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Maj




Föreningen grundades
Vi ansökte om medlemskap i ungdomsförbundet SVEROK
Lätt presentation av föreningen startade på sociala medier.

Juni




Medlemmar började strömma till
Facebooksidan fick mycket snabbt bra med följare och inläggen sprids flitigt.
Ett av föreningens CS:GO lag Team Umber ställde upp i några tävlingar online där
föreningen hjälpte till med anmälan och administrationen kring detta. De slutade
som bäst top 8 av 64 vilket vi tycker är riktigt bra jobbat.



Första tävlingen arrangerades i form av endagsturnering i Fortnite.
Joppe ”M01L” Lindqvist tog hem segern i Hoby Open.
En familj ifrån Kyrkhult valde att donera sin fina husvagn till föreningen för
ombyggnation till en LAN-vagn som medlemmar skall kunna nyttja efter
ombyggnationen.

Juli



Augusti








Vi drar i gång seriespel i Fortnite under namnet Hoby Fortnite League.
20 deltagare ställde upp, några hoppade av och ersattes med nya under tiden.
Grundspelet pågick till 28 november där de 8 finalisterna skulle utses.
Bokförlaget HEGAS donerade deras nya bok En Minecraft-zombies dagbok. Denna
lottades ut på facebook och en lycklig vinnare erhöll några veckor senare den mycket
uppskattade boken.
Ardegård Skogrådgivning AB frågade om de kunde bidra till något roligt som kunde
resultera till fysiska möten mellan medlemmarna i föreningen. Med bidrag från
företaget hyrde vi Bräkne-Hoby sporthall och erbjöd badminton under ett par timmar
för alla medlemmar. Hoby Badmintonförening lånade ut racketar och bollar. 14
ungdomsmedlemmar dök upp samt några föräldrar. Mycket uppskattat av alla som
deltog.
I slutet av Augusti var vi 60 registrerade medlemmar vara 52st mellan 6-26år.

September (Sponsormånaden)










Under september small det till. Vi hade redan i Augusti slängt ut lite krokar i hopp om
att några företag ville sponsra oss nu högg de.
Först ut meddelande Centrumbiografen och Biograf Metropol att de önskade donera
varsin biobiljett till de 8 finalisterna i HFL.
Kort därefter meddelade Elisabeth Melin på Sigma IT att de ville sponsra alla
deltagarna i HFL med varsin matchtröja med eget namn på ryggen och helt
kostnadsfritt för deltagarna som deltog under hela grundspelet.
Någon vecka senare hörde ELIAS AB´s Andreas Eliasson av sig och informerade att de
önskade gå in som Huvudsponsorer och på så vis kunna hjälpa till lite mer brett. Att vi
med deras bidrag kunde köpa in den tekniska utrustning vi skulle behöva till
evenemang och streaming men som alltså inte förband oss att använda pengarna till
något specifikt.
Nu var det Tobias Kummel på Softhouse som besvarade vår förfrågan med
-Klart vi skall sponsra er fina lilla förening. Även Softhouse ville in som
huvudsponsorer och likt ELIAS hjälpa till med kostnaderna som en förening under
uppbyggnad stöter på.
Dreamhack ringde och berättade att de för några månader sedan läst om vår
förening och ansåg att speciellt LAN-husvagnprojektet var briljant. De skickade oss en
låda innehållande priser till HFL-vinnaren.

Oktober





VI startade vår första server i form av en MINECRAFT JAVA-server som står igång
hemma hos en medlem.
Johan på ICA-nära i Bräkne-Hoby ringde och informerade att de efter att ha haft
möte med föreningens Mattias Claesson nu önskade göra upp detaljerna för ett
sponsorsammarbete. Med dem kom fantastiska priser i butiken då föreningen
behöver handla men de sponsrade även för att hjälpa till med framtida
tryckkostnader på matchställ och liknande.
På höstlovet arrangerade vi en speldag i Bräkne-Hoby sporthall. Hallens samtliga
idrottsmöjligheter erbjöds. Vi hade massor tärnings och brädspel framme utöver tvspel. Vi sålde fika och hade MarioKart-turnering på storbild för alla som ville. De tre
pallplacerade erhöll priser från SVEROK i form av halsdukar och mössor samt godis
från Ica-Nära i Bräkne-Hoby. Under dagen dök det upp inte mindre än 66 deltagare.

November


Hoby Fortnite League grundspel avgjordes och de 8 finalisterna som skall få tävla
inför publik i Bräkne-Hoby sporthall för att slutligen kröna Hoby Fortnite Leagues
Mästare 2020. Pga. Pandemin blev slutspelet uppskjutet på framtiden.





Ansökan om pengar för ombyggnationen av husvagn till LAN-vagn skickades in till
Ronneby kommun på totalt 9500:-. Kommunen meddelande kort efter att vi inte är
berättigade till bidrag då vi inte tar ut någon medlemsavgift. Med samma formulering
hade de tidigare meddelat att de inte heller ville stå för Lovaktivitetsbidrag för de 66
besökare vi hade under höstlovet. Tyvärr kunde de inte ens efterskänka hyran för
lokalen utan debiterade oss även denna. Med detta i ryggen skall vi noga överväga
om vi inte enbart skall arrangera saker åt våra medlemmar då det blir billigare och
kanske mer personligt.
Vi skrev om ansökan om bidrag för LAN-vagnen. Denna gång drog vi till med en
ansökan på 47.000:- och på kuvertet (bildligt talat, vi är en esportförening och de
mailar) stod SVEROK Kalmar-Blekinge som mottagare. Utöver de 9500:- till
ombyggnationen ansökte vi även om 38.000:- för inköp av datorer och skärmar. LANvagnen skall alltså kunna lånas med kompletta spelstationer. Ansökan skickades in
efter tips från en medlem i en annan SVEROK-förening i grannbyn.

December





Tisdagen den 1/12 kontaktas vi av en styrelsemedlem i SVEROK Kalmar-Blekinge. Han
ville meddela att de beviljat hela ansökan rakt av. Att de 47.000:- skulle överföras i
dagarna. God Jul från SVEROK. Vilken julklapp va???
Vi delade ut de av SIGMA IT sponsrade matchställen till de 20deltagarna i HFL.
Mycket uppskattat av alla ungdomarna.
Vi avslutar året med lite drygt 70medlemmar och tackar för allt stöd vi fått av
sponsorer men även av de ungdomar och föräldrar som erbjudit sin hjälp och kommit
med sin uppmuntran.

Verksamhetsberättelsen upprättad av Thor Lindqvist i uppdrag av Hoby eSports
styrelse.

Thor Lindqvist
Bräkne-Hoby 2021-03-08

