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Verksamhets- och förvaltningsberättelse 2015  

Inledning  
Elitlaget Herrar genomförde ytterligare en bra säsong i Superserien och året slutade med en 
silvermedalj.  
Seniorlag Damer genomförde även de en bra säsong som även för deras del slutade med en 
silvermedalj.  
Utvecklingslag Herrar genomförde förtjänstfullt säsongen och slutade på en fjärdeplats.  
U19 kunde tyvärr inte delta i seriespel på grund av för få spelare. U17och U15 har genomfört hela 
årets seriespel.  
Som förening har vi tagit ytterligare stora steg framåt med organisation och matcharrangemang. 
Elitlaget Herrar spelade återigen på Behrn Arena och hade ett publiksnitt på 1058 åskådare (1197) 
och genom detta skapas goda förutsättningar för vår förening att fortsätta utvecklas.  
Vår seniorsatsning har varit mycket framgångsrik och lagt grunden för de närmaste åren. Vi har gjort 
ett stort avtryck lokalt, och nationellt har vi en helt unik position utifrån vår starka lokala förankring, 
våra web-sändningar och vårt starka partnernätverk.  
 
Vi formulerade under året en långsiktig målsättning - Målbild 2020.  
Övergripande innebär Målbild 2020 att vi skall vinna fyra guld år 2020. SM Guld U19, SM Guld 
Damer, SM Guld herrar samt Guld i Champions League herrar.  
Övergripande strategier för att nå detta mål är  

 Etablera en vinnarkultur - Nyckelord i detta sammanhang är uthållighet, långsiktighet, 
tålamod, långa avtal, ägarskap, ledarskap. Vi ska bygga runt svenska nyckelspelare med rätt 
attityd och drivkraft.  

 Etablera en utbildningsplan för spelare och coacher  

 Skaffa en egen hemvist  

Ekonomi  
Tillgångarna vid årets slut uppgick till 782 386,18 kr (779 593,43 kr) och skulderna uppgick till  
648 034,96 kr (638 126,96 kr). Eget kapital vid årets slut var 134 351,22 kr (141 466.47 kr). 
Räkenskapsåret 2015 har gett ett underskott med 7115,25 kr (790,42 kr). Det budgeterade resultatet 
var 5 156 kr. 
Intäkterna har varit 3 119 384,83 kr mot budgeterade 2 730 275 kr.  
De huvudsakliga avvikelserna mot budget beror på ökade kostnader mot budget i form av 
idrottsmateriel, inköp till försäljning och lönekostnader. Inkomsterna har varit högre än budgeterat 
totalt sett, men lämnar fortfarande avvikelser på sponsorförsäljning, uthyrning av lokaler och 
dagsverken. Sammanfattningsvis har intäkterna varit 14 % högre än budgeterat medan kostnaderna 
på 3 153 763,47 har varit 16 % högre vilket har medfört ett underskott i verksamheten.  
Styrelsen föreslår att 2015 års resultat överförs i ny räkning.  
 
Resultat- och balansräkning redovisas under rubriken ”Ekonomisk rapport 2015” nedan.  

Information  
Informationen till medlemmarna har skötts genom utskick och via hemsidan 
www.laget.se/blackknights. Exponeringen i Nerikes Allehanda har varit mycket bra med artiklar efter 
alla matcher och även reportage inför seriestart samt reportage med landslagsspelare och runt 
övriga viktiga händelser. Vi hade besök av Jenny Vrentas från Sports Illustrated vilket resulterade i 
flera artiklar i tidningen som brukar nämnas som världens största och främsta inom sitt område och 
som läses av runt 23 miljoner personer per vecka.  
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Vi har under året aktivt och framgångsrikt arbetat med Facebook, twitter samt www.blackknights.eu 
som den externa marknadsfokuserade hemsidan i syfte att attrahera publik till Behrn Arena samt att 
via denna sida aktivt arbeta med våra partners.  

Värdegrundsarbete  
Vi har fortsatt arbetet med våra värderingar - URSA. Dessa ger oss ramarna inom vilka vi ska agera.  
Vi strävar efter ständig Utveckling i att göra vårt arbete lite bättre varje dag, varje vecka, varje 
månad. Utveckling av sig själv, sin teknik, sin styrka, sin kunskap samt att hela tiden fokusera 
utveckling av både individ likväl som lag och förening.  
Vi ska alla visa Respekt för varje enskild individ och för vars och ens unika personlighet. Respekt visar 
vi tydligt och ödmjukt mot våra lagkamrater, motståndare, ledare, domare och i alla interna och 
externa kontakter och relationer vi har när vi representerar vår förening. Känsla av Samhörighet är 
något vi skapar tillsammans genom gemenskap och en trygghet. Ansvar är något alla förväntas ta, för 
vår egen och för andras utveckling. Vi har alla och en var ansvar för att följa uppsatta regler och 
rutiner samt att värna om vår förening. Varje person har ansvar för sin attityd och sitt beteende i allt 
vi gör och hur det påverkar oss själva och andra.  

Möten  
Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.  

Sportsliga händelser 2015 

U11 och U13  
Säsongen 2015 har varit mycket lyckad för både U11 och U13. Vi har haft ett utökat samarbete med 
både Västerås och Uppsala, både utanför och på planen. Målet är att vi ska utveckla samarbetat med 
de andra föreningarna under säsongen 2016, till exempel diskuteras det att vi ska ha en gemensam 
playbook i föreningarna.  

Säsongens resultat   

I U11/U13 räknar vi inte antal vinster, utan så länge barnen lär sig och har kul så räknas det som en 
vinst. 

Andra evenemang 

Camp på Rosvalla under våren sedan var vi med på Dukes under sommaren. 

Spelaromsättning 

Vi har haft en stor tillströmning av spelare. Vi slutade säsongen 2015 med 44 spelare, lämnade över 9 
spelare till U15 och har 35 kvar vid uppstart 2016.  
Fördelning åldrar U13 har 24 spelare och U11 har 11 - att jämföra med uppstart januari 2015 då vi 
hade 14 spelare. En ökning med 150 procent således.  

Ledarsituationen 

HC: Hans Wilhelm Vallmark 
Ass. Coach: Rasmus Blomé, Adam Fahlvik (numera U15), Per Gustavsson, William Stålhök 
Lagledare: Robert Blomé, Daniela Pierre, Linus Asklöf Axin 

Aktiviteter utanför planen 

En av spelarna i lagen bjöd med sig de andra i laget på att spela paintboll. Sedan avslutade vi 
säsongen med att båda i Västerås tillsammans med Uppsala och Västerås.  

U15 
En spännande säsong har gått nått sitt slut. Den började lite tungt men med gott mod och helt okej 
mentalitet så blev det överlag en bra och rolig säsong.  

Säsongens resultat  

Av 6 spelade matcher så vann vi 4, 1 oavgjord och 1 förlust. Detta gjorde att vi vann serien med en 
oavgjord matchs marginal. Carlstad hade 2 förluster medan vi bara hade en med lika många vinster. 
Dom flesta av matcherna var riktigt jämna och förlusterna berodde oftast på att den mentala 

http://www.blackknights.eu/
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inställningen på matchdagen inte var den bästa. Men överlag har det gått bra med många bra spel 
spritt på många spelare och överlag få flaggor.  

Andra evenemang 

Vi började säsongen med ett camp i Rosvalla (Nyköping) där alla fick känna på hur det var att 
säsongen dragit igång, att lära känna varandra och även lite mer utmanade situationer inklusive 
matchliknande träning. Under campen så märktes det ganska ordentligt att varken nya coachstaben 
eller spelarena kommit igång ordentligt.  
Detta följdes sedan upp av en träningsmatch mot Täby Flyers som slutade med vinst; 10 mot 6. Detta 
skapade riktigt bra stämning i laget som hade det knackigt med bra matcher förra året och 
kombinerat med att coachen i Täby även coachar landslaget så kändes det som en bra skalp. 
Vi spelade även Dukes Tourney där vi slutade på 7:e plats totalt. Lite missvisande placering då vi 
började turneringen med en match som vi inte alls var taggade för. Sen en oavgjord match mot SMM 
som vann hela turneringen visar att vi är ett riktigt bra lag när inställningen är bra.  

Landslagshändelser  

Flertalet spelare var på öppet Ungdoms Landslagsläger. Det gick bra för de flesta men allra bäst gick 
det för Anton Oscarsson som senare blev uttagen att delta i Nordiska Mästerskapen som i år gick i 
Kumla.  

Spelaromsättning 

Vi har haft ca ett 20-tal spelare som varit aktiva under hela säsongen och har ökat något till c:a 25 i 
slutet av säsongen. Ungefär 5 spelare har slutat.  

Ledarsituationen 

Fredrik Halvarsson, Head Coach 
Micki Yimpradit, Assisterande tränare, Offensiv coordinator 
Beatrice Lundstorp, Assisterande tränare 
Micael Jönsson, Inhoppande assisterande tränare. 
Ingmari Amström, Lagledare 
Karin Danielsson, Lagledare 
Anders Nilsson, Lagledare 

Aktiviteter utanför planen 

Extra fysträningar för att få lite bättre kondition och för dom som inte haft möjligheten att träna på 
gym har genomförts vid Karlslunds motionsspår. Detta har lockat mellan 1-10 deltagare. Vi har även 
dagen innan match haft pizza häng för att öka lagkänslan och gemenskapen.  

U17 
Nu har jag, HC Pontus Hård, tränat dessa grabbar i ett par år och jag kan ärligt säga att det bara blir 
roligare och roligare ju mer man ser deras drömmar och mål växa men också att man ser att spelarna 
har vuxit väldigt mycket både som individer och som ett lag. Detta lag började som ett gäng pojkar 
som ville pröva på Amerikansk Fotboll och är nu på god väg att växa upp och utvecklas till ett lag av 
riktiga atleter.  
U17 har haft en bra säsong där man gång på gång har visat att man kan och har viljan att bli Sveriges 
bästa U19 lag, men det är en lång väg kvar att gå tills dess. I serien kom vi 3:a av 4 lag. Vi lyckades 
besegra Västerås i båda mötena men fick dessvärre stryk av Uppsala två gånger. När vi mötte våra 
”ärkerivaler” Karlskoga Wolves så var det en annan historia, första mötet så fick vi se oss besegrade 
med 20-0 men vid returmötet så steppade grabbarna upp så pass mycket att matchen slutade 
lika 14-14. 
Dukes Tourney var en stor framgång för laget då vi gick obesegrade igenom gruppspelet med endast 
8 insläppta poäng. Grabbarna gjorde en kanonturnering både på och av planen men tyvärr så fick vi 
se oss besegrade ännu en gång av Wolves efter en grymt hård final som slutade 10-0. 
I år spelades NM i Kumla och i den Svenska truppen hittades inte mindre än fyra stycken U17 spelare; 
Alex Holmström, Isaac Moore, William Stålhök och Jesper Holmberg. Sverige lyckades gå segrande ur 
turneringen efter en mycket underhållande final mot Finland.  
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U17 har haft en väldigt stabil och bra coach- och ledarstab som gjort allt i sin makt för att göra 
säsongen så bra som möjligt. De som har jobbat med laget är HC Pontus Hård, OC Sebastian Nilsson, 
DC Erik Törnblom och våra kära lagledare Mats Eriksson, Pia Byhlin och låt oss inte glömma vår 
medicinskt ansvarige Hans Rydberg. Coachstaben vill också rikta ett extra tack till Lasse Holmström 
för att han har hjälpt oss med att filma matcherna.  

U19 
Under 2015 hade föreningen alltför få spelare i denna kategori för att kunna ha ett lag i seriespel.  

Seniorlag Damer  
En bra rekrytering gjorde att damlaget 2015 gick in i en säsong med en stor och mycket kompetent 
stab.  
HC Niklas Persson Gylfe 
WR-coach Jonas Lewén 
QB-coach Peter Eriksson 
O-line Lars Björkman 
RB Christian Forsman 
DC/ DL/ LB Henrik Dahl 
DB Johan Sterner, Gustav Rödjemyr 
Materialare Olle Lundstorp 

Rekrytering av spelare  

Vi började ett omfattande rekryteringsarbete direkt efter säsongen 2014 inför 2015 vilket lönade sig. 
Truppen växte från 26 till 35 spelare och intresset runt vår verksamhet fortsätter växa.  

Seriespel 

Damlaget spelade sin andra säsong någonsin med bravur. En spännande serie gav oss semifinal med 
hemmafördel. En jämn match mot Arlanda Jets säkrade finalplatsen. 
Vi spelade final mot Stockholm Mean Machines på Zinkensdamms IP, den första direktstreamade 
damfinalen i Sverige. Vi räckte inte hela vägen fram men bjöd regerande svenska mästarna 
Stockholm Mean Machines på en ordentlig match.  

Spelare i landslaget  

Tolv av våra spelare var med till EM i Spanien, även vår materialare Olle Lundstorp var med och 
Henrik Dahl ingick i landslagsstaben som LB-coach. 
Till Finnkampen fick ytterligare ett par spelare sätta på sig det svenska matchstället. 

Utmärkelser  

Under SAFFs traditionsenliga bankett för spelare och tränare vann Linda Johansson Årets Rookie, 
Therese Holm Årets Kicker och Henrik Dahl blev Årets Coach.  

Nuläge  

Under hösten har vi fortsatt ett bra rekryteringsarbete och truppen ökar återigen inför säsong 2016.  

Elitlaget Herrar  
Laget leddes säsongen 2015 av HC Randy Beverly jr. Elit-laget tog sig för tredje året i rad till SM-final 
och mötte precis som de tidigare åren Carlstad. Tyvärr räckte vi inte hela vägen fram men tog för 
tredje året i rad ett SM-silver och visade ännu en gång att vi tillhör den absoluta toppen av 
Amerikansk Fotboll i Sverige.  
Vägen till finalen var tuff med en HC som kom in väldigt sent i bilden och en QB som även han anslut 
till laget väldigt sent. Detta gjorde att vi låg efter i förberedelserna inför säsongen vilket också 
märktes. Ju längre in i säsongen vi kom desto mer samspelta och desto bättre fungerade spelet och 
laget. Vi började hitta vår identitet som en tufft lag att möta med ett tungt springspel. Vårt defense 
etablerade sig som ett av de bästa (om inte det allra bästa) i Superserien. Däremot visade vi tydliga 
problem med att sätta upp poäng på tavlan och att få igång passpelet. Grundserien slutade med ett 
record med 7W och 3L, och likt säsongen 2014 ställdes vi mot Tyresö på deras hemmaplan i en 
semifinal som visade sig bli en riktig rysare men där vi till slut stod som segrare.  
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Laget tog sig under 2015 längre och presterade bättre än vad man kunde förvänta sig i början av 
säsongen av ett lag som hade en så pass tuff uppladdning. Vi tog oss ett snäpp närmare att vara det 
bästa laget i Sverige och har blivit en erfarenhet rikare. Vi har dock en liten bit kvar att gå för att stå 
högst upp på pallen men vi tar ett kliv närmare varje år. 

Arrangemang  
Örebro Black Knights var representerat på ”Idrottens dag” 11:e augusti.  
Örebro Black Knights var med i Prideparaden den 29:e augusti.  
Örebro Black Knights stod som värd för Nordic Youth Championship – nordiska mästerskapen för 
spelare under 17 år. Matcherna spelades i Kumla 15-17 oktober.  
Danmark och Finland skickade två lag var, och Sverige kom till spel med ett lag.  
Denna typ av turnering är till för att ge en större bredd av respektive lands ungdomsspelare chansen 
till utveckling i landslagsmiljö.  

Föreningen 2015  

Styrelse  
Ordförande  Ida Jensen  
Kassör  Andreas Tysk   
Sekreterare  Jan Lönnman  
Ledamot  Marie Hermansson  
Ledamot  Micael Rödjemyr  
Ledamot  Peter Thume  
Ledamot  Kristian Franzén   
Suppleanter   John Kennedy  

Linda Lindberg  
 

Vid 2015 års konstituerande styrelsemöte adjungerades följande personer  
Förste vice ordförande  Micael Jönsson  
Adjungerad ledamot Pelle Haglund  
Adjungerad ledamot Olle Lundstorp  
Peter Thume avgick ur styrelsen under hösten på eget önskemål.  
 
Föreningen har haft 1,5 heltidstjänster under året.   
 

Revisorer  
Revisor  Sara Rosendahl  
Revisor  Henrik Sjöstrand   
Revisorssuppleant  Daniel Rödjemyr  
 

Valberedning  
Ordförande  Jimmy Palmborg  
Ledamot  Anders Johansson  
 

Representation  
Andres Tysk har varit ledamot i MSAFF under året.  
Andres Tysk och Marie Hermansson deltog på årsmötet i MSAFF 18:e april.   
Föreningen deltog i SAFF Idrottslyft- och föreningskonferens 5-6 december. Här representerades vi 
av Ida Jensen, Jimmy Palmborg, David Jonsson och Tobias Stenström.  
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Medlemsantal  

Ålder 7 – 20 21 – 25 26 - Totalt 

Män 106 20 7 133 

Kvinnor 7 13 15 35 

Summa 113 33 22 168 

 

Medlemsavgift  
Alla medlemskategorier betalade en medlemsavgift om 300 kronor under verksamhetsåret 2015.  
 

Klubbchefen har ordet  
Jag tillträdde min nya roll inom föreningen som Klubbchef den 1 september 2015 efter tre år i 
föreningen som marknadsansvarig. I september månad handlade mycket om att "knyta ihop säcken" 
efter säsongen 2015 och utvärdera. Vi kom fram till ett par saker rent övergripande: Budgeten vi satt 
hade varit lite för optimistisk, kostnaderna för verksamheten var för höga i förhållande till intäkterna, 
likviditeten var hårt ansträngd efter den intensiva säsongen med löneutbetalningar och hyror m.m. Vi 
behövde skapa en mer kostnadseffektiv organisation samt försäkra oss om att det sportsliga arbetet 
inte hamnar på efterkälken. 
Detta resulterade i en rad viktiga händelser under hösten, bland vilka särskilt kan nämnas:  
– Claes Samuelsson avslutade sin tjänst efter fyra års enastående arbete för föreningens räkning. 
Claes engagemang för klubben och sporten är omöjlig att ta miste på, men med allt mindre 
ekonomiskt bidrag och projektstöd blev det omöjligt att ha kvar Claes tjänst. Claes har efter sin 
avslutade tjänst fortsatt varit engagerad i Virginska skolans NIU-profil för Amerikansk Fotboll.  
– Senare under hösten fick vi sedan möjlighet att anställa vår ekonomiassistent Tobias Stenström - en 
erfaren ekonom från Oxelösund med över 25 års erfarenhet från Amerikansk Fotboll i Sverige. Tack 
vare denna anställning har vi kunnat avsluta vårt avtal med det företag som hittills skött vår 
bokföring och vissa andra ekonomiska angelägenheter.  
– För att säkerställa det sportsliga arbetets fortsatta goda kvalité arbetades MÅLBILD 2020 fram med 
tydliga målsättningar och strategier för var vi vill vara säsongen 2020. Som ett led i detta 
rekryterades en ideell Sportchef i form av David Jonsson. Som ett ytterligare steg beslutades att 
istället för att anställa en coach på ett år skrivs kontrakt på fem år med Aaron Fiddler.  
 
Under höst/vinter 2015 har många arbetstimmar också lagts ner på att jobba med 2016 års budget 
för att säkerställa att vi går in i säsongen 2017 med en sund ekonomi och en hållbar likviditet över 
tid. Elitlaget herr har kapat rejält i sina budgeterade utgifter och kommer enbart ha två betalda 
importspelare (US) under säsongen 2016. Fokus kommer också ligga på att bygga upp en positiv 
känsla kring laget och den kärngrupp av spelare som vill och är beredda att göra en riktig och full 
satsning.  
 
Med detta som grund ser jag mycket fram emot en stundande säsong 2016 och att vi går in i 
säsongen 2017 bättre förberedda och mer motiverade än någonsin.  
 
Jimmy Palmborg 
Klubbchef Örebro Black Knights 
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Ekonomisk rapport 2015 
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Revisionsberättelse 2015  
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Verksamhetsplan 2016 – 2018  
 Aktivt arbeta utifrån vår vision att vara ”En etablerad och attraktiv förening för spelare, 

coacher, medlemmar, partners, media och publik”  

 Styrelsen skall löpande upprätthålla en 3-års plan för föreningen  

 Aktivt arbeta med antidoping  

 Vara ledande i vårt arbete med domare genom nyrekrytering, utbildning och att våra domare 
ska ges möjlighet att utvecklas. Föreningens mål är att ha minst 20 domare varje år.  

 Föreningen har som mål att ha 10 spelare som representerar de olika landslagen ULU, JLL, 
SLL och DLL  

 Upprätta och driva affärsverksamhet genom sitt ägande i holdingbolag  

 Genomföra olika event, såsom skolturneringar i olika åldrar och annat, för att rekrytera 
utövare till vår förening  

 Genomföra U13 serie lokalt  

 Spela Slutspel med U19  

 Arbeta för Målsättning 2020  

 Aktivt arbeta för att nätverka med och samarbeta med ÖLIF, SISU, SAFE, SAFF, MSAFF  

 Erbjuda attraktiva matcharrangemang i Superserien som har ett snitt på minst 2 000 
personer i publiken  

 Skapa en bestående modell för spelare och ledare från de yngsta till de äldsta  
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Budget 2016  
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Slutord  
Styrelsen vill till sist rikta ett varmt tack till medlemmar, ledare och aktiva för det arbete och 
engagemang de lagt ner på föreningen.  
Vi riktar även ett stort tack till våra sponsorer utan vilkas bidrag vår verksamhet inte skulle ha varit 
möjlig.  
 
 
 
Örebro 2016-02-25 
 
 
 
 
 
Ida Jensen   Jan Lönnman   Andreas Tysk   
Ordförande  Sekreterare  Kassör 
 
 
 
 
 
Marie Hermansson Micael Rödjemyr  John Kennedy   
Ledamot   Ledamot   Ledamot  
 
 
 
 
 
Kristian Franzén   
Ledamot    
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Årsmötesprotokoll  
 
 
 


