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GENERAL MANAGERN
SUMMERAR ÅRET
År tre i SHL och vi tog oss till åttondelsfinal där vi
blev utslagna av HV71. Bra eller dåligt? Jag låter
dig som läsare avgöra det men konstaterar att vi
klarade vår målsättning både för föregående år och
allra viktigast för den plan vi la för tre år sedan att
etablera oss i SHL.

Junior: Starkt fokus på talangutveckling i yngre åldrar
i hela vår region, vi satsar på att förstärka ytterligare
med Henrik Löwdahl som individuell spelar utvecklare. Min förhoppning är att vi kommer att se clinics i
regionen i stor omfattning där vi hjälper och utvecklar
spelare i yngre ålder än idag.

Mycket har hänt under den perioden. Vi har byggt
och skruvat både i vår sportsliga och administrativa organisation. Jag tycker att vi ligger väl till på
samtliga plan. Vi har klarat att bygga en organisation som inom alla områden väl kan mäta sig med
de främsta i Sverige, det är stort och ett jättetack
till alla som bidragit.

Administration: Starkt år trots att några trotjänare
ersatts. Vi stärker på viktiga områden som kommunikation och sälj. Ny kommunikationschef i
Johan Arvidsson som redan nu har gjort avtryck
och säkerställer att våra följare kommer så nära oss
som möjligt, vår virala spridning har ökat markant
under året. Viktiga satsningar på sälj som nu har
en affärsuppgörelse med fler än 900 företag i vår
region. Håll tummarna för att spräcker 1 000-vallen
under kommande år. Fantatstiskt jobb att klara 99
procent i fyllnadsgrad även detta år då vi fått en utökad kapacitet till 5 500 åskådare. Administrationen
har etablerat ett ledningsgruppsforum som innebär
en större delegation från GM till ledningsgrupp i den
löpande verksamheten.

Nu är det en stor utmaning att alla känner en vilja
att gå från etableringsfas till att eftersträva att vara
ledande i allt vi gör. Det ställer stora utmaningar
på samtliga och ett stort arbete ligger framför oss.
Vi har gått från förening till bolag, vi har gått från
bolag till koncern, vi har gått från uppstickare till
någon som alla räknar med. Nytt läge på många sätt
men oerhört stimulerande. Jag hoppas att jag och
alla andra i ledningen klarar att entusiasmera alla till
stordåd för det kommer krävas om vi skall lyckas
med vår vision: Sveriges bästa idrottsförening till
nytta för regionens näringsliv och alla som följer oss.
Kort några rader om våra olika avdelningar:
Sporten, A-lag: Samma uppställning på ledarsidan
som förra året, en bra förutsättning för att kunna
bygga en långsiktig Örebromodell. Vi har under året
satt ett nytt arbetssätt med en ledningsgrupp Sport
som träffats en gång i veckan. Vi har dessutom förstärkt med ytterligare kraft på fysdelen via Andreas
Berglund. Känns spännande.

Dotterbolag: Lyckad satsning på våra dotterbolag
som innebär att vi bibehåller ett strikt fokus inom alla
våra specialist områden. Tror att vi kommer att se
ytterligare något dotterbolag under kommande år.
Vi lägger föregående år bakom oss, och spänner
bågen hårt inför kommande år.
Tack till alla som bidragit till en bra säsong!
Pontus Gustafsson
General Manager
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
VERKSAMHETSÅRET 2015–2016
Säsongen 2015-2016 var det tredje året i vår strategi
där föreningen skulle etablera sig i Sveriges högsta
serie SHL, av många ansedd som den näst bästa
ligan i världen. Vi nådde slutspel där vi liksom Brynäs
åkte ut i åttondelsfinal.
För att kunna etablera föreningen har vi under året
jobbat vidare med den nya bolagiserade strukturen.
Det är första året som vi nu summerar ett koncern
resultat för det bolag som vi förändrade sista april
2015. Där vi driver verksamheten för holdingbolaget,
vårt elithockeybolag, vårt säljbolag och vårt eventbolag som numera är namnändrat till All Event AB.
Låt oss gå igenomom Örebro Hockeys ”hörnstenar”,
som är kontrollerad ekonomi, arenan, juniorverksamheten, regionala utvecklingen och vårt samhällsansvar. Omsättningsmässigt närmar vi oss 120 miljoner
kronor. I vår långsiktiga satsning på 150 miljoner har
vi en plan för hur vi ska kunna komma dit.
Omsättningen i sig är inte viktig i sig, det är mer
viktigt vad vi får ut av pengarna. Vårt resultatmål
över tid på tre procent är viktigt för att vi kan hantera
långsiktighet. Ytterligare överskott kommer vi att
använda till att utveckla föreningen. Såväl på isen
som i juniorverksamheten.
Resultatmässigt nådde föreningen inte upp till förväntade resultat. Huvudorsakerna har varit kraftigt
minskade intäkter från SHL samt en utebliven kvartsfinalplats. Glädjande nog ser intäkterna från SHL ut
att komma tillbaka till tidigare nivåer de närmaste
åren.
Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till cirka
minus 400 000 kronor. Det negativa resultat påverkar
det egna kapitalet, som fortfarande uppgår till nästan
34 miljoner kronor.
Sett till nästa hörnsten, arenan, genomförde vi ytterligare en ombyggnation för att kunna ha en publik-
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kapacitet som var tio procent högre än året före.
Åskådarantalet på 5 500 har vi lyckats fylla till en
fyllnadsgrad på 99 procent. En orsak till varför vi inte
har hundra procent är att vi har en del luckor i framför
allt bortastå. Oavsett vad får vi vara väldigt nöjda!
Det som också varit roligt med arenan är att vi har
vid mätningar kunnat se att var femte besökare på
hemmamatcherna är en kvinna. Det tycker vi är extra
kul med tanke på det strategiska arbete som vi gjort
för att hitta ny publik.
En annan positiv del i arenan och stämningen är
den utsålda landskampen mot Finland under våren.
Då fyllde vi arenan med hockeyintresserade örebroare med omnejd, som mer än gärna klädde sig
i gult och blått och hejade fram vårt landslag. Vem
minns inte när Martin Johansson var med och bidrog
till första målet efter bara tio sekunder.
Det är glädjande att se i vår fortsatta juniorsatsning
att J18 och J20 gick till slutspelsrundan i respektive
serier. Under det landslagsuppehåll som var i februari
representerades Örebro Hockey från U16 till J19 av
sju landslagsspelare. Det har aldrig hänt tidigare i
klubbens historia.
Det tar tid att bygga en ordentlig juniorverksamhet,
men steg för steg har vi varje år utvecklat det mycket
och vi kommer att fortsätta den satsningen. Det är
också en del i vår ekonomi, att vi får till rätt pengar
som kan generera utväxling av vår juniorverksamhet.
Det regionala samarbetet har vi fortsatt arbetet med
och ser nu den effekten inte bara på ett glädjande
sportsligt sätt. Även vårt varumärke har lyft sig regionalt. Vi har spelare i A-laget som kommer från Örebro
och även från de norra och södra länsdelarna. Det
regionala samarbetet har spridit sig så att vi börjar
få dragningskraft i distriktet från såväl sponsorer
som publik. Vi får besökare som reser allt mer in till
Örebro och går på Behrn Arena för att se Örebro

Hockey spela. Vi har publik, som till exempel reser
från Mariestad, Köping och till och med Karlskoga.
Sett till vårt CSR-arbete, det vill säga det sociala
arbetet som vi som förening vill göra, ska vi fortsätta
satsa. Vi börjar bli en så stor förening och vi tror att
vi kan bidra till positiv utveckling i samhället om vi
får rätt verktyg. Under året har vi hjälpt till med olika
aktiviteter. Bland annat genomförde vi en välgörenhetsmatch där vi gav ett bidrag till uppstarten av
Stadsmissionen i Örebro. Vi har också utvecklat arbetet för alla våra ungdomar i antimobbning-kampanjer
och genomför barnutflykter med sjuka barn.
Utmaningen under året, och den närmaste tiden,
kommer att vara att ta hand om det markant ökade
intresset för skridskoåkning. Det gör att jakten på

isytor blir allt intensivare och kommer allt högre
upp på Örebro Hockeys agenda. Vi är tyvärr just
nu den förening i SHL som har svårast med isytor.
Konkurrerande föreningar på den här nivån har kanske motsvarande tre-fem isytor när vi bara har en.
Det kommer på lång sikt att bli ett stort problem att
utveckla föreningen vidare utan ytterligare möjligheter till isytor.
Slutligen vill jag framföra ett stort tack från styrelsen
till anställd personal, spelare, publik partners och
alla andra som på ett eller flera vis bidragit till att
Örebro Hockey blir en förening som kan utmana om
SM-bucklan i ishockey.
Ulf Gejhammar
Ordförande
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FÖRENINGEN
STYRELSEN FÖR ÖREBTRO ELITHOCKEY AB

MÖTEN

Organisationsnummer 556914-3513 har haft f öljande
sammansättning:
Ulf Gejhammar
Ordförande
Jacob Strömberg
Vice ordförande
Ove Karlsson
Ledamot
Mats Karlsson
Ledamot
Ulf Marcusson
Ledamot
Johan Davidsson
Ledamot
Ester Zandvoort Andersson Ledamot
Pontus Gustafsson
General Manager

Föreningen har under året haft nio stycken protokollförda styrelsemöten. Dessutom har styrelsen haft
två strategimöten för att arbeta genom föreningens
långsiktiga strategi.

PERSONAL
Föreningen har i sin nya organisation haft 17 anställda
tjänstemän utöver personer i och kring lagen.

VALBEREDNING
Björn Reineborg
Nicklas Alm
Niklas Andersson

Sammankallande
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A-LAGET – KENTAS SUMMERING
Jag vill inleda med att rikta ett särskilt stort tack till
vår kapten, tillika ”Mr Örebro”, Henrik Löwdahl som
efter säsongen berättade att han lägger skridskorna
på hyllan. Henrik har betytt otroligt mycket för hockeyn i Örebro under hela hans karriär och jag kommer
att sakna honom mycket. Även om jag naturligtvis
också hoppas att någon eller några andra spelare
kommer kunna axla hans mantel kommande säsong.
Efter att ha slutat sexa i grundserien och åkt ut i kvartsfinalen mot mästarna Växjö säsongen 2014/15 hade
vi som mål att nå slutspel även den här säsongen.
Som en del i etableringen av Örebro Hockey som
ung klubb i SHL.
Eftersom jag är en positiv person tycker jag att vi
lyckades med uppdraget även om vi inte nådde exakt
samma sportsliga framgång som året innan.
Vi hade några dippar för mycket under säsongen.
Men i slutändan hade vi ändå sex klubbar bakom oss
i tabellen och inte heller särskilt många poäng upp till
det resultat som vi nådde året före. Dessutom tycker
jag att det var flera klubbar i SHL som gjorde bättre
säsonger den här säsongen än året innan.
Stundtals spelade vi fantastiskt, men över tid var vi i
ärlighetens namn inte lika stabila som året före. Jag
har självklart funderat mycket på vad det beror på.
En betydande del var förstås att vi inte hade samma
bingo i vårt rekryteringsarbete som året innan när vi
till exempel lyckades värva Derek Ryan, som blev
en stor succé och som spelat till och från i NHL i år.
Är du som klubb inte riktigt etablerad än, och inte
har en längre bakgrund i SHL, är det svårt att värva
toppspelare som vänder hem. Så därför är det ännu
viktigare att få till det när klubben väljer sina toppspelare som nyförvärv. Det slog inte riktigt rätt ut
denna gång.
Men det är knappast en problematik som Örebro
Hockey är ensamma om. Det har hänt många klubbar tidigare och kommer att fortsätta att göra det.
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Ytterligare en faktor som vi behöver höja till kommande säsong är att de ledande spelarna som ska
driva laget klarar av det fullt ut under en hel säsong.
Det är också något vi får ta med oss. Precis som att
skärpa till försvarsspelet ytterligare.
Det är dock viktigt att inte bli fartblind och sätta saker
i perspektiv. Örebro Hockey är en ung förening sett till
SHL-mått. Det här var vår blott tredje säsong i SHL
och andra gången som vi spelar slutspel på de tre
åren. Det är riktigt bra! Dessutom vill jag lyfta fram
spelare som Johan Wiklander och Kalle Olsson som
hjälpte Örebro redan i allsvenskan. De har lyft sig
vidare och etablerat sig som SHL-spelare. Sådant
är naturligtvis jätteroligt att se som tränare. Andra
positiva inslag på spelarsidan den här säsongen har
varit Bobbo Petersson och Viktor Ekbom.
Noterbart i övrigt under året som gått var att Lars
Ivarsson lämnade J20 och blev assisterande coach i
A-laget i stället för Håkan Åhlund. Klubben var även
återigen på ett mycket lyckat träningsläger i mitten
på augusti i Schweiz. Där hade vi en fantastisk vecka
ihop som alla var väldigt nöjda med.
Med hårt jobb och lite bättre flyt i rekryteringarna
tror och hoppas jag att vi tillsammans kan fortsätta
utvecklas och ta ytterligare ett steg mot topplagen i
SHL. Jag vill återigen tacka spelare och övriga ledare
runt laget. Ni gör ett otroligt jobb!
Samma sak gäller er partners och supportrar som
ställer upp på ett lika fantastiskt vis och bidrar till att
vi hela tiden flyttar oss framåt som klubb.
Utan er hade det inte varit genomförbart. Utan er
hade vi inte haft det magiska stämningen och beläggningen som snudd på är hundraprocentig på våra
hemmamatcher i Behrn Arena.
Det är jag fantastiskt stolt över!
Håll serven,
Kent Johansson
Head Coach

J20
När jag som ny från Österrike kom till Örebro och
träffade laget första gången var det under sommarträningen. . Jag använde då mycket av den tiden till
att lära känna grabbarna i laget lite bättre, samt till
att planera säsongen med de andra tränarna. Eftersom de väldigt duktiga 95:orna försvunnit ur laget
från säsongen innan hade vi tidigt på känn att det
resultatmässigt inte skulle bli någon enkel säsong.

Trots att vi inte nådde en slutspelsplats är vi väldigt
nöjda med spelarnas utvecklingsprocesser. Det finns
ett ordspråk som menar att den typen av förlust man
kan titta tillbaka på med stolthet också är en vinst.

Trots bra resultat i träningsmatcherna bestämde vi
oss efter några matcher in i grundserien att låna ut
ett antal spelare. För att föryngra laget lite. Meningen
med det var att de yngre spelarna skulle få mer istid
och då också få ta mer ansvar både på och utanför
isen.

Summeringsmässigt är det kul att kunna säga att
målvakten Daniel Marmenlind gjorde en kanonsäsong. Han blev också uttagen i landslaget och debuterade i SHL borta mot Luleå.

Vad vi är i ledarstaben är mest stolta över är att grabbarna presterade, oavsett vinst eller förlust, alltid som
ett lag över hela säsongen. Det var extra kul att se!

Upp och ner är nog det mest passande sättet att
beskriva presentationerna fram till jul. Vi gjorde bra
matcher men tyvärr kunde inte hålla nivån över en
längre tid. Det är en viktig del av utvecklingsprocessen. Med resan efter jul är vi väldigt nöjda med,
framförallt med träningsinsatsen.

Ett stort steg framåt tog även Ludvig Carlsson, som
är back och född 1997. Defensivt stabil med bra
positionsspel. Även Glenn Gustafsson, född 1998,
var en av de ledande spelarna i J20. Glenn tävlar hårt
varje träning och match. Som grädde på moset fick
han göra några matcher med A-laget också.
Jag är också väldigt nöjd med 99:an Anton Johansson, en landslagsspelare som tog mycket ansvar.

Vi kunde hålla en väldig hög tävlingsnivå både i
träningarna och i matcherna. Alla matcher var tajta
och små marginaler gjorde skillnaden. Tyvärr hade vi
några onödiga förluster i slutet av säsongen.

Tack för säsongen!
Vi ses
Phil Horsky
Head Coach J20
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J18
Säsongen 2015/16 har varit produktiv och framgångsrik för klubbens J18-lag. Juniorverksamhetens
huvudsyfte är att utveckla spelarna och att förbereda
dem för spel på högre nivå. Vi har i min mening sett
en god utveckling av spelarna under den gångna
säsongen. Klubben hade som mål att nå J18 Allsvenskan och sedermera slutspelet. Vilket också
uppnåddes.
Laget inledde säsongen med att åka på träningsläger
till Munkfors. Vi hade där möjlighet till mycket isträning men även en hel del teambuilding och diverse
tävlingar. Spelare och ledare fick en möjlighet att
lära känna varandra och en del av lagets fina sammanhållning formades där.
När grundserien i J18 Elit började var det självklara
målet att nå Allsvenskan som spelas efter juluppehållet. Där Sveriges 20 bästa lag tävlar mot varandra.
Spelet under serien var huvudsakligen stabilt med
några fina segrar men även vissa svagare insatser
som resulterade i förlust. Vid seriens summering
hade vi uppnått en femteplats vilket innebar spel
i Allsvenskan.
Väl där var förhoppningarna att vara mer konkurrenskraftiga än föregående år och att lyckas knipa
en av sex slutspelsplatser som låg i potten i den
södra serien. Det började på bästa möjliga sätt med
en seger mot Brynäs i premiären. En av säsongens
höjdpunkter var segern borta mot Leksand där vi
lyckades vända ett fyramålsunderläge under de sista
sex minuterna av matchen och knipa en seger på
övertid. Det skulle visa sig vara svårt att lyckas ta
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en slutspelsplats och det krävdes i sista matchen
en seger på bortaplan mot Rögle för att klara det
hela. Efter viss nervositet och anspänning lyckades
vi vinna matchen och därmed nå slutspelet för första
gången i klubbens historia.
I slutspelets första omgång föll lotten på Tingsryd.
Slutspelsserien avgjordes i bäst av tre matcher. Vi
lyckades avancera vidare efter två raka vinster. I
andra slutspelsomgången väntade Brynäs. Vi hade
tidigare under säsongen mäktat med två segrar var
på fyra möten. Efter två jämna matcher, som slutade
med förlust, skulle det visa sig att Brynäs blev för
svåra och vi hade spelat klart för säsongen.
Spelarna har under säsongen fått värdefulla erfarenheter från tävling på hög nivå både under träning
och match. En av de stora fokuspunkterna under
säsongen har varit att förbereda spelarna på de
speltekniska krav som ställs på högre nivå. Vi har
därför valt att bland annat arbeta mycket med att
utveckla vårt passningsspel. Vi har även lagt fokus
på att ha en tävlingsinriktad träningsmiljö. Jag anser
att vi överlag har haft en bra utveckling hos spelarna
och tror att denna säsongens erfarenheter kommer
hjälpa dem i sina hockeykarriärer.
Vi hoppas i framtiden på att ta nya steg för att
utveckla verksamheten och att spelarna ska uppnå
sina hockeymål och ta sig hela vägen till spel med
Örebro Hockeys A-lag.
Filip Björk
Head Coach J18

U16
Säsongen startade i maj med barmarksträning. Med
en trupp lite yngre än vanligt då vi har haft med sju
stycken 01:or som även kommer kunna spela med
U16 nästa säsong.
Hösten var väldigt mycket upp och ner och jag tycker
inte att vi fick den utveckling som vi hade hoppats
på. Vilket ledde till att vi fick börja om lite från början
med träningen.
Vi hade väldigt blandade resultat, vilket är vanligt
under hösten då många av våra grabbar inte spelat
såna här tuffa matcher som det är i U16-serien. Som
spelare måste man vara där och tävla hela tiden.
Det kan ta tid för grabbarna att förstå en sådan sak.
Under hösten/vintern har vi spelat två cuper. En
i Tibro och en i Göteborg. Det var under cupen i
Göteborg i december som vi verkligen var med och
tävlade med de klubbar som kommit längst hittills

i utvecklingen. Där och då fick vi ordning på saker
och jag tycker att vi gjorde jättebra ifrån oss med
bra resultat.
Resan från december fram till att säsongen tog slut
i mars är vi nöjda med. I seriespelet från jul fram till
slutspelet vann vi tio av 13 matcher. Vilket ledde till
att vi gick till slutspel för första gången under tiden
Örebro Hockey haft U16-verksamhet.
Noterbart är också att åtta av 00:orna får chansen att
spela med J18 kommande säsong. Där sex av dem
kommit in på Hockeygym och två av får chansen att
spela till sig en plats ändå – trots att de inte kom in
på Hockeygym.
Sebastian Öhlund
Head Coach U16
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DEN ”REGIONALA”
UTVECKLINGEN
Utvecklingen av regionsamarbetet har gått framåt
även detta år. Vi har fortsatt med våra mycket uppskattade ”Clinics”. Som detta år har inriktat sig på
spelare födda 2001,02 och 03.
Platserna var Fellingsbro, Hallsberg och Trängen.
Varje tillfälle har innehållit ispraktik och teori, där
årets tema var ”Tävling och målskytte”. Flera ungdomstränare har deltagit tillsammans med spelarna
på dessa träffar.
I år har vi även varit ute och tränat med vårt A-lag hos
regionens klubbar. Ett bra sätt för barn och ungdomar
att komma lite närmare våra spelare. Upplägget har
varit att A-laget har genomfört en ordinarie träning
och efteråt har barn och ungdomar fått möjlighet att
åka skridskor tillsammans med spelarna.
Även denna säsong genomfördes ”Hockeyns Dag”
med stor uppslutning runt om i ishallarna i länet.
Förra året skrev jag om ett nytt projekt som skulle
sjösättas tillsammans med SISU för att utbilda framtidens unga tränare. Detta har vi gjort. Projektet
”Future 12” har varit en grupp med tolv unga killar
och tjejer som vill utvecklas i sitt ledarskap.
Vi har haft fem kvällar tillsammans. Där vi har haft
en ny föreläsare varje gång inom områden som retorik, kroppsspråk, gruppdynamik, mediaträning och
ledarskap. Däremellan har deltagarna fått med sig
hemuppgifter att jobba med och reflektera runt i sin
vardagliga verksamhet som ledare.
Jens Gustafsson
Junioransvarig
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ÖREBRO HOCKEYKLUBB I STÄLLET
FÖR ÖREBRO ELITHOCKEY AB
Örebro Hockeyklubb bedriver verksamhet med U16laget. Föreningen är ägare till Örebro Hockey Holding AB. Föreningen har haft cirka 200 medlemmar.
Örebro Hockeyklubb är hundraprocentig ägare till
Örebro Hockey Holding AB.

Styrelse under året:
Ulf Gejhammar
Jacob Strömberg
Ove Karlsson
Mats Karlsson
Ulf Marcusson
Johan Davidsson
Ester Zandvoort Andersson
Pontus Gustafsson

ÖREBRO HOCKEY
HOLDING AB

SÄLJBOLAGET
I ÖREBRO AB

Örebro Hockey Holding AB är moderbolag till samtliga bolag knutna till Örebro Hockey.
Styrelse under året:
Ulf Gejhammar
Ordförande
Jacob Strömberg
Vice ordförande
Ove Karlsson
Ledamot
Mats Karlsson
Ledamot
Ulf Marcusson
Ledamot
Johan Davidsson
Ledamot
Ester Zandvoort Andersson
Ledamot
Pontus Gustafsson
General Manager

Är ett helägt dotterbolag till Örebro Hockey Holding
AB. Bolaget har under sitt första verksamhetsår
bedrivit säljverksamhet företrädesvis via telefon till
externa uppdragsgivare och Örebro Hockey AB.
Bolaget har fyra anställda och starka expansionsplaner framåt.
Bolagets styrelse:
Björn Rydgren
Ordförande
Jonas Almqvist
Ledamot
Pontus Gustafsson
Ledamot

Ordförande
Vice Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
General Manager

ALL EVENT
All Event är vårt arenabolag som servar hockey
publiken på Behrn Arena med mat och dryck. Allt
från varmkorv och kaffe till vällagad trerättersmeny
med ett gott vin till. Under åren har vårt koncept
utvecklats och idag finns vi i alla hörn av Örebro
Hockeys hemmaborg.
Ambitionen är att ge publiken en ännu större upp
levelse när dom kommer till Behrn Arena för att
umgås, äta och se ishockey i världsklass. Arena
bolaget har även möjlighet att vara en cateringpartner
utanför arenan.
Styrelsen består av:
Ulf Gejhammar
Bo Andersson
Mikael Carlsson
Pontus Gustafsson
Malin Engström

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant, VD
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GRANSKNINGSRAPPORT
Till årsmötet i Örebro Hockey Klubb
Jag av Örebro Hockey Klubb utsedd föreningsrevisor, har granskat verksamheten i Örebro Hockey Klubb för
räkenskapsåret 2015/16.
Styrelse och GM svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande stadgar och ägardirektiv samt
de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Föreningsrevisorns ansvar är att granska verksamhet och kontrollera och pröva om verksamheten bedrivs i
enlighet med årsmötets uppdrag.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge mig en rimlig grund
för bedömning och prövning. Jag har för min granskning fortlöpande tagit del av styrelsens protokoll, ekonomiska uppföljningar, prognoser, årsredovisningen samt handlingar av betydelse för klubbens styrning och
skötsel. Överläggningar har skett med företrädare för klubbens ledning.
Jag bedömer att klubbens verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Jag bedömer även att klubbens interna kontroll, som huvudsakligen granskats av klubbens auktoriserade revisor, i allt väsentligt har varit tillräcklig.
Örebro den 7 juni 2016
Björn Reineborg
Föreningsrevisor

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN
OCH VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Bolaget ingår i ”Örebro Hockey”-koncernen
och är ett dotterföretag till Örebro Hockey Klubb,
875002-4625 och till Örebro Hockey Holding AB,
556994-5396.
Årets förlust har balanserats upp av ägaren med ett
ovillkorat aktieägartillskott på 3 500 000 kr och inför
kommande räkenskapsår förväntar sig bolaget ett
plusresultat tack vare planerade lönsamhetsåtgärder.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
2015/16
2014/15
2012/14
Nettoomsättning, tkr
99 274
6 160
7 452
Resultat före avskrivningar och finansiella poster, tkr
1 307
–616
65
Resultat efter finansiella poster, tkr
–4 152
–710
15
Soliditet, %
8
11
2
			
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:		
		
Balanserade vinstmedel
7 707 619
Årets förlust
–3 544 732
4 162 887
		
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras
så att i ny räkning överförs
4 162 887
4 162 887

RESULTATRÄKNING
Resultaträkning
Not
2015–05–01
2014–05–01
		
–2016–04–30
–2015–04–30
		
		
Nettoomsättning
2
99 274 402
6 159 648
		
Rörelsens kostnader		
Match-, material- och arrangemangskostnader		
–14 935 744
–3 037 981
Övriga externa kostnader
3
–16 538 387
–3 737 446
Personalkostnader
4
–66 492 910
0
Av- och nedskrivningar av materiella
och
immateriella anläggningstillgångar		
–5 260 847
–93 140
		
Summa rörelsens kostnader		
–103 227 888
–6 868 567
		
Rörelseresultat		
–3 953 486
–708 919
		
Resultat från finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
4 488
37
Räntekostnader
och
liknande
resultatposter		
–202
759
–1
037
		
Summa resultat från finansiella poster		
–198 271
–1 000
		
Resultat efter finansiella poster		
–4 151 757
–709 919
		
Skatt på årets resultat
5
607 025
156 190
Årets förlust		
–3 544 732
–553 729
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BALANSRÄKNING
Not
2016–04–30
2015–04–30
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Spelarrättigheter
6
0
1 296 828
Goodwill
7
29 781 556
33 090 617
		
		
29 781 556
34 387 445
Materiella anläggningstillgångar		
Förbättringsutgifter på annans fastighet
8
354 667
0
Inventarier
9
3 319 672
1 390 905
		
3 674 339
1 390 905
Finansiella anläggningstillgångar		
Fordringar hos koncernföretag
10
3 496 807
2 003 726
Andelar i intresseföretag
11
100 000
100 000
Uppskjutna skattefordringar
12
1 544 461
156 190
Andra långfristiga fordringar
13
7 020 281
167 890
		
		
12 161 549
2 427 806
Summa anläggningstillgångar		

45 617 444

38 206 156

Omsättningstillgångar		
Varulager m m		
Färdiga varor och handelsvaror		
629 231
597 032
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar		
3 505 518
590 189
Fordringar hos koncernföretag
10
0
162 000
Övriga kortfristiga fordringar		
19 440
4 198
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
3 131 632
239 598
		
		
6 656 590
995 985
		
Kassa och bank		
850 812
137 700
Summa
omsättningstillgångar		
8
136
633
1
730
717
		
Summa tillgångar		
53 754 077
39 936 873
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital
14
Bundet eget kapital		
Aktiekapital, 50 000 aktier		
50 000
50 000
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat		
7 707 620
4 761 349
Årets förlust		
–3 544 732
–553 729
		
4 162 888
4 207 620
		
Summa eget kapital		
4 212 888
4 257 620
Avsättningar		
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
15
7 020 281
0
Summa avsättningar		
7 020 281
0
Långfristiga skulder		
Skulder till koncernföretag
10
28 101 137
33 758 862
		
Summa långfristiga skulder		
28 101 137
33 758 862
		
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder		
3 420 294
679 744
Skulder till koncernföretag		
0
8 900
Aktuella skatteskulder		
1 457 178
4 097
Övriga kortfristiga skulder		
2 497 626
413 218
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
7 044 673
814 432
Summa kortfristiga skulder		
14 419 771
1 920 391
		
Summa eget kapital och skulder		
53 754 077
39 936 873
		
Ställda säkerheter		
Inga
Inga
Ansvarsförbindelser		 Inga
Inga
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NOTER
NOT 1
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Örebro Elithockey AB:s årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsoch koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år
förutom övriga långfristiga fordringar och avsättningar som i år redovisas
till marknadsvärde och inte till anskaffningsvärde.
Utländska valutor
Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens
avistakurs.
INTÄKTER
Varor
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår
från säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen
redovisas efter avdrag för moms och rabatter.
Tjänsteuppdrag
Företaget tillämpar huvudregeln för tjänsteuppdrag på löpande räkning
och fastprisuppdrag.
INKOMSTSKATTER
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som
gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser
och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Aktuell skatt redovisas i resultaträkningen om inte skatten än hänförlig till
en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot
eget kapital.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade
reserver.
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat
med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Utgifter för spelarrättigheter består av övergångssummor som erlagts till
spelarens tidigare klubb i enlighet med köpekontrakt, vilka balanseras
och skrivs av över ursprunglig kontraktstid. Tilläggsköpeskilling läggs till
anskaffningsvärdet, då den blir känd eller kan beräknas tillförlitligt.
Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden. Vid
bolagets förvärv 2015–04–30 av elitverksamheten i Örebro Hockey, kunde
samordning ske med företagets egen verksamhet. Denna samordning har
betydande kostnadsbesparande effekter som beräknas kvarstå under lång
tid. Den goodwill som uppkom vid förvärvet skrivs därför av på tio år.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Spelarrättigheter: Enligt enskild spelares kontrakt
Goodwill: 10 år
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat
med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan
hänföras till förvärvet av tillgången.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en
anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig
rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens
bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp
fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Förbättringsutgifter på annans fastighet: 5 år
Inventarier: 5 år
LEASINGAVTAL
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Uthyrning av lokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt under leasingperioden.
FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Örebro Elithockey
AB blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla
kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen
har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med
äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har
reglerats eller på annat sätt upphört.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster
med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras
som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från
marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader redovisas till
ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde
efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet
från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras
mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten
det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett
nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger
samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida
avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer Örebro Elithockey AB om det finns någon
indikation på nedskrivningsbehov i någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara
bestående. Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten ”Resultat
från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar”.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga
enskilda finansiella anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på
indikationer på nedskrivningsbehov är negativa ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
Örebro Elithockey AB investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till
upplupet anskaffningsvärde beräknas som skillnaden mellan tillgångens
redovisade värde och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning
av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga
effektivränta. För tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen
aktuella räntan som diskonteringsränta. Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen.
Om nedskrivning av aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som
skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta av verkligt värde
med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som baseras på företagsledningens bästa uppskattning).
VARULAGER
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet och består i sin helhet av ishockeymaterial. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU).
AVSÄTTNINGAR
Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse
och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningarna
avser i sin helhet pensionsåtaganden för spelare.
ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Kortfristiga ersättningar:
Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar
redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell
förpliktelse att betala ut en ersättning.
Ersättningar efter avslutad anställning:
I företaget förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda
pensionsplaner.
I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat
företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala något
ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande.
Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas
tjänster utförts.
Företaget redovisar förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med
K3s förenklingsregler. Företaget har bl. a. förmånsbestämda planer som
innebär att pensionspremier betalas och dessa planer redovisas som
avgiftsbestämda planer.
NYCKELTALSDEFINITIONER
Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
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NOT 2
NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING PÅ VERKSAMHETSGRENAR
2015–05–01
–2016–04–30

2014–05–01
–2015–04–30

22 861 757
42 840 672
26 591 666
6 980 307
99 274 402

0
162 000
0
0
6 159 648

2015–05–01
–2016–04–30

2014–05–01
–2015–04–30

Nettoomsättningen fördelar sig på
verksamhetsgrenar enligt följande:
Biljettintäkter
Partnerintäkter
SHL-intäkter
Övriga intäkter
Summa

NOT 3
OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:		
		
Förfaller till betalning inom 1 år
3 230 090
6 018 507
Förfaller till betalning senare än 1 men inom 5 år
5 237 997
8 518 359
Förfaller till betalning senare än 5 år
96 657
136 653
8 564 744
14 673 519
		
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter
7 922 772
1 675 289
		
I bolagets redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt
av hyrd arena och hyrda lokaler.
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NOT 4
LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER
2015–05–01
2014–05–01
–2016–04–30
–2015–04–30
		
Medelantalet anställda		
Kvinnor
8
0
Män
62
0
Totalt
70
0
		
Löner, ersättningar, sociala avgifter
och pensionskostnader		
Löner och andra ersättningar
40 071 971
0
Sociala kostnader
12 104 119
0
Pensionskostnader
10 566 726
0
Totalt
62 742 816
0
		
Styrelseledamöter och ledande
befattningshavare		
Antal styrelseledamöter på balansdagen		
Kvinnor
1
2
Män
6
5
Totalt
7
7
Antal verkställande direktörer och andra
ledande befattningshavare
Män
Totalt

1
8

1
8

NOT 5
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
2015–05–01
2014–05–01
–2016–04–30
–2015–04–30
		
Aktuell skatt
–781 246
0
Uppskjuten skatt
1 388 271
156 190
Skatt på årets resultat
607 025
156 190
		
Redovisat resultat före skatt
–4 151 757
–709 919
		
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)
–666 649
156 182
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
–114 622
0
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
25
8
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat
–156 190
0
Effekt av temporär skillnad på pensionsåtaganden
1 544 461
0
Redovisad skattekostnad
607 025
156 190
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NOT 6
SPELARRÄTTIGHETER
2015–05–01
–2016–04–30

2014–05–01
–2015–04–30

Ingående anskaffningsvärden
1 296 828
0
Årets förändringar		
-Tillkommer genom överlåtelse elitverksamhet
0
1 296 828
-Försäljningar och utrangeringar
–1 296 828
0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
0
1 296 828
		
Årets förändringar		
-Försäljningar och utrangeringar
1 296 828
0
-Årets avskrivningar
–1 296 828
0
Utgående ackumulerade avskrivningar
0
0
Utgående restvärde enligt plan
0
1 296 828

NOT 7
GOODWILL

2015–05–01
2014–05–01
–2016–04–30
–2015–04–30
		
Ingående anskaffningsvärden
33 090 617
0
Årets förändringar		
– Tillkommer genom överlåtelse elitverksamhet
0
33 090 617
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
33 090 617
33 090 617
		
Årets förändringar		
-Avskrivningar
–3 309 061
0
Utgående ackumulerade avskrivningar
–3 309 061
0
Utgående restvärde enligt plan
29 781 556
33 090 617
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NOT 8
FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER PÅ ANNANS FASTIGHET
2015–05–01
2014–05–01
–2016–04–30
–2015–04–30
		
Årets förändringar		
-Inköp
380 000
0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
380 000
0
		
Årets förändringar		
-Årets avskrivningar
–25 333
0
Utgående ackumulerade avskrivningar
–25 333
0
Utgående restvärde enligt plan
354 667
0

NOT 9
INVENTARIER
2015–05–01
2014–05–01
–2016–04–30
–2015–04–30
		
Ingående anskaffningsvärden
1 532 106
360 464
Årets förändringar		
– Inköp
2 558 392
156 119
– Tillkommer genom överlåtelse elitverksamhet
0
1 015 523
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
4 090 498
1 532 106
		
Ingående avskrivningar
–141 201
–48 061
Årets förändringar		
-Avskrivningar
–629 625
–93 140
Utgående ackumulerade avskrivningar
–770 826
–141 201
Utgående restvärde enligt plan
3 319 672
1 390 905

NOT 10
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
2015/16
2014/15
Uppgifter om moderföretag		
Företaget är dotterföretag till
Örebro Hockey Klubb, 875002–4625
och till Örebro Hockey Holding AB,
556994–5396. Båda med säte i Örebro.		
		
Inköp och försäljning mellan koncernföretag		
Nedan anges andelen av årets inköp och
försäljning avseende koncernföretag.		
Inköp, (%)
8
41
Försäljning, (%)
3
34
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NOT 11
ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

2016–04–30
2015–04–30
		
Ingående anskaffningsvärden
100 000
0
Årets förändringar		
- Tillkommer genom omstrukturering koncern
0
100 000
Utgående anskaffningsvärden
100 000
100 000
Redovisat värde
100 000
100 000
		
Namn
Org nr
Säte Kapitalandel (%) Rösträttsandel (%)
Svenska Hockeyligan AB
556220–9519
Stockholm
8,33
8,33
				
Namn
Antal andelar
Bokfört värde
		2016–04–30
Svenska Hockeyligan AB
83
100 000
100 000

Bokfört värde
2015–04–30
100 000
100 000

NOT 12
UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

2015–05–01
2014–05–01
–2016–04–30
–2015–04–30
		
Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt
som har redovisats i resultaträkningen samt
å andra sidan den inkomstskatt som belöper
sig på verksamheten utgörs av		
		
uppskjuten skattefordran på
skattemässigt underskott
0
156 190
uppskjuten skattefordran på temporär
skillnad pensionsåtaganden
1 544 461
0
1 544 461
156 190
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NOT 13
ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
2015–05–01
2014–05–01
–2016–04–30
–2015–04–30
		
Ingående marknadsvärden
167 890
0
Årets förändringar		
-Tillkommande fordringar
7 980 696
0
-Tillkommer genom överlåtelse av elitverksamhet
0
167 890
-Avgår genom betalning
–167 890
0
-Värdereglering under året
–960 415
0
Utgående marknadsvärde
7 020 281
167 890
Långfristiga fordringar avser tecknade kapitalförsäkringar för tryggandet av pensionsutfästelser.
Pensionsutfästelserna redovisas som avsättningar och värderas till marknadsvärdet per balansdagen.
Angivna belopp inkluderar särskild löneskatt.		
		
Långfristiga fordringar föregående år avsåg lån till spelare på marknadsmässiga villkor.

NOT 14
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
Aktiekapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Belopp vid årets ingång
50 000
4 761 348
–553 729
Resultatdisposition
enligt årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		
–553 729
553 729
Erhållna aktieägartillskott		
3 500 000		
Årets resultat			
–3 544 732
Belopp vid årets utgång
50 000
7 707 619
–3 544 732

Totalt
4 257 619

3 500 000
–3 544 732
4 212 887

Aktiekapitalet består av 4 950 A-aktier med röstvärdet 10 röster per aktie
och 45 050 B-aktier med röstvärdet 1 röst per aktie.
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NOT 15
AVSÄTTNING FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER

2015–05–01
2014–05–01
–2016–04–30
–2015–04–30
		
Avsättningar utanför tryggandelagens regelverk
7 020 281
0
Summa
7 020 281
0
Pensionsutfästelserna redovisas enligt post för post-metoden som avsättningar
och värderas till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet
per balansdagen. Angivna belopp inkluderar särskild löneskatt.		
		

Örebro 2016–06–13

Ulf Gejhammar
Ordförande

Jakob Strömberg

Mats Karlsson

Ove Karlsson

Ulf Marcusson

Johan Davidsson

Ester Andersson Zandvoort

Pontus Gustafsson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2016–06–13 och avviker från standardutformningen.

Anders Silfverling
Auktoriserad revisor
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Jihmmy Ingvarsson
Auktoriserad revisor
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FÖLJ OSS
ÖREBRO HOCKEYS APP
Finns på App Store och Google Play.

HEMSIDA:

orebrohockey.se

LYSSNA:

Örebro Hockeys Podcast med Johan Arvidsson som programledare, sänds på måndagar.
Hemsidan, Podcast-appen eller på SoundCloud.

FACEBOOK:

facebook.com/orebrohockey

INSTAGRAM:

orebrohockey
orebrohockey_international (only in English)

TWITTER:

twitter.com/orebrohockey

YOUTUBE:

youtube.com/user/HockeyOrebro

SNAPCHAT
#DetÄrViSomÄrÖrebro

örebro Hockey, Orvar Bergmarks Plats 5, 702 23 Örebro
Tel: 019 13 00 30 mail: info@orebrohockey.se
orebrohockey.se

