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Verksamhetsberättelse Karlskrona HK 2019/2020  

Ordförande har ordet - Ett konstigt år!   
 
Vårt 2’a år i HockeyAllsvenskan blev ett mellanår. Vi låg på slutspelsplats mer eller mindre hela 
säsongen men en tung vårsäsong gjorde att vi slutade i ingenmansland. Ekonomin tvingade oss till 
förändringar i spelartruppen där vi släppte iväg spelare, för att säkra vår ekonomi. Samtidigt glimtade 
hungern till under framförallt hösten och det varvades högtempo-hockey med ett mer reserverat spel. 
Intresset för matcherna var rekordlågt och vi landade på ett snitt om 2059, nästan 500 åskådare 
mindre än föregående säsong.  
 
Damlaget hade återigen en spännande säsong med sikte mot SDHL-kval men drog kortaste strået i 
avgörandet och det blev Malmö som tog kvalplatsen till SDHL. Dam/flicksidan fortsätter sin tillväxt, 
och nu kan vi säga att vi har en enhetlig linje från skridskoskola till Damlag på tjejsidan, blir spännande 
framöver hur detta utvecklas! 
 
J20/J18 med Eric/Timo/Miketinac vid rodret hade båda tunga säsonger prestationsmässigt med 
kvalsituation, men samtidigt utvecklande då mycket handlar om att lära sig balansera träning, 
bussresande och tufft spelschema, och även att sköta sina studier. Att vara redo varje dag trots ett 
krävande spelschema är en talang i sig. Man förberedde sig för kval, men Corona avslutade det och 
man spelar vidare i J20 SuperElit och J18 Elit även nästa år. Även vårt U16 Elit spelar vidare i samma 
serie nästa år. 
 
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 ”Den orangea vägen”, och att ha 
roligt när man lirar hockey är alltid det viktigaste. Ungdomsstyrelsen jobbade vidare i synk med sitt 
Sportråd överlag har U-sidan fungerat mycket bra. Äntligen blev skottrampen klar i sitt tält med! 
 
CORONA! 
 
Corona (COVID-19) avslutade vår säsong i förtid, och när vi skriver detta vet vi fortfarande inte när vi 
startar isverksamheten igen. Våra camper, ungdomsserier, och J-kval avslutades i förtid, men det är 
bara att acceptera. Hälsan går först! Vi har inte haft nån smittspridning än ibland vår sportsliga 
verksamhet och det känns bra. 
 
Ekonomin har varit en fortsatt utmaning för oss, främst likviditeten. Det kostar pengar att inte ha 
pengar. Mycket fokus har lagts på omförhandlingar och kostnadsreduceringar. Det känns därför bra 
att kunna lägga ett plusresultat för koncernen till handlingarna! Tredje året i rad. Vi behöver fortsatt 
ackumulera kapital för elitlicens och överlevnad, men vi vet att vi kan driva en effektiv verksamhet i 
hockeyn i alla fall! 
 
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 verkligen vi kommer ur 
nuvarande läge och att vi träffas i höst igen när puckarna släpps i våra serier!   
 
Med förnyad energi hälsar jag dig välkommen till årsmötet!  
 
Tobias Larsson, Ordförande  
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Klubbchef 
  
Säsongen 19/20 i backspegeln 
  
Det övergripande målet är en ekonomi i balans. Och det här är ytterligare ett år där vi gör ett 
ekonomiskt överskott i verksamheten. Effekten av besparingarna som görs blir i mångt och mycket att 
vi också tappar vissa delar på intäktssidan när vi är mindre slagkraftiga och attraktiva på isen. Men en 
stor kostnadsmedvetenhet i hela organisationen gör att vi hela tiden anpassar kostymen efter 
förutsättningarna. 
  
Det kanske är vårt HockeyAllsvenska lag som står i rampljuset men ungdomsverksamheten är hjärtat i 
klubben. Och det är en ungdomsverksamhet att vara stolt över med över 450 barn och ungdomar i 
träning. Här hindras vår utveckling egentligen bara av tillgången på istider. Under året togs ett nytt 
styrdokument fram för vår ungdomssektion – ”Den orangea vägen”. Det är en guide till hur vi vill jobba 
med sportsliga utvecklingsfrågor, värdegrunder och policies. KHK speglar en bra balans mellan elit- och 
breddverksamhet där båda är viktiga för att skapa en attraktiv förening. 
  
Det man kommer ihåg från den här säsongen är väl annars ett tidigt tränarbyte där Mats Lusth 
kommer in några dagar före seriestart. Och sedan en avbruten säsong där covid-19 stänger ner det 
påbörjade slutspelet och HockeyAllsvenskan avslutas abrupt utan vare sig vinnare eller förlorare. Och 
den avbrutna säsongen blir samtidigt (kanske) lite av en räddningsplanka för både J18 och J20. 
  
Och i en situation där vi sänkt vår skuldbörda och ser ljuset i tunneln så sveper pandemin in över 
Sverige som ett stort svart moln. Perioden mars fram till augusti är normalt vår starkaste intäktsperiod 
där partners tecknar sponsoravtal och våra trogna supporters köper säsongskort. Allt står helt plötsligt 
stilla och alla avvaktar. Vi ser ett bortfall på närmare 90% av våra normala intäkter. Det är som att dra 
undan mattan - men vi reser oss alltid. 
  
Jag vill rikta ett stort tack till alla ledare, spelare, föräldrar och volontärer som alltid ställer upp för 
klubben. Ert engagemang och starka tro på framtiden ger mig en fantastisk energi. 
  
Per Rosenqvist 
Klubbchef 
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A-lag Herr 
 
Säsongen 2019/20 
 
Säsongen som vi alla kommer att minnas. Kanske inte för de fina resultaten men mer för det abrupta 
slutet som blev i och med Covid-19. Även om det rent sportsligt inte påverkade oss nämnvärt så blir 
det ändå det som läggs på minnet. Vi befann oss på säker mark när säsongen summerades och var 
väldigt nöjda med den placeringen.  
Säsongen började bra trots ett tränarbyte nära inpå seriepremiären. Av de 10 inledande matcherna så 
hade vi 16 inspelade poäng. Det är ett snittpoäng per match vi gärna hade behållt säsongen igenom 
men med en skadedrabbad trupp efter årskiftet och en förlustsvit som sträckte sig till tio matcher blev 
det inte så. Att vi nu lägger en förhållandevis turbulent säsong bakom oss med ett sportsligt godkänt 
resultat är skönt och vi kan nu blicka vidare. 
Bättre återväxt, Norbe och kärntrupp är något att jobba vidare på. 
 
Bättre återväxt i egna led är ett arbete som vi skall jobba mer med och bli mycket bättre på. Vi slutade 
med fyra debuterande spelare från vårat juniorlag som representerade seniorlaget den gångna 
säsongen. Historiskt sett är det en bra siffra men det hade kunnat vara fler och det ska vi jobba 
hårdare för att det ska bli i fortsättningen. 
 
Försäljningen av Norbe är en fjäder i hatten för oss. I det läget vi är och förutsättningarna vi jobbar 
utifrån så är försäljning av spelare till SHL ett bra betyg. Att vi kan utveckla spelare så pass bra att de 
blir intressanta för att byta upp sig i seriesystemet och att vi dessutom har en ekonomisk uppsida av 
det är något vi skall fortsätta att genomföra, när möjligheten ges. 
 
Kärntrupp, att skapa en kärna i vårt seniorlag är viktigt. Att knyta oss till spelare som brinner för 
klubben och vill vara kvar under flera säsongen är viktigt. De blir loket i laget som byggs säsong efter 
säsong och det blir loket för våra nya och gamla supportrar när igenkänningsfaktorn i Karlskrona 
Hockeyklubb och hjärtat för klubben blir starkare. 
 
Erik Belin  
Sportkoordinator 
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Dam 19/20 
 
Damlaget gjorde för tredje året i rad en mycket bra säsong där man skapade en finalmatch i sista 
omgången mot kvalspel mot SDHL, tyvärr tog Malmö hem den matchen. Laget drog fjärde bästa 
publiksnitt i hela landet inkluderat SDHL och i publikmatcher ser vi att det finns intresse. 
Matcheventen håller bra nivå utan kostnader. 
 
Utvecklingen av spelare har gått extremt bra, bevis för det är att två spelare är med i urvalet för NWHL 
i USA vilket är damernas professionella liga och två lokala spelare är antagna till College NCAA I och III 
vilket är bra bevis på bra verksamhet. Strategin med att ge våra lokala spelare bra sparring i sin 
utveckling med stöd av förstärkningarna avseende teknik, fokus, kultur mm såväl på som vid sidan av 
isen är en framgångsfaktor. 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 och de som inte går vidare efter gymnasiet slutar med hockeyn vilket vi behöver jobba vidare 
med för att minimera. 
 
KHK Dam bestod av 22 spelare där samtliga har nyttjats i matcherna i Damettan syd med 20 matcher 
och 5 träningsmatcher, ca 237 träningstimmar varav drygt hälften på is. Planerad budget var 300 000 
kr, besparingen gjordes främst på materiel. Hockeyprofil och Hockeygymnasium är genomfört i 35 
veckor.  
18 KHK-spelare representerade i Blekinge/Skånelaget i TV-pucken 
Damjuniorlaget har genomfört sin tredje säsong och bestod av 31 spelare. Laget kom trea i Damtrean 
och har haft tre ispass i veckan de flesta veckorna.  
 
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 
och Hockeygymnasiet behöver drivas mot NIU. Marknadsföring och försäljning behöver utvecklas för 
att skapa deltidskontrakt för seniora spelare i seniorlaget. Det är timing för tydlig marknadsföring och 
försäljning särskilt när den allmänna debatten om satsning för damer tydligt ökar med företagens 
samhällsansvar. 
KHK Dam gjorde åter en riktigt bra säsong med fin avslutning, vi försöker bygga vidare på en bra 
inslagen väg genom större synlighet av damlaget. 
 
Conny Olausson 
Ansvarig Dam 
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J18 Elit & J20 Superelit 
 
J18 var tillbaka i högstaligan Elit efter avancemanget året innan. Som nykomling gjorde man en 
fantastisk höst och slog poängrekord genom alla tider. Vårsäsongen då alla lagen börjar om från noll, 
blev en tuff historia och orutinen på nivån lös genom. När säsongen avslutades spelade man en tuff 
kvalserie om att behålla sin plats i J18 Elit.  
 
J20 fick sämsta tänkbara vår 2019 med ett inofficiellt beslut att degradera laget nådde ut i media och 
man stod helt utan trupp i mitten av maj. Med hårt jobb och stort hjärta gjorde vi ekonomiska 
förändringar vilket gjorde att spel i J20 SuperElit blev möjligt. All cred till alla inblandade! Detta 
innebar att man fick ställa ett helt nytt och orutinerat lag på isen 19/20, vilket också visade sig i 
tabellen. När säsongen avslutade placerade man sig längst ner i tabellen i J20 SuperElit. 
 
På juniorsidan jobbar vi efter tre målsättningar: 

• Spela i högstaligan i J18/J20 och etablera sig. 
• Bedriva en verksamhet som håller toppklass i Sverige. 
• Utveckla spelare till vårt A-lag. 

 
Resultatmässigt var 19/20 en otroligt tuff säsong och man kan sammanfatta att vi delvis räddades av 
Corona när det kommer till målsättningen att spela kvar i högstaligan. Även om vi inom föreningen 
hade stor tro på att båda lagen skulle spela sig kvar via kval. 
 
Vi har under några år tagit verksamheten till en helt ny nivå. Vi är stolta över vilken utveckling och 
utbildning vi kan erbjuda våra juniorspelare. Med kontinuitet och tålamod kommer vi garanterat att 
kunna leverera spelare till vårt A-lag. Förra året spelade både Hampus Karlsson (01) och Filip Wiberg 
(02) större delen av säsongen i Allsvenskan. 
 
Eric Karlsson  
Junioransvarig Karlskrona HK 
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Ungdom 19/20 
 
Ungdomsverksamheten i Karlskrona Hockeyklubb omfattar ett stort antal barn och 
ungdomar, flickor och pojkar från skridskoskolan upp till U16, många ledare och föräldrar 
samt våra unga föreningsdomare. Värt att också nämna är att våra evigt unga veteraner huserar under 
ungdom. 
 
Under säsongen representerades KHK av seriespelande lag i alla åldersklasser. Mer än 400 
barn/ungdomar deltog i vår ungdomsverksamhet under säsongen 2019-2020.  
 
Den gånga säsongen så spelade våra U15-U13 killar i DM där alla vann sina grupper. Tyvärr fick man 
aldrig spela respektive finaler då Corona satte stopp för dom planerna. Vårt U16 vann sitt DM med 12-
2 då dom spelade final direkt mot ett annat lag. 
 
Team 04 spelade i U16 Elit och höll sig kvar vilket gör att vi kommande säsong återigen spelar U16 Elit. 
Vårt U15 (Team 05) spelade med ett lag i A2 Div 1 samt ett lag i A2 Div 2. 
I U14 (Team 06) hade vi ett lag i B1 Div 1 samt ett lag i B1 Div 2. 
U13 (Team 07) spelade denna säsongen med tre lag. Ett lag i B1 Div 2 samt två lag i B2 Div 1. 
U12 (Team 08) hade två lag med i seriespel i C1 Div 1 fast i olika serier. 
U11 (Team 09) ställde upp med två lag i C2 Div 1 och även där i olika serier.  
 
U10 (Team 10) hade tre lag som deltog i Blekingeserien U10. Våra U9-killar i Team 11 ställde ofta upp 
med två lag i ”På tvären” som anordnas i Blekinge. 
 
Under denna säsong har vi åter kört morgonträning som U13 har ansvarat för och tränat 
tisdagar 06:30-07:20 innan skolan börjar.  
 
Vår flickverksamheten har fortsatt att utvecklats under säsongen. Vi har precis som föregående säsong 
ställt upp med tre lag i seriespel. U11 har ställt upp med ett lag i Småland C2 Div 1, ett lag i U10 
Blekingeserien även detta, samt ett lag på tvären Blekinge U9. I alla dessa  
 
Vårt Dam-J lag var med i DamTrean som spelar poolspel. 
 
Vi har under året levererat ordentligt med spelare till Blekinges TV-pucklag som det nu heter även för 
tjejerna. 
 
18 av 19 tjejer var från Karlskrona HK 
14 av 21 killar var från Karlskrona HK 
 
Det är en fantastisk siffra för vår klubb. Vi siktar lika högt kommande säsong. 
 
I Januari så öppnade vi vår efterlängtade skottramp som har blivit mycket uppskattad. Den ligger 
bakom arenan och består av ett stort lagertält på 150m2 där vi har plastis på marken och skyddsnät 
runt alla sidor på insidan. 3 målburar finns på plats med tillhörande skottfiler. Ungdom såväl som herr, 
dam och juniorsidan har nyttjat skottrampen sedan den öppnades. 
 
Vi vill passa på att ge en stor eloge till alla fantastiska föräldrar som har ställt upp på dom evenemang 
vi har haft under säsongen. Förutom att vi har stått i kiosk, grill och parkering så har vi även hjälpt till 
vid tre konserter under säsongen med bra betyg från Jotac som har varit vår uppdragsgivare vid dessa 
konserter. 
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Som alla vet så satte Corona käppar i hjulet under slutet av säsongen. Vi tycker att våra lag hanterade 
detta på ett bra sätt och det är inte lätt för någon när en sådan här pandemi dyker upp.  
 
När vi tittar tillbaka på säsongen så har vi haft många barn och ungdomar igång i vår verksamhet vilket 
är fantastiskt roligt att se. 
 
Vi fortsätter att sträva efter att rekrytera och utveckla spelare, ledare samt vår ungdomsorganisation. 
 
Ungdomsstyrelsen genom  
Mats Blomgren 
Ordförande KHK Ungdom 
 


