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Vetlanda Bandyklubb

• Grundad 1945

• 3 SM-guld för 
seniorer

• 17 SM-guld för 
juniorer

• Hemmaarena 
Hydro Arena

• 43 säsonger i 
högsta serien

• Ca 200 
ungdomsspelare

• Ca 50 ideella 
ungdomsledare

Vetlanda Bandyklubb är en förening som med 
delaktighet och långsiktighet kombinerar 
ungdomsverksamhet och elitsatsning. I över 75 år har 
vi med våra gulsvarta färger bidragit med 
vardagsglädje till spelare, ledare och publik och spridit 
vår hemstad Vetlanda över hela Sverige. Vi utövar en 
klassisk svensk vinteraktivitet och vill göra det till en 
självklar upplevelse av ett modernt samhälle.



Vision Vetlanda Bandyklubb ska vara Höglandets mest 
populära vinteraktivitet att utöva och uppleva. 



Det Småländska Höglandet

Vetlanda Bandyklubb definierar vår hemmaplan som det Småländska 
Höglandet, vilket inkluderar kommunerna Vetlanda, Nässjö, Eksjö, Sävsjö, 
Tranås och Aneby. Det här vi ser vårt huvudsakliga upptagningsområde av 
såväl spelare, ledare, sponsorer och publik och vi är stolta över att 
representera vår hemmaplan runt om i Sverige. Men det innebär också att 
VBK som den största bandyföreningen i regionen måste vara aktiva i 
samarbetet med övriga klubbar på Höglandet för att stimulera utvecklingen 
av bandyn i hela regionen och vara en synlig förebild för spelare och ledare i 
de övriga bandyklubbarna. 



Den mest populära vinteraktiviteten

Att vara den mest populära vinteraktiviteten på Höglandet innebär inte bara 
att vara den förening som lockar mest publik till A-lagets matcher*. Det 
handlar lika mycket om att vara den aktivitet som flest barn och ungdomar 
vill testa på att utöva under vinterhalvåret. Att vara den vinteraktivitet som 
engagerar mest vid fikabord runt om på Höglandet. Och att vara den 
aktivitet som människor och företag från vår geografiska marknad i första 
hand väljer framför konkurrens från andra aktiviteter under vinterhalvåret. 

* Enligt Vetlanda-Postens sammanställning av alla klubbars publiksiffror var VBK 2018 den förening som lockade flest åskådare i 
snitt bland vinteridrotterna i tidningens område.



Att utöva och uppleva

Vetlanda Bandyklubbs verksamhet kretsar kring bandy och ger människor 
en möjlighet att både utöva och uppleva en av de mest klassiska 
vinteraktiviteterna i Sverige. Föreningens verksamhet lever på att vi gör 
denna vinteraktivitet till en självklar upplevelse i ett modernt samhälle för 
ungdomar i vår lokala geografi. Att vara ett attraktivt val för att utöva en 
vinteraktivitet både för de flesta ungdomarna och de bästa elitsatsarna är 
också det som ska locka människor och företag i den lokala geografin till att 
under vinterhalvåret uppleva bandy.



Kärnvärden
Vetlanda Bandyklubb ska kännetecknas av 
föreningens kärnvärden långsiktighet, 
delaktighet och vardagsglädje. 



Långsiktighet

Vetlanda Bandyklubb ska vara kända för en stark och långsiktig 
ungdomsverksamhet, som ska behålla människor i föreningen så länge som 
möjligt, antingen som spelare, ledare eller på annat sätt engagerade. 
Ungdomsverksamheten syftar till att långsiktigt förse elitverksamheten med 
egna spelare, och även bidra till utveckling av bandysporten på hela 
Höglandet genom att utbilda spelare som fortsätter spela bandy som 
seniorer i andra föreningar. Grunden i ett långsiktigt hållbarhetsarbete för 
VBK är ett ansvarstagande ekonomiskt arbete. Föreningens existens eller 
långsiktiga mål ska aldrig riskeras genom kortsiktiga eller riskfyllda 
ekonomiska beslut. 



Delaktighet

Vetlanda Bandyklubb är en semiprofessionell förening och oavsett avlönade 
resurser kommer ideellt arbete alltid vara en förutsättning för föreningens 
verksamhet. Både på och utanför isen krävs det framgångsrika lagbyggen 
för att föreningens verksamhet ska drivas framåt. VBK ska stimulera och 
värdesätta det ideella arbete som görs och aktivt arbeta för att ge 
föreningens engagerade en möjlighet att utvecklas och växa i föreningen. 
VBK:s framgångar bygger på att individen ser sin del av gemenskapen och 
tar ansvar för föreningens resurser utifrån sin roll.



Vardagsglädje

Oavsett roll i föreningen vänder sig Vetlanda Bandyklubb till människor som 
söker det långsiktigt byggda, med inslag av glädjefyllda kickar i vardagen. 
VBK ska ge glädje i vardagen åt alla som engagerar sig i och runt 
föreningen. Glädjen av att ta sina första skridskoskär, att ha lärt ut 
överstegsåkning till en ny kull, att få träffa sin idol från A-laget, att skriva sitt 
första A-lagskontrakt eller att jubla på läktaren efter ett avgörande mål. Här 
ska varje person känna sig välkommen och uppskattad för det som den 
personen bidrar med till föreningen.



Strategi

Vetlanda Bandyklubb arbetar utifrån Strategi 4 
Stjärnor för att uppnå föreningens vision. I 
denna definieras områdena bandy, marknad
och föreningen som de tre strategiska 
stjärnorna. 

Se separat presentation för mer information om Strategi 4 Stjärnor



Strategisk stjärna: Bandy

Vetlanda Bandyklubb spelar bandy. Det har vi gjort sedan 1945. Men för att 
hela föreningen ska spela bandy på det sättet som Vetlanda Bandyklubb vill 
spela bandy är just bandy en av föreningens strategiska stjärnor. Syftet med 
detta är att jobba likriktat från yngsta ungdomslag till seniorlag, för att 
utveckla lag och individer enligt VBK:s kärnvärden och för att naturligt slussa 
spelare och ledare mellan åldersnivåer i föreningen. 



Strategisk stjärna: Marknad

I Vetlanda Bandyklubbs vision framgår att föreningen ska vara den mest 
populära vinteraktiviteten att utöva och uppleva på det småländska 
höglandet. Att nå dit kräver ett aktivt bearbetande av marknaden, den lokala 
geografin som fastställs i visionen. Marknadsarbetet är också den största 
delen av föreningens intäkter vilket gör att marknad är en av VBK:s 
strategiska stjärnor. 



Strategisk stjärna: Föreningen

Vetlanda Bandyklubb är en ideell förening som värdesätter de möjligheter 
och tar sig an de utmaningar som det innebär att vara en stor ideell förening 
med både elit- och ungdomsverksamhet. Därför är det aktiva 
föreningsarbetet och utvecklandet av detta en strategisk stjärna i 
föreningens verksamhet. I enlighet med föreningens kärnvärde långsiktighet 
sätts en sund föreningsekonomi i alltid i det främsta rummet. 



Vetlanda Bandyklubb
www.vetlandabk.se


