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Verksamhetsberättelse 2021 – 2022
TJUGO ÅR……WOW…..
Nu har vi genomfört vår 20: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”.
Jag vill här ta tillfället i akt och tacka varje medlem, var och en, för att just DU är med
och skapar, det härliga och fina vi har tillsammans i Kringelstan Veteranhockey.
Under våra 20 år som veteraner har klubben nu lirat ofantliga 507 matcher i vår vackra
Torontodräkt. Under denna säsong blev det dock endast 19 matcher, med endast 6
torskar.
I stockholmsserierna ställde vi även i år upp med tre lag. Både vårt A-lag, +50 och
juniorlaget, +45 slutade på meriterande andraplatser i serien. Knattelaget hamna i ett
litet getingbo men lyckades ändå stanna på övre halvan av tabellen.
Vi har spelat turneringen på Åland alla år sen vi bildades 2002. Nu spelade
Coronaviruset oss ett spratt och turneringen ställdes in.
300 matcher!! Sug på den Milstolpen. Två spelare nådde upp till det i år, Tony
”Sniper” Asplund och Niklas ”Dala” Dahlqvist. 306 respektive 303 matcher på kontot.
Ni båda personifierar på ett utomordentligt sätt Kringelstan. Stort tack till er båda!
I klubblokalen finns förteckning över antal spelade matcher och säsonger för samtliga
spelare som någon gång varit medlemmar och lirat i Kringelstan Veteranhockey.
Det traditionstyngda evenemanget Kringelstan Golf Trophy, genomfördes som vanligt
under hösten och Viksbergs gk stod som värd för tävlingen. För 19:e gången höjdes
den åtråvärda pokalen och segern gick till vår meste vinnare, Tony Asplund, som fick
sitt namn ingraverat för fjärde gången. Stort grattis!
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