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Föreningen
Borlänge St. Tuna Bandyklubb är den enda föreningen i Borlänge som har bandy som
verksamhet. Klubben med nuvarande namn bildades 1981 när St Tuna IK och Borlänge
Bandyklubb gick samman. Borlänge Bandyklubb grundades annars 1946 då bandyspelarna
lämnade IK Brage där verksamheten ursprungligen startade.
År 2006 invigdes den konstfrusna bandyplanen på Tunets IP. Klubben byggde banan i egen
regi på mark som arrenderades av kommunen. I samband med bygget bildades HB Tunet för
skötsel av Tunet året runt med St Tuna IK Fotboll som delägare. HB Tunet upplöstes sedan
Borlänge kommun under 2014 övertog personal och anläggning.
Hösten 2017 var mild och is fanns först i början av november. Isen låg till den 9 mars.
Styrelsen
Styrelsen har under året haft 4 protokollförda möten. Dessutom har möten hållits i
arbetsgrupper för Sport, Ungdom, Marknad, Somalia Bandy och Borlänge Bandy Cup.
Cupgeneralen Bill-Arne Andersson har varit adjungerad till styrelsen.
Medlemmar
Vid slutet av verksamhetsåret var 151 kvinnor och 345 män medlemmar i klubben.
Projekt
Föreningen har inte haft någon projektverksamhet under året.
Hemsidor
Vår hemsida finns på domänerna www.borlangebandy.se, peaceandlovecity.se och
peaceandlovecity.com. Janne Lindroth och Gugge Häglund håller sidan levande med
reportage, artiklar, bilder och filmer. Hemsidan, Facebook och Twitter är viktiga kanaler för
vår kommunikation. Somalia bandy har en egen domän, www.somaliabandy.com som når
väldigt många besökare.
Ungdomsverksamhet
Ungdomsbandy har bedrivits i samma omfattning som tidigare. P18 och P 16 har spelat
seriespel medan övriga lag spelat poolspel och deltagit i cuper.
Vårt P18-lag spelade i Pojkallsvenskan Norra och hamnade på en tredje plats i serien. Ledare
för laget var Fredrik Zetterström och Joakim Karlsson.
Vårt P16-lag deltog i Kakservice Norra där man hamnade på en hedrande fjärde plats. Laget
har också spelat cuper under säsongen. Joakim Nyström har varit tränare med god hjälp av
andra föräldrar.

Vi har också haft lag för U 14, U13, U 11-12, U 9-10 och genomfört Bandyskola och
Skridskokul för de yngsta.
Vi har haft svårt att hitta ledare till Skridskokul den gångna vintern. Under ledning av flera
föräldrar har man ändå kämpat på och förhoppningen är att vi till kommande säsong hittar
någon huvudansvarig.
Vi är till antalet ungdomsspelare en av de största klubbarna i distrikt Nord.
Tjejligan
Det finns också ett gäng tjejer i klubben som älskar att spela bandy. Under ledning av Sara
Nygårds och Emma Wallsten har de tränat hela vintern. Mycket träning och lite poolspel gör
förhoppningsvis att dessa tjejer fortsätter med bandy och lockar fler att vara med.
Ungdomskommittén
I vår ungdomskommitté finns representanter för alla ungdomslag. Under året har man
genomfört Sommarbandyskola, Tomtebandy och Bandyavslutning dit alla spelare varit
inbjudna.
Borlänge Bandy Cup
Årets cup genomfördes med 20 deltagande lag. Nästan 400 ungdomar från Sverige, Norge och
Finland spelade bandy dygnet runt på Tunet i månadsskiftet januari-februari.
Cupen är en av Sveriges största för spelare som under året fyller 13 år och har nu arrangerats
32 år i rad.
Vårt eget lag vann obesegrade sin grupp men förlorade i semifinal mot Nässjö som sedan
förlorade finalen mot Sirius.
Cupen är ett viktigt inslag i vår verksamhet både sportsligt och ekonomiskt. Ett stort tack
riktas till alla spelare, ledare, föräldrar, far- och morföräldrar, sponsorer samt övriga som var
med och jobbade i årets upplaga av Borlänge Bandy Cup.
A-laget
Under den gångna säsongen har vårt A-lag spelat under artistnamnet Peace & Love City. Det
är ett led i att tillsammans med Peace & Love-festivalen utveckla en gemensam arena där
idrott och kultur kan samsas. Vi har också ett marknadssamarbete genom att sälja Citypasset
som är vårt säsongskort och ger inköpsförmåner och fri entré till hela Peace & Lovefestivalen.
Årets säsong startade tidigt med Allsvenska Supercupen där vi förlorade mot Örebro och
Nitro-Nora men vann mot Västanfors i gruppspelet. Bättre gick det i Leksands Sparbanks Cup
i Rättvik där laget vann finalen mot finska elitserielaget Veiterä.

Huvudtränare var Pelle Fosshaug med stort stöd av Jocke Nyström och Uffe Hedlund som
båda var ytterst viktiga och delaktiga i träningar och matcher.
I den rekordjämna serien slutade vårt lag på en 6: plats men var bara 2 poäng från kvalplats.
Att summera säsongen utan att nämna materialförvaltarna Magnus Jonson och Thomas
Eriksson för deras insatser är omöjligt.
Somalia Bandy
Somalia Bandy har under året spelat sitt femte VM i Harbin i Kina. Laget har också besökt
Umeå och Spånga för att spela uppvisningsmatcher. Deras matcher har lockat mycket publik
där många sett sin första bandymatch. Det internationella intresset från media har varit fortsatt
stort. Bandyvärlden har också utökats eftersom både England och Colombia startat
bandyförbund och anslutits till FIB. Bandyn nämns nu på allvar som en tänkbar olympisk
sport till OS i Kina 2022.
Bandyhall
Arbetet med att få till en bandyhall som fortsätter. Valet 2018 kan vara av avgörande
betydelse för projektet.
Slutord
Styrelsen vill avslutningsvis rikta ett STORT TACK till alla som ideellt eller genom
sponsring bidragit till att vi kunnat genomföra säsongens alla aktiviteter.
Ekonomi
Föreningens resultat- och balansräkning finns redovisad i årsbokslutet.
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