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Ny säsong – nya tag! 

Kära supportrar! 

Välkomna till det första av årets informationsbrev från LuleåFans styrelse. Det kommer att publiceras 

ett antal sådana brev löpande under säsongen och vår förhoppning med det är att öka transparensen i 

föreningen, ge alla medlemmar insyn i vad som händer och vad som är planerat samt öka möjligheten 

till delaktighet i föreningens liv. 

Förra säsongen slutade ju inte som någon av oss hade önskat. Det var vårt år och inte i vår vildaste 

fantasi hade vi kunnat tro att en pandemi av aldrig skådat slag skulle sätta käppar i hjulet för vår jakt 

på klubbens fjärde SM-guld på damsidan och andra på herrsidan. Men det blev som det blev. 

Tomheten efter det abrupta slutet har varit stor och längtan efter revansch enorm. Men efter en lång 

vår och sommar stundar nu en ny säsong, en säsong som även den ser ut att bli väldigt annorlunda mot 

vad vi är vana vid. 

Vi lever alla i osäkerhetens tid. Coronakrisen har satt hela vårt samhälle på paus och det gäller inte 

minst för svensk idrott och svenska supportrar. Det mesta hänger i luften och vi kan bara försöka hålla 

peppen uppe oavsett förutsättningar. Och vi ligger inte på latsidan trots den osäkra framtiden. 

Vad har hänt sedan sist? 

LuleåFans har hållit årsmöte som knöt ihop vår kanske bästa och mest aktiva säsong hittills. 

Medlemsrekord, ett magnifikt 25-årsfirande, mäktiga tifon, protester, dialoger och framgångar har 

gjort att vi står starkare än någonsin. I och med årsmötet står nu en ny och entusiastisk styrelse redo att 

göra även denna säsong till en succé. 

Trots att läget är som det är så håller vi medlemsställningarna och kan bara konstatera ett marginellt 

tapp i medlemskap jämfört med samma period förra året. Vi vill här passa på att uppmana alla våra 

medlemmar att pusha era kompisar, släktingar eller kollegor att lösa medlemskap. För bara 

tillsammans kan vi vara den starka supporterröst vi vill och ska vara. 

Under sommaren har vi arbetat med att stärka organisationen, fördela ansvar inom styrelsen, skapa 

hållbara strukturer för en smidig verksamhet och än mer effektivt kommunicerande via våra sociala 

medier. Det har också pysslats med praktiska förberedelser inför kommande säsong. Nya souvenirer 

har inkommit och ännu fler är på gång, och vi har under sommaren satt ihop en ny och bättre 

webbshop som nu är färdig och lanserad. Föreningslokalen har också den fått sig ett ansiktslyft och vi 

ser fram emot att öka antalet medlemsaktiviteter där under hösten och vintern. 

Vad är på gång? 

Vad gäller själva supporteraktiviteterna kring hockeyn är det svårare att närmare planera så mycket 

såsom läget i världen är just nu. Vi vet inte mer än någon annan hur det kommer att bli framöver så när 

det kommer till aktiviteter på och kring läktaren har vi i dagsläget bara kunnat göra en grov planering. 

När allting till slut drar igång ”som vanligt” kommer vi att vara redo att leverera som alltid. 
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Vi kan bara med sorg i hjärtat konstatera att den årliga höjdpunkten, premiärmarschen, av förklarliga 

skäl inte blir av i år. Att planera några resor är i dagsläget inte heller möjligt då vi inte vet om det 

kommer att tillåtas publik och även när publik släpps på om det kommer att tillåtas tillresta supportrar. 

Vi håller dock beredskap och har tänkbara bortaresor i tankarna om och när det blir aktuellt.  

Coronakrisen påverkar också vår satsning på återväxt och med det ungdomsaktiviteter. När vi började 

arrangera ungdomsaktiviteter förrförra säsongen trodde vi aldrig att det skulle bli en sådan succé som 

det blev och vi såg verkligen fram emot att utveckla konceptet ännu mer denna säsong. 

Ungdomsansvariga planerar dock för fullt med förhoppning om att ha schyssta aktiviteter redo när 

allting drar igång igen. Beroende på hur coronaläget utvecklar sig så finns tankar på att framöver 

utnyttja föreningslokalen i större utsträckning för ungdomsaktiviteter. 

Vi har sett över föreningens samarbeten man haft under förra säsongen och för just nu dialog med 

nuvarande samarbetspartners om eventuella fortsättningar. Samarbeten har också inletts med The 

Corner Sportsbar och Fastighetsbyrån Luleå, vilket vi ser fram emot att berätta mer om inom kort. 

Dialog med Luleå Hockey 

I början av augusti hade styrelsen ett möte med Luleå Hockeys VD, Stefan Enbom, som informerade 

om det ekonomiska läget i föreningen, om dialogen mellan SHL och Folkhälsomyndigheten gällande 

publiksituationen och allmänt om känslan i klubben. Det mesta kretsade kring frågor om publik på 

matcherna. Vi känner att det är viktigt att fortsätta dialogen mellan LuleåFans och Luleå Hockey kring 

dessa frågor löpande under hösten och allt eftersom coronaläget förändras. 

LuleåFans är tydliga i uppfattningen att vi inte under några omständigheter vill se sittplatser på H-

läktaren, då det ur vårt perspektiv riskerar att underminera ståplats existens i framtiden. Inte heller vill 

vi ha några markerade ståplatser då det skulle förta själva essensen av ståplats. 

Om beslut tas om att endast tillåta sittplatspublik är vår hållning att låta H-läktaren stå tom tills 

situationen åter tillåter ståplatspublik, och att de med säsongskort på ståplats erbjuds sittplats på gamla 

H-läktaren. Detta har också lyfts som önskan till Luleå Hockey. Vi följer frågan noga och i nära och 

direkt dialog med Luleå Hockey och kommer via våra sociala medier att hålla er medlemmar 

uppdaterade om hur snacket går. 

Därutöver diskuterades också praktiska frågor som ytor för tifomålning, framtagandet av 

capoställningar till H-läktaren och andra ishockeyklubbars insamlingar till spelarlöner. LuleåFans 

styrelse har tidigare beslutat att inte genomföra någon insamling till herrspelares lön, då vi inte anser 

det gynna Luleå Hockey mer än på möjligtvis kort sikt. Även detta har framförts till Luleå Hockey. 

Avslutningsvis… 

När planerar vi då att köra igång med normal aktivitet igen? Vi vet ju inte mer än någon annan om hur 

läget utvecklar sig, men vi har preliminärt siktat in oss på att övergå till mer normal verksamhet 1/12 

2020. Det är datumet vi utgår från i nuläget när det gäller planeringen av omfattande aktiviteter, ett 

datum som vid varje möte utvärderas beroende av dagsläget. 
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Har du frågor? Har du förslag? Känner du dig peppad att engagera dig ännu mer i LuleåFans? Hör av 

dig till oss, vi är bara starka tillsammans! Och låt oss gärna höra vad ni tycker om upplägget med brev 

som detta. 

Tills nästa gång. 

För Luleå! För Norrbotten! 

/Styrelsen 


