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Luleå 
2020-02-01 

Möte Luleå Hockey/ LuleåFans- SIF/ SHL 
Tisdag den 14 januari Coop Norrbotten arena. 

Deltagare: 

Stefan Enbom (SE) Klubbdirektör LHF 

Tobias Wahlroos (TW) Ordförande LuleåFans 

Johan Hemlin (JH) vVd SHL 

Olov Östblom (OÖ) Tävlingschef SIF 

Abbe Törsleff  (AT) Säkerhetschef SHL 

Mattias Selberg (MS) SLO Luleå Hockey 

Supportrar Andreas Eriksson, Daniel Moritz, Emily Lindh, Manne Ek, Stefan 
Baudin, Tomas Andersson 

1 INLEDNING 
SE hälsade samtliga välkomna till mötet och informerade om syftet och bakgrunden till 
kallelsen/mötet. Luleå Hockey är mycket beroende av föreningens supportrar och ett bra 
samarbete. Föreningens supportrar är i nuläget mycket irriterade över SIF/SHLs hantering av 
händelsen i Skellefteå med efterföljande böter och flaggförbud. Med detta som bakgrund är det 
viktigt att träffas för en dialog om dessa frågor. 

Kort presentation av samtliga närvarande och deras roll. 

2 ALLMÄN INFORMATION SHL/SIF 
JH redovisade SHLs roll inom svensk hockey. Information om tävlingsbestämmelser, SHL manual, 
spelarnas säkerhet, domare, säkerhet, externa avtal och Sporten. En allmän genomgång av hur SHL är 
uppbyggd och rollen/arbetsuppgifter som hanteras av SHL organisationen. 

AT informerade om hur säkerhetsarbetet är organiserat och vilka områden som hanteras. De 
huvudsakliga arbetsområdena inom säkerhet är främst; anläggningar, lagar&föreskrifter, olaga hot, 
otillåten påverkan vid ex spel, delegater, supportrar, avstängningar, ambulanser, tillträdesförbud. 
Säkerhetsfrågor regleras till stor del av SIFs tävlingsbestämmelser. Bestämmelser som exempelvis är 
inriktade på god och trivsam ordning på våra matcher. 

OÖ redovisade hur säkerhetsfrågorna hanteras inom SIF. Det finns dels det interna regelverket som 
hanteras utifrån RFs regelverk som formulerats i Tävlingsbestämmelserna. Och även den offentliga 
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delen som hanteras via Polismyndigheten. Båda delarna är inriktade på att god ordning gäller under 
matcherna/tillställningarna. 

För SIF/SHL är det viktigt att vi internt inom hockeyfamiljen säkerställer att vi lever upp till god 
ordning på våra matcher och efterlever tävlingsbestämmelserna. Det medför att det offentliga via 
Polismyndigheten kan hantera matcherna via tillstång/bevis om anmälan där föreningen som 
anordnare ansvarar för god ordning.  

3 INFORMATION LULEÅFANS VERKSAMHET 
TW informerade om den verksamhet som LuleåFans bedriver. LuleåFans har tillsammans med 
föreningen skickat en skrivelse till SIF/SHL där LuleåFans verksamhet beskrivs samt synen på 
böter och flaggförbud. LuleåFans har stort fokus på att främja den positiva supporterkulturen. 
En kultur var tifon och flaggor är en såväl viktig som självklar del. Utöver att bidra till arbetet 
med att ta fram flaggor och tifon, arbetar LuleåFans aktivt med olika aktiviteter för att få fler 
unga killar och tjejer att bli en del av den positiva supporterkulturen. Det kan ske genom att 
bjuda in till tillfällen för flaggmålning eller tifoskapande, varför ett flaggförbud omöjliggör 
sådana initiativ och försvårar för positiva krafter inom supporterleden. 

4 SAMARBETET LULEÅ HOCKEY OCH LULEÅFANS 
Luleå Hockey är mycket beroende av föreningens supportrar. En positiv supporterkultur 
innebär att det blir mer publik på våra matcher vilket i sin tur leder till ökade 
sponsringsintäkter. Supportrarna på hemmastå är en mycket viktig del av matchupplevelsen.  
Med detta som bakgrund är det självklart att föreningen strävar efter ett mycket tätt samarbete 
där vi i många frågor jobbar tillsammans. Vi har en mycket tydlig gemensam målbild, en 
framgångsrik hockeyförening med mycket publik på matcherna och bra drag på hemmastå. En 
positiv supporterkultur som skapar bra stämning i arenan och leder till ökade 
sponsringsintäkter. 

Luleå Hockey har under åren jobbat intensivt med förebyggande arbete i säkerhetsfrågor. Detta 
har skett i ett bra samarbete mellan vår säkerhetsorganisation, SLO och LuleåFans. Det framhålls 
att man efter dialog mellan dessa parter byggt upp förtroende, respekt och förståelse för 
varandra. Alla inblandade parter tycker att denna dialog för gott med sig vilket upplevts ha 
förebyggt att incidenter inte ska ske. Bland annat har pyroteknik inte förekommit i Coop NA 
föregående säsong och starten av denna. 

I samband med denna punkt så informerade även vår SLO om att det för länge sedan 
genomfördes ett uppstartsmöte innan Elitserien startade där fans från samtliga föreningar var 
inbjudna tillsammans med SIF och klubbarna. Där diskuterades viktiga frågor för alla supportrar 
och hur samarbetet skulle fungera under säsongen.  
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5 BESTRAFFNINGSÄRENDEN 
Med anledning av händelsen med pyroteknik i Skellefteå så beslutade Tävlingsnämnden om 
böter för Luleå Hockey och flaggförbud på hemma och bortamatcher till och med 2020-01-31. 

SE framförde att Luleå Hockey är besvikna på framförallt flaggförbudet. Föreningens inriktning 
är att stötta positiva supporterkrafter och undvika det som tolkas som kollektiva bestraffningar. 
Föreningen anser heller inte att flaggor användes till att dölja tändningen av pyroteknik 

Närvarande supportrar framför att flaggförbud är principiellt fel att använda som 
bestraffningsmetod. Dels omfattar straffet tusentals supportrar under lång tid, som inte har 
någonting med händelsen att göra. Dessutom anser supportrar att det bör ligga i allas intressen 
att ge utrymme för en färgglad och livfull supporterkultur, och att flaggförbud därav ska 
undvikas i det längsta. Gällande det specifika bestraffningsärendet menar supportrarna att 
flaggor inte används i syfte att dölja ett eventuellt skeende på läktaren, utan de används som 
naturlig del i klackverksamheten. 

LuleåFans uttrycker stor besvikelse över att delar av det arbete som görs för att uppnå en 
positiv supporterkultur raseras, med anledning av en sådan omfattande bestraffning som ett 
flaggförbud är. Ett flaggförbud tillintetgör inte bara chansen att inviga många till en positiv 
supporterkultur – det rubbar också balansen bland de redan befintliga supportrarna som inte 
har del i den incident som ligger till grund för förbudet. 

Då det inte förekommit pyroteknik i Coop NA de senaste två åren, blir besvikelsen mycket stor 
när ett flaggförbud tillämpas på en hel supporterskara till följd av en enskild individs gärning. 
Supportrar menar att flaggförbudet verkar kontraproduktivt. Det arbete som ständigt pågår 
bland supportrarna för att stärka den positiva supporterkulturen blir lidande, när man istället 
känner sig nödgade att försvara den positiva supporterkulturen från de som begränsar 
densamma. 
 
SIF/SHL framförde att det är mycket viktigt att föreningarna efterlever tävlingsbestämmelserna 
och säkrar god ordning utan exempelvis pyroteknik. Det är också viktigt att alla föreningar 
hanteras lika i dessa frågor.  Särskilt då det är ett antal andra föreningar som också har 
flaggförbud. 
 
SIF/SHL framförde att det var intressant att höra hur Luleå Hockey och LuleåFans resonerar i 
dessa frågor. Och att höra att föreningen jobbat bra med personlig bestraffning då det varit 
möjligt. SIF/SHL framförde också att besluten i tävlingsnämnden skall ha en preventiv 
inriktning. 
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6 VIDARE HANTERING  
Samtliga medverkande på mötet var överens om att detta är mycket viktiga frågor som skall 
diskuteras vidare inom både SIF och SHL. JH och SE tar denna fråga vidare inom SHL för 
diskussion mellan klubbarna. 

En viktig fråga är om det är möjligt att återinföra ett uppstartsmöte där alla föreningar 
medverkar, inklusive supporterklubbarna tillsammans med SIF och SHL.  

En annan viktig fråga att diskutera är SIF och SHLs attityder och bemötande med supportrar. 
Där finns det en förbättringspotential enligt LuleåFans. Hela ligan borde ha samma syn på 
supportrar som Luleå Hockey. 

 

 

7 SAMMANFATTNING/ AVSLUT 
Alla medverkande på mötet tackade för ett konstruktivt och givande möte. Ett möte som skedde 
i bra samtalston där alla strävade efter att lyssna och förstå andra aktörer. 
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