapuben, som ligger i det 
sydöstra hörnet av arenan. Tanken 
bakom det var att ge ”den vanliga” 
publiken chansen till att ta en öl och 

äta en bit mat. Gästerna har varit 
mycket nöjda med puben, dessutom 
har det gett en väsentlig ökning av 
försäljningen.

En unik hockeyupplevelse

Under säsongen har Behrn Arena 
skänkt glädje och atmosfär till alla 
som besökt den. Med sin unika stil 
ger den en speciell upplevelse, som 
är svår att skapa i andra SHL-arenor. 
Sett till själva hockeyn är den dess-
utom väldigt svår att matcha.

- Hockeymässigt är arenan jättebra! 
Storleksmässigt är det nog lagom, 
det ska inte vara för stort. När jag var 
i Hovet var det 2000 på läktarna, då 
blir det ingen bra atmosfär, menar 
”Boman” och pekar ut Behrn Arenas 
största tillgång.

- Det är närheten och tätheten. Det 

är en väldigt tät arena, man är nära 
händelserna hela tiden.

Den intima känslan får publiken 
att leva med i matchen och är en 
stor tillgång för Örebro Hockey som 
klubb. Varje match skapar en under-
bar atmosfär för alla besökare, en 
atmos fär som du inte möter någon 
annanstans. Därför erbjuder Behrn 
Arena en unik hockeyupplevelse.

Hannes Feldin

Behrn Arena 
– en byggnad i ständig utveckling

Organisationen i Örebro Hockey 
växer så det knakar. Att kliva upp 
till den absoluta toppnivån kräver 
mer än bara en a-lagstrupp att 
ställa på isen. Som ett led i klub-
bens utvecklingsarbete har man 
rekryterat tre nya medarbetare.

Örebro Hockey bygger en elitförening. 
Det innebär bland annat att skapa en 
organisation av högsta klass, som 
arbetar med att utveckla klubben i 
den riktning man vill gå i. Förutom de 
som arbetar i och runt själva laget 
har klubben i dag femton personer 
som arbetar med det administrativa. 
Till detta hör uppgifter såsom försälj-
ning, marknadsföring, evenemang, 
information och biljetter.

Den senaste tiden har Örebro Hockey  
utökat organisationen med tre stycken  
tjänster. Dessa handlar närmare 
bestämt om en tf. evenemangs chef, 
en HR-manager och en säljare.

Tekla Brunetto jobbar som ny HR- 
manager. Hon inledde sitt arbete 
under den tidiga våren och hennes 
uppgifter kommer att kretsa kring 
personalfrågor. Tanken är att Tekla 
ska strukturera upp arbets platsen 
utifrån ett personalperspektiv. Sedan 
tidigare är hon mycket hockey-
intresserad, men hon ser sig själv 
som den förste inom Örebro Hockey 
som saknar talang för idrott.
 Glädje, gemenskap och kämpa-
randa är ord som hon använder sig 
av när hon beskriver Örebro Hockey 
som produkt. Framtidsmässigt tror 
Tekla att det kommer gå hur bra som 
helst för föreningen och hon ser fram 
mot nästa års SHL.
Klubben har även rekryterat en ny 
säljare i form av Maria Andréasson. 
Maria kommer från Hallsberg där 
hon och hennes familj bor, vilket gör 
henne hemmastadd i trakten. Ett 
gediget intresse för handboll finns 
och hon är allmänt sportintresserad.

Att nu få möjligheten att sälja pro-
dukten Örebro Hockey ser hon som 
väldigt roligt. Själv är Maria väldigt 
imponerad av produkten och den 
gemenskap som finns. Hur alla kring 
klubben tillsammans arbetar för att 
utvecklas framåt. Klubben och dess 
samarbetspartners kommer att kunna 
ta hjälp av varandra för att lyckas.

Med Emilie Wiklander mammaledig 
har klubben anställt Fredrik Svensson 
som tf. evenemangschef. Fredrik 
har erfarenhet från att själv ha spelat 
hockey i ungdomen. När han plockar 
fram sina främsta meriter berättar 
han om en vunnen fight mot Emil 
Kåberg. Att nu få chansen att arbeta 
för Örebro Hockey ser han som 
spännande.

- Örebro Hockey är ett starkt varu-
märke i staden och länet där vi på 
senare år växt oss starkare - gentemot 
våra konkurrenter. Jag tror även att 

våra partners märkt detta då det är 
en enorm vi-känsla kring oss. Resan 
hit har gått fort och vi kan härifrån 
utvecklas oss till det bättre. Jag tror 
verkligen på den framtid som vi går 
till mötes, menar Fredrik.

Han kommer närmast från media-
världen, där han arbetat med försälj-
ning och marknadsföring. Den upp-
gift som Fredrik nu har hos Örebro 
Hockey handlar om att utveckla 
evenemanget kring matcherna. Det 
ser han som inspirerande, då han 
ska locka en publik som kanske 
aldrig tidigare varit på hockey. Publik 
som vill bli en del av Örebro Hockeys 
stora framtidssatsning.

Filip Nyängen och Hannes Feldin

Nya på jobbet

Röster om 
Behrn Arena
Frågor:
1) Hur många matcher har du 
sett under säsongen?
2) Varför går du på hockey i 
Behrn Arena?
3) Vad är det bästa med ett besök 
i Behrn Arena?

Åke Lundkvist, 67 år, Örebro
1) Det är många det. Femton skulle 
jag säga.
2) Jag är ju hockeyintresserad i 
blodet och så är det klart att man 
är örebroare och håller på Örebro. 
Jag har följt laget sen jag flyttade till 
staden '71.
3) Som det har varit nu så är det 
stämningen. Naturligtvis laget också, 
men den här stämningen har det 
aldrig varit förr. Man blir sugen på 
mer matcher och jag har biljetter till 
hela serien.

Niclas Hjärtmyr, 44 år, Örebro
1) På plats är det 15-20 matcher. 
Inga bortamatcher.
2) För att det är kul och för att jag 
håller på Örebro. Jag har följt laget 
länge.
3) Det är bra stämning oftast tycker 
jag. Sen är det roligt att se hockey. 
Ja för fan, det är skitkul med fin hall 
och allt.

Therese Nylander, 36 år, Örebro
1) Två matcher live.
2) För att det är en folkfest. Det är 
kul att se och träffa folk.
3) Stämningen! Det är ju världens 
bästa hejarklack. Men det ser man 
på tv också, att när Örebro spelar så 
är det fest. Då blir man sugen på att 
komma hit igen!

Andreas Seger, 11 år, Örebro
1) Oj! 10-12 stycken tror jag. Men 
inga bortamatcher i år, bara hemma-
matcher.
2) Jag spelar ju själv i Örebro, så 
det är inspirerande. Jag har spelat i 
många år och spelar back.
3) Att det är sånt skönt tryck! Det är 
bra stämning, jag brukar stå i klacken.

Hannes Feldin

FAKTA
9 av 10 i publiken är nöjda el-
ler mycket nöjda med match-
arrangemanget.

Publikundersökning 2013/2014 

FAKTA - ORGANISATIONEN

Pontus Gustafsson - General  
Manager

Lars Mozart Andersson - Team  
Manager

Jens Gustafsson - Head Coach J18 
och NIU ansvarig

Hans Traav - Marknadschef

Lars Schjölin - Controller
Evamarie Wickström - Ekonom

Jonas Almqvist - Försäljningschef
Paulinne Gustafsson - Säljare
Maria Andréasson - Säljare

Emelie Wiklander - Eventchef  
(mammaledig)

Fredrik Svensson - Vikarierande 
Eventchef

Filip Nyängen- Press och Information
Tony Jörtsö - Mediakub och hemsida

Tekla Brunetto - HR Manager
Carl-Michael Larsson - Biljett- och 

eftermarknad

Bo Andersson - Arenachef

FAKTA - BEHRN ARENA*
5200 publik
18 loger
10 kiosker
2 restauranger
1 bar
2 souvenirshoppar

*Säsongen 2013/2014

FAKTA
8 av 10 i publiken är nöjda  
eller mycket nöjda med 
Behrn Arena.

Publikundersökning 2013/2014 
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Säsongen har varit lång. Säsongen 
har varit krävande. Säsongen har 
bjudit på både ljus och mörker. 
Men genom hela säsongen har 
Örebro Hockeys supportrar stöttat 
laget.

- Det har varit roligt! Jag tycker att 
publiken levererat hela säsongen, 
även om det gått dåligt stundtals. Det 
är kul och imponerande, summerar 
Martin Dahlberg SHL-säsongen.

Som ordförande i supportergruppen 
14-3 har Martin haft ett finger med i 
det mesta som skett på Behrn Arenas 
ståplats. Han har gått på nästan 
alla hemmamatcher, rest med på en 
mängd bortamatcher och även flugit 
tvärs över landet. Överallt har han 
följt klubben i hans hjärta. Men när 
säsongen nu går mot sitt slut är det 
ett specifikt minne som sticker ut.

- Då måste jag säga premiären i 
Karlstad. Vi satte ribban högt direkt. 
Det var något utöver det vanliga 
och jag tror inte att man kommer 
få uppleva det igen. Sen att vi vann 
matchen också, det hade man inte 
trott, minns Martin.
 Men även flygresorna till Norrland 
och Västerbotten har varit minnen för 
livet.

- De ligger också högt på listan. 
Det är ju ett fantastiskt erbjudande 
från klubben. Det är nog inte många 
supportrar som får chansen att göra 
det där.

Som så många andra har Martin njutit 
av säsongen. Året i SHL har varit 
fantastiskt, inte minst sett till stäm-
ningen hemma i Behrn Arena. Även 
om resultaten gått upp och ner har 
det alltid varit en fest. Martin medger 

att han hade svårt att förställa sig 
denna galna hockeyfeber i staden.

När nu Örebro Hockey avslutat 
säsongen som vinnare av Tidernas 
Kvalserie har man haft fansen som 
sitt största stöd. Och Martin lovar att 
14-3 knappast kommer att slå av på 
takten.

- Vi kommer fortsätta att köra, precis 
som vi gjort hela den här säsongen. 
Vi ska stötta laget i alla lägen.

Hannes Feldin

SHL-äventyret från läktaren

Ombyggd. Atmosfärskapande. Hemtrevlig. Behrn Arena är trots 
allt det en byggnad i ständig förändring. Under Bo Anderssons 
vakande öga går arenan mot stora utvecklingar.

Arenans största tillgång är närhet och täthet. Den intima 
känslan får publiken att leva med i matchen.

Örebro Hockey är en förening som utvecklas, växer och rekryterar personal. 
Trion Tekla Brunetto, Fredrik Svensson och Maria Andréasson är alla nya på sina jobb.
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När Örebro Hockey bygger för framtiden gör man det just med ungdoms-
organisationen i fokus. Men hur ser egentligen arbetet ut på ungdomssidan? 
U16:s Lukas Widlund, U18:s Emil Eriksson och J20:s Gustav Karlsson ger en 
bild av vad som försiggår. Tillsammans berättar de tre lagkaptenerna om hur 
deras vardag ser ut.

Filip Nyängen / Hannes Feldin

U16 
Lagkapten: Lukas Widlund
Tränare: Per Östergren
Antal spelare: 24
Serie: U16 Elit Västra
Säsongens största seger:  
9-2 vs VIK Västerås

Beskriv dig som person och 
hockeyspelare?
Jag är en ganska snäll kille som gillar 
att träna. Hockey är det jag håller på 
med mest hela tiden.

Hur kom det sig att du blev  
lagkapten?
Vi hade en omröstning i laget och 
laget valde mig. Röstningen var 
anonym och det var faktiskt blandade 
känslor att bli kapten, men kul att 
laget litade på mig. Jag har varit 
kapten tidigare när jag var yngre så 
jag har lite vana.

Ni var ju ett tv-puckslag detta 
år. Hur tycker du att säsongen 
har gått?
Det har inte gått så bra under säsong-
en. Vi klarar inte slutspel, men vi har 
bra träningar. Det är ju lite jobbigt att 
vara ett tv-puckslag för vi hade för-
väntningarna på oss. De levde vi ju 
inte upp till tyvärr.

Vad ger klubben för slags 
tränings möjligheter?
Det är en bra förening med bra trä-
ningar och förutsättningar. Vi tränar 
kvällstid och joggar ner efter varje 
träning, sedan så åker man hem och 
sover för att orka med skolan. 

Vad kommer att hända nu till 
sommaren med laget?
Det blir ett par från det här laget som 
går upp i J18, resten går till andra 
föreningar. Det känns ju lite jobbigt 
att vi splittras för man har ju massa 
kompisar men man måste följa sina 
drömmar. Min dröm är att bli proffs.

U18 
Lagkapten: Emil Eriksson
Tränare: Jens Gustafsson
Antal spelare: 24
Serie: J18 Elit Västra
Säsongens största seger:  
11-0 vs Ore

Beskriv dig som person och 
hockeyspelare?
Jag är en glad och positiv kille men 
kan bli lite temperamentsfull på isen. 
Det är ju bra att ha temperament, 
men det gäller samtidigt att hålla det 
på en bra nivå.

Hur skulle du säga att säsongen 
har varit?
Det har gått okej för oss i J18. Innan 
jul spelade vi bra mot de bra lagen 
men tog inte poängen i måste-
matcherna. Nu har vi det i egna händer 
och vi får kriga på.

Hur ser livet i J18 ut då?
Vi har ett bra lag med en skön  

sammanhållning, tränarna är bra 
och vi har kul ihop. Vi brukar skämta 
mycket med varandra i laget så vi 
har roligt.

Vad ger Örebro Hockey dig som 
ungdomsspelare för möjligheter?
Klubben är väldigt bra, utvecklingen 
går spikrakt uppåt. Här har vi som 
spelare alla förutsättningar för att 
utvecklas och kunna gå vidare i karri-
ären härifrån. Vi kör en hel del indivi-
duell träning så som fysträning och 
på isen. Förut fick vi stå för mycket 
själva när det gäller utrustning och 
så men nu är det bättre. Vi har ett 
eget gym och det är skönt att ha det 
nära. 

Vad innebär det att Örebro Hockey 
spelar i SHL?
Att vi är en SHL-klubb är jätteviktigt. 
Det får andra spelare att söka sig hit 
och vi har haft en del spelare här på 
provträning. Framtiden ser väldigt 
ljus ut här.

J20 
Lagkapten: Gustav Karlsson
Antal spelare: 23
Serie: J20 SuperElit Södra
Säsongens största seger:  
6-0 vs Tingsryd

Beskriv dig som person och 
hockeyspelare?
Jag är en ledartyp med en bra in-
ställning till det mesta jag gör. Jag 
tycker om att lyckas. Men om jag får 
säga det själv så är jag fullkomligt 
talanglös, så det är viljan som tar mig 
framåt.

Hur kom det sig att du blev  
lagkapten?
Vet inte varför jag är kapten. Men 
coacherna tyckte att jag var ett  
naturligt val både på och utanför isen. 
Jag har ett säkert och stabilt spel.

Hur ser livet i J20 ut då?
Just nu är livet i J20 väldigt bra.  
Vi hade en svacka efter jul men tog 
oss sedan tillbaka på banan igen. Vi 
slog ut grundserievinnaren Frölunda 
ur slutspelet och tog oss hela vägen 

till kvartsfinal, där vi förlorade mot 
HV71.

Vad är åldern på spelarna i laget 
och hur fungerar träningen?
De flesta av oss är födda 95 men vi 
har ett gäng 94:or också. Man kan 
dela upp oss i två grupper. Vissa är 
här och tränar på dagen, fysträning 
och sedan isträning på kvällen. En 
del är med A-laget och tränar och 
vissa av oss jobbar på dagarna.  
Sen finns det några som pluggar på 
dagarna och tränar på kvällarna.

Klubben har växt mycket de  
senaste åren. Är det något som 
du märkt av?
Örebro Hockey har gjort en enorm 
utveckling och jag har varit med 
de senaste fyra åren. Det har varit 
väldigt roligt att vara med i detta. 
Ledarstaben har utvecklats enormt 
med tränare, materialare, massörer. 
Vi får ha kvar mer spelare, förut 
stack de flesta iväg till andra lag men 
nu stannar man och de som stack 
kommer tillbaka. Egna omklädnings-
rum har vi också fått, vilket är lyx då 
vi slipper släpa på alla grejer.

En stark klubb byggs från grunden

Örebro Hockeys utveckling de 
senaste åren har skapat nya 
möjligheter. Men det är inte bara 
klubben själv som gynnats av 
SHL-satsningen. För Örebro som 
län spelar klubben en väldigt 
viktig roll i samarbetet.

- De har en organisation med mycket 
kompetens, säger Mats Eriksson, 
ordförande i Örebro Läns Ishockey-
förbund.

Med sin professionella verksamhet 
har Örebro Hockey stora krafter att 
bidra med i det regionala samarbetet. 
Klubben har ofta använt sig av dessa 
resurser, berättar Eriksson. Ett exempel  
på detta är när man bjudit in till  
spelar-, ledar- och fysutbildning i 
Behrn Arena.

- De har fått en organisation och 
styrelse som väcker avund på 
många ställen i Sverige. Det märker 
av sig på distriktet så klart, förklarar 
Eriksson.

Även i hockeyväg märks klubbens 
stora förvandling av. Eriksson drar 

sig till minnes och berättar om när 
han och 159 andra såg laget spela 
i division 1. De dagarna är nu långt 
borta och Örebro Hockey har tagit 
en ledande roll i distriktet med sina 
resurser. Klubbens SHL-status är 
dessutom viktig just för barnen och 
ungdomarna i Örebro län.

- Den är jätteviktigt! Vi får en nationell 
hockey att kolla på. Alla ungdomar 
som spelar hockey har något att se 
fram emot på nära håll. Allting kommer 
närmare. Nu är SHL i Örebro län och 
det är nyttigt.

Hannes Feldin

Örebro Hockey har ingen sport-
chef. Istället har man en sport-
grupp bestående av fem av 
klubbens representanter. Gruppen 
träffas minst en gång i veckan 
och diskuterar alla sportsliga 
frågor i föreningen och det som 
har med lagen att göra.

Örebro Hockey är en klubb som vill 
skapa sin egen typ av organisation. 
Därför har man valt att till skillnad 
från övriga SHL-klubbar inte tillsätta 
någon sportchef. För att skapa ett 
fungerande alternativ har Örebro 
Hockey kartlagt de arbetsuppgifter 
som läggs på en sportchef i SHL. 
Därefter har klubben delat in dem i 
tre olika avdelningar. Varje avdelning 
har egna personer som ansvarar för 
sitt område.

Stor arbetsuppgift - tre avdelningar

Den första av dessa kretsar kring 
allt det praktiska arbetet runt laget. 
Denna roll går under namnet Team 
Manager och innehas av Lars 
”Mozart” Andersson. Mycket av 
hans jobb går ut på att ge praktisk 
support till spelarna. En del av detta 
är att ordna bostad åt de nyinflyttade 
och skriva in barnen på dagis. Till 
det tillkommer mer administrativa 
uppgifter, som rör försäkringar och 
registreringar på truppens spelare.

När det handlar om lagets SHL-
vardag fyller Team Managern en stor 
funktion även där. Alla bortaresor,  
all logistik och all kost styrs av  
”Mozart”. Samtliga juniorlag ingår 
även i arbetsuppgifterna, vilket ger 
”Mozart” ett brett arbetsområde.

Den andra avdelning inom det nor-
mala sportchefsuppdraget handlar 
om spelartruppens utformning och 
budget. Här har Örebro Hockey 
placerat sin General Manager Pontus 
Gustafsson som ansvarig. Det är 
därmed Pontus som drar i trådarna i 
spelaraffärer, förhandlar med agenter 
och diskuterar kontrakt med spelar-
na. Dessutom är det även Pontus 
som ansvarar för budgeteringen och 
uppföljningen av budgeten. Med 
andra ord det är han som hanterar 
spelartruppens kostnader och kring-
kostnader och ser till att dessa håller 
sig inom ramarna.

Avslutningsvis rör den tredje avdel-
ningen de rent sportsliga frågorna. 

Där kliver den så kallade sport-
gruppen in i handlingarna. Gruppen 
består av Pontus Gustafsson, Jens 
Gustafsson, Lars ”Mozart” Andersson 
och tränaren Kenta Johansson. 
Gruppen möts en gång i veckan 
och diskuterar skador, utlåningar, 
scouting, formkurvor, kontraktsför-
handlingar och mycket mer. Precis 
allting som rör den sportsliga verk-
samheten tas upp.

Något som är intressant är att se hur 
det fungerar på spelarmarknaden. 
Där sitter agenter på långa listor 

med spelarnamn och hör av sig till 
klubbar runt om i världen mellan 
säsongerna för att erbjuda sina 
spelare. Under 
själva säsong-
erna vänder sig 
agenterna direkt 
till spelare som 
kan tänkas vilja 
byta klubb eller 
är lediga av andra anledningar.

Spelarscoutingen bygger på  
bedömning

I Örebro Hockey är det Jens och 
Kenta som scoutar spelare. Sam-
tidigt som de kollar referenser på 
intressanta mål sköter Pontus för-

handlingarna. Sedan kan de ta hjälp 
av externa kontakter för att få en bra 
bedömning på spelaren, både på 
isen och i det sociala.

Att ta in en spelare från Nordamerika 
är ingen lätt match. För hur vet man 
att en spelare som levererar i AHL 
passar in i spelet i Europa? Det kan 
ju faktiskt vara så att en spelare som 
INTE fungerar i AHL kan passa bättre 
i spelet på stor rink. För att kunna 
göra korrekta bedömningar och 
pricka rätt i värvningarna behöver 
man se spelarna i aktion.

I början av året åkte Örebro Hockey  
över till Nordamerika på en scouting-
resa. Med på resan fanns bland annat 

sport gruppens 
representanter 
Pontus  
Gustafsson  
och Jens  
Gustafsson.  
De tog planet 

tvärs över Atlanten för att se sex 
matcher. Tanken var att man skulle 
få chansen att få en närmare titt på 
spelare som Örebro Hockey hade 
intresse av att få hit i framtiden. 

Deras resa till Nordamerika var in-
planerad sedan länge. Lagets tuffa 
sits i SHL påverkade inte och scouting-
resan var inget som man stressade 
fram. Istället sågs den som en mycket 
central del i sportgruppens arbete för 
det framtida lagbygget.

Ett syfte var att 
se hur spelet 
där borta 
fungerar och 
är. Det är även 
viktigt att se 
spelarna live i 
matcher. Vi har 
tagit fram en 
mall på hur vi bedömer spelare och 
vi behöver få in flera  
bedömningar på en intressant spelare 
för att vi ska kunna göra en korrekt 
bedömning.

Det som är viktigt att veta gällande 
spelet i Nordamerika är att spelet 
där är väldigt annorlunda. Man kan 
likna det med skillnaden mellan 
11-manna fotboll och spelet i futsal. 

Spelet i de nordamerikanska ligorna 
är så otroligt olikt det spel som vi har 
här hemma i SHL. Som exempel kan 
du ta en spelare som Ryan Gunderson 
i Brynäs. Under sin tid i AHL passade 
han inte alls in, men sedan flytten till 
Sverige har hans egenskaper verkligen 
kunnat blomma ut.

Flera perspektiv som kompletterar 
varandra

Örebro Hockeys sportgrupp har 
utvecklats enormt mycket. Den ligger 
nu i bra fas gentemot tidigare år.  
Arbetet tar ständigt klubben framåt 
och man bryter hela tiden ny terräng 
i sin elitsatsning. Att vara just en 
grupp är en stor fördel, då det skapar 
ett debattklimat som inte finns på 
andra håll i hockey-Sverige.

Alla fyra representanter har sina egna 
perspektiv och tillsammans kompletterar 

man varandra otroligt bra. Samtliga 
är experter inom sitt område och det 
gör att gruppen håller ihop och är 
drivande. Under vingarna av sport-
gruppen kommer Örebro Hockey  
att fortsätta kunna utveckla sin  
spelartrupp.

Filip Nyängen och Hannes Feldin

 Det är även viktigt 
att se spelarna live i 

matcher.” 

 Som exempel kan du ta en spelare 
som Ryan Gunderson i Brynäs.  

Under sin tid i AHL passade han inte alls in.”

 Gruppen möts en gång i veckan och diskuterar 
skador, utlåningar, scouting, formkurvor, kon-

traktsförhandlingar och mycket mer. Precis allting 
som rör den sportsliga verksamheten tas upp.”

FAKTA - ÖREBRO LÄN
Invånare: 285 395*
Föreningar: 14
Ishallar: 9
Licenserade spelare: 1486*
Domare: 34

*2013 

Sportgruppen
– grunden till lagbygget

Emil Eriksson

Gustav Karlsson

Lukas Widlund

Örebro Hockey tar SHL till länet

HC Örnen
Örebro Dövas IK
Örebro Hockey
Örebro HUF
Örebro IK

• Fellingsbro-Frövi IK

• Örebro

• Kumla HC Black Bulls

• Vretstorps IF
• IFK Hallsberg Hockey

• Guldsmedshytte SK• Hällefors IK

• Stråssa IF

• Lindlövens IF

• Nora HC
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Pontus krönika

TACK! I den här krönikan är detta 
ord det viktigaste jag vill förmedla, 
så jag börjar med det. Och jag 
vill rikta mitt tack till många. 

Under de dryga tre år jag varit verksam  
i klubben har det hänt otroligt mycket. 
Vi har gått ifrån att vara en uppstickare 
i div 1, till allsvenskan – och sedan till 
SHL, i bästa ”Åshöjden”-stil. För att 
klara av det är det många som har 
bidragit. Och risken är stor att man 
glömmer någon – om man börjar 
räkna upp dem här – så därför avstår 
jag. Men jag hoppas att DU som 

bidragit, och läser det här, sträcker 
lite extra på dig. Utan din insats hade 
det inte gått.
 
När du har gjort det hoppas jag att 
du känner en stolthet och ett jävlar-
anamma att vi ska ta det här ett steg 
till: att vi ska bli ett etablerat topplag  
i SHL och slåss om slutspelsplatser  
år efter år. Hur långt den resan kan  
bära låter jag vara osagt, i och med  
att det handlar om idrott, men resurs-
mässigt, ekonomiskt, organisatoriskt 
och professionellt kan vi alla till-
sammans bestämma oss för att  

med gemensamma krafter skapa 
förutsättningar för att lyckas.
 Idrott kan vara stolpe ut eller 
stolpe in, små marginaler men med 
enormt stora konsekvenser. Att vi, 
via kvalseriespel, lyckades behålla 
vår SHL-status var en fantastisk och 
viktig prestation. Det lidande vi alla 
kring laget och i ledningen kände 
under dessa veckor är inget jag vill 
uppleva igen. Nu har vi skapat oss 
förutsättningar för att lyckas med 
nästa steg och rent timingmässigt 
kunde de inte uppstått ett bättre år. 
SHL utökar inför näst nästa säsong 

med ytterligare två lag och får ett 
trögare upp- och nedflyttningssystem. 
Det innebär inte att något är vunnet, 
men att kunna planera på lite längre 
sikt – utan att utsätta klubben för 
ekonomisk balansgång – är bra för 
oss och för alla lag i SHL.
 
I skrivande stund ligger vi långt framme 
vad gäller planeringen för nästa säsong. 
Spelartruppen och ledargruppen är i 
det närmaste klar, organisationen på 
den administrativa sidan är på plats 
och kan mäta sig med de etablerade 
SHL-lagen. Planerna för att ytterligare 

förstärka upplevelsen kring våra 
matcher är i full gång och även där 
ligger vi bra med. Så var inte läget 
förra säsongen då vi på mycket kort 
tid fick köra hårt för att lära oss SHL. 
Med gemensamma krafter gick det!
 
Jag längtar redan till den 11 september 
då säsongen 2014/2015 inleds och 
vi spelar borta mot MoDo. Hoppas 
att du är med på den resan – och på 
hela resan för att ta Örebro Hockey 
till toppen av svensk hockey. 

Pontus Gustafsson, General Manager

Många har bidragit till framgången 
och med gemensamma krafter  
kan vi nå nästa mål


