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Säsongen 2017/2018 är över. Föreningen redovisade ett resultatmässigt överskott
och ett positivt eget kapital. Wings A-lag lyckades inte på egen hand säkra en plats i
Hockeyettan. Wings J18 kvalificerade sig däremot för J18 Allsvenskan för första
gången i klubbens historia och Wings J20 var med och kämpade om en kvalplats till
SuperElit. Wings Hockeyskola fortsatte att växa och barn- och ungdomslagen
utvecklades ytterligare. Wings tar ansvar och är en viktig aktör i kommunen. Wings
är mer än bara ishockey. Som spelare, ledare, vårdnadshavare, supporter, sponsor,
samarbetspartner eller annan i Wings-familjen kan du fortsatt vara stolt över
klubbmärket.

Inledning
Vid årsmötet den 31 maj 2017 på Best Western Plus Park Airport Hotel beslutades i enlighet med valberedningens
förslag att välja Johan Karlsson till ny ordförande på ett år. Som övriga styrelseledamöter valdes Jan-Erik Sundqvist
(vice ordf), Mats Grewe, Johan Hemström, Jenny Göransson, Henrik Larsson, Thomas Helander, Catrine Wisemark
och Mathias Stegfeldt samt suppleanterna Elinor Hultgren och Tommy Larsson. Peter Nilsson, Anders Leffler och
Angelica Pettersson valdes som ledamöter i valberedningen och Nils Pehrson valdes som revisor. Jenny Göransson
lämnade sedan styrelsen och ersattes av Elinor Hultgren. I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsmötet att
sänka medlemsavgiften till 200 kronor för alla, både aktiva och s k stödmedlemmar. Samtidigt slopas det tidigare s k
familjemedlemskapet. Spelaravgifterna för säsongen 2017/18 sänktes med 10 procent för alla barn- och
ungdomslag samt juniorlag (J18 och J20).

Ekonomi och investeringar
Föreningen redovisade ett resultatmässigt överskott och ett positivt eget kapital även för säsongen 2017/18.
Reklamintäkterna minskade och kostnaderna ökade jämfört med föregående säsong. Föreningen har under året
investerat bland annat i utökad utbildning av ledare, renovering/ombyggnad av caféteria och kassasystem,
uppradering av IT- och nätverkslösning, ny reklamskylt vid Pinbacken samt diverse material och utrustning, bl a nya
likadana träningströjor för A-lag och hela Hockeyskolan.
Föreningen har tagit viktiga steg för att i enlighet med god redovisningssed hantera Wings som en klubb. Ett
exempel är att ersättningen till domare i samband med barn- och ungdomslagens matcher numera bokförs som
kostnader i föreningen, men att pengarna dras från lagens bankkonton i Handelsbanken. Ett annat exempel är en
uttrycklig policy om att inget lag får skicka fakturor i föreningens/lagets namn. Föreningen fakturerar lagens
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samarbetspartners/sponsorer. Lagen får sedan pengarna, exklusive reklamskatt, insatta på lagens bankkonton i
Handelsbanken. Lagens bankkonton i Handelsbanken redovisas i bokslutet för Wings.
Wings har fortsatt att utveckla relationer med befintliga och nya samarbetspartners. Bland Wings nya
samarbetspartners finns exempelvis ICA Kvantum (Märsta Centrum), SigtunaHem och Riddarens Vårdcentral
(Märsta). I Wings nätverk av sponsorer man affärer med varandra. Wings har bjudit och genomfört flera olika event
för alla sponsorer och samarbetspartners, bland annat på Solvalla.

Sport
Wings A-lag tränade hårt under försäsongen, spelade träningsmatcher mot Västerås, Viggbyholm och Leksand J20
och genomförde ett träningsläger/träningsturnering i Lettland. Ledarstaben var i princip intakt från föregående
säsong och laget hade förstärkts med flera nya spelare av god klass. Inte desto mindre blev det en tung inledning av
säsongen. Laget slutade på sista plats i grundserien. Inför fortsättningsserien rekryterades Pavel Brendl för att
förstärka laget på och utanför banan och för att marknadsföra/göra reklam för hela föreningen. Brendl gjorde 8
poäng på 12 matcher. Wings hade möjlighet att säkra kontraktet i sista omgången men istället för vinst blev det
förlust mot Sollentuna. Wings var bland de mest ineffektiva lagen framåt (scoring efficiency) och bakåt (goalkeeping
efficiency). Wings inledde kvalserien med två förluster på övertid. Sedan gick det bättre och Wings gick upp i topp
mot slutet av kvalserien. Wings hade möjlighet att säkra kontraktet i sista omgången men efter förlust mot Värmdö
stod det klart att Wings slutade som trea. Wings lyckades därmed inte på egen hand att kvalificera sig för spel i
Hockeyettan. Styrelsen har under säsongen i samråd med ledarstaben och sportrådet kontinuerligt utvärderat olika
alternativ. Slutsatsen blev att behålla ledare och spelare, att förstärka laget med spelare som Anton Rubtsov, Robert
Stenberg och Pavel Brendl, att ge bästa möjliga förutsättningar för träning/transport/ kost och att engagera Roger
Melin som resurs för ledarna och laget. Det är möjligt men inte säkert att utbyte av tränare hade fört med sig ett
bättre sportsligt resultat. Något reellt alternativ inom ramen för föreningens begränsade ekonomi kunde under alla
förhållanden inte presenteras. På ett mer positivt tema kan noteras att två spelare, Christian Blomqvist och Filip
Hedberg, fick möjlighet att spela med Almtuna respektive Västervik i Allsvenskan. Det är i linje med klubbens filosofi
att utveckla spelare och ge dem möjlighet spela på högre nivå.
Wings J20, som leddes av Niklas Lundquist (huvudtränare) och Robin Lotthagen (ass tränare), lyckades rekrytera
en relativ bred/stor trupp. Laget uppfyllde målsättningen om en plats bland de fyra bästa i J20 Elit Östra. Wings fick
därmed möta Nacka i bäst av tre matcher i kval mot SuperElit. Efter en inledande seger på hemmaplan blev Wings
utslagna efter två raka förluster på bortaplan.
Wings J18 gjorde ett stort avtryck genom att för första gången i Wings historia kvalificera sig för spel i J18
Allsvenskan. Laget som tränades av David Lundmark (huvudtränare), Magnus Pahlén (ass tränare) och Per
Karlsson (ass tränare), gjorde bra ifrån sig i J18 Allsvenskan och i J18 SM. Den sportsliga framgången backades
upp av lokala företagare och förde med sig många viktiga erfarenheter och lärdomar. Intresset för Hockeygymnasiet
har också vuxit.
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Wings U16 (Team 02) kvalificerade sig för spel i och slutade som trea i U16 Allettan. Laget var sedan mycket nära
att ta sig vidare till U16 SM. I Wings barn- och ungdomsverksamhet är det mindre fokus på lagens resultat. Överlag
kan konstateras att utbildningen håller en hög nivå. Wings har helt enkelt väldigt många bra tränare och ledare även
i barn- och ungdomsverksamheten. Wings hade fem spelare i Upplands TV-pucklag och en spelare från Wings var
med i flickornas motsvarighet, Stålbucklan. Wings långsiktiga samarbete med StarsZone Sports bidrar till att
utveckla alla spelare i barn- och ungdomsverksamheten. StarZone Sports har planerat och genomfört ett mycket
stort antal teknikpass med alla lag under säsongen.
Hockeyskolan, som är föreningens fundament, startade den 23 september 2017 och höll sin avslutning den 24 mars
2018. Hockeyskolan har under ledning av Annika Bröms fått ett rejält lyft. Antalet barn har ökat markant. Även här
har de ideellt arbetande ledarna gjort enastående insatser. Hockeyskolans nya träningströjor har nummer 15 eller
nummer 80 på ryggen som en hyllning till William Karlsson och Tony Mårtensson. Hockeyskolan fick en egen
symbol i form av en moderniserad Kluring som binder ihop nu och då. Den nya Kluringen har utarbetats med respekt
för klubbens historia och med en ambition att förvalta arvet. Christian Wallin, som själv spelat i föreningen, är
formgivaren som i samråd med klubben tagit fram den nya loggan.
Mathias Ramberg har under säsongen varit domaransvarig i föreningen och hanterat den svåra uppgiften på allra
bästa sätt. Mathias är klar för nästa säsong.

Hockeyfritids, camper och event
Föreningen bedrev Hockeyfritids till självkostnadspris och genomförde flera camper i samarbete med StarZone
Sports:






Sommarcamp (7/8 – 11/8)
Skills Camp Höstlov (30/10 – 1/11)
Christmas Intensity Camp (22/12)
Skills Camp Sportlov (26-28/2)
CCCP Skills Camp (3/4 – 5/4)

Wings arrangerade träningsmatcher mellan AIK och Örebro (10/8) samt Almtuna och Västervik (15/8).
Hockeyskolan var med och marknadsförde Wings i samband med The Week (17-18/8). Wings var en av ca 40
föreningar i hela Sverige som arrangerade Girls Icehockey Day (8/10). En grupp frivilliga från Wings Team 07 och
Team 08 var med och nattvandrade i Sigtuna (29/10). Wings spelade för livet i rosa skridskosnören och samlade in
pengar till stöd för Barncancerfonden under oktober månad. Wings deltog på Märstakalaset i Märsta Centrum (27/8)
och var representerat i säsongens viktigaste golftävling, RA-Golfen på Wäsby GK.
Wings fanns på plats på julmarknaden i Märsta Centrum (16/12) och firade jul i caféterian med ledare, anställda och
matchkommittee (20/12). Wings var med och arrangerade en sporthelg i Märsta Centrum med Barnens Vasalopp
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(24/2) och medarrangör i samband med Uplandia Trohphy 6-8 april (Team 04/Team 05). Wings juniorer har fungerat
som parkeringsvakter i samband med nationaldagen och julmarknadsdagar på Steninge. Wings, med Team 07 i
spetsen, var med på Idrottens dag i Hagaparken och skänkte utrustning till bättre behövande.
William Karlsson, som är fostrad i Wings, fick Sigtuna kommuns pris för årets prestation som delades ut på
Föreningsgalan (26/4). Wings fick ett stipendium från TV4 och Folkspel för sin kommande satsning på en
skridskoskola för alla.

Framtiden
Föreningen har framtiden för sig. Organisationen skulle behöva förstärkas, inte minst med ytterligare resurser för
försäljning av reklam och genomförande av event och andra aktiviteter. Föreningen behöver också hjälp och stöd för
att kunna investera i organisation, ledare/spelare och faciliteter. Sådana investeringar skapar förutsättningar för
utveckling och en ännu bättre verksamhet.
När det gäller den sportsliga utvecklingen finns en god grund i en gedigen barn- och ungdomsverksamhet och en
juniorverksamhet i framkant. Huruvida Wings A-lag spelar i Hockeytvåan när serierna startar återstår att se. Alla
föreningar brukar inte uppfylla de ekonomiska kraven och Wings kan då komma att erbjudas en plats i Hockeyettan.
Skulle det ändå bli Hockeytvåan är målet att snabbt ta sig tillbaka med en ekonomi i balans. Mattias Valente har
rekryterats som ny huvudtränare för A-laget. Som tidigare är Niklas Wikegård rådgivare och ett bollplank. Björn
Lidström och Viktor Helander, som lett A-laget de senaste två säsongerna, är fortsatt engagerade och behjälpliga i
föreningen. I Wings ger man aldrig upp utan kommer alltid tillbaka. På ett eller annat sätt. Förr eller senare. Kämpa.
****************
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