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WINGS står starkt i en utmanande tid 
För säsongen 2019/2020 redovisade Wings ett resultatmässigt överskott. Säsongen fick ett abrupt 

slut på grund av COVID 19. Detta påverkade framför allt barn- och ungdomsverksamheten. Wings 

A-lag hade redan säkrat platsen i Hockeyettan. De ekonomiska effekterna av pandemin är kännbara 

även för Wings. Föreningen  står emellertid väl rustad inför denna utmaning. Det egna kapitalet 

uppgick per 30 april 2020 till drygt 871 000 kronor. Det är en buffert som kommer att behövas och 

som möjliggör en fortsatt utveckling av föreningen även i en mörkare ekonomisk tid. Som spelare, 

ledare, vårdnadshavare, supporter, sponsor, samarbetspartner eller annan i Wingsfamiljen kan du 

fortsatt vara stolt över klubbmärket.  

Inledning 

Den här verksamhetsberättelsen innehåller information om Wings verksamhet under verksamhetsåret 1 
maj 2019 – 30 april 2020 (säsongen 2019/2020). Verksamhetsberättelsen kompletterar Wings resultat- 
och balansräkning för verksamhetsåret. I Bilaga 1 finns mer information om Wings.  

Årsmötet 18 juni 2019 

Vid årsmötet på Best Western Plus Park Airport Hotel beslutades att välja Johan Karlsson till ordförande 
(omvald, 1 år). Som övriga styrelseledamöter valdes Thomas Helander (omvald, 1 år), Mathias Stegfeldt  
(omvald, 2 år), Catrine Wisemark (omvald, 2 år), Per Ottenström (nyvald, 2 år), Jesper Romell (nyvald, 1 
år).  Annika Bröms, Tommy Larsson, Henrik Larsson kvarstod. Årsmötet beslutade att välja Mats Grewe 
som suppleant (1 år) och Nils Pehrson som revisor (1 år). Vidare valde årsmötet Louisa Bergvall och 
Jenny Göransson till ledamöter i valberedningen (1 år).  Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens 
förslag att bibehålla medlemsavgiften på 200 kronor för alla medlemmar. 

Ekonomi och organisation 

Wings redovisade ett resultatmässigt överskott säsongen 2019/20. Föreningens intäkter uppgick till knappt 
5,9 mkr (0,1 mkr lägre än budgeterat) och kostnaderna till drygt 5,4 mkr (0,5 mkr lägre än budgeterat). 
Överskottet om knappt 450 000  (0,4 mkr högre än budgeterat) balanserades i ny räkning. Wings egna 
kapital uppgick per 30 april 2020 till drygt 871 000 kronor. Likviditeten har varit tillfredsställande under hela 
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verksamhetsåret. För fem år sedan var situationen annorlunda. Då redovisade Wings en förlust på 350 
000 kronor och det egna kapitalet uppgick till minus 1,4 mkr. Mycket har således hänt sedan dess.  

I syfte att säkerställa en fortsatt långsiktig stabil ekonomi och för att över tid möjliggöra en viss 
avkastningsränta har Wings, efter samråd med Handelsbanken, beslutat att avsätta 250 000 kronor och ett 
månatligt direktsparande i en av bankens fonder med begränsad risk. 

För att begränsa de påtagligt negativa effekterna av COVID 19 har Wings vidtagit kostnadsbesparande 
åtgärder och ansökt om tillgängliga bidrag för att kompensera för intäktsförluster till följd av COVID 19.   

Wings har förstärkt organisationen i kansliet genom att anställningen av Anna-Lena Hildelid som sköter 
bokföring och annat på deltid (25 %).  

Sport 

Wings A-lag var tillbaka i Hockeyettan efter en sejour i Hockeytvåan. Den sportsliga målsättningen inför 
säsongen 2019/20 var att bibehålla platsen i Hockeyettan. Wings överraskade många med att ta poäng 
mot de etablerade topplagen. Wings aspirerade länge på en plats till Allettan men orkade inte hela vägen. 
Wings slutade på en hedervärd sjätte plats i grundserien och hade därmed skaffat sig bästa möjligaste 
utgångsläge i den svårspelade fortsättningsserien. Med två omgångar kvar säkrade Wings platsen i 
Hockeyettan. Målet för säsongen var därmed uppnått.  

Wings J20 spelade i J20 Elit Östra. Målsättningen var att placera sig bland de fyra bästa lagen. Målet 
uppnåddes, låt vara att det blev klart först i den sista omgången. I play off till kval till superelit förlorade 
Wings mot Almtuna och säsongen var därmed över för Wings J20.   

Wings J18 spelade i J18 Elit Östra. Wings fick kriga hårt för poängen. I fortsättningsserien slutade Wings 
på femte plats. Det innebar att Wings blev tvungna att spela en svår kvalserie. Wings inledde bra och 
ledde kvalserien när förbundet beslutade att ställa in allt fortsatt spel på grund av COVID 19. Som ledare 
av kvalserien säkrade Wings fortsatt spel  i J18 Elit Östra. Målet för säsongen var därmed uppfyllt.  

Wings barn- och ungdomslag (U9-U16) deltog i för respektive årskull relevanta serier i Uppland och i 
Stockholm. Lagen var också med i cuper på hemmaplan och runt om i landet. Föreningen har inte några 
lagrelaterade sportsliga mål för barn- och ungdomsverksamhet. Även om det är tävling på träning och 
match står resultaten inte i fokus. Sju spelare i Wings var representerade  i Upplands TV-pucklag för 
pojkar (4 spelare) respektive flickor (3 spelare). 
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Wings nybildade Ladies skrev historia. Wings Ladies, med en trupp på över 30 spelare, hade serie- och 
hemmapremiär den 5 oktober 2019. Även veteranlaget X-Wings, som formellt är en egen förening, bidrog 
till Wings på många sätt, även ekonomiskt.  

Wings Hockeyskola och Skridskoskola för Alla  

Wings fortsatte att utveckla den populära Hockeyskolan, som sponsras av William Karlsson (Vegas 
Golden Knights) och som skänkte 100 klubbor. Hockeyskolan hade premiär den 28/9. Alla ledare fick 
genomgå en intern utbildning Träningar bedrevs två gånger i veckan. Totalt genomfördes 45 träningar. 
Under mars erbjöds gratis prova-på träningar. I Hockeyskolan deltog närmare 100 barn.  

Wings Skridskoskola för Alla är ett projekt som Wings driver för att ge möjlighet för flera barn att lära sig att 
åka skridskor. Skridskoskola för Alla riktar sig till alla barn mellan 5-10 år och är gratis. Skridskoskolan 
började 27/10 och pågick till 19/1. Alla deltagare fick Wings Skridskoborgarmärke som ett bevis på sina 
kunskaper.  

Hockeygymnasiet  

Wings erbjuder i samarbete Arlandagymnasiet ett av Svenska Ishockeyförbundet certifierat lokalt 
ishockeygymnasium. Eleverna vid Hockeygymnasiet har morgonträning (is eller fys) 4-5 gånger i veckan. 
Wings sportchef, David Lundmark, är anställd vid Arlandagymnasiet som instruktör/lärare. Utbildningen 
håller en hög nivå och lockade många elever/spelare till Arlandagymnasiet och Wings. 

Övrigt  

Wing har under året genomfört ett flertal camper (uppstart, höstlov, jullov och sportlov), cuper och andra 
arrangemang. Spelarna/medlemmarna har sålt lotter, arbetat som parkeringsvakter och delat ut 
goodiebags med mera. Exempel på aktiviteter/insatser är följande:    

• Barnens Dag (5/5). Wings var med och hjälpte till i samband med Barnens Dag, som arrangeras av 
Märsta Förenade Åkeriföretag. Wings fungerade som parkeringsvärdar och sålde korv och dricka. 
Wings Hockeyskola visade upp sig.  

• VIP-kväll för sponsorer (4/6). Wings arrangerade tillsammans med Erikssunds Säteri en VIP-kväll på 
Solvalla för Wings sponsorer. 

• Valsta Night (7/6). Wings J20 var på plats och erbjöd grillade hamburgare vid Valsta centrum i 
samband med Valsta Night, som arrangerades av Sigtuna kommun.  
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• Resport Trophy (30/8-1/8). Wings var med som arrangör av en av Sveriges största cuper, Resport 
Trophy för U13. Wings Team 07 deltog i cupen. 

• Nattvandring (24/8): Wings (Team 05) nattvandrade i Sigtuna i samband med skolstarten.   

• RA-Golfen (30/8). Wings var representerade i den årliga ”RA-Golfen” som gick av stapeln på Wäsby 
GK.  

• Wings Cup (14/9). Wings (Team 10) genomförde en egen cup i Pinbackshallen. 

• Girls Icehockey Day (12/10). Wings arrangerade en heldagscamp bara för tjejer.  

• Mustaschkampen (november). Wings A-lag deltog i och var med och samlade in pengar till kampen 
mot prostatacancer.  

• Vinterbytardag för Alla (9/11). Wings (Team 06/07) arrangerade en vinterbytardag i samarbete med 
Upplands Motor Arlandastad. 

• Parkeringsvärdar. Wings A-lag och juniorlag tjänstgjorde som parkeringsvärdar i Steninge Slottsby i 
samband med julmarknaden och julkonserter med Carola (23-24/11, 28-30/11 ,1/12, 6-8/12 och 13-
15/12).  

• Wings firade Åke Lönnermo som fyllde 70 år (5/12). Åke, som arbetar ideellt, är med i matchkommittén 
som svarar för sekretariatet och utvisningsbåsen i samband med A-lagets hemmamatcher. Match efter 
match. Säsong efter säsong. Utan Åke och resten av funktionärerna i matchkommittén skulle det inte 
fungera.  

Wings är med i Folkspels reklamfilm som du kan se här. Wings har också fått en helt egen låt, Wings On 
Ice, som är producerad av Chris Widinghoff och Andy Lindh på Ugly Elevaror Studios. Låten finns på 
Spotify. 

Avtal med Warrior och Intersport. Wings har under säsongen ingått ett långsiktigt samarbetsavtal med 
Warrior Hockey. Detta innebär en ny profil för Wings. Avtalet med Warrior gäller till och med säsongen 
2023/2024. Wings har även ingått ett nytt avtal med Intersport (Boländerna) som gäller för motsvarande 
tid. Wings är således numera en Warrior-klubb som gör sina inköp hos Intersport.  

Avtal med Sigtuna kommun. Wings har träffat ett nytt avtal med Sigtuna kommun avseende 
Pinbackshallen. Wings betalar Sigtuna kommun 302 500 kronor i hyra för säsongen 2020/2021. Avtalet 

https://www.expressen.se/tv/sport/foreningsliv/utan-henne-skulle-vi-inte-vara-har-i-dag/
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ger Wings istider i A-hallen vecka 33 – 13 och i B-hallen vecka 41 – vecka 9. Wings är inte den enda 
föreningen som bedriver verksamhet i Pinbackshallen.  

Avtal med Starzone. Wings har även ingått ett nytt avtal med Starzone för att säkerställa en ännu bättre 
ishockeyutbildning för Wings barn och ungdomar. Starzone kommer, vid sidan av lagens ordinarie 
träningar, att genomföra 60 specialträningar med Wings U9 - U14 . Specialträningarna syftar till att 
utveckla spelarnas individuella färdigheter med fokus på teknik. Starzone har en unik off ice 
träningsanläggning i Arlandastad.  

Framtiden 

Wings har under de senaste åren byggt upp ett positivt eget kapital som är större än vad Svenska 
Ishockeyförbundet har krävt. Till skillnad från många andra klubbar har Wings en buffert och pengar på 
banken. Wings står därför starkt även om de negativa effekterna av COVID 19 är påtagliga. Till följd härav 
och med stöd av ideella insatser och välvilliga sponsorer kan föreningen investera bl.a. i en helt ny 
skottramp för off-ice träning och nya matchtröjor till alla barn- och ungdomslag.  

Wings har olika mål för olika delar av verksamheten. Över tid ska Wings inom ramen långsiktigt hållbar 
ekonomi etablera sig som ett topplag i Hockeyettan med en betydande andel spelare från Wings egen 
organisation. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att fortsätta att utveckla hela verksamheten, från 
Hockeyskola till A-lag. I det lite längre perspektivet behövs en ny anläggning. Pinbackshallen har snart 
funnits i 40 år. Pinbackshallens bäst före datum har redan gått ut, både operativt, ekonomiskt och 
miljömässigt. Sigtuna kommun behöver en ny, modern anläggning, som knyter samman idrott med skola, 
näringsliv och samhälle. Wings är en naturlig partner i en sådan process. Senast år 2025 borde spaden 
sättas i marken för Sveriges modernaste anläggning. 
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BILAGA 1 – MER OM WINGS 
Wings  är en ideell förening. Wings har funnit i mer än ett halvt sekel och är lokalt förankrad idrottskultur. 
Wings har sitt ursprung i Arlanda HC, som etablerades 1963. Tio år senare, 1973, slog Arlanda ihop sig 
med Rosersberg och bildade RA 73. Klubben bytte sedan namn till Arlanda HC. Inför säsongen 2007/2008 
ändrades namnet till det nuvarande, Wings HC Arlanda (”Wings”).   

I Wings är klubbkänslan stark. Vi som är i Wings älskar Wings och är stolta över klubbmärket som vi bär 
med vördnad. Wingsfamiljen träffas i Pinbackshallen. Hallen, som ägs och drivs av Sigtuna kommun, 
ligger vid Pinbacken. Pinbackshallen stod klar 1986 och är ritad av en berömd arkitekt, Ralph Erskine. I 
anslutning till Pinbackshallen ligger en träningshall, B-hallen. Grunden till B-hallen lades bokstavligen av 
Wings medlemmar. I Pinbackshallen ska alla kunna känna sig trygga. Här vill vi ha det så trivsamt som 
möjligt. Här ska ge varandra energi. Trygghet, trivsel och energi är något som alla måste bidra med. 
Pinbackshallen är också vår borg. Här försvarar vi oss till varje pris. När det är match är det vi mot dem 

Wings driver en Hockeyskola, åtta barn- och ungdomslag (U9 - U16) och två juniorlag i regionselit. Wings 
har representationslag som är etablerat i Hockeyettan. Wings har ett damlag, Wings Ladies, och ett 
veteranlag, X-Wings (som är en  egen förening). Wings driver även Skridskoskola för Alla. Wings har ett 
nära samarbete med Arlandagymnasiet som erbjuder ett av Svenska Ishockeyförbundet certifierat, lokalt 
elitinriktad ishockeygymnasium. Wings driver också en cafeteria i Pinbackshallen. I Pinbackshallen finns 
ett kansli, det är navet i föreningen. 

Barn- och ungdomsverksamheten har alltid varit en central del av föreningens verksamhet. Tusentals barn 
och ungdomar har genom åren fått lära sig att åka skridskor, spela ishockey och uppleva idrottens och 
livets med- och motgångar i Wings. Idag ser vi barn och ungdomar vars far- och morföräldrar varit 
engagerade i klubben. 

Wings har många anhängare och supportrar. Flera av de mest hängivna ingår i Wings inofficiella 
supporterklubb, Wings 99’ers. De brukar själva säga att den är till för några som inte är riktigt hundra. Det 
stämmer inte. För är det några som går ”all-in” för Wings är det 99’ers. Det gör även eldsjälarna i Wings 
matchkommitté, våra ideellt arbetande funktionärer som alltid bemannar sekretariatet, utvisningsbåsen och 
svarar för statistikrapportering i samband med A-lagets alla hemmamatcher. 
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Det var oftast inte bättre förr, men av historien finns mycket att lära. En som vet det mesta om Wings är 
Roland ”Rolle” Sandberg. Han har arbetat för klubben som materialförvaltare och allt-i-allo sedan den 
bildades. Rolle är en av många profiler i Wings. Nu har Rolle gått i pension. Men är ändå med i och 
arbetar för klubben. Det är guld värt.  

I Wings går bredd- och elitverksamheten hand i hand. Klubben har fostrat många framstående spelare. 
Flera har representerat landslaget. Några har blivit världsstjärnor. Andra är på god väg. Det är en 
bekräftelse på att klubben ger den utbildning som krävs för att nå den absoluta toppen. Bland de mest 
framstående spelarna från Wings finns till exempel Ulf Isaksson, bröderna Erik och Anders Huusko, Björn 
Danielsson, Tony Mårtensson och, inte minst, William Karlsson. Alla har en stark anknytning till Wings och 
har representerat Tre Kronor och/eller har spelat i NHL eller KHL. Wings har också haft och bidragit till att 
utveckla framstående ledare. Roger Melin är ett av många exempel.    

Wings är inte bara ett namn på en registrerad ideell förening. Wings logotyp/figurmärke är inarbetade 
varumärken. Det är kännetecken som utmärker och särskiljer Wings. Nära förknippat med Wings historia 
är också den så kallade Kluringen, som i en moderniserad version numera tjänar som symbol för 
Hockeyskolan. 

                                                   


