
 

 

 
   Till Brandchef Jan Wisen 

   Storstockholms brandförsvar 
Brandkårens Idrottsklubb 
Storstockholm 

 

Som du vet genom våra tidigare kontakter så har idrottsklubben jobbat i motvind de senaste 

åren när det gäller våra arrangemang av olika tävlingar inom organisationen som 

stationsstafetter och olika cuper i lagidrotter. På grund av dåligt intresse och uteblivna 

anmälningar har vi tvingats ställa in ett flertal av våra arrangemang den senare tiden. 

 

Under våren har vi därför gått ut med en enkät bland våra medlemmar för att se om vi kan öka 

intresset bland medlemmarna för att ställa upp och tävla för sin station i dessa cuper/stafetter. 

Av de 23 svaren kan man på frågan varför de inte hade lag i stationsstafetten senast utläsa 

bl.a. för lite intresse, ingen drivande kraft, dålig information på stationerna och det 

alarmerande ”Nedstämdhet och minskat förtroende för ledningen och organisationen 

avspeglar sig i dåligt intresse och engagemang.” Vid samtal med flera medlemmar har även 

synpunkten att alla personalförflyttningar lett till att den tidigare drivkraften ”stationskänslan” 

i dag är helt borta. 

 

Trots detta upplevde vi i idrottsklubben något av ett trendbrott i våras då vi arrangerade  

BIK- cupen i rinkbandy på Stora mossen. Tack vare ett stort jobb av grenledaren Christer 

Drysèn och grenansvarige Hans Eriksson kämpade över hundra brandmän från i stort sett alla 

stationer inom Storstockholms brandförsvar hela dagen på två rinkar för att försvara sin 

stations färger. 

 

Vi anser att rinkbandy är en utmärkt träningsform och dessutom den enda där både 

tjänstgörande och ledig utryckningspersonal och dagtidspersonal deltar.  

 

Det är därför med stor besvikelse vi fått del av beslutet att rinkbandy inte längre ska vara 

tillåten som fysisk träning för tjänstgörande utryckningspersonal.  

 

Med hänvisning till vad vi framfört här ovan är det vår önskan och förhoppning att beslutet 

ändras så att vi även i fortsättningen kan ställa upp med motiverade och vältränade spelare 

ledda av motiverade ledare fördelade på flera lag i Brandkårs SM och vid andra tävlingar och 

cuper som klubben ordnar.  

 

Med önskan att du får en trevlig sommar ber vi dig alltså överväga om det är möjligt att ändra 

beslutet till förmån för en bra form av träning men också för ökad samhörighet, laganda och 

stationskänsla vid de arrangemang som idrottsklubben anordnar. Återkoppla gärna till oss hur du 

ser på detta. 

 

 

 

Lars Hallander   Sven Mählqvist 

Ordförande    Vice Ordförande 


