Hammarby Hockey Support
K.F.I.B (Bamsingarna)
Verksamhetsberättelse 2021
Föreningen höll årsmöte 2021-03-09.
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 Kurt Pellas och Michael Kender.
Styrelsen har under året sammanträtt 5 gånger.
Medlemsantalet under 2021 har varit 112 st. Detta är ett tapp på 31 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 fortsatt under 2021 under mycket stor utsträckning påverkat
Hammarby Hockey, och därmed också Bamsingarnas verksamhet under året.
Publikbegränsningar har gjort att närvaron på matcherna under 2021 inte kunnat vara lika
god som tidigare år.
Bamsingarna var ändå 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 inte ordnat några resor då det knappt spelats några matcher utanför
Stockholmsområdet denna säsong.
Bamsingarnas Stångkorvsliga genomfördes för damlaget för femte gången 2020/2021, dock
blev den avbruten då säsongen bröts och då stod Linn Asplund som ledare.
På herrsidan blev Oscar Wallden den med flest korvar när säsongen gick i mål, och belönades
med applåder och korg med diverse lyxigheter.

Bamsingarnas webbradioverksamhet har i stort sett varit vilande under året, med anledning
av att samtliga herrmatcher numer sänds i webb-tv. Även damernas matcher sänds numer i
TV. Vi har dock planer på att uppgradera vår utrustning om intresse finns.
Bajenkvällen blev inte av 2021. Även ”Så jävla bra” blev inställd 2021 pga covid-19.
I spöregnet i augusti spelade den årliga Stanley kubbturneringen. Det blev deltagarrekord
med råge och vinnare blev till slut Philip Nilsson, Anton Tommosborn och Robert Grääs.
Då damernas säsong pausades och senare skrotades var endast herrarnas serier inblandad i
kassar för kassan. 7 206 kr betalades in till Hammarby Hockey.
Aktiviteter (ej med och kring Hammarby Hockey)
Priset Fridas tårar delades ut till Stefan Ståhl och betalades av initiativtagare Kurt Pellas.
Bamsingarna nedlade blomster på Pelle Lindberghs grav på dennes födelsedag den 24 maj,
där ett dussintal medlemmar och andra Pelle-vänner närvarade.
Vi samlades för ett par ”sociala söndagar” under sommaren då vi bland annat spelade
minigolf och boule.
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