WINGS HC ARLANDA
Verksamhetsberättelse
1 maj 2018 – 30 april 2019

Säsongen 2018/2019 är över. Wings redovisade ett resultatmässigt överskott och ett
positivt eget kapital. Wings A-lag lyckades ta sig tillbaka till Hockeyettan efter en
säsong i Hockeytvåan. Wings J20 och Wings J18 säkrade sina platser i J20 Elit Östra
och J18 Elit Östra. Wings Hockeyskola fortsatte att växa och barn- och
ungdomslagen utvecklades ytterligare. Wings startade en Skridskoskola för Alla,
som blev en succé. Wings tog flera initiativ för tjejer och etablerade Wings Ladies.
Wings hyllade Roland ”Rolle” Sandberg som fyllde 65 år. Wings Annika Bröms fick
Sigtuna kommuns pris som Årets Ungdomsledare. Wings har sålt lotter, delat ut
reklam, tjänstgjort som parkeringsvakter nattvandrat och deltagit på olika event i
kommunen. Wings tar ansvar och är en viktig aktör i kommunen. Som spelare,
ledare, vårdnadshavare, supporter, sponsor, samarbetspartner eller annan i
Wingsfamiljen kan du fortsatt vara stolt över klubbmärket. Wings är mer än bara
hockey.

Inledning
Vid årsmötet den 31 maj 2018 på Best Western Plus Park Airport Hotel beslutade årsmötet att välja Johan Karlsson
till ordförande. Som övriga styrelseledamöter valdes Annika Bröms, Mats Grewe, Tommy Larsson, Henrik Larsson,
Thomas Helander, Catrine Wisemark, Mathias Stegfeldt samt Elinor Hultgren. Nils Pehrson valdes som revisor. Det
fanns inte några förslag på ledamöter till en valberedning som därför inte kunde väljas. Årsmötet beslutade i enlighet
med styrelsens förslag att bibehålla medlemsavgiften till 200 kronor för alla, både aktiva och s k stödmedlemmar.

Ekonomi och sponsorer
Wings redovisade ett resultatmässigt överskott även för säsongen 2018/19. Det egna kapitalet uppgår nu till över
400 000 kronor. Föreningen har under året investerat bland annat i utökade kansliresurser, utbildning av ledare, ny
reklamplats på B-hallens kortsida samt diverse material och utrustning.
Ett av föreningens mål är att minska kostnaderna över tid och göra ishockeyn och Wings mer tillgänglig för fler. Inför
säsongen 2017/18 sänktes alla spelaravgifter med 10 procent. För säsongen 2018/19 sänktes avgiften med
ytterligare 25 procent för det alla yngsta laget. Wings Skridskoskola för Alla var gratis för alla deltagare.
Wings sponsorer och partners förtjänar en stor eloge. De ställer upp på alla möjliga sätt. Wings har genomfört flera
olika event för sponsorer och partners, bland annat på Sigtuna Brygghus och Solvalla. En mycket uppskattad
nätverksträff arrangerades också av och på Upplands Motor Arlandstad (9/4).
1

WINGS HC ARLANDA
Verksamhetsberättelse
1 maj 2018 – 30 april 2019

Sport
Wings A-lag vann både grundserien och Alltvåan. Därmed var två av tre mål uppfyllda. I kvalserien blev det tuffare
och inför sista omgången, som spelades den 3 april, såg det tufft ut. Wings var tvunget att vinna med 4 mål mot
serieledaren Hanviken. En i det närmaste omöjlig uppgift. Men Wings gjorde det omöjliga och vann med 8-3 efter en
riktig rysare. Därmed slutade Wings tvåa i Kvalserien, vilket räckte för att kvalificera sig till Hockeyettan på sportslig
grund.
Wings J20 och Wings J18 fick det svårare att behålla och attrahera nya spelare till följd av A-lagets degradering till
Hockeytvåan. Både lagen gjorde ändå mycket bra ifrån sig och säkrade platserna i J20 Elit Östra och J18 Elit Östra.
Samarbetet med Arlandagymnasiet har fungerat väl. Hockeygymnasiet (HG) är en viktig del av juniorverksamheten.
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 sju spelare i Upplands TV-pucklag och två spelare fostrade i Wings var med i flickornas motsvarighet,
Stålbucklan.
Wings långsiktiga samarbete med Starzone Sports bidrar till att utveckla alla spelare i barn- och
ungdomsverksamheten.
Wings populära Hockeyskola, som är föreningens fundament, började den 22 september 2018 och höll sin
avslutning 30 mars 2018. Över 100 barn deltog. Även här har de ideellt arbetande ledarna gjort enastående
insatser.

Skridskoskola, camper, cuper och event
Den 25/11 startade Wings Skridskoskola för Alla. Den blev en succé. Över 60 barn fick under hösten/vintern
möjlighet att lära sig att åka skridskor. I samband med avslutningen den 17/2 fick alla deltagare Wings
Skridskoborgarmärke som ett bevis på sina nyvunna färdigheter.
Wings genomförde ett antal camper i samarbete med Starzone samt Wings Girls Ice Hockey Day (13/10).
Föreningen arrangerade två egna cuper i september. Vidare var Wings med och arrangerade Resport East Trophy
U13 (24 - 26/8) och Uplandia Trophy U14 (5-8/4), som är en av Europas största ishockeycuper.
Wings deltog på i flera arrangemang, bland annat Barnens Dag som arrangeras av Märsta Förenade Åkeriföretag
(5/5), Sigtuna kommuns The Week (13/8) samt SuperLördag (27/10) och Föreningsdag i Märsta Centrum (27/4).
Wings deltog i Sigtuna kommuns arbete för Trygg Idrott och genomförde sedvanlig Nattvandring (15/8).
Den 24/3 hyllade klubben Roland ”Rolle” Sandberg, som blivit 65 år. Rolle, som är en trotjänare av högsta rang, har
varit engagerad i klubben i över 50 år. Det är unikt. Rolle är unik. Numera # 65.
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Tillbaka till framtiden
Som konstaterades under rubriken Framtid i verksamhetsberättelsen för 20017/2018 var målet att snabbt ta sig åter
till Hockeyettan med en ekonomi i balans. Det målet uppnåddes redan efter en säsong. Wings är nu tillbaka till
framtiden. Det finns en enorm potential att utveckla föreningens verksamhet på och utanför isen. För att det ska
kunna realiseras måste det finnas rimliga förutsättningar. På kort sikt handlar det om att få möjlighet att utöka antalet
isveckor i Pinbackshallen mot en skälig hyra. Att kunna genomföra cuper, camper och skridskoskola med mera för
barn och ungdomar fram till och med påsk borde egentligen vara en självklarhet. På något längre sikt, omkring
2025, behöver verksamheten flyttas till en ny anläggning. Pinbackshallen lever redan på övertid. Området vid
Midgårdsvallen borde vara ett alternativ för en ny modern anläggning. Om kommunen tog initiativ och bjöd in till
samråd skulle det säkert finnas intresse från näringslivet och andra att bidra till lösningar som är till gagn för många.
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