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Verksamhetsberättelse 2021 från Hemse BK:s Styrelse
Hemse BK har under året varit medlem i Svenska Fotbollsförbundet, Simförbundet,
Badmintonförbundet, samt genom dessa varit medlem i Sveriges Riksidrottsförbundet.
Medlemsavgiften har varit 100 kr för enskildmedlem & 350 kr för familj.
Styrelse har varit, Max Nilsson ordförande, Kent Nilsson vice ordförande, Per Klintbom kassör, BengtOve Bergvall ledamot, Marcus Pettersson ledamot, Mauritz Eriksson fotboll, Tony Nyman simning,
Shamima Aktar Badminton & Harald Olofsson anläggning. Suppleanter Simon Bolin & Kristoffer Green.
Sektionernas suppleanter har representerats av olika under året.
Revisorer Johan Rydqvist & Artur Forsberg, revisorssuppleanter Stefan Funk & Mats Nyström.
Valberedning Fotboll, Simning & Motion som sammankallande Fotboll.
Torgdagskommitté Tom Forsling.

Ordförande har ordet
Det har varit ett bra år. Jag tycker det är roligt att se att våra sektioner fortsätter att utvecklas.
Badmintonen har haft framgång i tävlingsspelet och fotbollen har ett fortsatt bra samarbete med FGBK.
Vi ser framemot att simsektionen äntligen skall få börja med simningen igen när Hemsebadet öppnar.
Även roligt att se att vi fortsätter att rekrytera nya ledare och deltagare till HBK. Jag vill tacka alla i
föreningen som hjälps åt med alltifrån träningar, matcher, evenemang, anläggning och styrelsen som
jobbar på olika sätt för HBK.

Max Nilsson ordförande Hemse BK 2021
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Verksamhetsberättelse fotboll 2021
Pojkar födda 07/08/09/10/11
Vi fortsatte vårt samarbete med Fardhem Garda BK för pojkar födda 2007 – 2011. Två lag anmäldes
till seriespel, pojkar 13 (första året 9 mot 9) samt pojkar 11 (7 mot 7) P-13 spelade sina hemma
matcher på Garda IP och P-11 spelade sina hemma matcher på Sudervallen.
Ett trettiotal barn har tränat gemensamt under året. Fem tränare varav en målvaktstränare samt två
stycken administrativa ledare har utgjort ledarstaben för de två lagen.
Vi tränade två dagar i veckan, en på Hemse och en i Garda. Under vintern tränade vi i Hemsehallen.
LOK-stödet har klubbarna ansökt om varannan vecka. HBK ordnade plan (Sudevallen) och domare åt
P-11 som spelade i gröna hemmatröjor och P-13 ordnade Fardhem plan åt i Garda och de spelade i
röda tröjor.
Pandemin satte dock sina spår på säsongen, inställda träningar och matcher förekom……
Målet för säsongen var att få ge spelarna möjlighet och rätt till spel där dem är i sin utveckling och i
rätt åldersgrupp. Vi har haft spelare som har getts chansen att spela några matcher i en serie högre
upp och några spelare har fått matcher i en lägre serie för att få känna sig in i olika roller och få se
vilken tillgång de är för sitt lag och se sin egen utveckling inom fotbollen.
Det har varit nyttigt för spelare, ledare och föräldrar.
Målet för kommande säsong är att öka lag-känslan i gruppen, vi ska alla jobba för varandra…
Under 2022 har vi anmält två lag, P-13 (första året 9 mot 9 igen) samt P-12 (går upp en serie alltså)
det med tanke att lagen ska komma närmare varandra och att alla kan spela i båda lagen och på så
sätt ges alla chans att spela på sin nivå.
Vi ser framemot 2022.
Ledare under året och framöver är, Mauritz, Stefan, Öystein, Pong, Tobbe och Desirée.
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5-manna Hemse BK
Laget har under 2021 bestått av ca 12 spelare, elva killar och tre tjejer. Mer eller mindre alla är födda
2012. Lagledare/tränare har varit Robert Flobeck och Jerry Nyström.
Antalet aktiva spelare är lite svårbedömt då det har varit väldigt olika hur många som kommer, och vilka.
Det har inte varit något större kontinuitet på det viset.
Två av tjejerna slutade till förmån för att spela i tjejlag och den tredje tillkom. Det är roligt att det
fungerar så bra att blanda tjejer och killar.
Laget tycker om inomhussäsongen och uppslutningen där har varit bra i början på året. När vi gick
utomhus på vårkanten så lade vi först träningarna på multiarenan vid skolan, vilket var uppskattat. Vi
hade lite utmaningar med fokus på träningarna men efter att Robert gick Tränarutbildning C i April så
ändrades upplägget en hel del på träningarna och det gav resultat. Gruppen kändes mer harmonisk när
vi närmade oss sommaren. Det finns en stor energi i gruppen och det märktes verkligen skillnad när den
riktades åt rätt håll, in i fotbollsspelet.
Året som helhet har varit präglat av pandemi och därför har inte så många matchtillfällen kunnat
genomföras, men vi har försökt hålla igång träningarna regelbundet så gott det går.
En av höjdpunkterna var sammandraget i Roma i Juni där det både sportsligt gick mycket bra och alla
verkade ha väldigt roligt. Det var tydligt att flera saker vi tränat på satt sig.
Höstsäsongen utomhus bestod av träningar och intresset mattades av lite, vilket är förståeligt under
omständigheterna med få eller inga matcher. Tyvärr ledde det till inställt sammandrag i Hemse
i Augusti pga för få spelare. Tanken väcktes där och då att vi hade velat ha ett liknande samarbete som
7-manna haft, med Fardhem/Garda och efter några veckor blev det bestämt så. Samarbetet inleddes när
inomhussäsongen drog igång där vi bjöd in FG-spelarna till våra träningspass och planerna spikades att
gå hela vägen med gemensamt lag 2022 när vi går upp till 7-mannaspel. Det gav en väldigt positiv känsla
resten av säsongen att veta att vi kommer ha ett lag nästa säsong och det gjorde det också mycket
lättare att planera för nästa år.
Tränare/ledare
Robert Flobeck och Jerry Nyström

Knattefotboll
Vi har varit mellan 5-15 barn på knattefotbollens träningar under året som varit. Vi har tränat inomhus i
idrottshallen samt i folkhögskolans idrottshall och utomhus på Sudervallen. Barnen är födda mellan
2018–2014. Till våren 2022 så är det tänkt att de äldsta barnen skall börja spela 3 manna fotboll.
Ledare Max Nilsson
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Verksamhetsberättelse Sim sektionen 2021
Föreningen bedriver simträning för barn och ungdomar samt motionssimning för vuxna. Vi simmar i
Hemsebadet under skolans terminstider. Vi nyttjar 25-metersbassängen med sex banor, barnbassängen
och rehab bassängen.
Sedan 12 november 2020 har Region Gotland stängt simhallarna. Undantag görs för
föreningsverksamhet för födda under 2005 eller senare i tid. HBK bedriver ingen simträning under 2021.
Under januari-februari-mars utbildar sig Tony (u.t.) hos Svenska Simförbundet i digital media. Han går
Grundutbildning Tränare med inriktning simidrott och Simidrottsledare.
Den 26 mars 2021 tömmer vi förrådet på sim utrustning i Hemsebadet. Utrustningen förvaras på
Sudervallen.
Under april månad startar renoveringen av Hemsebadet. Renoveringen pågår under resterande del av
2021.
Sim sektionen har varit representerad vid de flesta av föreningens styrelsemöten.
Tony Nyman
Verksamhetsberättelse Anläggningsgruppen
Anläggningsgruppen 2021 har bestått av Harald Olofsson, Bernt Nilsson, Tom Forsling & Kent Nilsson. Vi
har lagt ner mellan 30–40 timmar i veckan med att hålla Sudervallen i ordning. Stor hjälp också från
Östen Ronström & Max Nilsson som varit kontaktmän mot Region Gotland.
Arbetet har bestått av klippning vår, sommar & höst, snöröjning under vintern av konstgräset samt även
underhåll av maskiner. Städning av omklädningsrum har klubben anställt Sara Bolin på timme.
Under både vår och höst har klubbens medlemmar även hjälpt till med fagning samt storstädning av
Sudervallen, klubbhus mm.
Nästgårds har varit uthyrt till några som bor där när dom är här och arbetar. Region Gotland har
reparerat tennisplanen. Vi har köpt in en spårsläde som vi gjort skidspår på motionsspåret samt Sudervallen under vintern.

Classification: Confidential

Verksamhetsberättelse Badminton 2021
Vi har fortsatt att hålla ihop vårt glada gäng även i år. Vi tycker att det är kul att vi även detta år har fått
nya deltagare som har anslutit till gruppen.
För oss, liksom alla andra, fick förra säsongen ett tidigt slut till följd av pandemin. Lite tråkigt när det
kändes som vi hade något bra på gång i seriespelet.
Det blev nya tag till hösten när vi drog igång igen. Förutom våra söndagsträningar så har vi även denna
säsong deltagit i gotlandsserien, där det ser väldigt ljust ut. För tillfället är vi obesegrade med 9 vinster,
en oavgjord och två matcher kvar att spela.
Under årets DM hade vi 8 deltagare. Bäst gick det för Frans Andersson och Shamima Aktar som vann
över lagkompisarna Magni och Hanna Gustafsson i finalen i mixdubbel motion.
Är det någon som är sugen på att pröva på badminton kan man kontakta antingen Frans på 0762498836,
eller Shamima på 0761055430.
Vi tränar i Hemsehallen söndagar 18:00.
Välkomna.

DANSKOMMITTÉNS STIPENDIUM 2021 ÅRETS IDROTTSPRESTATION 2021
Ingen utdelning pga. pandemin Ingen utdelning pga. pandemi
DANSKOMMITTÉNS STIPENDIUM 2020 ÅRETS IDROTTSPRESTATION 2020
Ingen utdelning pga. pandemin Ingen utdelning pga. pandemi
Danskommitténs stipendium tidigare år:
2019 Anläggningsgruppen Anläggning
2018 Motionssektionen Motion
2017 Robert Balogh Simning
2016 Jesper Persson Löpning
2015 Rebecka Norrby Simning
Lukas Björkman Simning
2014 Boll Kul Fotboll
2013 Harald Olofsson Anläggning
2012 Örjan Olofsson Fotboll
2011 Robert Persson Fotboll
2010 Loove Ringvall Innebandy
2009 Sofie Ekelöf Simning
2008 Johan Rydqvist Simning
2007 Jan Bolin Fotboll

Årets idrottsprestation tidigare år:
2019 Frans Andersson Motion
2018 Inget pris delades ut
2017 inget pris delades ut
2016 Inget pris delades ut
2015 Inget pris delades ut
2014 Inget pris delades ut
2013 Fardhem/Hemse P-99 Fotboll
2012 Inget pris delades ut
2011 Seniorlaget herr Fotboll
2010 Seniorlaget herr Innebandy
2009 Viktor Borg Simning
2008 Damlaget Innebandy
2007 Nanny G Strage Simning
2006 Henrik Ronström Fotboll
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FÖRENINGSINFORMATION
Hemse BK Telefon: 0498 48 09 93 (telesvar)
Ronevägen 34 info@hemsebk.com www.hemsebk.com
623 50 Hemse Bankgiro 677-2149 Swish 123 280 13 14
Medlemsavgiften för 2022
Medlemsavgift för enskild medlem 100 kr
Familjeavgift (föräldrar + hemmavarande barn) 350 kr
För bokning och frågor info@hemsebk.com eller 0498 48 09 93 (telesvar)
Uthyrning av konferenslokal, festlokal, övernattning mm
Konferens och festlokal med plats för 60 personer, modernt kök och handikappvänligt
Övernattningslokal för små eller stora grupper. Eget modernt kök i lokalen och duschar
i närområdet
LOPPMARKNAD
Fotbollssektionen arrangerar årligen på Hemsedagen en loppmarknad. Har du något som du vill bli
av med? Skänk det då till HBK. För att lämna saker, ring eller maila oss. Tänk på att det du skänker
skall vara i gott skick. Inga vitvaror och sanitetsporslin mottages.
Ett stort tack till alla sponsorer, funktionärer, ledare, ledamöter, anläggningsgruppen och alla
andra som på något sätt ställt upp för Hemse BK under 2021.
Väl mött under 2022
STYRELSEN HBK
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