KRINGELSTAN VETERANHOCKEYKLUBB
Verksamhetsberättelse 2019 – 2020
Nu har vi genomfört vår 18:e säsong som representanter för Södertälje, staden som i folkmun kallas
Kringelstan. Vi är en stolt förening som representerar Södertälje stad. På våren den 9 april 2002
trodde jag inte att det skulle bli så långvarigt och en sån succé. Det är med stolthet jag summerar ännu
ett år i friskvårdens tecken.
Hockeyn för oss gubbar är mer än att bara åka skridskor. Det är ett trevligt sätt att träffas och umgås
på, snacka gamla hockeyminnen och samtidigt hålla igång kroppen.
Jag kan konstatera att vi ännu ett år slaviskt följt föreningens stadgar. Bl. a. §1 som beskriver vår
verksamhet – ”spela veteranishockey……med särskild målsättning att HA KUL”.
Coronaviruset avslutade säsongen för oss lite i förtid. Matchandet blev lite avhugget på slutet av
säsongen för våra 42 medlemmar. Vi hann dock ändå med att spela 28 matcher under säsongen.
I stockholmsserierna ställde vi även i år upp med tre lag, vårt A-lag +50, juniorlaget +45 och
knattelaget +35. Tyvärr hann inte någon serie bli fördigspelad innan säsongen avbröts. Vi låg i
mittfältet i våra serier och utan chans till seger i någon av dem.
Traditionsenligt deltog vi i den internationella cupen på Åland, ”Senior Winter games”. Vi blev utan
medalj denna gång, men turneringen är alltid lika kul att delta i. Vi har nu deltagit ute på ön,
Kringelstans samtliga verksamhetsår.
Stor grabb blir man i föreningen när man lirat 100 matcher i klubbens vackra Torontoställ. Det
magiska talet uppnåddes i år av två spelare i Kringelstan. Johan Cedendahl, stor grabb #20 och Peter
andersson, stor grabb #21. Stort och innerligt grattis till Er båda!
Jag vill även lyfta fram en i laget som alltid vill lira matcher. På bara 9 säsonger har han nått
milstolpen 200 matcher. Stort grattis till Mats ”Sekreterare” Vahlberg.
I klubblokalen finns förteckning med antal spelade matcher och antal säsonger över samtliga spelare
som någon gång varit medlemmar och lirat i Kringelstan Veteranhockey. Här kan du även se vilka de
övriga stora grabbarna är.
Det traditionstyngda evenemanget Kringelstan Golf Trophy, genomfördes som vanligt under hösten
och Viksbergs GK stod som värd för tävlingen. För 16:e gången höjdes den åtråvärda pokalen och
segern gick till en av våra burväktare, Kentha Borgen, Stort grattis!
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