
Hammarby Hockey Support 

K.F.I.B (Bamsingarna) 
Verksamhetsberättelse 2022 

Föreningen höll årsmöte 2022-04-26. 

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

sekreterare Håkan Blomstrand samt ledamöterna Teo Brunström, Kenneth Larsson, Anders 

Lidsle, Annica Svensson och Frida Svensson. 

Revisor har varit Claes Berglund, och revisorssuppleant Sverre Furberg. 

Valberedningen har bestått av Michael Kender (sammankallande) och Kurt Pellas. 

Styrelsen har under året sammanträtt 5 gånger. 

Medlemsantalet under 2022 har varit 122 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 varit representerade på så gott som alla Hammarby Hockeys a-lagsmatcher 

under året, för både dam- och herrlag. Vi har inte ordnat några organiserade resor, men 

däremot hjälpt till att samordna resor för de som velat ta sig till främst damernas 

bortamatcher på längre avstånd såsom Malmö och Umeå. 

Bamsingarna påpekade med en motion vid Hammarby Hockeys årsmöte att vi som förening 

inte kan förväntas ansvara för hockeyns evenemang. Många av våra styrelseledamöter och 

andra medlemmar har dock hjälpt till vid hockeyns hemmamatcher som bl.a. publikvärdar, 

tv-producenter och båspersonal. 

Bamsingarnas Stångkorvsliga genomfördes i vanlig ordning, och på herrsidan var det Sammy 

Andersson som segrade i sin första säsong i Hammarbytröjan. 

I damlaget var det Linnea Örnqvist som samlade ihop flest korvar och vann ligan för första 

gången. Segrarna belönades med varsin korg med godsaker. 

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

säsongen 2022/2023, som avgörs under nästkommande verksamhetsår. 

Bamsingarnas webbradioverksamhet har fortsatt varit vilande, då så gott som alla 

hockeymatcher numera sänds på webben. 



Vi har inte haft någon souvenirförsäljning alls under året, på grund av bristande resurser och 

en ekonomi som inte tillåtit några större inköp. 

Priset ”Så Jävla Bra” har fortsatt varit pausat – dels på grund av pandemi, dels på grund av 

att Hammarby Hockey inte haft några större evenemang där det varit lämpligt att 

uppmärksamma detta. Pristagare är dock utsedda av styrelsen och kommer förhoppningsvis 

kunna prisas under kommande verksamhetsår. 

Den 28 maj anordnades innebandyturneringen Bamsing Floorball Cup i Sjöstadshallen. 

Supportar samt spelare och ledare från Hammarbys juniorlag deltog, men tyvärr inga a-

lagsspelare den här gången. 

Den 13 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, Felicia Åberg och Måns Hallén Seppänen.  

I samband med vårserierna för dam- och herrlag, anordnade vi insamlingen ”Kassar för 

kassan” till förmån för Hammarby Hockey. Insamlingen inbringade 4 020 kr. 

I samband med a-lagens hemmamatcher kring lucia bjöd vi publiken på glögg och 

pepparkaka. Vid en av herrarnas hemmamatcher målade vi ett tifo för att uppmärksamma 

Bamsingarnas 20-årsjubileum. Delar av tifot användes även under en av damernas 

hemmamatcher.  

 

Aktiviteter (ej med och kring Hammarby Hockey) 

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 flera ”social söndagar” under våren och sommaren då vi bl.a. spelade boule 

och kubb. 

 

 

Styrelsen i Bamsingarna Hammarby Hockey Support K.F.I.B 
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