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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

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 2021 har fortsättningsvis i stor grad påverkats av den pågående pandemin Covid-19. 

Restriktioner har påverkat idrottsutövandet negativt. 

● Föreningen har under året haft 101 medlemmar 

● 14 april 2021 höll föreningen vårmöte på distans via Zoom 

● 10 oktober 2021 höll föreningen höstmöte i klubbrummet på Hammarvallen 

● Styrelsen har under året haft 16 st möten. 

● Styrelsen bjöd under hösten in ledare till en tack middag på Dinos restaurang 

● Styrelsen uppvaktade ledare i föreningen och arrendatorerna med en liten julgåva 

Anläggningen 
Under 2021 har mycket jobb gjorts för att renovera klubbhuset. Hela huset har målats om i en gråblå 

nyans. På södra gaveln och halva framsidan har panelen på fasaden byts ut upp till listen på väggen. 

Några av trapporna har fått nytt trädäck. I domarrummet har duschrummet lackats, både tak och 

väggar och två begagnade duschkabiner installerats. Toalettstolen uppe på toaletten i klubbrummet 

har bytts ut då den stod och rann hela tiden. VVS arbetet har gjorts av Sunes rör. Ytterdörrarna har 

oljats och fått skyddsplåtar. En ny skylt har skruvats upp på norra gaveln på klubbhuset. Största delen 

av renoveringsarbetet har gjorts på talka under ledning av styrelsen. Spelare från herrfotbollen 

hjälpte till med målningen och även andra frivilliga mötte upp och hjälpte till. Stig Mattsson ledde 

arbetet med att ta ner och spika upp nya panel samt lagade nya trappor.  

Även den gamla förrådsbyggnaden har målats om i samma gråblåa färg som klubbhuset och en ny 

dörr har installerats till friidrottsförrådet. 

Ny dränering och filtrering för avlopp har grävts så att det nu uppfyller kraven. Arbetet beställdes av 

JEAB. 

Till klubbrummet har köpts in nya konferensbord och en bordstransportör samt 40 st stoppade 

stolar. Ett mobilt bredbandsabonnemang har tecknats för att underlätta vid möten på distans som 

varit vanligt förekommande under året. Även en konferenshögtalare köptes in. 

Ett avtal med Izettle har undertecknats för att möjliggöra kortbetalningar till föreningen tex i kiosken. 

Klubbrummet har varit uthyrt till Medis kursverksamhet en gång i veckan (2 kurser/kväll) samt till 

några privata tillställningar. 

ÅID friidrott ordnade en distriktstävling på Hammarvallen under sommaren. 

80 års jubileum 
Med anledning av att föreningen firade 80 år 2021 ordnade styrelsen lördagen den 12 september en 

jubileumsdag på Hammarvallen. Tillställningen var välbesökt och mycket lyckad. Det fanns prova på 

aktiviteter som boule, speedskytte (innebandy), friidrott, beachvolley, prickskytte (fotboll) och 

hoppslott för de minsta. En tipsrunda fanns också. Det såldes kläder från lagret, man kunde beställa 

ny föreningsdräkt, köpa HIK mössa eller pannband. Kiosken sålde godis, glass och läsk och från grillen 

kunde man köpa hamburgare och korv. Brandkåren var på plats med brandbilen och bjöd på åkturer i  
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den. Uppe i klubbrummet fanns en liten retroutställning med dräkter och andra antikviteter. Anders 

Granskogs gamla backhopparskidor ådrog sig mycket uppmärksamhet, likaså de välfyllda 

klippböckerna. Föreningen uppvaktades av Hammarlands kommun, Ålands Fotbollförbund och Åland 

United, Hammarlands frivilliga brandkår samt av Tore Jansson, Aron Mattsson, IF Fram och Gun 

Helenius. Kommundirektör Kurt Carlsson höll ett uppskattat jubileumstal. Journalister och fotografer 

från Radio Åland, Ålandstidningen och Nya Åland var på plats och rapporterade. 

Med anledning av jubileet så har också flertalet HIK profiler intervjuats om sina HIK minnen. 

Uppskattade berättelser som publicerats på föreningens hemsida samt på facebook. Intentionen var 

att göra fler intervjuer men orken tröt hos styrelsemedlemmarna. 

Styrelsen 
I styrelsen för 2021 har följande personer verkat: 

● Annica Mattsson, ordförande 

● Magnus Gunnarsson, vice ordförande 

● Lillemor Eckerman, sekreterare 

● Thomas Danielsson, vice sekreterare 

● Simon Karlsson, kassör 

● Britt-Marie Jansson, materialansvarig 

● Heidi Roos, suppleant 

● Jonathan Liewendahl, suppleant 

På föreningens höstmöte valdes följande personer till styrelsen för 2022: 

● Annica Mattsson, ordförande 

● Jonathan Liewendahl, vice ordförande 

● Heidi Roos, sekreterare 

● Simon Karlsson, vice sekreterare 

● Magnus Gunnarsson, kassör, seniorfotboll 

● Andreas Häger, materialansvarig 

● Anna Häger, suppleant 

● Jenny Herrgård, suppleant 

Verksamhetsgranskare 

● Dennis Antfolk, verksamhetsgranskare 

● Gabriel Stoia, ersättare verksamhetsgranskare 

 

Fotboll 

Juniorfotboll 
Till juniorutskottet för 2022 valdes på höstmötet: Jeanette Alen, Jessica Broo, Jane Carlsson, Heidi 

Roos samt Andreas Sjöblom. 

● I maj startades en ny grupp för 2014 födda. Efter en komma igång period tog Jessica Broo 

och Abbe Mattsson hand om ledarskapet. Gruppen har tränat en gång/vecka och har ca 10 

aktiva barn. 
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● Gruppen 2010-2012 har tränat två gånger i veckan och deltagit i poolspelet. Gruppen har 

glädjande nog vuxit under året och ibland är det över 20 barn på träningen. Ledare för laget 

är Gunnar Löfström (tränare), Liam Pettersson (tränare) och Fia Granlund (lagledare). 

 

Midsommarveckan ordnades en tre dagar lång fotbollsskola, drygt 30 barn deltog. Huvudledare var 

Daniela Haglund från Ålands Fotbollförbund, övriga ledare var Kaj Backas, Emma Fahlander, Liam 

Pettersson, Abbe Mattsson och Izla Småroos. Det var en efterlängtad nystart med fantastiskt fint 

väder och glada barn. 

Herrfotboll 
Till sektionen för 2022 valdes Magnus Gunnarsson och John Johansson.  

Förhoppningen till seriespel var till en början väldigt liten pga. pandemin och de resrestriktioner som 

gällde. Herrlaget skulle ha spelat i division 6 östra i Upplandsserien. Huvudtränare för 2021 var 

Andreas Jansson och assisterande tränare var Robin Wikström. Vi tränade två dagar i veckan och 

hade i snitt 15 spelare på träningarna fram till mitten av februari då möjligheten till träning på 

hobbynivå drogs in. I april kunde vi återuppta träningarna och Åländska mästerskapen skulle spelas. 

Vi mötte FC Åland, IFK Mariehamns U20, Jomala IK och Jomala IK U19. Vi slutade till slut på tredje 

plats av fyra lag. Vi fortsatte träna på två dagar i veckan i hopp om att få spela i Upplandsserien (som 

drog igång med enkelserie i Augusti). Trots att laget var redo att åka till Sverige för seriespel så 

begränsades vi av restriktionerna att resa och ändå så valde Upplands Fotbollsförbund att utesluta 

oss ur seriespel. Väldigt tråkigt beslut som innebar att vi kommande säsong måste börja om i lägsta 

serien.  

 

Damfotboll 
I maj gick föreningen ut och erbjöd fotbollsträning för tjejer från 16 år och uppåt. Ingen erfarenhet 

krävdes. Intresset var inledningsvis hyfsat men trappade av under sommaren. Ett lite gäng 

entusiaster har dock fortsatt att träffas en gång/vecka och spela smålagsspel för skojs skull. 

2021 var också jubileumsår för fotboll för damer på Åland. 50 år sedan den första den första matchen 

spelades, det var en match mellan IFK och HIK. Med anledning av detta bjöd Åland United in spelarna 

till en av matcherna i Nationella ligan, HIK spelare på plats var: Annea Forsström, Elisabeth 

Söderlund, Gunvor Skogberg, Kerstin Jansén, Ann-Lis Wickström, Anne-Maj Mattsson, Ann-Britt 

Mörn, Ulla Skogberg och Maj-Gun Byberg. 

Innebandy 
Ingen sektion valdes på höstmötet 

Även denna säsong blev sönderslagen pga av restriktioner. Serien spelades inte klart och intresset 
falnade. Inget lag anmäldes till säsongen 2021/2022 men man anmälde ett lag till åländska cupen. 
Tyvärr så ställdes cupen in också det pga restriktioner. 
Under hösten startades en barn/ungdomsgrupp upp med hjälp av fritidsledare Kaj Backas. Gruppen 
tränar en gång/veckan inne I Näfsby skolas idrottshall. 
 

Friidrott 
Inget utskott valdes på höstmötet. 
Under 2021 har ingen friidrottsverksamhet ordnats. Brist på ledare för verksamheten. 
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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. Före nyår var det många som passade på att skida runt 
Hammarvallen då det fanns snö en period. 
 

Volleyboll 
Inget utskott valdes på höstmötet. Volleybollen deltog med ett (mixed) lag i Ålandsserien. Man har 
tränat en gång i veckan i Näfsby skolas idrottshall. 
 

Boule 
På höstmötet bestämdes att föreningen ska prova på att starta upp boule verksamhet. Till utskottet 
valdes: Tore Jansson, Agneta Gustavsson och Anders Granskog. 
 
 
 
 
Hammarland den 13 mars 2022 
Styrelsen 
 

 
 


