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Verksamhetsberättelse 2020 från Hemse BK:s Styrelse
Hemse BK har under året varit medlem i Svenska Fotbollsförbundet, Innebandyförbundet,
Simförbundet, Gymnastikförbundet, Badmintonförbundet, Bordtennisförbundet &
Handbollsförbundet, samt genom dessa varit medlem i Sveriges Riksidrottsförbundet.
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden.
Antalet betalda medlemmar har varit 247, antal aktiviteter 285 och deltagare 2053.
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, Julia Nyström fotboll, Tony Nyman simning, Eva
Andersson motion/sekreterare & Harald Olofsson anläggning. Suppleanter Simon Bolin & Shamima
Aktar. 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 & Jonas Kolmodin.

Ordförande har ordet
2020 års verksamhet är förbi och det blev ju ett år som blev tufft för hela samhället och så även för
HBK. Många inställda evenemang som Hemse loppet och Torgdagen.
Det har varit mycket att lära sig första året som ordförande men väldigt kul att få samarbeta med alla
engagerade i styrelsen, ledare och andra som finns i och runtomkring föreningen.
I verksamheterna tycker jag det är bra uppslutning. Börjar bli fler och fler som hittar till simningen,
fotbollen, badminton och motion, och i alla åldrar. Det känns väldigt roligt och positivt att det händer
mycket i verksamheterna.
Nu hoppas jag att 2021 kan bli ett år då vi kan börja planera för framtiden och kunna få fortsätta
arbetet utan alla restriktioner Och att alla kan få vara friska och krya.
Många tack till alla som bidrar till HBK
Max Nilsson ordförande Hemse BK 2020

Verksamhetsberättelse HBK Fotboll 2020
Verksamhetsberättelse fotboll A-lag 2020
Vi har även detta år haft ett samarbete mellan När IF och Hemse BK. Till året fick vi några nyförvärv
vilket var positivt för truppen. Vi började som vanligt att träna inomhus i januari i Garda hallen.
Utesäsongen började bra med träningar. I maj/juni hände något och vi började ställa in träningarna
och detta fortsatte säsongen ut. Vi hade en ganska tunn trupp som blev tunnare och tunnare under
säsongen. Trots detta slutade vi på plats fem i div 4. Jag bestämde mig ganska tidigt att detta skulle
bli min sista säsong som ledare och tackar för de här åren. Tyvärr så fick vi inte ihop något lag till den
kommande säsongen vilket är hemskt tråkigt.
Tom Forsling ledare

Verksamhetsberättelse Knattefotboll 2020
Under 2020 har boll kul blivit knattefotboll. På våren höll vi till i folkhögskolans lokaler och på hösten
i Hemsehallen. Det har varit bra uppslutning ca 22 glada och lekfulla barn. Vi har gjort lekar,
hinderbana och spelat fotboll. En del passningsövningar och spel på två mål i mindre grupper.
Fokus har varit att låta barnen våga prova på, ha roligt och röra på sig. Även lära känna nya
kompisar. Vi tackar för bra uppslutning av föräldrar som har hjälpt oss väldigt mycket.
Ledare har varit Mauritz Eriksson, Max Nilsson och Petra Larsson
Verksamhetsberättelse 2020 fotboll 5manna
På onsdagskvällar har det varit fotbollsträning för cirka 8 barn i åldrarna 6–8 år. Träningarna har haft
fokus på passningar, placeringar på planen och matchspel. Målet har varit att barnen ska lära sig
grunderna i fotboll samt lära sig få kontroll över bollen.
Under våren och sommaren deltog laget i ett antal sammandrag 5 mot 5. Hemse BK arrangerade 2
sammandrag på Sudervallen under sommaren.
Vi tränade inomhus i idrottshallen under några månader i höstas, men fick på grund av den rådande
pandemin ställa in fotbollsträningarna i november/december.
Ledarna under året har varit, Robert Flobeck och Jerry Nyström

Verksamhetsberättelse 2020 Fotboll Pojkar födda 07/08/09/10/11
Vi valde att fortsätta vårt samarbete med Fardhem Garda BK även detta år. Vi utökade samarbetet
med att flytta upp våra killar födda 2010–2011. I och med detta fick vi två lag med spelare födda
2007–2011. Med fler spelare i samma åldersgrupp finns möjligheten och rätten att kunna spela/träna
där man är i sin egen utveckling och ålder.
Tillsammans har vi haft 29 spelande killar och sex tränare plus en extra som främst hjälpte till vid
matcherna eftersom lagen ibland hade matcherna samtidigt. Vi anmälde två lag, P10 i Hemse BK
samt P12 i Fardhem Garda BK. Vi ökade från en till två träningar i veckan. En träning på Hemse och
en i Garda. Vi ansökte om LOK-stöd varannan vecka för att dela på detta.
Till matcherna på Hemse så ordnade Hemse BK med domare och plan och Fardhem Garda gjorde
samma på sina matcher. Klubbarna sponsrade så att vi kunde köpa in svarta lagtröjor till alla spelarna
och ledarna med båda klubbarnas loggor på, som matchställ hade P10 gröna ställ och P12 röda.
Till en början var det en stor uppdelning på ”de små” och ”de stora”, framför allt på träningarna.
Föräldrarna och spelarna var medvetna om att det var olika färger på matchställen och att de båda
lagen fick spela både på Sudervallen och på Fardhem IP. I och med pandemin blev det endast tre
matcher spelade per lag innan sommaruppehållet. Sista träningen hade vi lekar och aktiviteter med
spelarna och de fick med sig var sin teknikboll och ett sommaruppdrag som dem uppmanades att
göra under de tre veckorna med uppehåll.
Vi delade upp matcherna innan sommaren så att det var tre huvudledare till matcherna får de båda
lagen. Dock var samarbetet och spelarsynen inte fullständig och det blev stora skillnader på träningar
och hur spelarna blev vägledda under matcherna. Vilket resulterade i att träning och match inte
hörde ihop. Så efter sommaruppehållet hade vi ett ledarmöte där vi gjorde en plan för hur vi skulle
leda spelarna med samma spelidé och tanke. Vi bestämde att följa fotbollsförbundets riktlinjer för 7
mot 7. Två ledare valde att kliva av resterande säsong.
Andra delen av säsongen var det match i stort sätt varje helg från augusti till halva oktober. Spelet
utvecklades och både spelare, ledare och skjutsande föräldrar såg hur stor utveckling det var på
killarnas spel och fotbollstänk ju närmare slutet av säsongen vi kom. Många av de spelande killarna
kunde med ord säga att de såg hur träning och match hörde ihop.
Har varit tråkigt att behöva ställa in flertalet hemmamatcher i sista stund, detta p.g.a. att
motståndarna inte haft tillräckligt med spelare.
I om med pandemin så kom aldrig inomhussäsongen igång efter sista matchen och det blev uppehåll
året ut istället för 4 veckor.
Vi ser fram emot 2021 då vi i nuläget har ca 28 aktiva spelare de båda lagen, 7 mot 7 (pojkar 11) samt
9 mot 9 (pojkar 13) tillsammans med Fardhem Garda BK.
Mvh Tobbe, Öystein, Stefan, Eric, Mauritz och Desirée

Verksamhetsberättelse HBK Simidrott 2020
Föreningen bedriver simträning för barn och ungdomar samt motionssimning för vuxna. Vi simmar i
Hemsebadet under grundskolans terminstider. Och vi nyttjar badets alla bassänger; 25-meterbassängen med sex banor, barnbassängerna, rehab bassängen och Jacuzzin. Föreningens
vuxensimtränare (u.t.) har under sommarmånaderna bedrivit simlektioner för en nybörjare i crawl.
Barnen erbjuds en träningskväll per vecka. De tränar många av de förekommande simteknikerna.
Under måndagar klockan 17-18 tränar barn som kan simma 200 m. Klockan 18-19 bedrivs
tävlingsinriktad simträning. Därtill, den bassängtid som blir över på slutet av kvällen används till
fördjupad träning i att säkerställa att barnet ges en trygg upplevelse av vistelsen i vatten. Barnens
åldrar varierar från 5 år till mellanstadieåldern. Träningarna leds av barnsimtränare och
vattenpololedare Robert Balogh. Det förekommer att barnens vuxna samt att unga vuxna simmare
assisterar vid barnens träningar.
Den 12 november meddelar Region Gotland att simhallarna i Hemse samt Visby kommer att hålla
stängda. Undantaget är föreningsledd aktivitet för deltagare födda under 2005 eller i senare tid.
Badvaktmästarna pekar på riktlinjer utformade av Folkhälsomyndigheten med anledning av den
pågående pandemin.
Simmarungdomarna erbjuds två träningar per vecka. Det förekommer att ungdomar gästar gruppen
med vuxna simmare.
Ungdomsträningen tar en oväntad vändning då Gotland drabbas av pandemin. Föreningen försökte
genom olika företrädare justera träningstiderna i Hemsebadets banor för att svara mot ungdomarnas
ändrade skoltider. Region Gotland ändrar busstiderna från gymnasiet i Visby. De pekar på riktlinjer
utformade av Folkhälsomyndigheten med anledning av den pågående pandemin. Då Region Gotland
inte kunde tillgodose behovet av träningstider, då upphörde ungdomsträningen. Åldern på kullen var
högstadiet plus gymnasiet. Alla könen fanns representerade.
Det har gjorts försök att starta vattenträning, vattengympa, i föreningens regi. Det har inte kunnat
fullföljas då Region Gotland inte kunnat tillgodose föreningen med 1-timmes tid någon vardagskväll,
varken i rehab bassängen eller i delad stor bassäng.
Vuxna motions tränar ett tillfälle per vecka. Förändrade villkor för ungdomssimmarna gjorde att
föreningen tillät vuxna att lånar banor från de vid ett givet tillfälle per vecka. Simteknikerna som
praktiseras är crawl och bröstsimsvändningar. Deltagarna tar hjälp av varandra för korrigering av
teknik. Några enstaka simmare bedriver simträning mot tävling. De som deltar i tävlingsverksamhet
har gjort det i triathlon. Åldersspännvidd mellan deltagaren är mellan unga vuxna och mogna vuxna.
Manligt och kvinnligt kön finns bland deltagarna, icke-binär saknas.
Föreningens vuxensimtränare (u.t.) har tagit emot en ny deltagare som ville lära sig crawl.
Undervisning skedde under sommarlovet på allmänhetens öppettider Hemsebadet och även i Öppet
Vatten i Ronehamns småbåtshamn. Den vuxna trivdes med crawlsimning och har fortsätt utveckla
simteknikerna under höstterminen i den ordinarie träningen samt genom att låna bana under
ungdomsträningen. Den 12 november meddelar Region Gotland att simhallarna i Hemse samt Visby
kommer att hålla stängt. Badvaktmästarna pekar på den pågående pandemin som anledning.
Vid vårterminens slut och höstterminens start har vi badat i havet vid Ronehamns camping. Då har vi
bastat och umgåtts under en längre fikastund. Vuxna manliga var de som representerade.
I januarimånad deltar föreningens vuxensimtränare (u.t.) i Wisby Simsällskaps upptaktsutbildning för
WSS simskoleverksamhet: planering, genomförande och dokumentation.
Vuxensimtränaren (u.t.) deltar i en aktivitet i Gotlands Idrottscenter Fårösund i februarimånad.
Svenska Livräddarsällskapets gotländska representant Martina förevisar bassänglivräddning. Ur detta
kunde det planeras och det genomförs ett utbildningstillfälle i marsmånad för vuxna simmare i
Hemsebadet. Där deltar sex personer. I februarimånad får vuxengruppen besök av regionpolitikern
Sara Lidqvist. Hon ges tillfälle att öva sej i bröstsimsteknik under ett pass. Besöket inramades av
samtal om simning på Sudret.

April: Vid ett i förväg utannonserat tillfälle stängdes varmvattnet i duscharna av under den
eftermiddagen vuxengruppen håller sina träningar. Ingen simmare genomförde den träningen. Mötet
med Wisby Simsällskaps verksamhetsansvarig tillika coach Rikard Lindberg i april månad kunde inte
genomföras. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att inleda en process mot att upphandla driften
om simhallar i Visby och i Hemse. De uttrycker att dem lämpar sig för att erbjudas privat drift.
U.t. bar HBK-tröja vid öppnandet och invigning av utegymmet på Hablingbo IP i julimånad.
Tränarna tillsammans med ordförande har hållit möte med Jan Christoffersson RF-SISU Gotland
simning i novembermånad.
U.t. deltar sporadiskt i Hemse BK Promenadgängs stavgång. Syftet är att sprida information om
vattenträning samt motionssimningen.
HBK Simidrott har upprätthållit en regelbunden kommunikation på sociala medier. I de vanliga
publiceringarna på Facebook Hemse BK välkomnade vi personer 25-100 år. Under årets mycket tidiga
del publiceras ett särskilt välkomnande till vuxengruppen simmare som använder baddräkt. Strax
efter i tid publiceras ett inlägg som vänder sig till personer oavsett ålder som är intresserade av
vattenpolo. I en mer udda publicering nära i tid välkomnade vi särskilt simmare som använder
Burkini.
Simlektionen har varit representerad vid alla utom ett styrelsemöte samt vid HBK:s årsmöte, så också
vid valberedningens möte.
Tony Nyman
Simtränare
Sim ledare
not.
till simteknikerna räknar ö.t. crawl, tävlingsryggsim, fjärilsim, bröstsim, start, vändningar och
undervattensimning. Även livräddningsryggsim samt Combat Sidestroke praktiseras vid HBK
simidrott.

Verksamhetsberättelse från motionssektionen 2020
27 maj invigde vi bordet vid spåret, ett stort TACK till anläggningsgruppen.
Vi har med promenadgruppen, träffas varje onsdag, oavsett väder vid motionsspåret. Oftast går vi en
timme i spåret men tar oss ibland en promenad på samhället eller någon annanstans. Vi har t.ex.
promenerat på Klinteberget, där vi också avnjöt fantastisk utsikt och medhavd pastasallad. Vi har
hälsat på mjölnaren i kvarnen när vi gick vandringsleden längs Strömmaån. Vi har vandrat runt
träsket och tillbaka, spången var trasig, vid Lojsta Slott.
Vi skrattar, motionerar, klurar på stort och smått. Ett härligt gäng, helt enkelt, som nu har utökat
deltagarantalet med 100 %. Badminton har tränat sporadiskt när det varit tillåtet på söndagar, under
Frans & Shamimas ledning.
Motionssektionen har under 2020 inte haft några möten.

Styrelsen Motionssektionen
Eva Andersson
Cecilia Gustafsson
Marika Pettersson
Christina Hoffman
Elisabeth Cederlund
Ingmari Djurman

Verksamhetsberättelse för anläggningsgruppen 2020
Anläggningsgruppen 2020 har bestått av Harald Olofsson, Bernt Nilsson & 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 inköpts av Viktoria Ronström under första halvåret, sedan
september 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 Region Gotland barnomsorgen hela 2020 kontraktet är uppsagt from 2021. Inköp
har gjorts av en Stiga Park gräsklippare då den gamla har tjänat ut. Region Gotland har reparerat en
del nät samt förankrat spelarbås vid konstgräsplanen.
Harald, Kenta & ”Skalet”

DANSKOMMITTÉNS STIPENDIUM 2020

ÅRETS IDROTTSPRESTATION 2020

Ingen utdelning pga. pandemin

Ingen utdelning pga. pandemi

Danskommitténs stipendium tidigare år:

Årets idrottsprestation tidigare år:

2019 Anläggningsgruppen Anläggning

2019 Frans Andersson Motion

2018 Motionssektionen

Motion

2018 Inget pris delades ut

2017 Robert Balogh

Simning

2017 inget pris delades ut

2016 Jesper Persson

Löpning

2016 Inget pris delades ut

2015 Rebecka Norrby

Simning

2015 Inget pris delades ut

Lukas Björkman

Simning

2014 Inget pris delades ut

2014 Boll Kul

Fotboll

2013 Fardhem/Hemse P-99 Fotboll

2013 Harald Olofsson

Anläggning

2012 Inget pris delades ut

2012 Örjan Olofsson

Fotboll

2011 Seniorlaget herr Fotboll

2011 Robert Persson

Fotboll

2010 Seniorlaget herr Innebandy

2010 Loove Ringvall

Innebandy

2009 Viktor Borg Simning

2009 Sofie Ekelöf

Simning

2008 Damlaget Innebandy

2008 Johan Rydqvist

Simning

2007 Nanny G Strage Simning

2007 Jan Bolin

Fotboll

2006 Henrik Ronström Fotboll

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 2021
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 2020.
Väl mött under 2021
STYRELSEN HBK

