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Tre rekord - på en vecka

I SM-finalserien fick vi som seriesegrare hemmafördel med tre hemmamatcher. Vi bestämde oss tidigt att satsa - hela vägen mot fullsat i Monitor ERP Arena. I den första “hemmafinalen” slog vi vårt eget publikrekord för 4444 personer slöt upp. Två dagar senare höjde
vi ribban och satte ett nytt rekord för SDHL, 6553. Men, vi stannade inte där. Bara fyra
dagar senare spelades den femte och avgörande SM-finalen hemma i Monitor ERP Arena.
Inför 7765 personer. Nyy publikrekord, igen och aldrig någonsin tidigare har fler personer
sett på svensk damishockey tillsammans. Tack till alla som var med på resan, supportrar,
samarbetspartners och organisationen på kontoret!

Styrelsen har ordet

Verksamhetsåret går mot sitt slut och ett år som har präglats av en stark
gemenskap, revanschlust och strävan efter att nå stabilitet, trygghet och
framför allt framåtanda har passerat. Det finns en stor kraft både i och runt
Brynäs IF.
Efter årsmötet i juni 2021 tillträdde en ny ordförande och fyra nya ledamöter till Brynäs IFs
styrelse. Kort efter årsmötet tog valberedningen emot beskedet att styrelseledamöterna
Ulrika Spåls och Joakim Carlsson avsade sig sina respektive styrelseplatser per den 8 juli
2021. Styrelseordförande Magnus Kangas valde då att sammankalla Markus Aujalay och
Lise-Lotte Swing som adjungerade styrelseledamöter, och tillsammans med de invalda ledamöterna Jonny Stridh, Elin Lith, Robert Lipskog och Hans-Göran Karlsson startades den
nya styrelsekonstellationen upp.
Efter en intensiv och utmanande vår såg styrelsen ett stort behov av att ge organisationen
stabilitet, trygghet och att skapa utrymme för dialog. Då det fanns direkt behov av avlastning blev delar av styrelsen under den här tiden väldigt operativa. Vi i styrelsen jobbade
efter vårt 100-dagarsprogram, ett arbete med nyckelpunkter och aktiviteter som vi sedan
kunde överlämna till organisationen.
Rekryteringen av en ny klubbdirektör stod högt på listan av styrelsens prioriteringar. Under
rekryteringsprocessen utsågs Pernilla Dahlborg till tillförordnad klubbdirektör och vi tackar
Pernilla för ett väl utfört arbete. Den 1 oktober tillträdde Håkan Svedman som ny klubbdirektör för Brynäs IF. Håkan har erfarenhet bland annat som chef för IKEA Sverige och chef för
IKEA Danmark. Vi är mycket nöjda över rekryteringen av Håkan, hans profil och ledarskap
stämmer väl överens med Brynäs behov och vi har tillsammans börjat skapa grundläggande förutsättningar för att fortsätta utveckla föreningen.
Föreningens ekonomi har förbättrats avsevärt under verksamhetsåret. Vid föregående
årsmöte redovisade föreningens bokslut för 2020/2021: -23 000 000 SEK. Verksamhetsåret 2021/2022 visar ett resultat på 3 291 085 SEK. Det förbättrade resultatet beror
till stor del på ökade publikintäkter, partnersamarbeten men också uteblivna extraordinära
kostnader. Vi har en organisation som varit ytterst sparsamma och lyckats bedriva verksamheten med en stor kostnadsmedvetenhet. Stor vikt har lagts vid att skapa en ekonomisk stabilitet och att skapa och behålla ett positivt kassaflöde under säsongen.
När vi i styrelsen summerar det sportsliga verksamhetsåret ser vi flera viktiga milstolpar. Vi
gläds och känner stolthet över att vår SDHL-trupp stod som seriesegrare och tog SM-silver
efter en spännande finalserie. Vi är stolta över hur organisation, funktionärer och Brynäsare
slöt samman och arrangerade en finalseriefest med välfyllda läktare hemma i Monitor ERP
Arena. Det gav oss ett publikrekord i SDHL som blir svårt för våra motståndare att bräcka.
Den kraft, energi och kreativitet som finns i damverksamheten ger oss en känsla av att detta bara var början.
SHL-truppens säsong bjöd på glädjefyllda segrar men också hedersamma förluster. Vi är
stolta över den förflyttning SHL-truppen har gjort under säsongen, och att vi dessutom
lyckades ta oss vidare till åttondelsfinal. Huvudtränare Mikko Manner har tillsammans med
ledarstaben förmedlat ett modernt ledarskap som sätter fokus på hela människan vilket
stämmer väl överens med det ledarskap vi i styrelsen ser att ska leda föreningen framåt.
Vi har under säsongen satt hög prioritet på att utveckla den sportsliga verksamheten
med ambitionen att åter etablera Brynäs IF som en av de främsta talangfabrikerna i Hockeysverige. Föreningen ska öka förmågan att utveckla spelare till både SHL och SDHL och
skapa lag med stark förankring i den egna föreningen. Att Brynäs IF är först i Sverige med
en kvinnlig sportchef känns självklart och vi har nu två nyfikna, kreativa och kompetenta

sportchefer i Erika Grahm och Johan Alcén. Sportcheferna har lyckats bygga ett tryggt och
bra samarbete och de jobbar hårt för att förbättra den sportsliga verksamheten; från ungdom,
junior upp till senior. Den sportsliga organisationen i Brynäs IF präglas nu av ett modernt ledarskap, lagkänsla och samarbete.
På ungdoms- och juniorverksamheten tog föreningen viktiga steg under säsongen. J18 vann
SM-silver efter en spännande finalserie. Nu ser vi fram emot den fortsatta satsningen och
välkomnar tre personer till juniororganisation: Rickard Brehlin som samordnare i juniorganisationen, Johannes Nygård som ny huvudansvarig för J20 och Victor Grönberg som ansvarig för
J18.
Under verksamhetsåret har klubbledningen och den kommersiella organisationen arbetat hårt
för att öka föreningens intäkter. Styrelsen vill ge en eloge för den kreativitet och lösningsförmåga som organisationen uppvisat – inte minst vid SDHL-finalseriens publikrekord i Monitor ERP
Arena. Nu fortsätter utvecklingsresan när en tydligare organisation för den kommersiella verksamheten växer fram.
Under verksamhetsåret har En bra start lyckats anpassa verksamheten efter långa perioder av pandemirestriktioner och även här har organisationen imponerat med stor kreativitet
och lösningsförmåga. Verksamhetens arbete har fortlöpt genom digitala lösningar för både
kompissnack och barnkonventionens dag och i samverkan med andra goda krafter och samhällsaktörer fortsätter En bra start att jobba för att fler barn och unga ska få en bra start i livet.
Styrelsen är imponerade över det arbete som bedrivs och vi ser det som viktigt att föreningen
fortsätter att vara en kraft inom området.
Brynäs IF är en förening av och för medlemmarna och föreningen har idag över 7000 medlemmar. Vi har under säsongen bjudit in till digitala medlemsträffar och styrelsen har efter våra
styrelsemöten publicerat en lägesrapport via föreningens digitala kanaler. Vi vill inför kommande säsong fortsätta att öka transparensen och dialogen mellan medlemmar, styrelse och
organisation och stärka upp vår medlemskommunikation ytterligare.
I början av verksamhetsåret genomfördes en medarbetarundersökning tillsammans med vår
fackliga organisation Unionen. Senare under hösten genomfördes ytterligare en medarbetarundersökning för att följa upp organisationens mående och status. Resultatet påvisade en klar
förbättring i jämförelse med första mätningen. Styrelsen känner tilltro till de insatser som görs
och tillsammans med klubbledning och medarbetare fortsätter vi att sätta extra fokus på att
våra medarbetare ska må bra både på och utanför sitt arbete.
Avslutningsvis vill vi i styrelsen rikta ett stort tack till alla i Brynäs IF för ett väl utfört arbete under säsongen. Tack till alla tränare, ledare, spelare, aktivitetsansvariga och övrigt engagerade
på alla nivåer inom Brynäs verksamhet, alla funktionärer och värdar i arenan - utan er är hemmamatcherna inte möjliga. Stort tack till alla partners och alla medlemmar som följer och på
flera sätt supportar Brynäs IF.
För oss i styrelsen är det en ynnest att få verka och engagera oss i en så vacker och anrik 110
årig förening som Brynäs IF.
Brynäs IF Styrelse 2021/2022
Ordförande: Magnus Kangas
Ledamöter: Elin Lith, Jonny Stridh, Hans-Göran Karlsson, Robert Lipskog.
Adjungerade ledamöter: Lise-Lotte Swing, Markus Aujalay

SDHL
Säsongen 2021/22 var säsongen när vi skulle gå från att vara ett
topplag i SDHL till att vara bäst. Där serieseger och SM-guld var
uttalade mål och där resan mot första guldet etablerades.
En stor skillnad mot föregående säsong var att vi till stora delar fick behålla det
lag som tog SM-silver. Bland annat var superkedjan med Bouveng, Mrazova och
Stalder intakt. En annan skillnad från föregående säsong var den att lagkapten
Erika Grahm tackade för sig och avslutade sin spelarkarriär efter 16 år med spel
på högsta nivå. Nu axlade hon rollen som sportchef på heltid.
Inför säsongen stärktes en redan stark trupp ytterligare när sportchef Grahm
hämtade in backarna Sammy Kolowratova och Mina Waxin samt forwarden Jenny Antonsson. Alla tre med meriter på landslagsnivå.
På ledarsidan gjorde huvudtränare Henrik Glaas sin tredje och sista säsong på
tränarbänken. Med i sin stab fick han på nytt assisterande tränare Filip Eriksson
samt Andreas Östlund som ersatte Rickard Brehlin.
Säsongen startade med en repris på fjolårets final när Luleå/MSSK gästade
Monitor ERP Arena i grundseriens första omgång. Även denna gång skulle det
visa sig bli en för tuff uppgift och Luleå/MSSK gick vinnande ur matchen. Efter
den inledande förlusten skulle det dröja till omgång 9 innan vi förlorade efter
ordinarie tid igen. Och på de första 15 omgångarna vann vi 10 matcher och växlade upp allt eftersom serien rullade vidare.
När grundserien summerades hade vi vunnit 30 av 36 matcher, plockat 93
poäng och hade en målskillnad på 179-69. Säsongens längsta vinnarserie
skrevs till 14 matcher utan tappad poäng och i topp-10 i poängligan återfanns
sex brynäsare. Den fina prestationen innebar att vi för andra gången i historien,
och för första gången sedan 2012, vann grundserien och det i överlägsen stil –
hela 16 poäng före tvåan. Precis enligt målsättning inför säsongen.
Lara Stalder visade återigen vilken superstjärna hon är när hon för tredje året
i rad vann grundseriens poängliga. Men hon nöjde sig inte där. Ligans poängrekord, som hon själv var innehavare av, skulle hon slå när det nya rekordet
skrevs in på 89 (34+55) poäng på 33 matcher – en påökning med sju poäng
från tidigare rekord. Fler spelare som visade klass var bland annat vår målvakt
Ellen Jonsson som med 92,64% i räddningar var bäst i serien samt vår backstjärna Maja Nylén-Persson som med sina 47 (15+32) poäng på 35 matcher vann
poängligan för backar och slutade femma i den totala poängligan.
Inför slutspelet växlade vi upp vårt arrangemang kring matcherna till en nivå vär
dig ett SM-slutspel. Restaurang och logevåning öppnades upp, produktionen
höjdes och vi satsade på publikrekord.
Slutspelet inleddes med en kvartsfinalserie mot Leksand där vi vann med 2-0 i
matcher och avancerade till semifinal mot HV71. Även där gick vi rent efter 3-0

i vinster och gick in i finalserien som obesegrade under slutspelet. Finalen skulle bli en
repris på fjolårets där Luleå/MSSK stod för motståndet.
En jämn och tuff finalserie skulle gå till en femte och helt avgörande match hemma i Monitor ERP Arena. Väl där kunde vi inte stå upp mot Luleå och för andra året i rad var det
tårfyllda spelare som tog emot silvermedaljen. Där och då var det ingen som glädjes åt
att vi tre gånger om slog vårt eget publikrekord i SDHL och även två gånger om slog hela
SDHL:s publikrekord. I den femte finalmatchen sålde vi slut på biljetterna inom 10 minuter
och det nya publikrekordet skrevs till 7765. Vi såg en fantastisk uppslutning och ett fantastiskt stöd under hela slutspelet där brynäsfamiljen slöt upp bakom laget. En vinst för
damhockeyn.
Vi vann inte det så efterlängtade guldet. Men vid sidan av isen togs stora steg. Resan mot
första guldet fortsätter!
Grand slam på SDHL Awards 2022
På SDHL Awards 2022 var fem brynäsare nominerade till priser i olika kategorier. När
vinnarna hade korats blev Lara Stalder utsedd till Årets forward och Maja Nylén-Persson
mottog inte mindre än tre priser. Årets back, Årets spelare och Salming Trophy tilldelades
samtliga den 21-åriga backen. Som första kvinnliga spelaren någonsin mottog hon Salming Trophy som bästa svenskfödde back i svensk hockey.

SHL

Säsongen 2021/22 var på nytt en omstart för SHL-laget. Efter en
säsong av sportslig besvikelse och en stor påverkan av covid-19
så togs ett avstamp mot det bättre. Även om den nya säsongen
också skulle påverkas av covid-19, med inställda matcher och
smittade personer i och runt truppen, fanns förhoppningar om
nya framgångar.
En ny tränarstab tog plats, och det en meriterad sådan. Mikko Manner, med
åtta säsonger som tränare för Kärpät i finska Liiga och fem år som assisterande
förbundskapten för det finska herrlandslaget anslöt. På meritlistan tog Manner med sig tre finska mästerskap och ett VM-guld. Som assisterande tränare
anslöt Ari-Pekka Pajuluoma, med erfarenheter som både assisterande tränare
och huvudtränare för flera finska lag och Jokerit i KHL. Tillsammans med assisterande tränare Mikael Holmqvist bildades en tränartrio som skulle ta Brynäs till
en stabilitet i spelet och uppåt i tabellen.
Spelartruppen till säsongen 2021/22 var till stor del densamma som avslutade
föregående säsong. Med få utgående kontrakt hade sportchef Johan Alcén få
platser att fylla i truppen. Under silly season hämtades backarna Chay Genoway, Julius Bergman och Anton Mylläri in samt forwards Oscar Eklind och Nick
Olesen. På målvaktssidan ersattes Samuel Ersson med Veini Vehviläinen.
Inledningen av säsongen blandade och gav där vi vann tre av de fem första
matcherna för att sedan förlora sex raka matcher. En viss oro spred sig bland
Brynäs IF:s supportrar som hade varit med om det här tidigare. I föreningen,
tränarstaben och spelartruppen fanns dock en beslutsamhet och tro på att den
riktning som var satt skulle ge resultat. Spelet skulle också stabiliserades sakta
men säkert och fram till nyår vann vi 10 av 19 matcher. Där decembermånad
sticker ut lite extra med fyra stycken 4-0 vinster, varav tre av dom kom på raken
efter varandra.
Under säsongen förändrade och förstärkte sportchef Johan Alcén truppen där
backen John Nyberg lämnade för Linköping och målvakten Viktor Andrén anslöt
till Almtuna. Till Brynäs anslöt forwarden Dmytro Timashov, som rekryterades
med meriter från spel i AHL och NHL, samt målvakten Kristers Gudlevskis med
meriter från spel i KHL. ”Dima” som en tilltänkt tongivande spelare och ”Guden”
som ett bra komplement till Veini som vid den här tidpunkten tagit stora steg i
målet. Dessutom tillkom Oskars Cibulskis och Tom Wandell för att bredda truppen inför en period med många matcher på kort tid.
Kalenderåret 2022 och den avslutande delen av serien spelade vi för att undvika ett streck i tabellen och komma över ett annat. Och framför allt, vi kunde
välkomna våra supportar tillbaka till arenan. I början av februari slopades restriktionerna och vi kunde äntligen fylla Monitor ERP Arena och känna publikens
stöd i ryggen. Med blicken både uppåt och nedåt spelade vi för att säkra ett
SHL-kontrakt och samtidigt för att få spela slutspel för första gången på tre

SHL

säsonger. Februari var på förhand en nyckelmånad i kampen kring strecken där
vi spelade matcher mot flera lag som slogs om samma position. Resultaten blev
en besvikelse med fem raka förluster och de avslutande nio omgångarna skulle
bli en gastkramning.
Laget ryckte upp sig, spelade för varandra och för märket på bröstet, när vi vann
sex av de nio avslutande matcherna av grundserien. Kontraktet för fortsatt spel
i SHL säsongen 2022/23 säkrades hemma i Monitor ERP Arena i omgång 50
mot Oskarshamn. Hoppet om slutspel levde hela vägen in i grundseriens sista
omgång hemma mot Leksand. Allt skulle avgöras och vi hade det i egna händer.
Vinst skulle innebära slutspel, förlust skulle innebära slutspelat för säsongen. I
en kokande Monitor ERP Arena kunde kapten Anton Rödin avgöra matchen på
övertid och taket lyfte i ett segervrål som innebar slutspel. På bättre målskillnad
slutade vi på den tionde och sista platsen för slutspel.
Åttondelsfinal i bäst av tre matcher mot Örebro, som hade hemmaplansfördel.
Den första matchen hemma i Monitor ERP Arena skulle bli en besvikelse. Förlust
2-6 och underläge 0-1 i matcher. Matchserien vände inför match två till Örebro
där vi ryckte upp oss rejält. 3-0 vinst och en avgörande tredje match väntade
redan dagen därpå. Hård kamp, jämnt spel och en match som skulle kunna sluta
med vinst åt båda håll slutade med en 4-2 förlust och säsongen 2021/22 var
över.
Säsongen blev ett steg i rätt riktning. Slutspel för första gången på tre säsonger
och en stabilitet och grund har kunnat byggas för framtida framgångar.
Ljusglimtar från säsongen:
Huvudtränare Mikko Manner blev exakt vad spelartruppen och klubben behövde. Han lyckades få spelarna att växa som individer och gå samman som
grupp. En stabilitet i spelet byggdes sakta men säkert. Manner blev snabbt en
favorit i mediasverige.
Veini Vehviläinen utvecklades till en av seriens bästa målvakter och slog klubbrekord i antalet hålla nollor på raken med tre raka nollor under decembermånad. Under säsongen noterades Veini för totalt sex hålla nollor, inklusive
slutspel.
Theo Lindstein, född 2005, fickr göra SHL-debut och skriver även på ett rookiekontrakt. Joel Holmli och Linus Hemström gör även dem sina debuter i SHL.
Sista 30 grundseriematcherna är vi det lag som släpper in minst antal mål av
samtliga i SHL, 66 stycken.

Junior

Den senaste säsongen bjöd på mycket spänning. Det unga laget i U16 spelade TV-pucken och hävdade sig dessutom starkt i seriespelet. Efter avslutad grundserie hade U16 kvalificerat sig för slutspel där flera starka prestationer radades upp innan säsongen avslutades i den kvartsfinalserie som
spelades i Skutskär i mars månad.
J20 hade en resultatmässigt tung säsong. Strax innan säsongen skulle starta skedde ett
tränarbyte och under säsongen kunde laget inte streta sig över strecket som skulle gett
chans till slutspel. Istället blev det en kamp in i det sista för att undvika att spela ett negativt kval. Med en stark forcering lyckades laget undvika kval och avslutade säsongen på
topp.
För J18 blev det en säsong att minnas. Serieseger i den regionala höstserien följdes upp
av en riktigt tätt toppstrid i den nationella fortsättningsserien. Efter en holmgång med
Örebro blev vi tvåa i tabellen och därmed högt rankat i det kommande slutspelet.
I slutspelet vann vi sedan över Modo i åttondelsfinalen i två raka matcher (bäst av tre),
vilket följdes av en likadan matchserie mot Skellefteå AIK i kvartsfinalen. Semifinalerna
spelades i ett ”final four”-koncept där vi ställdes mot HV71 i Nyköping. En jämn semifinal
blev det med ett avgörande 2-1 för vår del. Finalplatsen säkrad!
I SM-finalen fick vi en flygande start då Linus Hemström satte 1-0 tidigt i matchen. Efterhand tappade vi dock initiativet och istället kunde Djurgårdens IF kvittera och sedemera
avgöra matchen. Silvermedaljen smakade bittert i stunden, men ger idag ett kvitto på en
stark och utvecklande säsong för kullen som till stor del tar klivet upp i J20 till kommande
säsong.
Några spelare från vår juniororganisation fick även speltid i SHL. Theo Lindstein debuterade i oktober och fick visa upp sig vid totalt tolv tillfällen i den rena dräkten. Joel
Holmli var med i truppen till match vid två tillfällen och Linus Hemström och Adam Dahlström var med vi varsitt tillfälle. Målvakten Samuel Jonsson var med som reserv vid några
tillfällen, men fick ingen istid under säsongen.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten på Brynäsvallen kunde genomföra en säsong som
åtminstone kändes som vanligt. Efter två år av pandemin kunde våra ungdomar träna som vanligt igen, vilket också gav höjda deltagarsiffror.
För några år sedan inleddes en satsning på flicksidan, där vi idag kan se att vi närmar oss
100 flickor som spelar hockey inom Brynäs IF Ungdom. Det ger grunden för framtiden! Pojksidan är fortsatt etablerad med flera lag som inleder hockeyspelande på Brynäsvallen.
Inför kommande säsong så uppdateras Gästrikemodellen och samarbetet mellan hockeyföreningarna i Gävleborg. Mer om det finns att läsa på Gästriklands hockeyförbunds
hemsida.

Monitor ERP Arena

Vår hemmaarena och driften i Brynäs Arena AB går hand i hand med våra
hemmamatcher och de evenemang som arrangeras utöver seriespel och
slutspel i hockey. När då restriktioner gör att vi inte kan ha en fullsatt arena
påverkaas föreningens och driftens intäkter direkt.
Sommaren 2021 svämmade Gavleån över och stora delar av Gävle stod under vatten. Vår
arenan drabbades rejält och vi hade vatten i alla omklädningsrum och hela vägen ut i arenarummet. En stor insats av driftpersonalen, med hjälp av kanslipersonal och spelare och
ledare kunde vi få ut vattnet och skadorna kunde överblickas.
Omklädningsrummen kunde återställas temporärt för att kunna genomföra säsongen. Under sommaren 2022 pågår en stor renovering av omklädningsrummen där SHL-truppens
utrymmen får den största insatsen. Kommande år kommer vi sedan att modernisera övrgia
omklädningsrum som finns i bottenvåningen av arenan.

Fullsatt arena

Först restriktioner, sen helt öppet. Vaccinationsbevis och nya
restriktioner, för att sen öppna igen. Vi fick en rejält utmanade
säsong för vår biljettförsäljning.
Vi gjorde en medveten satsning på SDHL-slutspelet. Vi ville stegvis fylla vår
hemmaarena för att väl i SM-final spela inför rekordpublik. Vi lyckades. Totalt
var drygt 25000 personer på plats när vi spelade SM-slutspel på hemmaplan
och allt kulminerade i 7765 – den högsta publiksiffra som någonsin uppmätts
vid en match mellan två svenska damhockeylag. Publikrekord för oss, för ligan
och för damhockeyn.
Grunden för satsningen är även grunden för vår långsiktiga publikstrategi. En
stor grund är arbetet som görs i regionens skolor inom ramen för Kompissnack.
Under åtta år har vår Kompissnackare byggt upp ett nätverk som ger en fantastisk grund att stå på. Visst, det går att säga att vi delar ut gratisbiljetter till skolungdomar. Men biljetterna är redan förbetalade genom våra samarbetspartners
och att bjuda in skolungdomar är en publikrekryteringsstrategi som ger långsiktig effekt. Fler unga ska vara brynäsare. Fler ska växa upp på våra läktare. Ju
fler vi är i enskilda matcher, desto fler kommer vi att vara i snittet.
Vi vill ha fullsatt när vi spelar hockey i Monitor ERP Arena. För att nå dit kommer
vi att jobba ännu hårdare med riktade kampanjer, tydliga teammatcher som
annonseras i god tid och på flera sätt höja upplevelsen i arenan. Allt förändras
inte över en sommar, men långsiktigt kommer förändringarna att synas, märkas
och upplevas av er brynäsare.

Restaurangen

Självklart har pandemin och dess restriktioner påverkat restaurangens verksamhet. Innan samhällets nedstängningar inleddes
för två år sedan hade vi ett nsitt på nära 400 gäster per dag i
lunchrestaurangen. Återhämtningen är påbörjad och vi närmar oss
det snittet.
Restaurangens personal ansvarar även för all servering i arenan vid hemmamatcherna i SDHL och SHL, ett arbete som fortsätter att utvecklas efterhand.
Nya utmaningar med inflation och ökade råvarupriser ligger framför oss. Vi står
redo att ta oss an det som kommer framöver.

En bra start
Brynäs IF och En bra start är en stark regional kraft som utmanar
traditionella arbetssätt, som utvecklar och som sprider nya modeller. Dessa bidrar i sin tur till att hantera aktuella samhällsutmaningar i Gävleborg och norra Uppland.
En bra start driver och skapar samverkan över gränser mellan föreningsliv,
näringsliv och kommuner så att fler barn får en bra start i sina liv. EBS möjliggörs via Brynäs IF:s huvudpartners och officiella partners. Klubbens matchtröja
– Den rena dräkten – är helt fri från reklam. En symbol för våra huvudpartners
förflyttning från exponering till samhällsnytta. Från traditionell tröjreklam till det
sociala hållbarhetsarbete de tillsammans gör via En bra start.
En bra starts verksamhetsområden har formats för att möta de utmaningar
som idag finns i Sverige, Gävleborg och Gävle. Områdena har utgångspunkt i
det lokala (nuläge), det regionala (framtid) och ut i världen. Inriktningarna syftar
till att etablera övergripande strategier som på lokalnivå angriper samhällsutmaningar kopplade till de globala målen framtagna av FN.
En bra starts målområden är: trygghet, jämställda och jämlika villkor, delaktighet, inflytande icke-diskriminering samt god hälsa.
All verksamhet inom En bra start syftar till att bidra till att angripa de globala
målen. Tillsammans med partners och samarbetsorganisationer är Agenda
2030 grunden för våra målområden.
Verksamhetsåret 2020/2021 liknar inget annat år tidigare; varken för En bra
start eller för omvärlden. Coronapandemin har givetvis haft stor påverkan på
vilka samt hur våra aktiviteter kunnat genomföras de senaste 18 månaderna.
Anpassningar av våra aktiviteter och möten med unga har skett på flera sätt
under perioden.
I vanliga fall brukar vi kunna redovisa höga deltagarsiffror för alla våra aktiviteter, men eftersom vi ställt om många av dem till digitala, mer svårräknade,
versioner är det svårare att ge exakta siffror. Vi hänvisar till en mer utförlig
beskrivning av verksamheten i den Socioekonomiska effektrapporten som
finns presenterad på brynas.se.

Tack för säsongen och verksamhetsåret 2021/22. Med verksamhetsberättelsen i ryggen tar vi nu sats mot det kommande
verksamhetsåret med stor vilja och kraft.
Tack till dig som medlem. Tack till dig som privatpartner. Tack
till dig som företagspartner. Tack till dig som spontant köper
biljett till en hemmamatch. Tack till dig som följer oss på håll.
Tack till dig som sprider ordet om Brynäs IF.

