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VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2020 

Föreningens verksamhet 
Föreningens operativa verksamhet sköts av sektionerna/utskotten och föreningens stadgeenliga 

ärenden behandlas vid föreningens vår- och höstmöten då medlemmarna inbjuds. Föreningens 

styrelse sammanträder under året då föreningsgemensamma ärenden, avtal och ekonomiska ramar 

diskuteras. 

Verksamheten 2020 har i stor grad påverkats av den pågående pandemin Covid-19. Restriktioner har 

påverkat idrottsutövandet negativt. 

• Föreningen har under året haft 88 medlemmar 

• 22 oktober 2020 höll föreningen vårmöte i klubbrummet på Hammarvallen 

• 22 oktober 2020 höll föreningen höstmöte i klubbrummet på Hammarvallen 

• Styrelsen har under året haft 2 möten 

Anläggningen 
Under detta år har det dränerats runt klubbhuset. Bastun har renoverats av hjälp av Stig Mattsson 

och Gösta Jansson. 

Klubbrummet har varit uthyrt till Medis kursverksamhet en gång i veckan. 

Styrelsemedlemmar 

På föreningens höstmöte valdes följande styrelsemedlemmar: 

• Annica Mattsson, ordförande 

• Magnus Gunnarsson, vice ordförande, seniorfotboll 

• Lillemor Eckerman, sekreterare 

• Thomas Danielsson, vice sekreterare, innebandy 

• Simon Karlsson, kassör, seniorfotboll 

• Britt-Marie Jansson, materialansvarig 

• Heidi Roos, suppleant 

• Jonathan Liewendahl, suppleant 

Verksamhetsgranskare 

• Anette Hasselberg, verksamhetsgranskare 

• Bernt Bergman, ersättare verksamhetsgranskare 

Fotboll 

Juniorfotboll 
Inget juniorutskott valdes på höstmötet. 

• Det har funnits en träningsgrupp för juniorfotboll. Gruppen har bestått av ca 15 spelare 

födda 2012. Gruppen tränade en gång per vecka under våren och sommaren till hösten 

ökandes antal träningar till 2 gånger per vecka. Laget har deltagit i poolspelet hemma på 

Åland. Ledare för laget är Gunnar Löfström (tränare), Liam Pettersson (tränare) och Fia 

Granlund (lagledare). 
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Seniorfotboll 
Sektionen består av Magnus Gunnarsson, sammankallare, Simon Karlsson, Andreas Jansson och 

Robin Wikström 

Herrlaget startade upp träningarna i början av januari med förhoppning om att vara väl förberedda 

inför seriestarten i division 6 östra i Upplandsserien. Huvudtränare var Andreas Jansson och 

assisterande tränare var Kristoffer ”Ecki” Eklund. Laget tränade två dagar i veckan och hade i snitt 15-

20 spelare på träningarna fram till mars då stora delar av samhället stängdes ner pga. den ännu 

rådande pandemin. HIK hann med endast med en träningsmatch mot IFK Mariehamns B-jun.  

Efter en förvirrande och overklig tid så kunde laget åter börja träna igen i maj på Hammarvallen. Stor 

del av laget hade hållit i gång på egen hand och man satsade då på att göra bra ifrån sig i 

miniturneringen Ålandsserien, bestående av sju åländska lag (HIK, JIK, JIK P03, FC Åland U19, IFK 

veteraner, IFK B-jun och LIF).  

Upplandsserien startade i juli som enkelserie utan HIK då restriktionerna satte stopp för resandet 

över landsgränserna. Laget behöll dock sin plats i serien. Trots utebliven serie så fick HIK ändå spela 

några matcher här på Åland under juni-juli där prestationerna var både upp och ner. Vi spelade jämnt 

mot de flesta lagen men hade inte riktigt resultaten på vår sida. Vi slutade sexa med två vinster och 

fyra förluster. VI hann även spela två träningsmatcher i september mot ett mix-lag bestående av 

spelare från IFK  B-jun och JIK P03. Sammanfattningsvis en mycket konstig säsong och såklart väldigt 

tråkigt att serien inte blev av, men vi var ändå nöjda med att få spela matcher här på Åland, trots att 

det inte riktigt kändes som tävlingsmatcher. En stor eloge till spelare och tränare som gnuggade på 

bra under hela säsongen! 

 

Veteran/motionsfotboll, herrar 
Inget utskott valdes på höstmötet. Gruppen består av 15-20 st aktiva i varierande åldrar som tränar 

en gång per vecka. 

 

Innebandy 
Sektionen består av: Thomas Danielsson, sammankallare, Thony Danielsson, Markus Danielsson och 

Fredrik Bergman 

Hammarlands IK deltog säsongen 2019-2020 med ett lag i herrserien där man gick in i serien som 
regerande mästare. I herrlaget så fanns det ungefär 15st spelare som gjorde ännu en bra säsong där 
man slutade på en tredje plats i grundserien. 
Väl i slutspelet kom skador och andra saker emellan som gjorde att laget i kvartsfinalen åkte ut. 
Serien blev dock avbruten på grund av den rådande pandemin (Covid-19) som gjorde att all 
innebandyverksamhet pausades och sedan avbrytas. 
När den nya säsongen för 2020-2021 väl drog igång lite senare än vanligt i slutet av september så 
fanns restriktioner som samtliga lag var tvungna att följa för att det skulle vara möjligt att spela 
matcher. 
Laget slutade på en fjärde plats i grundserien som sedan gick vidare in i en övre fortsättningsserie 
som skulle avgöra vilka man skulle möta i ett slutspel. 
HIK hann spela samtliga sina matcher i övre fortsättningsserien men när slutspelet skulle börja 
pausades all innebandyverksamhet än en gång på grund av en ny våg av fall på Åland. 
När detta skrivs väntas fortfarande besked om säsongen kommer kunna spelas klart eller om den 
måste avbrytas. 
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Friidrott 
Inget utskott valdes på höstmötet. 
Det finns en gemensam träningsgrupp EIK/HIK, några barn var aktiva under våren men när hösten 
drog igång var inget barn från HIK aktivt inom friidrotten. Gruppen tränar i Eckeröhallen under 
vintern och på Hammarvallen under utomhussäsongen. 
 

Skidning 
Skidverksamheten har skötts av eldsjälen Charlotte Mattsson, inget utskott valdes på höstmötet. 
Charlotte har skött om föreningens skidotek. Skidspåren dras upp av kommunens fastighetsskötare 
så fort snömängden är tillräcklig. 
 

Volleyboll 
Inget utskott valdes på höstmötet. Volleybollen deltog med två (mixed) lag i Ålandsserien. Man har 
tränat en gång i veckan i Näfsby skola. 
 
 
Hammarland den 21 mars 2021 
Styrelsen 
 

 
 


