
 

Nyhetsbrev från Kumla Hockey inför säsongen -22/-23 

Bokslutet är gjort för säsongen -21/-22 och arbetet med kommande säsong är i 

fullgång i sommarvärmen. Trots dom senaste årens påverkan av Corona-pandemin 

som har påverkat oss i Kumla Hockey lika mycket som övriga idrottsvärlden med 

restriktioner och minskade intäkter så är det mycket som har varit bra. Vi kunde 

genomföra en sommarhockeyskola med rekordmånga deltagare och ledare.  Vi har 

haft tränings- och matchtrupper i samtliga åldersgrupper från TKH upp till A-lag med 

många fina prestationer och resultat. Totalt har ca 160 ungdoms i åldrarna 9 – 16 år 

deltagit i aktiviteter under säsongen. I Tre kronors hockeyskolan deltog det ca 50 

tjejer och killar. Till detta tillkommer det ca 60 spelare i junior och a-lag.  Hela denna 

verksamhet har bedrivits av våra 70 ideella ledare som har gjort ett strålande jobb!   

Vårat representationslag hade dock en tung säsong och klarade inte målsättning att 

hålla sig kvar i Hockeyettan. Hockeyettan som serie har under dom senaste 

säsongerna tagit stora steg mot att bli en mer professionell serie vilket har medfört 

att deltagandes klubbars spelarbudget har ökat kraftigt. Detta är en satsning som vi 

inte har haft möjlighet att göra utan att riskera våran viktigaste del av verksamheten, 

våran ungdomsverksamhet! 

Men inget ont som inte för något gott med sig! Nu har vi en strålande möjlighet att 

börja bygga från grunden och bygga en verksamhet för framtiden. Sportgruppen har 

tillsammans med föreningens ny styrelsen jobbat under försäsongen med att ta 

fram en långsiktig planering och målsättning för föreningen. Arbetet kommer 

fortsätta och resultatet kommer presenteras under hösten.  

Kumla Hockey hade årsmöte i början av juni och valde då in en ny styrelse och för 

första gången på flera säsonger är styrelsen fulltalig enligt vad som anges i våra 

stadgar, sju ledarmöten och två suppleanter. Styrelsen för kommande säsong består 

av: Anders Falk, Stefan Mantler, Peter Arnesson Gyld, Mattias Andersson, Sören 

Karlsson, Erik Eneman och Krister Ahlzén. Fredrik Lundström och Tobias Björk blev 

invalda som suppleanter.   

Som jag nämnde inledningsvis så har vi haft några tuffa säsonger ekonomiskt med 

minskade sponsorintäkter. Trots detta gjorde vi ett positivt ekonomiskt resultat 

vilket är mycket glädjande och underlättar arbetet kommande säsong. 

Marknadsgruppen arbeta just nu med att kontakta våra trogna sponsorer för ett 

fortsatt samarbete. Men vi är även på jakt efter nya sponsorer som vill stödja Kumla 

Hockey under kommande säsonger. Under hösten kommer vi att anordna en träff för 

våra samarbetsparters. Var och när är ännu inte bestämt men mer information från 

träffen kommer under hösten. Vi kan även nämna att vi ingått samarbete med 



Svenska Marknadsgruppen AB som under kommande säsonger kommer hjälpa oss i 

den fortsatta föreningsutvecklingen.  

Som ni kanske har läst på hemsidan så har vi två samarbetspartners på 

utrustningssidan. XXL och Bauer kommer under den kommande fyraårsperioden att 

vara våra leverantörer på hockeyutrustning och TEAM-kläder till föreningen. Det finns 

en Kumla Hockey hylla hos XXL i Marieberg där våra klubbkläder och den nya Kumla 

Hockey handsken kommer att finnas till försäljning.  

Vi har även fått en ny webshop:  https://teamsales.xxl.se/club/kumlahockey där det 

är viktigt att ni registrerar er så ni får tillgång till klubbprofilen samt att vi stöttar 

Kumla Hockey med 3% i cashback på samtliga köp vi gör hos XXL:s hela sortiment. 

Under sommarhockeyn kommer XXL finnas på plats i ishallen för utprovning av 

TEAM-kläder som lagen kommer få möjlighet att beställa under hösten. För dom 

spelare som inte är anmälda till Sommarhockeyn finns det möjlighet för utprovning 

mellan 13:00-14:00 söndagen den 14 augusti i cafeteria i ishallen.   

Tisdag och onsdag, 2-3/8, är det hockeydagar på XXL. Då har vi i Kumla Hockey 20% 

rabatt på alla hockeyprodukter. För att ta del av detta erbjudande måste man vara 

Reward medlem hos XXL och registrerad i våran klubb online, länken är det samma 

som till våran klubbshop.  

Under vecka 32 är det äntligen tid för en av säsongens höjdpunkter och tillika 

startpunkten för issäsongen: Kumla Hockeys Sommarhockeyskola. Robert Bergh 

som i år är ansvarig för sommarhockeyn har gjort ett strålande jobb att sätta ihop ett 

spännande program med omväxlande innehåll med roliga aktiviteter och mycket 

träning. Målvakterna har en egen dag helt inriktad på deras utveckling. Det finns 

fortfarande möjlighet att anmäla sig för spelare födda 2013-2014. Övriga grupper är 

fulltecknade sedan ett par veckor.   

Onsdagen den 7 september kommer det spelas SHL match i Ica Maxi Arena. Örebro 

Hockey och HV 71 möts i en träningsmatch innan serien drar igång. Mer Information 

om matchen samt var man kan köpa biljetter kommer under vecka 32, håll koll på 

hemsidan. Boka in detta datum och kom ner till hallen och titta på spännande 

hockey mellan två hårdsatsande lag med många nya stjärnor.  

Arbetet med våran a-lagstrupp pågår och sportchefen Jonathan Weiderman 

Fornbrand har gjort ett jättejobb att hitta lovande och hårt satsande spelare från 

närområdet och truppen är nästan klar. Under augusti månad kommer varje spelare 

att presenteras på våran hemsida. 

Nästa nyhetsbrev från föreningen kommer att skickas ut under hösten men kommer 

att vara i ett annat format.  

 

Nu kör vi! 

Krister Ahlzén/ Ordförande Kumla Hockey 

https://teamsales.xxl.se/club/kumlahockey

