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Verksamhetsberättelse Karlskrona HK 2018/2019 

Ordförande har ordet - På rätt väg igen!   

En tung start på verksamhetsåret i och med degraderingen från SHL till 
HockeyAllsvenskan för herrarna. Uppsägningar, nerdragningar och omförhandlingar 
kom att prägla oss under hela säsongen vid sidan av isen. Samtidigt började ny energi 
spira i och med KHK2.0-ambitionen med unga, hungriga spelare på isen.  

Herrarna kom med högt tempo och 5-0 i premiären kändes fantastiskt efter vad vi varit 
med om! Ett helt nytt lag förutom ett par spelare gör dock att jämnheten är svår att hålla, 
men att vi klarar att gå till slutspel är ändå ett fantastiskt resultat i en situation där man 
sett hur andra ramlar rakt igenom en serie. Vi märkte dock av ett sargat intresse i arenan, 
men jag hoppas det vänder uppåt igen framöver.  

Damlaget hade en fantastisk säsong som kröntes av att spela avgörande kvalmatcher till 
SDHL! Matcher som drog stor publik och gjorde bra reklam för damhockeyn. 
Dam/flicksidan kommer ha största tillväxten inom hockeyn närmsta åren. Utmaningen 
kvarstår att kunna spela matcher och få de utmaningar som behövs för att ta nästa steg i 
tex vårt DamJunior-lag. Fler klubbar behöver dam/flickverksamhet helt enkelt. 

J20 med nye Emil som tränare körde vidare med mycket träning, bussresande och tufft 
spelschema. Att lära sig träna och spela och vara redo varje dag trots ett krävande 
spelschema är en talang i sig. Hösten gick sådär, men man spelade upp sig och tog sig 
till SM-slutspelet igen, där det blev respass i andra omgången mot Djurgården. Men att 
vara Topp-8 i Sverige är väldigt bra! J18 med nye Eric i båset hade en stor beställning 
från klubben; ta sig tillbaka till J18 Elit, och laget ångade på och tittade aldrig tillbaka! 
När krutröken lagt sig så hade men i kvalet slagit ut förra årets nemesis Olofströms IK 
och platsen var säkrad. Otrolig glädje i omklädningsrummet efter den insatsen! 

U16 Elit-laget hade problem med skador, killar som slutat etc. och hamnade, trots en 
stark avslutning, sist i U16 Elit södra. Vårt U15 lag fick då chans att försöka hålla 
föreningen kvar i U16 Elit genom ett kval där man mötte två andra lag i en rak serie, och 
detta klarade man av! Bra jobb, och nu tittar vi på att försöka ha större bredd i U16 
kommande år för att fler ska kunna utvecklas i klubben. 

På U-sidan väljer vi att inte titta på resultaten i matcherna, det kommer tids nog, utan 
mer på bredden och att våra ungdomar utbildas på ett bra sätt och har roligt i sin hockey. 
Vi fortsätter jobba vidare på att utbilda och stötta våra spelare och ledare, utveckla 
arbetet kring Orangea Tråden, och att ha roligt när man lirar hockey är alltid det 
viktigaste. Ungdomsstyrelsen fick ett ”Sportråd” till sig och överlag har U-sidan fungerat 
mycket bra. 

Vi ser att vår tillväxt och förmåga att utvecklas idag hämmas av tillgång till istider, 
omklädningsrum och träningsytor (teknikrum etc.) och detta är ett arbete som nu måste 
prioriteras! 

I styrelsen känner vi stor stolthet över de steg vi tar, både på isen och i organisationen! 



Ekonomin har varit en fortsatt utmaning för oss, främst likviditeten. Det kostar pengar att 
inte ha pengar. Mycket fokus har lagts på omförhandlingar, uppsägningar och 
kostnadsreduceringar. Tillsammans med detta ett arbete i att få dispens kring 
elitlicensen baserat på de orimliga arenakraven som gällde när vi gick upp i SHL. Något 
vi till slut fick till också, otroligt skönt och det ger oss en längre tidsfrist. 

Det känns bra att avsluta med ett koncernbokslut på plus, men vi behöver ackumulera 
kapital för att klara licenskraven framöver utan dispens. 

Det är inte alltid lätt, men det sättet som samtliga i klubben har bjudit till på är återigen 
beundransvärt!  

Spelare, ledare, föräldrar, anställda som volontärer, våra fantastiska samarbetspartners, 
ingen nämnd, ingen glömd, jag känner mig otroligt stolt över vår verksamhet och jag 
hoppas fler vill ta del av KHK genom att besöka matcher på alla nivåer kommande 
säsong!   

Med förnyad energi hälsar jag dig välkommen till årsmötet! 

Tobias Larsson, ordförande Karlskrona HK 
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      Bilaga 1 
 
Verksamhetsberättelse – klubbchefen reflekterar 2018/2019 
 
Säsongen 18/19 i backspegeln 
 
Den resa Karlskrona Hockey har gjort rent sportsligt är lite av en sannsaga. Och 
degraderingen från SHL inför säsongen 18/19 är egentligen det första riktiga bakslaget på 
isen. Det är samtidigt i motgång vi prövas. Med facit i hand så gör vi en riktigt bra säsong i 
alla våra verksamheter med det utgångsläget. Slutspel för herrlaget, SDHL-kval för damerna, 
SM-kvartsfinal för J20, avancemang till J18 Elit… Ja, det känns som att listan kan bli hur lång 
som helst. Men faktum är att vi har en fantastisk verksamhet från skridskoskolan upp till 
elithockeyn.   
 
I media har det mesta handlat om vår ekonomi. En ny kris varje vecka om man ska tro 
nyhetsrapporteringen. Ska jag ge en lite mer nyanserad bild så är det nog samma kris som 
hängt över KHK de senaste åren. Krisen är inte över - men vi är på rätt väg nu och redovisar 
ett positivt rörelseresultat i kombination med ett bra sportsligt år. Det är en lång uppförsbacke 
med en tung ryggsäck där vi nu tagit ett sjumilakliv. Vi har en plan som vi följer och om två år 
ska vi vara framme vid krönet på backen där resan tillbaka mot hockeyns finrum 
är slutmålet.  
 
Storheten i KHK har alltid varit det fantastiska publikstödet och hängivenheten. Nu har det 
varit ett år där vi fått slicka såren och svälja besvikelsen. Jag hoppas att vi får se mindre 
tomma stolar på läktaren och att våra trogna supportrar hittar tillbaka till arenan igen. Det är 
där vi behöver stödet.   
Ett stort TACK till alla spelare, ledare, föräldrar och volontärer som alltid ställer 
upp med ert starka engagemang. Det är NI som gör KHK unikt.  
  
Per Rosenqvist, klubbchef Karlskrona HK  
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Verksamhetsberättelse dam 2018 - 2019 

Damlaget gjorde succé med kvalspel mot SDHL efter vinst av Damettan Syd som 
avgjordes i en seriefinal, det är bästa resultat genom tiderna. Trots att laget inte 
vann sista kvalomgången mot Göteborg så skapar laget minst fyra andra riktigt 
bra värden;  

1. de yngre flickorna i klubben fick tydliga förebilder,  
2. våra lokala spelare fick värdefull erfarenhet av kvalspel,  
3. laget skapade markant ökat intresse hos allmänheten med tre fina 

publikmatcher 611 åskådare i seriefinalen, publikrekord 1114 i kvalspel 
mot Södertälje och i kvalmatch SDHL mot Göteborg 734 åskådare,  

4. kvalmatcherna gav klubben ca 90 000 kr i nettointäkt. 

Utvecklingen av lokala spelare har gått extremt bra med stöd av förstärkningarna 
avseende teknik, fokus, kultur mm såväl på som vid sidan av isen. Genom den 
satsningen vi gör ser vi tendenser till ökat intresse från svenska spelare dock 
behövs ytterligare strukturella incitament för såväl ledare som spelare då det 
gäller att behålla dem efter skolåldern och upp mot 25-30 års ålder. Snittåldern är 
19 år vilket behöver höjas. 

KHK Dam bestod av 25 spelare där samtliga har nyttjats i matcherna i Damettan 
syd med 15 matcher och 5 träningsmatcher, ca 237 träningstimmar varav drygt 
hälften på is. Planerad budget var 380 000 kr, laget nyttjade ca 300 000 kr och 
besparingen gjordes främst på materiel och minskade matcher för lag drog sig ur 
serien innan start. Hockeyprofil och Hockeygymnasium är genomfört i 35 veckor. 
KHK har som första klubb i landet utsetts till SIF-certifierat lokalt 
hockeygymnasium.  
11 KHK-spelare representerade i Blekinge/Skånelaget i Stålbucklan som är 
motsvarighet till TV-pucken och man tog sig till semifinal. KHK har haft 
representation i Sweden Select åldersklass 04 med Hedda Johansson och 
Conny Olausson som coach. Damjuniorlaget har genomfört sin andra säsong 
och bestod av 24 spelare. Laget vann återigen Damtrean. Laget tränade i 
huvudsak ett pass i veckan, kommande säsong tar vi nästa steg i utvecklingen 
där de behöver ha fler ispass. 

Vi är på rätt väg, helheten med rekrytering vid 6-7 års ålder och tre nivåer av 
flicklag samt Damjuniorlag innan man når seniorlaget är något vi skall vara stolta 
över. Strukturerna i flicklagen inom ungdom börjar sätta sig och länken 
Damjuniorlag tar tydlig form så flödet mot seniorlaget kan säkras. Vi behöver 
fortsätta att utveckla tydligt bättre strukturer och förutsättningar för 
Damseniorlaget. Det handlar om allt från lämpligare träningstider, fri utrustning, 
eget omklädningsrum, Hockeygymnasiet behöver drivas mot NIU och större 
marknadsföring och sälj för att på sikt skapa deltidskontrakt för äldre spelare i 
seniorlaget. Det är timing för tydlig marknadsföring och försäljning särskilt när 
den allmänna debatten om satsning för damer tydligt ökar. 

KHK Dam gjorde en kanonsäsong med fantastisk avslutning, vi skall försöka 
bygga vidare från det. 

Conny Olausson, huvudtränare damlaget 
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Verksamhetsberättelse juniorverksamheten 2018/2019 

J20 
Ny huvudtränare i Emil Ivansson och många nya spelare resulterade i en motig 
höst resultatmässigt. Efter hårt jobb och en grupp som verkligen kom ihop, kunde 
man fira stora framgångar på våren. Man slog Växjö Lakers med 2-0 i matcher i 
åttondelsfinalen. Därefter pressade man Djurgårdens IF i tre matcher, men till slut 
fick man se sig besegrade med 1-2 i matcher. Att Karlskrona HK för andra året i 
rad är bland landets åtta bästa J20 lag är något vi är väldigt stolta över. 
I och med att Emil går vidare i sin karriär kommer laget nästa säsong tränas av 
Eric Karlsson. 

J18 
Degraderingen året innan innebar att man valde att ta in en ny tränare i Eric 
Karlsson och tio spelare lämnade för andra klubbar. Trots detta var siktet inställt 
på att ta laget tillbaka till J18 Elit. Man fick ihop en fantastisk grupp som från dag 
ett jobbat målmedvetet och tagit stora kliv under säsongen. Det resulterade i 
enbart en förlorad match under ordinarie tid på hela säsongen och lyckades till 
slut den 19 mars ta steget upp i J18 Elit. Avancemanget gör också att man får 
behålla NIU-status på vårt hockeygymnasium. 
I och med att Eric tar steget upp till J20 kommer laget nästa säsong tränas 
av Philip Bertilsson. 

U16 
Karlskrona HK U16 Elit hade en tuff säsong. Man startade säsongen starkt 
genom att prestera bra i cuper på försäsongen. I seriespelet gick det sämre och 
man hamnade till slut sist i U16 Elit. Klubbens duktiga 04:or kvalade sedan kvar 
laget i U16 Elit genom att slå Vita Hästen och Mjölby. 
Till nästa säsong gör klubben en nysatsning på U16, då man erbjuder alla fortsatt 
spel i KHK på den nivån man har bäst utvecklingsmöjlighet. Ny tränarstab i U16 
blir André Jarlfors, Emil Larsson och Emrik Westerlund. 

Eric Karlsson, ansvarig KHK J20 
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Verksamhetsberättelse Ungdomsverksamheten 2018/2019 

Ungdomsverksamheten i Karlskrona Hockeyklubb omfattar ett stort antal barn och 
ungdomar, flickor och pojkar från skridskoskolan upp till U15, många ledare och föräldrar 
samt våra unga föreningsdomare.  

Under säsongen representerades KHK av seriespelande lag i alla åldersklasser. Mer än 400 
barn/ungdomar deltog i vår ungdomsverksamhet under säsongen 2018-2019. Föreningen 
hade denna säsong ett U15-lag som deltog i DM i Blekinge och vann, de spelade dessutom 
under säsongen i A2 division 1 och division 2, div1-laget gick till slutspel och vann den 
slutspelsserien. U14-laget spelade med ett lag i serie och precis som U15 blev även dom DM 
mästare. U13-laget spelade i år med tre lag i Smålandsserien, laget deltog även i DM och 
var snubblande nära att gå till final. Även U12 hade tre seriespelande lag. U11-laget hade 
två lag under säsongen och U10 hade tre lag som deltog i Blekingeserien U10.  I ”På tvären” 
hade pojkarna tre lag med från U9.  

Under denna säsong har vi åter kört morgonträning som U12 har ansvarat för och tränat 
tisdag kl: 06:30-07:20 innan skolan börjar. Projekt slog väl ut även i år.  

Flickverksamheten har fortsatt att utvecklats även denna säsong. I Flick har vi denna säsong 
haft 29 st och även  i FlickU 29st. Vi har nu flicklag från tre kronors skridsko/hockeyskola, i 
U9, U10 och U11 och har därmed deltagit i pojkarnas seriespel med ett lag i U11 Småland, 
ett lag i U10 Blekinge, samt ett lag på tvären Blekinge U9.  
  
Under säsongen har vi deltagit i två cuper. I september åkte vi med FlickU (06-05) till Coop 
Cup i Enköping och kammade en första priset av åtta lag! Otroligt roligt att se att våra tjejer 
håller så bra kvalitet och vår satsning fungerar. 
På våren åkte vi med två lag , ett yngre upp till -08 och ett äldre 07-05 på cup i Örebro. Där 
kom äldre laget 3:a och det yngre deltog i poolspel och vann samtliga matcher. Mycket 
uppskattat av tjejerna som fick möta andra tjejer. Mycket inspirerande för både ledare och 
spelare!   

12st Karlskrona-fostrade spelare deltog i årets upplaga av Stålbucklan som Blekinge spelade 
med ett mixlag tillsammans med Skåne. KHK har tidigare bara haft 1-2 deltagare men stod 
nu för halva truppen. Nästa säsong kommer Blekinge att ha ett eget flicklag i Tv-pucken och 
med i uttagningarna där har Karlskrona 22st spelare.  
Det är viktigt att vi fortsätter att rekrytera flickor och utveckla flickverksamheten för att få en 
bred bas och således kunna utveckla hela damsidan. Utvecklingstrappan för flickor ger nu 
resultat där vi fortsätter att utveckla ren flickträning i stegrande svårighetsgrad. Vi fortsätter 
även utveckla individen för att spelare skall gå hela vägen till Damlaget.   

Övergången från U-lag mot Damlag sker idag i regel i ålder 14-16 år och vi behöver därför 
fortsätta att säkra utvecklingen för flickor i åldern 10-14 år där vissa spelare behöver få 
fortsätta att spela och träna aktivt både i pojk- och flicklag med matcher som de har gjort i år.  
Vi har även fortsatt att utveckla damjuniorlaget är flickor födda 2005 och äldre, denna 
säsongen har de varit 18 spelare. Damjuniorerna samarbetar med seniorlaget har även 
denna säsongen spelat poolspel i Småland, div 3. Och även denna säsongen tog KHK hem 
seriesegern.   

Sammanfattningsvis har föreningen haft många barn och ungdomar igång i sin verksamhet 
och vi ser fram emot en bra och spännande utveckling för spelare samt för klubben framöver. 
Vi fortsätter sträva mot våra framtida mål och visioner.  

Ungdomsstyrelsen Karlskrona HK 
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Verksamhetsberättelse Företagsförsäljning 2018/2019 
 
Utmaningarna var många när vi stod inför återkomsten till HockeyAllsvenskan. Inte minst på 
personalsidan. Marknadssidan blev inget undantag, då båda säljarna Calle Höök och 
Magnus Karlsson lämnade under september månad. Dock säkrades större delen av 
budgeten innan vi skildes åt. Ett fantastiskt jobb har gjorts av både Calle och Magnus under 
deras resa med KHK. De har verkligen haft/har hjärta för klubben. Hatten av för Er.  
Senare under säsongen lämnade även Lii Johansson samma besked. Samma fina arbete 
gjordes av Lii under hennes 2,5 år med KHK – stort tack! 
 
Nytillträdde klubbchefen Per Rosenqvist tillsammans med ideella krafter tog över, och i 
december anslöt även Niclas Skoglund på marknadssidan. Uppdraget var att sälja klart 
säsongen och förbereda kommande säsong. I mars anslöt en rutinerad säljare i Ted Lilja 
som har hjärtat i klubben.  
 
Budgeten på 10 MSEK kan tyckas något försiktig men sett till utmaningarna efter en 
degradering och med alla förändringar, fullt rimlig. När bokslutet nu är gjort så har ”marknad” 
gått i mål med budgetmålet. Ett arbete samtliga inblandade kan vara stolta över.  
 
Under senare delen började arbetet med säsong 19/20. Vi började paketera produkter och 
sätta nya priser. En av nyheterna inför kommande säsong är att alla partners med 
företagskort får access till KHK WIP lounge på plan 3. En egen företagsplats för hockey, 
nätverkande och affärer.  
 
Det är nu full fart mot en ny säsong ihop med våra samarbetspartners. Med en månad kvar 
till lite semester och reflektion så ska majoriteten av årets marknadsbudget säkras.  
 
Vi vill passa även på att tacka våra viktiga samarbetspartners för stödet under säsongen som 
gått och vi ser fram emot en ny tillsammans.  
 
KHK Marknad 
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Verksamhetsberättelse F&B 2018/2019 

Säsongen 2018/19 var första året i Hockeyallsvenskan och restaurangen hade samma 
personal från året innan vilket är en bra förutsättning att bygga försäljning.  Kioskerna 
bemannades med volontärer istället för betald personal och efter halva säsongen tog 
J20/J18 över bemanningen även för barerna. Degraderingen från SHL till HA innebar större 
försäljningstapp än vad vi hade förväntat oss. 

Under säsong genomfördes flera lyckade event där vi levererade försäljning och mat såsom 
Näringslivsdagarna, SM i konståkning, Joe Labero, personalfest för Landstinget med 220 
personer och även julbord för Nättrabyskolansrektorsområde.  Vi lyckades även få till ett 
mycket gott samarbete med MM Hockey under höstlov, sportlov och påsklov där vi 
serverade lunch och middag till alla deltagare. 

Vid ett par utvalda matcher körde vi tema kvällar såsom Okterberfest, Dansk After Work med 
Smörrebröd och Golden Night. 

Vi har fått kontroll och uppföljning på produkter och råvaror som säljs vid match och event.  I 
våra kiosker är den stora utmaningen att kontrollera logistik med gästflöderna och rätt antal 
försäljningspunkter  för att effektivisera service och förbättra kösituationen. Utmaningen inför 
föregående säsong var att aktivt arbeta för att effektivisera våra råvaruinköp och minska 
svinn och waste samt att se till att personalkostnader hölls på en korrekt nivå. Vi har under 
denna säsong sänkt våra lönekostnaderna och optimerat personaltimmar vid matchtillfällen. 

Roger Knutsson och Mathias Vinestrand, Food & Beverage Karlskrona HK 
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Verksamhetsberättelse Event och Kommunikation 2018/2019 
 
Karlskrona HK har under säsongen fått ta del av en strategi för sociala kanaler. Den har 
fungerat som ett styrmedel för hur vi använder sociala kanaler för kommunikation, 
marknadsföring och relationsbyggnad. Under säsongen har vi ökat antal besökare/läsare i 
samtliga medier. Enligt statistiken så publicerar vi fler nyheter än genomsnittet i 
HockeyAllsvenskan och är generellt alltid i topp gällande antal interaktioner per vecka.  
 
Vi har genomfört 26 matchevent under säsongen från september 2018 – mars 2019, varav 
fyra stycken har varit tema matcher.  
 

• Oktoberfest – Ompalopa musik i arenan innan och under match, klassisk buffé 
alá oktoberfest i restaurangen. Det serverades schnitzel och sauerkraut med mera. 
All serveringsperonal bar tyrolerhatten och flera suppotrar hade lederhosen. 

• Movember – Under en match i november genomförde även detta år ”Movember-
matchen”, en aktivitet för att ta kampen mot cancer. 

• Kids day – Trollkarl, godisregn och disco. Allt var anpassat för att ge barnen en så 
positiv upplevelse som möjligt. 

• Golden night – Arenan dekorerades i guld och hits från 70, 80 och 90-talet spelades. 
Det var guldquiz, live musik och mingel med spelare från herrtruppen efter matchen.  

 
Vi testade ett nytt koncept med ”After Game” i entrébaren. Alla som ville hade möjlighet att 
stanna kvar och lyssna på presskonferens och spelarintervjuer. En aktivitet som föll väl ut 
och som planeras att vidareutvecklas och genomföras efter alla matcher kommande säsong. 
 
Jenny Lennarthsson, Kommunikation och event Karlskrona HK 
 
 




