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Hammarlands Idrottsklubb r.f. 2014
 
Styrelse
 
Tommy Nordqvist ordförande
Dan Andersson vice ordförande
Karita Holmberg sekreterare
Catrin Häggblom vice sekreterare
Christina Nyman
Kristian Andersson
 
Johan Stark suppleant
Bertil Holmqvsit suppleant
 
 
 
 
 

Seniorfotboll
 
Dan Andersson
Erik Bergman
Markus Danielsson
Gabriel Stoia
 
Juniorfotboll
 
Catrin Häggblom
Roger Gustavsson
Roger Andersson
Dennis Gatelin
Hildemar Holmberg
Hans Christensen
Camilla Carlberg
 
 

Veteranfotboll
 
Jerry Bergman
Ole Mattsson
Anders Sundqvist
 
Innebandy
 
Christina Nyman
Malin Johansson
Tommy Nordqvist
 
Friidott
 
Karita Holmberg
Ann-Britt Harberg-Lindroos
Tapani Sivén
 

Skidning
 
Charlotte Mattsson,
Helge Lindroos
Brage Bergman
Björn Josefsson
 
Volleyboll
 
Kenneth Carlsson
Joanna Carlsson
Lasse Nordström
 
Verksamhetsgranskare
 
Lars Häggblom
Bernt Bergman suppleant
 

Föreningens medlemmar
 
Hammarlands Idrottsklubb har 230 
medlemmar under år 2014. 
Föreningens yngsta medlem är 4 år 
och vår äldsta medlem är 83 år!
 
Medlemsavgift
 
Föreningens medlemsavgift har varit 
20 euro för vuxen och 10 euro för 
ungdomar och barn under 18 år. 
 
 
 
 
 
 



 

 Styrelsen
Styrelsen har under året haft 6 möten. 
 
I samband med det första mötet behandlade man 
det beviljade kommunbidraget från  Hammarlands 
kommun. Föreningen erhöll 25 778 euro i 
aktivitetsbidrag som fördelades till föreningens 
verksamhetsområden. Man erhöll även 
grundbidrag om 14 135 euro som används för drift 
och underhåll av anläggningen på Hammarvallen.
 
Därtill beviljade kommunen ett renoveringsbidrag 
om 3 045 euro så att föreningen under våren 
kunde slutföra den påbörjade renoveringen av 
köket i klubbrummet. Köket används av 
föreningen själv men som även vid uthyrning av 
lokalen.
 
Mot slutet av hösten beslöt styrelsen att göra ett 
större underhåll av motionsbanan, då man även 
byggde om en del av den befintliga banan.
 

Ekonomi
Föreningen har generellt en stabil ekonomi då 
man i styrelsen är noga med att planera, 
budgetera och följa upp kostnader löpande under 
hela året. Kommunbidrag, aktivitetsavgifter och 
sponsorintäkter hjälper till som motvikt på 
intäktssidan.  
 
Styrelsen valde även medvetet att ta en större 
underhållskostnad av motionsbanan i slutet av 
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året med vision att spara kostnader kommande år. 
Underhåll likt detta har tidigare år hållits på en 
minimal nivå, vilket även var en bidragande faktor 
till beslutet.
 
Ekonomin för kommande år bör dock planeras 
med försiktighet då det finns ett lätt brådskande  
renoveringsbehov av Hammarvallens dusch-
utrymmen i omklädnings- och domarrum, som 
kommer att belasta föreningen ekonomiskt.
 

Verksamhet 
Hammarlands IK har under året haft verksamhet 
på följande områden:
 
• Fotboll
• Innebandy
• Friidrott
• Skidning
• Volleyboll

 
Både fotboll och innebandy har verksamhet för 

både juniorer och seniorer. Volleybollen är 
uteslutande seniorer medan Friidrotten 
representeras av juniorer. Skidningen har 
traditionellt sysselsatt juniorer.
 

Fotboll
Lagsporten fotboll är HIKs bredaste verksam-
hetsområde som under detta år har aktiverat 
juniorer, seniorer och veteraner. Framtiden ser 
stabil ut. Föreningen bildar nybörjargrupper alla år 
och seniorerna fortsätter att locka till sig spelare 
som för tidigt lagt fotbollsskorna på hyllan. 
Veteranerna har haft en liten nedåtgående trend 

som man hoppas kunna vända till nästa år. 
 

Juniorfotboll
Juniorfotbollen hade under året 60 aktiva juniorer 
fördelade i lag om Pojkar/flickor -03, Pojkar -04, 
Pojkar -05-06, Flickor 06-08 samt Pojkar/flickor -
07-08. 
 
Under året deltog de äldre lagen i det åländska 
poolspelet samt även i cuper såsom Alandia Cup 
(-03) och UIF-dagen (-04), Maxi-cupen (-03). UIF-
dagen och Maxi-cupen spelas i Uppsala. Man 
spelade även tillsammans med IF Fram i 
Finströmscupen (-03). 
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Eckerö Linjen Sportscamp
Juniorutskottet fotboll insåg att man behövde förnya sommarevenemanget ”Fotbollsskolan”. Man hade
under flera års tid konstaterat att intresset för fotbollsskolan sjönk och ekonomin i evenemanget inte var 
tillfredsställande. Man spånade tillsammans med fritidsledarna i Hammarland och Eckerö och idén att istället 
arrangera ett SportsCamp med fokus på flera idrotter än bara fotboll väcktes.
 
Fritidsledarna koordinerade ihop ett 4-dagars program, 23 - 26 juni för barn födda från -01 till -06. Med ett 
välkommet stöd och draghjälp från Eckerö Linjen kunde man sedan genomföra ett lyckat evenemang! Av de som 
anmälde sig så återfanns 26 (58%) som redan var aktiva i föreningens verksamhet. De övriga 19 (42%) hade inte 
tidigare varit med i föreningens ordinarie verksamhet. En positiv känsla att man lyckades locka till sig så många 
som ej var aktiva idrottare! Totalt deltog 18 flickor och 27 pojkar i evenemanget.
 
Bland aktiviteterna så fanns lära-känna-övningar, samarbetsövningar, fotboll, minigolf, triahtlon, friidrott, 
orientering, snags med golfklubben, innebandy och femkamp i Eckeröhallen. Man hade även velat ta med curling, 
men det visade sig att curlinghallen redan hade stängt för säsongen. Summering av SportsCamp år 2014 är att 
“Detta skall vi definitivt fortsätta med som sommarevenemang även år 2015”!



 
Under året arrangerades även Klaras Cup för 
Pojkar -05 och Pojkar/Flickor 06 -07. Antalet 
deltagande lag var totalt 10 st (LIF, IFK, IF Fram, 
JIK och HIK). 
 
Året 2014 valde man att satsa på sommar-
evenemanget Eckerö Linjen SportsCamp istället 
för den traditionella fotbollsskolan.
 
Fotbollsgrupperna har även under året 2014 
deltagit i regionträningar tillsammans med Norra 
Ålands föreningar. Föreningens äldre ungdomar, 
5 st födda -01 – 99 spelar fotboll i  samarbets-
föreningen FC Ålands lagsammanställningar. 
 
Stipendie Henrik Carlssons Minnesfond
• Linus Gustafsson (P03)

 
 
Årets lag
• Pojkar/Flickor födda -03

 
Årets ledare
• Annica Mattsson, lag PF03

 
Årets priser P07-08
• Årets spelare, Anton Gustafsson 
• Årets framsteg, Alfred Christensen, Leon 

Pettersson, Vilhelm Mattsson 
• Årets intressepris, Vincent Nyholm

 
Årets priser P04
• Årets framsteg, Leo Eriksson 
• Årets mål, Fredrik Österberg
• Årets spelare, Edvin Christensen
• Årets förebild, Abbe Mattsson

 
Årets priser PF02-03
• Framstegspris, Tilde Gustavsson
• Framstegspris, Arvid Blomqvist
• Årets Nykomling, Tilda Engström
• Årets spelare, Samuel Andersson
• Årets Fotbollsintresse, Axel Nordström

 

Seniorfotboll
Under året startade föreningen ett seniorlag för att 
tillmötesgå efterfrågan från tidigare spelare som 
ville återuppta sitt fotbollsintresse, på motionsnivå. 
Intesset var stort och som mest hade man 32 
ivriga fotbollspelare från 21 till 40 år! 
 
Laget ville spela matcher under ordnade former 
och man valde därför att satsa på seriespel i 
Uppland Östra div. 8. 
 
Laget slutade säsongen på en hedersvärd 3:e 
plats. Säsongen gav mersmak och målet till nästa 
år är att stiga till div. 7.  
 

Veteranfotboll
Veteranfotbollen är gänget som representerar 
föreningens äldre fotbollsspelare. Äldre i den 
bemärkelsen att man inte är särskilt intresserade 
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av att mäta sina krafter mot andra lag. 
 
Man har tränat en gång i veckan under hela året 
och det kommer man att fortsätta med. Det finns 
plats för flera spelare och man välkomnar alla som 
är intresserade.  
 

Innebandy
Innebandyn har inom föreningen haft en lite 
kämpigare period, men under året 2014 så 
lyckades man, med stöd från fritidsledaren i 
Hammarland, att vända trenden. 
 

Juniorer
Idag har föreningen 2 juniorlag, åk 3-4 och åk 5-6. 
Man har haft 16 aktiva spelare som deltar i de 
lokala kvartersserierna. 
 
Föreningen hoppas att man ska kunna starta ett 
innebandylekis nästa år, där elever från åk 1 får 
delta.
 

Seniorer
På hösten då innebandy serien för herrar skulle 
dra igång så lyftes frågan om man inte kunde 
representera föreningen med ett seniorlag.
 
Responsen var positiv och 15 spelare nappade på 
idén. Föreningen startade därför även ett 
seniorlag i innebandy.
 

 Seniorlaget i Innebandy deltar därför i säsong 
2014-2015 års seriespel. Laget har klarat sig bra 
och ligger topp tre i en av två fortsättningsgrupper.
 

Friidrott
Friidrotten har under haft 10-12 barn i åldrarna 
7-13 år. Antalet aktiva har procentuellt ökat rätt 
mycket från året innan. 
 
Föreningen har på friidrottssidan ett väl 
fungerande träningssamarbete med Eckerö IK.
 
De aktiva idrottarna har under året deltagit i ÅIDs 
friidrotts tävlingar både i inomhus- men även  
utomhusserien. 
 
Friidrottarna har även varit till Rånäs i Sverige på 
Brukslunken, som är ett terränglopp.
 
Stipendie från Ålandsbanken
• Torbjörn Lindroos (född -04)

 

Skidning
Skidsektionen har haft ett snöfattigt år då man inte 
kunnat hålla de traditionella poängtävlingarna. 
 
Några veckor fanns det dock lite snö och man
kunde dra skidspår runt den upplysta motions-
banan. 
 
Skidoteket som lånar ut utrustning hade under 
perioden med snö relativt bra ruljans och man 

HIK Verksamhetsberättelse

6

Föreningspolicy
“Policyarbetet är en kontinuerlig process som ska 
resultera i att vi i Hammarlands IK (HIK) ständigt 
utvecklar och förbättrar vår verksamhet.
 
En god föreningsmiljö ur såväl sociala, psykiska, fysiska 
och sportsliga aspekter stärker trivseln och sam-
hörigheten i vår förening och ligger till grund för bl.a. vår 
barn- och ungdomsverksamhet.
 
HIK är inte en elitsatsande förening, utan vi jobbar med 
att upprätthålla en bredd i vår verksamhet oberoende val 
av idrottsaktivitet.
 
Vi vill att så många som möjligt skall få chansen att 
spela fotboll och innebandy. Vi vill att så många som 
möjligt ges chans att träna friidrott, skidning och 
volleyboll. 
 
Vi vill att våra aktiva medlemmar ges chans till att tävla i 
de verksamheter som föreningen tillhandahåller.
 
Vi ser den breda barn- och ungdomsverksamheten som 
en viktig bas för föreningens verksamhet.
 
Vi lägger en speciell vikt vid att vårda och fostra de 
unga, inte bara genom deras roll som idrottare, utan 
även som människor och goda förebilder inom HIKs
verksamhetsramar.”
 
Läs hela föreningspolicyn på hemsidan www.hik.ax.
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hyrde ut många par skidor. 
 
Föreningens insats att bygga till/dra om delar av 
spåret på den östra sidan var postivt och gav 
bättre förutsättningar för hållbara spår på den 
mera trafikerade sidan av motionsbanan. 
 

Volleyboll
Ålandsserien i volleyboll är kanske inte lika 
välomtalad, som de högre divisionerna som man 
läser om i dagstidningarna.
 
Hammarlands IK representeras dock av ett gäng 
rutinerade volleybollspelare som tränar i Näfsby 
skola och deltar i den lokala Ålandsserien. 
 
Säsongen 2013-2014 slutade laget på en andra 
plats och man har börjat säsongen 2014-2015 
starkt med vinst i varje match!
 

 

Föreningens 
partners
Hammarlands Idrottsklubb r.f. är medlem i följande 
idrottsorganisationer:
 
• Svenska Finlands Idrottsförbund (SFI)
• Ålands Idrott (ÅI)
• Ålands Idrottsdistrikt (ÅID)
• Ålands Fotbollbörbund (ÅFF)
• Ålands Innebandyförbund (ÅIBF)
• Åland United (ÅU)
• Football Club Åland (FCÅ)

 

Föreningens 
digitala kanal
Hammarlands IK har under året förnyat sin 
webbplattform från Lemon till Drupal, vilket 
öppnade upp för bättre och effektivare 
informationsflöde.
 
Föreningen har även ett eget Intranät som är 
informationsuppsamlingsplats för föreningens 
protokoll och annan information till sektioner, 
tränare och lagledare.  
 
Nyhetsflödet från hemsidan skickas per automatik 
till föreningens Facebook-sida som även 
öppnades under år 2014. 
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Förenings resultat i siffror
Föreningens resultat år 2014 visar ett underskott på 4 952,69 euro. 
 
En bidragande orsak till underskottet är det större underhållsarbetet av 
anläggningen som utfördes i slutet av året. Detta belastar föreningen som en 
extra ordinär kostnad. 
 
En annan faktor är att verksamheten ökat med två lag som medförde större 
inköpskostnader på materialsidan samt ökade rese-, licens- och domar-
kostnader. 
 
Positivt under året är att intäkterna från deltagaravgifter och sponsorunderstöd 
ökade vilket kan ses vara en direkt följd av den ökade föreningsverksamheten. 
 
Föreningen är dock tvungen att kommande år ta höjd för ytterligare ökade 
underhållskostnader då delar av byggnaden på Hammarvallen är i behov av 
renovering.
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Kostnader och intäkter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fördelning av aktivitetsbidrag 2013-2015

 



Budget 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slutord
Styrelsen gör härmed avslut för året som varit. 
 
Det ekonomiska resultatet hade kunnat vara 
bättre, men om man inte vågar satsa så kan man 
heller inte vinna något. 
 
Det har varit ett år av mycket aktiviteter och vi kan 
glädjas åt att föreningen fortsätter erbjuda ett brett 
utbud av för både små och stora idrottare. 
 
Vi ser med tillförsikt framemot kommande år, även 
fast vi vet att det kommer att krävas ett hjärligt 
engagemang från både medlemmar, aktiva ledare 
och idrottare och inte minst ett 100% stöd från 
föräldrarna till våra idrottande juniorer.
 
Styrelsen lämnar nu över till en ny ordförande 
Zacke Kalm som kommer att leda Hammarlands 
IKs mot nya mål år 2015.
 
Styrelsen
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HAMMARLANDS IDROTTSKLUBB R.F.
Skarpnåtövägen 21
AX-22240 Hammarland
ÅLAND FINLAND
 
t: +358 (0)18 36181
e: hik@aland.net
 

www.hik.ax


