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Inledning - Introduction 

Säsongen är snart till enda. Vilken säsong det har blivit pga. pandemin mm. Inga tävlingar, inga sammankomster, 

inga tester, nedstängda ishallar, tuffa restriktioner, ny tränare anställd, byte av tränare, ny styrelse som hoppade 

av, ytterligare ny styrelse som tog vid. Vi kan hitta massvis med saker som varit jobbiga. Trots detta så känns det 

otroligt roligt att alla barn för det mesta är nöjda och glada. 

 

Vad har hänt? - What has happend? 

April är snart slut och isen är smält. Pratade med vaktmästaren idag och normalt sett tar det ca:2 veckor innan all 

is och vatten är borta från rinken. För att skynda på smältningen så hyvlar man av isen varje dag. 

 

Lördagen den 10: april genomförde vi en så kallat slingan uppvisning. Fantastiskt roligt att se så många 

engagerade föräldrar och glada barn på en och samma gång. Alla accepterade och tog sitt ansvar i att hålla sig till 

alla restriktioner vi kommit överens om. Sådan härlig lördag det blev. Tack alla inblandade. 

För er som inte sett åken så går det bra att titta på digitalt. Logga in på https://solidsport.com/osbykk så kan ni se 

alla uppvisningar. 

 

Vecka 14 hade Osby påsklov och vi körde på med massvis med träning både på och utanför isen. Roligt att se att 

det var många som deltog och gjorde veckan bra. 

 

Vi har haft ett föräldramöte med Benjamin där alla fick komma till tals och lyfta sina åsikter om träningstider, 

träningar i allmänhet. Ett mycket bra och givande möte då min känsla är att alla blev nöjda och glada. 

 

Vid ett par tillfällen så har styrelsen och några föräldrar suttit ner och börja prata om strategin för kommande 

säsong. Det finns många goda tankar och idéer som vi i styrelsen tar med oss. Önskvärt är så klart att vid ett par, 

tre tillfällen om året ska ha liknande träffar med alla föräldrar och arbetsgrupper. Mer tankar om detta kommer 

på årsmötet och kommande Kick Off. 

 

Så gott som all fakturering för träningskostnader, friköp, försäljningar etc. är nu utskickat. 

 

Delar av styrelsen har haft sitt andra möte med region Skåne. Så gott som alla föreningar i region Skåne har och 

har haft samma bekymmer som vi i Osby pga. pandemin. 

 

Off Ice träningar har kommit igång efter det att ishallen stängt ned. 

Framtiden - Future 

Sportgruppen – Sport Group 

Vi har tidigare informerat om att vi jagar tider för fullt i närliggande kommuner. I diskussioner med andra 

föreningar i Skåne så är det tyvärr så att vi inte får hyra oss in i andra ishallar. Senast idag (torsdag 29/4) 

blev alla våra istider i Hässleholms kommun annullerade. Flertalet föreningar stänger ned ishallen efter 

april månad, några har förlängt till slutet av maj. Enstaka föreningar har is hela året runt. Som sagt, otroligt 

tråkigt att vi inte kan ha eftersäsongsträning på is.  

 

För er som brukar vara med på Tyringelägret så är det fortfarande ovisst om det blir av. Skåne jobbar 

tillsammans med Tyringe som om att det skall bli av, men man har tyvärr inget besked att ge ännu. 

 

https://solidsport.com/osbykk


Hur vi, andra kommuner och Skåneregionen ser på framtiden och försäsong får tiden utvisa. Vi håller 

löpande kontakt och nästa gemensamma träff sker den 18:e maj. Förhoppningsvis har vi mer information 

att delge er efter detta. 

 

Uppstart för kommande säsong är planerat till vecka 33. OKK och OIK kommer att ha en gemensam träff 

tillsammans med vaktmästare och kommun för att lägga upp blockfördelningar, tävlingar, tester, matcher 

mm. i mitten av juni. 

 

Åkargruppen - Member Group 

Vi hade önskat att vi kunnat informera om något roligt inom denna del i föreningen. Som läget är nu så går 

det tyvärr inte då hela landet ”lamslås” av pandemin. Håll i och håll avstånd, så hoppas vi på att vi kan göra 

mer gemensamma aktiviteter efter sommaren. 

 

Vi tänker också oss en storstädning under sommaren i omklädningsrum, kontor, skridskoslipning, bodar etc. 

Här är vi väldigt tacksamma för ER hjälp. Alla kan inte för närvarande träffas och städa/röja samtidigt så 

försök att ta ett ryck där ni anser att ni kan hjälpa till.  

Ekonomigruppen - Economy Group 

Under våren brukar vi lägga mycket tid på att jaga sponsorer till vår show. Detta är ett stort ekonomiskt 

tapp för oss och vi behöver all hjälp vi kan få att få in pengar. Vi tänker oss att göra ett massutskick inom 

kort till tidigare sponsorer och försöka få in lite pengar trots att vi inte har en show. Kan DU stötta till med 

detta arbete så hör gärna av dig till styrelsen@osbykk.nu . 

 

Covid-19 bidrag för hösten/vårens ekonomiska tapp är i gång. Styrelsen jobbar med att skriva ner allt 

ekonomiskt tapp och vi får hoppas på att få ett ekonomiskt stöd från staten under våren. 

 

Budgetarbetet för kommande säsong är också i full gång och vår plan är att vi har 2 olika förslag klara till 

kommande årsmöte. 

Styrelse - Board 

OKK och Benjamin har under en tid ”testat” varandra och det känns ömsesidigt fantastiskt. Vi har haft en öppen 

dialog och pratat väldigt mycket om klubben och om Benjamins privata situation. Från vår sida så är allt perfekt 

och vi är väldigt nöjda med vad Benjamin bidragit för klubben.  

Benjamin själv tycker sig att föreningen har mer att jobba på, men ser en ljus framtid i hur vi vill jobba i 

föreningen. Det finns heller inga som helst tvivel från Benjamins sida när det gäller styrelse, åkare eller föräldrar i 

vårt engagemang och driv. Däremot så är den sociala delen (vilket vi visste om och informerat om) inte den bästa. 

 

Den stora frågan som då kommer upp i allas huvud: Kommer vi att ha Benjamin kvar i föreningen. 

Från styrelsens sida så råder inga tvivel på detta alls. Vi önskar självklart att vi kommande säsong har Benjamin 

kvar i föreningen. Eftersom ”Try out kontraktet” går ut i månadsskiftet och att vi tyvärr inte fått tillgång till mer is 

över sommaren så har vi kommit överens om att Benjamin åker hem över sommaren. 

Under sommaren kommer Benjamin att prova på ett helt annat yrke som han vill testa på. Hur det blir efter 

sommaren är det tyvärr ingen som vet i dagsläget. Vi i styrelsen har vetat om detta en tid och gjort vad vi kunnat 

för att övertala Benjamin om att skriva på för kommande säsong, men inte lyckats.  

Benjamin är mycket medveten om vad vi tycker och tänker. Jag och Benjamin är överens om att vi måste få ett 

definitivt svar senast den 31:e maj. Jag har även bett honom att skriva några rader om hur han själv ser på 

situationen, så här kommer det. 

 

 

 

mailto:styrelsen@osbykk.nu


 
“Dear parents, 

 

First I would like to thank all of you for the warm welcome you gave me and for your support during my time here. The season has now 

came to an end and I will be leaving for the summer. We have tried to plan and try to organize some camps for the summer but 

unfortunately due to COVID we could not get to any proper planning. About the start of the new season, I still don’t know if I will be 

the coach for next season here in Osby, this has nothing to do with the club, but for personal reasons I don’t know If I will be available, 

but I will try to give the board an answer as soon as possible. At the same time I would like to tell all of you that I had extensive talks 

with the board and specifically with Ola, and they have great plans to restore and grow the club in the best way possible, and I really 

believe that if you will all trust them and the club things will turn out great. I am and will be closely in contact with Ola and I gave him 

my full availability for any help or advice the club may need even when I will be away. 

I wish everyone a great summer and hope to see you all soon. 

 

Al the best  

 

Benjamin” 

 

Då kommer så klart nästa fråga: Hur blir det om inte Benjamin kommer tillbaka? 

Styrelsen har samtidigt som vi haft öppen dialog med Benjamin träffat ytterligare tränare. Vid sidan av så har även 

Benjamin varit med och träffat den eventuella tränaren. På måndag så kommer jag och sportgruppen att träffa 

honom online igen. Tränaren vi träffat är en kille och är 29 år gammal. Han har åkt konståkning på elitnivå och 

representerat sitt land i konståkning. Han har i stort sett samma bakgrund som Benjamin med att ha varit tränare 

lite var som i världen. Min personliga känsla är att han är lika duktig som Benjamin. 

Vi för även en väldigt öppen dialog om hur vi känner och tänker om Benjamin. Benjamin är första valet och det 

har han full förståelse för. Dock så kan han eller vi inte vänta in i det sista och bestämma oss. Vi behöver ta ett 

beslut i frågan i slutet av maj/början av juni. 

 

Årsmötet är planerat den 6/6.  

Till årsmötet ber jag respektive gruppledare skriva ner verksamhetsberättelsen för den gångna säsongen. 

Detta skickas till styrelsen@osbykk.nu  

Mer information om årsmötet hittar ni på https://osbykk.nu/?p=2208  

Vi hoppas verkligen att så många som möjligt kan deltaga så att vi får en så rättvis rösning som möjligt. 

 

Avslutning – Termination 

Tack alla som hjälper till och driver föreningen framåt. Vi får hålla ut några månader till sen hoppas vi på att allt 

blir normalt igen. 

Lycka till med allt och ta hand om varandra. Vi ser fram emot en grym vår, sommar och en fantastisk säsong 

21/22. 

Som avslutning så vill jag passa på att önska alla en riktigt skön sommar och semester. 

Mvh. Ordförande Ola 
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