Hammarby Hockey Support
K.F.I.B
Verksamhetsberättelse 2017
Föreningen höll årsmöte 2017-03-23
Styrelsen har under året bestått av ordförande Henric Wauge, vice ordförande Victor
Nyström, kassör Turbo Hellman, sekreterare Håkan Blomstrand samt ledamöterna Kenneth
Larsson, Kurt Pellas och Annica Svensson.
Revisor har varit Claes Berglund, och revisorssuppleant Lena Andersson.
Valberedningen har bestått av Peter Andersson (sammankallande) och Kjell Svensson.
Styrelsen har under året sammanträtt 9 gånger.
Medlemsantalet under 2017 har varit 143 st, vilket är en minskning med ca 25% jämfört med
2016 då antalet var rekordhögt.
Vi har kommunicerat med medlemmarna via hemsida, e-post och sociala medier, och
givetvis vid Hammarby Hockeys matcher samt andra aktiviteter då vi varit representerade.
Aktiviteter med och kring Hammarby Hockey
Bamsingarna har haft en god kommunikation med Hammarby Hockey och hjälpt till vid
hockeyns hemmamatcher som bl.a. publikvärdar och båspersonal.
Bamsingarna har varit representerade på alla Hammarby Hockeys a-lagsmatcher på
herrsidan, nästintill alla matcher på damsidan samt några juniormatcher.
Bamsingarna har varit matchvärd vid en av herrarnas hemmamatcher då vi priser till bäste
spelare i vardera lag. Vi har skänkt ett antal souvenirer till spelare och ledare. Vi har hjälpt
Hammarby Hockey att sälja säsongskort inför säsongen 2017/2018.
Vi ordnade flera minibussresor till matcher under året. Flera Bamsingar närvarade också i
Tallinn när Hammarby Hockey deltog i Crowns Baltic Challenge Cup under augusti.
Bamsingarnas Stångkorvsliga genomfördes för åttonde gången 2016/2017 och vanns av
målvakten Olle Wallberg, som belönades med en korg fylld med godsaker. Många
medlemmar deltog genom att dela ut stångkorvar under säsongens matcher.
Vi ordnade också en Stånkorvsliga för damlaget under deras första säsong, där var det
målvakten Linnea Holterud Olsson som vann – även hon belönades med en korg med
godsaker.

Under hösten startades nya upplagor av Stångkorvsligan för både damer och herrar
säsongen 2017/2018, som avgörs under nästkommande verksamhetsår.
Bamsingarna beslutade att inte sända webbradio från herrlagets hemmamatcher under
grundserien på grund av brist på personal. Sändningar har genomförts från några
bortamatcher.
Från damlagets hemma- och bortamatcher har vi sänt webbradio vid ett flertal tillfällen.
Vi har även liverapporterat från de flesta matcherna i Bamsingarnas grupp på Facebook.
Bamsingarna har haft souvenirbord på många av hockeyns hemmamatcher under året. Vi
deltog också med souvenirbord på Bajenkvällen den 28 januari. Där delades också priset ”Så
Jävla Bra!” ut för femte gången, till pristagarna Henrik Pettersson och Jack Persson (som
tyvärr inte kunde närvara).
Den 6 maj anordnade Bamsingarna en innebandyturnering, Bamsing Floorball Cup, där fyra
mixade lag gjorde upp om bucklan. Förutom medlemmar i Bamsingarna deltog spelare från
Hammarby Hockeys herrlag, damlag och J20. Vinnande lag blev ”Team Stångkorv” bestående
av Jeff Karlborg, Vendela Olsson, Albin Nyberg, Christoffer Lundin, Jonathan Tärnblom och
Kenneth Larsson. Bäste målgörare blev Christian Olsson, som belönades med en
Bamsingmugg.
Den 5 augusti anordnade Bamsingarna kubbturneringen ”Stanley Kubb” i Tantolunden där
supportrar spelade kubb och grillade korv tillsammans med spelare och ledare från
Hammarbys herr- och damlag. Segrare blev ett lag bestående av Tommy Hellman, Sebastian
Andersson och Jesper Liljestrand. Det var tredje raka titeln för Jesper, och andra raka för
Sebastian.
I samband med Hockeyettan Östra vår 2016/2017, och damernas matcher efter nyår i
Damettan Östra, anordnade vi insamlingen ”Kassar för kassan” till förmån för Hammarby
Hockey. Insamlingen inbringade 10 200 kr.
Bamsingarna administrerade en insamling för att köpa en sponsorplats på ett av
spelarporträtten i SDC-hallen. Insamlingen lyckades bra och Bamsingarnas logga har suttit på
Marcus Berntssons porträtt under säsongen.
Aktiviteter (ej med och kring Hammarby Hockey)
Bamsingarna nedlade en krans på Pelle Lindberghs grav på dennes födelsedag den 24 maj.
Vid ett flertal tillfällen under året har vi ordnat ”sociala söndag”, då vi samlats för olika
aktiviteter som minigolf och kubbspelande.
Vi har anordnat hockeyträningar för medlemmar och andra intresserade vid några tillfällen
under året. Intresset har svalnat och antalet tillfällen har därför inte varit lika många som vi
hoppats från början.
Bamsingarna har under året haft ett innebandylag i Korpen (3-manna utan målvakt).

Vi har INTE genomfört följande punkter i verksamhetsplanen:
-

Hållit medlemsmöte
Spelat hockey med Hammarbys a-lag på deras avslutande träning
Delta i fotbollsturneringen BF Cup om denna anordnas

En annan punkt i verksamhetsplanen som vi önskar hade gjorts bättre är att arbeta aktivt
för att engagera fler medlemmar i vår verksamhet. Vi upplever dock att det har blivit
bättre jämfört med föregående år.
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