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Årsberättelse 2014 

2014 har med all sannolikhet varit det mest händelserika året i 

Supporterklubben Kärnans sextonåriga historia. Aldrig tidigare har vi 

agerat och varit synliga i så många olika forum som den gångna 

säsongen. En stor anledning till det är naturligtvis det oerhört tragiska 

som inträffade den 30 mars i samband med den allsvenska premiären 

mot Djurgården. Dödsfallet skakade om hela fotbollssverige i grunden 

och på flera sätt blev det en vändpunkt för supporterkulturen i 

Helsingborg.  

Ur mörkret som präglade hela våren reste sig många positiva krafter 

som ger hopp om framtiden. Redan under 2014 såg vi tydligt att det 

finns en stark och positiv grogrund i staden och runt klubben som vi 

givetvis ska bygga vidare på under 2015. 

2014 var året då vi var nere på botten och vände. I den här 

årsberättelsen ger vi en kortfattad genomgång av Kärnans säsong. 

Styrelsen för Supporterklubben Kärnan 

2015-01-06, Helsingborg 

  

Styrelseledamöter 2014 

Martin Nilsson (ordförande) 

Anders Romberg 

Per-Olof Persson 

Andreas Hägg 

Samuel Nilsson 

Andreas Lazic 

Andreas Grönvall 

Olof Mattisson 

Rickard Ronnovius 

Robin Ahlberg 
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Premiären och efterspelet 

Den 30 mars 2014 kommer vara ett datum vi aldrig glömmer. En 

människa miste livet i samband med en fotbollsmatch i Helsingborg. En 

ofattbar tragedi, främst för familj, vänner och andra anhöriga till den 

avlidne Djurgårdssupportern, men också för fotbollen i Sverige. Ingen 

ska någonsin behöva gå på fotboll med livet som insats och vi kan inte 

nog understryka vårt motstånd mot våld i samband med idrott. 

 

Efter att den initiala chocken lagt sig var vi snabbt tvungna att agera. 

Även om vi som officiell supporterklubb inte har ansvar för det som 

händer på gator och torg innan matcher så har vi i vår roll ett ansvar för 

supporterkulturen. Vi ska finnas där som dialogpartner och vi ska stå 

upp för sunda värderingar. Tiden efter premiären låg nästan allt fokus 

på krishantering, i media, gentemot medlemmar, klubb och allmänhet. 

Både lokalt och nationellt. Det blåste kraftigt och tongångarna runt och 

mot oss var tyvärr ofta onyanserade i emotionella utspel. Vi såg det 

som vår viktigaste uppgift att vara en balanserad och klok röst i 

debatten och att hela tiden vara motagliga för feedback och förslag på 

hur vi kunde gå framåt. 

Redan dagen efter premiären arrangerade vi en manifestation i 

Helsingborg, mot våldet. Den lockande runt 5000 människor och blev 

en kraftfull markering från alla som vill att fotboll ska förknippas med 

glädje och gemenskap snarare än hat och våld. 

Några veckor efter premiären kände vi i styrelsen att pressen och 

arbetsbördan blev för stor. Vi valde därför att ta en time out som 

varade i cirka 14 dagar. Det var också en markering mot klubb, media 

och allmänhet om att vi ansåg att vi nått en gräns då vi inte klarade 

mer.  Som ideellt arbetande kunde vi inte leva upp till de krav och 

förväntningar som ställdes på oss. Under pausen fick vi tid att samla ny 

kraft och reflektera kring hur vi kunde fortsätta med vår verksamhet. 

Även om vi måste gå vidare är det viktigt att vi aldrig glömmer det som 

hände, utan att vi bär det med oss som en påminnelse om vad fotboll 

ska stå för och vad det inte ska stå för. 

Reseverksamheten 

Reseverksamheten 2014 var framgångsrik. Vi arrangerade bussresor 

till de allra flesta matcherna med cupfinalen i maj på Friends Arena i 

Solna som en given höjdpunkt, då vi skickade sju bussar i vår regi. En 

annan höjdpunkt är Gävleresan dit vi nästan fyllde en storbuss trots 

långt avstånd, kall månad och betydelselös match. Även IFK Göteborg 

borta mitt i sommaren, då vi lyckades arrangera en tågresa, var mycket 

lyckad.  
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Vi har under året haft som riktlinje att alltid försöka skicka en eller flera 

bussar till ett så billigt pris som möjligt för våra medlemmar, så länge 

det är ekonomiskt försvarbart. Det har inneburit att vi gått minus rent 

ekonomiskt på vissa resor, inte minst cupfinalen som subventionerades 

kraftigt. Detta gör vi för att vi ser reseverksamheten som en av våra 

absolut viktigaste områden – vi ska underlätta för våra medlemmar att 

följa HIF på plats, oavsett var laget spelar. Vi har givetvis också haft 

resor som genererat plus på kontot. 

Kampanjer under året 

De senaste åren har vi satsat hårt på olika marknadsföringskampanjer. 

Oftast har de handlat om att få folk till Olympia. Ibland har dessa skett 

helt på vårt initiativ, ibland har HIF varit inblandade. Under 2014 

minns vi framför allt Fullsatt Olympia som visserligen inte nådde 

målet på 16 000 besökare, men troligtvis lockade några tusen extra till 

matchen mot Brommapojkarna och initiativet gav eko i fotbollssverige. 

Inför årets premiär hade vi en liknande kampanj som dock inte riktigt 

fick önskad effekt. Fyll Olympia, som kampanjen hette, kom snabbt och 

med rätta i skymundan av det som inträffade före matchen. 

En annan kampanj som fick bra spridning i sociala medier var Jag är 

HIF. I en tid då det mesta var tungt och motigt ville vi att alla HIF:are 

runt om i landet skulle ta ställning och visa att vi står bakom klubben i 

vått och torrt. Det fick ringar på vattnet och många visade stolthet för 

klubben när det behövdes som mest. Detta genererade också i en klart 

godkänd publiksiffra vid vårens sista match. 

 

 

 

 

 

 

Vi har alltid två tankar med de kampanjer vi sjösätter. Ett kortsiktigt 

mål om att få folk till Olympia den aktuella matchen, men vi ser dem 

också som mer långsiktiga varumärkesbyggande insatser. I samband 

med Fullsatt Olympia såg vi många konkreta exempel på 

marknadsföring och medmänsklighet av absolut bästa sort. Egna 

initiativ från supportrar att bjuda med personer som av olika 

anledningar inte själva har möjlighet att köpa biljett, väckte stor 

uppmärksamhet utåt. 
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Vi är övertygade om att sådana initiativ stärker fotbollen i staden samt 

bilden av HIF, när man kan visa på positiva krafter som en motpol till 

de fördomar som många har om fotbollssupportrar.  

Medlemmar 

Vi fick något färre medlemmar under 2014 än föregående år. Vi slutade 

på 1021 att jämföra med 1129 förra året. Med tanke på hur året varit 

ser vi dock detta som en klart godkänd siffra som överglänser de vi haft 

förr om åren.  Tack till alla som visat förtroende för oss och till alla som 

stöttat under säsongen. 

Souvenirer 

Souvenirförsäljningen har varit fantastiskt bra under året. Det finns ett 

stort sug efter snygga souvenirer och vi ser detta som ett oerhört 

viktigt område, som med fördel kan utvecklas ytterligare. Vi har tagit 

fram t-shirts, stickers, halsdukar, pins som varit mycket uppskattade av 

våra medlemmar. Souvenirförsäljningen är också en viktig 

inkomstkälla för föreningen. 

Arrangemang och aktiviteter 

Utöver resor och kampanjer i samband med hemmamatcher har vi 

också haft en rad arrangemang. Det största hade vi den 16 augusti när 

vi ordnade fotbollsturnering på Olympia och efterföljande ölprovning 

och fest på The Tivoli. På The Tivoli gästades vi av tf klubbdirektör Joel 

Sandborg och sportchef Jesper Jansson som berättade om sina uppdrag, 

framtiden och sina visioner för klubben.  

Samarbetet med HIF 

Vi har alltid haft goda relationer till nyckelpersoner inom HIF. Under 

2014 har dessa stärkts ytterligare även om vi också varit oeniga i 

många frågor, inte minst i våras då vi hade olika uppfattningar om hur 

man bäst skulle hantera de frågor som uppkom i premiärens 

efterdyningar. Vi har hela tiden en intensiv dialog, inte minst i samband 

med gemensamma projekt som Fullsatt Olympia. Vi ser det som viktigt 

och naturligt att upprätthålla ett gott samarbete då vi alltid har samma 

mål för ögonen, även om åsikterna om hur man når dit kan vara delade. 

Ombyggnaden av Olympia 

Den 22 oktober klubbades det äntligen igenom att Olympia ska få en 

välbehövlig upprustning. Projektet har pågått i många år och Kärnan 

har alltid haft representanter med i arenagruppen och stor insyn i 

processen. Vi känner att klubben tagit stor hänsyn till våra önskemål 

och att de tydligt värdesätter vikten av att ha en arena som är anpassad 

för alla typer av supportrar. Vi är övertygade om att vi 2017 har landets 

bästa arena. Anpassad för fotboll, centralt belägen och med samma 

namn som den haft i alla tider. En modern fotbollsarena som vi kan 

vara stolta över. 

 


