
Hammarby Hockey Support 

K.F.I.B (Bamsingarna) 
Verksamhetsberättelse 2020 

Föreningen höll årsmöte 2020-02-26. 

Styrelsen har under året bestått av ordförande Henric Wauge, kassör Victor Nyström, 

sekreterare Håkan Blomstrand samt ledamöterna Kenneth Larsson, Annica Svensson och 

Frida Svensson. 

Revisor har varit Claes Berglund, och revisorssuppleant Sverre Furberg. 

Valberedningen har bestått av Kjell Svensson (sammankallande) och Michael Kender. 

Styrelsen har under året sammanträtt 5 gånger. 

Medlemsantalet under 2020 har varit 143 st 

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 

Covid 19-pandemin har i mycket stor utsträckning påverkat Hammarby Hockey, och därmed 

också Bamsingarnas verksamhet under året. Publikbegränsningar har gjort att närvaron på 

matcherna under hösten inte kunnat vara lika god som tidigare år. 

Under våren var Bamsingarna representerade på alla Hammarby Hockeys a-lagsmatcher på 

herrsidan, nästintill alla matcher på damsidan samt ett flertal juniormatcher. 

Bamsingarna har haft en god kommunikation med Hammarby Hockey och hjälpt till vid 

hockeyns hemmamatcher som bl.a. publikvärdar, tv-producenter och båspersonal. 

Vi har under början av året ordnat resor med bilar och minibussar till ett flertal av hockeyns 

bortamatcher utanför Stockholmsområdet, och hade planerat att fortsätta med det under 

hösten om inte covid-19 velat annorlunda. 

Bamsingarnas Stångkorvsliga genomfördes för elfte gången 2019/2020 och vanns för andra 

gången av Sebastian Andersson, som belönades med en korg fylld med godsaker. Många 

medlemmar deltog genom att dela ut stångkorvar under säsongens matcher. 

För damlaget var det fjärde gången Stångkorvsligan avgjordes, där var det Linnea Holterud 

Olsson som vann för tredje gången – även hon belönades med en korg med godsaker. 

Under hösten startades nya upplagor av Stångkorvsligan för både damer och herrar 

säsongen 2020/2021, som avgörs under nästkommande verksamhetsår. 



Bamsingarnas webbradioverksamhet har i stort sett varit vilande under året, med anledning 

av att samtliga herrmatcher numer sänds i webb-tv. Vi gjorde ett försök med radiosändning 

från en av damlagets bortamatcher, men tekniken samarbetade inte och det blev därför en 

spontan livesändning på Facebook istället vilket var uppskattat. Vi hade planer på att 

fortsätta med detta, men damernas serie pausades kort därefter. 

Bamsingarna medverkade med souvenirbord på Bajenkvällen den 1 februari, och sålde slut 

på i princip hela lagret.  

Priset ”Så Jävla Bra” delades ut för åttonde gången, i samband med Bajenkvällen på Hovet 

den 1 februari. Priset gick till Robin Jalkerud och Robban Ljung. 

Den 1 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. Deltagarantalet blev rekordstort!  

Segrare blev ett lag bestående av Lasse Rönnqvist, Magnus Nilsson och Casper Siösteen. Ett 

paket mandelkubb delades traditionsenligt ut till det lag som lyckades sämst, nämligen 

Joonas Routsaari, Tobias Jansson och Zelma Back. 

I samband med Hockeyettan Östra vår 2019/2020, och damernas matcher efter nyår i 

Damettan Östra, anordnade vi insamlingen ”Kassar för kassan” till förmån för Hammarby 

Hockey. Insamlingen inbringade 5 763 kr. 

Bamsingarna ordnade under hösten en insamling för en målvaktsutrustning till Hammarbys 

Team 2012, som inbringade 2 175 kr. 

 

Aktiviteter (ej med och kring Hammarby Hockey) 

På initiativ av medlemmen Kurt Pellas instiftades priset ”Fridas tårar”, som ska gå till årets 

mest hängivna supporter. Priset gick till Frida Svensson, vars tårar i samband med 

bortamatchen mot Enköping också gav namn till priset. Hela prissumman skänktes av 

initiativtagaren. 

Bamsingarna nedlade blomster på Pelle Lindberghs grav på dennes födelsedag den 24 maj, 

där ett dussintal medlemmar och andra Pelle-vänner närvarade. Samma dag besökte vi 

också vår hedersmedlem Marcus Zieglers och vår bortgångne vän Hasse Hedbergs respektive 

gravar, och nedlade blomster även där. 

Vi samlades för en ”social söndag” under sommaren då vi spelade minigolf och målade 

banderoller. 

Bamsingarna hjälpte ”damtifogruppen” att pryda Hammarby IP med banderoller och flaggor 

vid de fotbollsmatcher som spelades utan publik under säsongen. 

Bamsingarna har under året haft ett innebandylag i Korpen (3-manna utan målvakt). 
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