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K.F.I.B
Verksamhetsberättelse 2018
Föreningen höll årsmöte 2018-03-27
Styrelsen har under året bestått av ordförande Henric Wauge, kassör Victor Nyström,
sekreterare Håkan Blomstrand samt ledamöterna Kenneth Larsson och Annica Svensson.
Revisor har varit Claes Berglund, och revisorssuppleant Lena Andersson.
Valberedningen har bestått av Stefan Ståhl (sammankallande) och Frida Svensson.
Styrelsen har under året sammanträtt 6 gånger.
Medlemsantalet under 2018 har varit 166 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
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 ett flertal juniormatcher.
Bamsingarna har skänkt ett antal souvenirer till spelare och ledare i Hammarby Hockey. Vi
har hjälpt Hammarby Hockey att sälja säsongskort inför säsongen 2018/2019.
Vi ordnade en bussresa till en bortamatch i Nyköping i februari, och har dessutom ordnat ett
flertal bortaresor med minibuss/personbil under året. Bamsingarna har varit representerade
på hockeymatcher från Skellefteå i norr, till Tranås i söder.
Bamsingarnas Stångkorvsliga genomfördes för nionde gången 2017/2018 och vanns för
andra året i rad av målvakten Olle Wallberg, som belönades med en korg fylld med godsaker.
Många medlemmar deltog genom att dela ut stångkorvar under säsongens matcher.
För damlaget var det andra gången Stångkorvsligan avgjordes, där var det Michelle Yucel
som vann – även hon belönades med en korg med godsaker.
Under hösten startades nya upplagor av Stångkorvsligan för både damer och herrar
säsongen 2018/2019, som avgörs under nästkommande verksamhetsår.

Bamsingarna sände webradio från ett fåtal matcher under året. Antalet sändningar minskade
med anledning av personalbrist och logistiska problem när Zinkens ishall stängdes under
hösten.
Vi har även liverapporterat från många av matcherna i Bamsingarnas grupp på Facebook.
Bamsingarna har haft souvenirbord på några av hockeyns hemmamatcher under året.
Souvenirförsäljningen har pga. brist på folk inte varit lika aktiv som vi önskat.
Vi deltog också med souvenirbord på Bajenkvällen den 27 januari. Där delades också priset
”Så Jävla Bra!” ut för sjätte gången, till pristagarna Tomas Lindgren och Marcus Ziegler.
Den 12 maj anordnade Bamsingarna för andra gången innebandyturneringen 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 Bamsinglir” bestående av Linn Hansén, Annie Åsell, Rasmus Eklöf, Axel Åström,
Lucas Bergström, Hugo Logge & Benjamin Thorén. Hockeyns lagkaptener Marcus Carlsson
och Linn Asplund vaktade varsin målbur – den förstnämnde spelade med det vinnande laget
i finalen.
Den 4 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 Nora Lindborg, Simon
Pousette och Robin Jalkerud.
I samband med Hockeyettan Östra vår 2017/2018, och damernas matcher efter nyår i
Damettan Östra, anordnade vi insamlingen ”Kassar för kassan” till förmån för Hammarby
Hockey. Insamlingen inbringade 3 724 kr.
Aktiviteter (ej med och kring Hammarby Hockey)
Bamsingarna nedlade en krans 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 nyinvalde hedersmedlem Marcus Zieglers grav, och nedlade en halsduk.
Vid ett par tillfällen under året har vi ordnat ”sociala söndag”, då vi samlats för olika
aktiviteter som minigolf och femkamp på Gröna Lund.
Bamsinghockeyn genomfördes på grund av sviktande intresse endast en gång under året.
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
Bamsinghockey ca en gång/månad under vinterhalvåret

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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