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2013- En säsong med många ansikten 

När vi summerar säsongen 2013 finns det gott om såväl positiva som negativa saker att 

nämna. Det sportsliga började fenomenalt bra under våren för att sedan haverera under 

säsongens andra halva. En missad Europaplats är givetvis en missräkning för alla, men 2013 

har också innehållit många glädjeämnen. Det är dessa glädjeämnen som vi ska fokusera på i 

denna årsberättelse. 

När Supporterklubben Kärnan kallade till årsmöte lördagen den 5 januari var intresset 

rekordstort. Många i den gamla styrelsen hade annonserat att de var redo att lämna över rodret 

till nya medlemmar och möteslokalen på Olympias tredje våning andades optimism och 

nytändning.  

Tio styrelseledamöter valdes in i Kärnans styrelse varav endast en ingick i den tidigare 

styrelsen, Ordförande Niklas Persson som valdes om. Nio personer var således helt nya. 

Direkt efter mötet startade arbetet med det som skulle komma att bli en intensiv och rolig 

säsong med många utmaningar.  

I denna årsberättelse har vi valt att presentera det gångna året i form av aktiviteter, inte i 

kronologisk ordning. Syftet är ett ge våra medlemmar, och blivande medlemmar, en kort 

inblick i vad vi jobbat med under 2013. 

Vi vill tacka alla våra medlemmar för en fantastisk supportersäsong. Vi hoppas att vi syns 

igen 2014. 

Vi vill även rikta ett speciellt tack till fd ordförande Niklas Persson som den 19 juli valde att 

stiga åt sidan. Niklas valdes till ordförande första gången 2009 och har sedan dess varit starkt 

bidragande till Kärnans utveckling.  
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Robin Ahlberg Olof Mattisson 

Andreas Blixt Martin Nilsson 

Andreas Hägg Per-Olof Persson 

Adam Huttunen Rickard Ronnovius 

Andreas Lazic 

 

 



 

Medlemsrekordet slogs med råge 

Ett av målen inför 2013 var att kraftigt öka 

vårt medlemsantal. Vi var väl medvetna 

om att det finns en stor supporterbas kring 

Helsingborgs IF 

och vår 

förhoppning var att 

vi skulle lyckats 

attrahera fler av 

dessa till att bli medlemmar. 1000 

medlemmar var målet och redan i januari 

månad startade kampanjen 1000 röster.  

Tidigare år har medlemsantalet pendlat 

mellan 500 och 700, så vi visste att vår 

målsättning var ambitiös men på inga sätt 

orimlig. Vi hade aldrig några tvivel om att 

målet skulle nås och redan i april hade vi 

över 600 medlemmar. I slutet av juni 

nådde vi vårt mål, halvvägs in på säsongen. 

Det slutgiltiga medlemsantalet stannade på 

1129. 

Att ha en officiell supporterförening med 

många medlemmar är viktigt och vi hoppas 

att den grund som lagts under 2013 kan bli 

ännu starkare i framtiden. 

Ett bra år på resefronten 

Att resorna skulle vara ett prioriterat 

område beslutade vi tidigt. Vi ser det som 

ett av våra huvuduppdrag att underlätta för 

våra medlemmar att följa HIF på bortaplan.  

Under året har vi haft många lyckade resor. 

Öster i bortapremiären var en bra start, 

kampanjen 100 för 100 där de 100 första 

som köpte resa 

endast betalade 

100 kronor blev 

en succé. Första 

bussen fylldes på 

en dag, flera månader innan matchen. Att 

vi lyckades få iväg en full buss till Gävle 

med avgång mitt i natten från Skåne är 

också ett positivt minne vi tar med oss. 

Liksom resan till Kalmar som gick under 

temat ”Vit söndag” då hela bortasektionen 

var fylld av vitklädda HIF-supportrar. 

Vi har ordnat resor till samtliga 

Allsvenskan bortamatcher 2013, med 

undantag för Brommapojkarna borta, och 

endast i enstaka fall har vi tvingats byta ut 

storbuss mot minibussar. Vi är också 

väldigt nöjda med våra resenärer som 

uppträtt med stor respekt, både gentemot 

reseorganisationen, bussbolag och 

medresenärer.  

Vi har i snitt varit 491 personer på 

bortasektionerna under året. Det tycker vi 

är bra! 

Supporterkortet som lanserades av 

förbundet i år blev inte den succé som alla 

på förhand tog för givet. Kortet ger fritt 

inträde till samtliga bortamatcher med HIF 

men endast ett 50-tal kort såldes. Kärnans 

styrelse tog då beslutet att köpa upp 

resterande, cirka 50 kort. I samband med 

våra resor har vi hyrt ut dessa kort till våra 

resenärer för en summa som är mindre än 

inträdet på den aktuella bortasektionen. En 

lyckad lösning för alla parter, även om vi 

hellre hade sett att korten sålt slut direkt. 

Röd lördag 

Marknadsföring och kommunikation är 

viktiga områden. Vi har under året drivit 

ett antal kampanjer, där Röd lördag är den 

som sticker ut mest. Röd lördag var ett 

initiativ från oss i 

Kärnans styrelse 

som HIF snabbt 

nappade på, bland 

annat genom att erbjuda alla med 

matchtröja gratis inträde på Södra ståplats.  



 

Med hjälp av intervjuer, erbjudanden, 

marknadsföring i sociala medier och 

tävlingar lyckades vi skapa ett drag kring 

hemmamatchen mot Gefle den 27 april. 

Såväl företag som privatpersoner hängde 

på konceptet och när matchdagen väl kom 

var det en rödblå publikfest med över 

10 000 HIF-supportrar som skapade 

fantastisk stämning både på stan och på 

Olympia. 

Succén bäddar för att göra det till en 

stående punkt varje säsong. 

Svanen  

Stans HIF-vänligaste pub 

På The Headless Swan laddar många HIF-

supportrar upp inför hemmamatcherna. Bra 

priser på god mat 

och dryck för alla 

Kärnanmedlemmar 

och ett fantastiskt 

bemötande från 

personalen har 

gjort ”Svanen” till vårt nya vattenhål. Här 

har det under året bjudits på sköna 

matchuppladdningar och sena segerfester.  

Vår förhoppning är att The Headless Swan 

förblir vår samarbetspartner i många år 

framöver. 

Supporterpolitik 

51%-regeln 

Som officiell supporterklubb för vi många 

medlemmars talan i olika frågor. Den 

första viktiga frågan under året var den om 

51 % -regelns bevarande inom Svensk 

idrott. Kärnans ståndpunkt är att 51% -

regeln är bra och inför årsmötet försökte vi 

informera och argumentera för att 

medlemmar i Helsingborgs IF skulle följa 

vår linje.  

Detta gjordes med ett 

lyckat resultat och det 

spred sig som ringar på 

vattnet runt om i landet. 

Fler klubbar röstade 

igenom motioner om att bevara regeln. 

Idag är det många supporterorganisationer 

i Europa som avundsjukt sneglar på hur vi, 

tillsammans med övriga supporterklubbar 

och supporterorganisationer i landet, 

lyckades driva frågan från gräsrotsnivå. 

Avsparkstider 

Frågan om avsparkstider var också het 

under våren. När matchen mot IFK 

Göteborg i Svenska cupen lades klockan 

18:00 på en vardag kände vi oss tvungna 

att agera. Avsparkstiden innebar att många 

supportrar missade matchen, på grund av 

jobb och pendlingstider.  

Vi hade vid tidigare tillfällen visat vårt 

missnöje på olika sätt så nu kände vi att vi 

var tvungna att agera med kraft. Vi gick ut 

med en uppmaning om att bojkotta den 

första halvleken, väl medvetna om att detta 

kortsiktigt skulle kunna få negativa 

konsekvenser för HIF.  

Debatten blev intensiv, både i media och 

på olika forum, och åsikterna om aktionen 

var delade. Vi kände dock ett stort stöd för 

vårt beslut, både från medlemmar, andra 

klubbars supportrar och från personer som 

vi samtalade med när vi delade ut 

information om aktionen vid insläppen på 

matchdagen. 

Utöver själva aktionen hade vi omfattande 

information på vår hemsida samt insändare 

i Helsingborgs Dagblad där vi förklarade 

och motiverade vårt ställningstagande. 

 

 



 

Souvenirer och egen supporteröl 

Vi har under året 

tagit fram en rad 

olika souvenirer. 

Allt ifrån halsdukar 

till T-shirts och pins. 

Dessa har sålt 

mycket bra, vilket 

tyder på att det finns 

en stor efterfrågan på HIF-souvenirer. Vi 

hade under året även en tävling där våra 

medlemmar fick designa sin T-shirt och 

det vinnande exemplaret skickades till 

tryckeri.  

Vi har medvetet valt att begränsa 

upplagorna. Detta för att skapa en känsla 

av exklusivitet och för att våra medlemmar 

inte ska behöva gå runt i samma 

souvenirer. Variation och nytänk har varit 

ledorden.  

I samarbete med Helsingborgs Bryggeri 

har vi under året tagit fram ett eget öl, 

Kärnan lager. Denna har 

sålts på The Headless Swan 

och snabbt blivit mycket 

populär. Ölen lanserades i 

samband med att vi nådde 

1000 medlemmar. 

15 mil för Kim 

Förra vintern lämnade HIF-supportern Kim 

Hundborg livet på jorden. Han hade länge 

varit sjuk och många HIF:are kände stor 

sorg och saknad. Hans bror, Ted 

Hundborg, med 

vänner, beslutade 

sig för att gå till 

bortmatchen mot 

Mjällby, en sträcka 

på cirka 15 mil. 

Tillsammans med Ted och hans familj 

drog vi igång kampanjen #15milförkim. 

Vi uppmanade folk att skänka pengar till 

den hjärnfond som Kims familj startade 

strax innan hans bortgång.  

Responsen var vacker, generös och 

gripande. Privatpersoner, spelare, klubbar 

och företag skickade in sina bidrag och 

tillsammans lyckades vi samla ihop 68 000 

kronor till Hjärnfonden. Initiativet fick stor 

uppmärksamhet i media, både lokalt och 

nationellt. 

Ett stort tack till alla som på ett eller annat 

sätt bidrog till detta enastående resultat. 

Kommunikation och tillgänglighet 

Att våra medlemmar alltid ska kunna 

kontakta oss i olika frågor tycker vi är 

viktigt. Vi har också haft hög prioritering 

på att vara kommunikativa och hela tiden 

informera om vår verksamhet. Allt ifrån att 

ha lättillgänglig information om våra resor 

till hur vi tänker i olika frågor.  

Inför säsongen fick vi en ny hemsida som 

under året haft ett stort antal besökare. Där 

kan man hitta information om oss, våra 

aktiviteter samt om våra resor. Vi har 

också haft många intervjuer med spelare, 

ledare och supporterrepresentanter.  

Vår Facebooksida har blivit mer aktiv och 

det avspeglar sig på antalet besök och 

personer som gillar sidan. Det vi publicerat 

i denna kanal har 

fått stor spridning 

och vi har alltid 

ambitionen att 

snabbt svara på de frågor som skickas till 

oss på Facebook.  

Ur ett större perspektiv så har vi också 

utvecklat kommunikationen, både internt 

till våra medlemmar och externt. Vi har 



 

etablerat flertalet kontakter med reportrar, 

både i lokal och i nationell press, vilket 

resulterat i ökat medialt utrymme. Detta är 

ett arbete som vi planerar att fortsätta med 

även under 2014. 

Arrangemang 

Talarkvällarna med Roar Hansen och med 

Jesper Jansson lockade storpublik till 

restaurangen på Olympia. Det gjorde även 

arenakvällen där Paul Myllenberg, 

klubbdirektör, och Claes Ohlsson, 

Ordförande, presenterade ombyggnaden av 

Olympia. 

När fotbollsturneringen gick av stapeln i 

somras var det många skratt, felsparkar och 

närkamper. Att supportrar träffas och testar 

varandras praktiska fotbollskunskaper är 

en återkommande succé och ett bra och 

naturligt sätt bygga en stark gemenskap. 

En förödande brand 

Bara veckor innan säsongens slut brann det 

i vår container. I lågorna förvarade vi 

souvenirer, reseförtäring, lite kontanter 

från en resa och inte minst, många minnen. 

Tavlor, signerade tröjor och andra föremål 

som inte går att ersätta med pengar. Detta 

var ett tungt slag mot oss, framför allt på 

ett känslomässigt plan.  

Det som var glädjande mitt i allt elände var 

att supportrar från alla håll slöt sig 

samman. Vi kände ett stort stöd. 

Tre anonyma donatorer klev även fram och 

gav både oss och tHIFo ett oerhört 

generöst bidrag. 40 000 kronor för att 

ersätta delar av det som gått förlorat. Vi 

kan inte med ord beskriva vår tacksamhet. 

 

 

Avslutande ord 

Det har varit ett händelserikt år där nästan 

allt har varit nytt för oss som sitter i 

Styrelsen. Nu har vi blivit varma i kläderna 

och vi hoppas kunna utveckla föreningen 

ännu mer 2014.  

En förening består dock inte bara av sina 

styrelseledamoter den består av sina 

medlemmar. I år var det 1129 personer 

som valde att bli medlemmar i Kärnan, ett 

stort tack riktar vi till er och vi hoppas att 

ni är nöjda med ert val. Vi har ett ständigt 

utbyte med våra medlemmar och försöker 

vara lyhörda inför önskemål och tankar. 

Det finns ett stort engagemang kring 

Kärnan som vi är väldigt tacksamma för.  

Vi ses 2014. Tillsammans kan vi bli ännu 

bättre! 

 

 

Vi reserverar oss för att punkter kan tillkomma och 

att mindre ändringar kan komma att ske innan 

2013 är slut. 


