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I väntans tider… 
Kära supportrar! 

Välkomna åter till ännu ett informationsbrev från LuleåFans styrelse, ett brev som blir något kortare 
än senast då covid-19 fortsätter hålla världen i ett järngrepp. Men säsongen är äntligen igång och vi 
kan inte annat än understryka hur märklig och sorglig känsla det är att inte kunna vara på plats på H-
läktaren och stötta vår älskade förening under bataljerna på isen. 

Vårat Gäng har gjort en stabil inledning på isen och med vår närvaro på läktarna hade livet varit bra 
glatt. Men vi befinner oss där vi befinner oss, i limbo, i väntans tider och kan inte göra annat än att ta 
det en match i taget och hoppas att stormen ska bedarra så att vi än en gång kan få stå där vi hör 
hemma och göra det vi gör bäst. 

Dock försöker vi göra vad vi kan för att hålla modet, peppen och engagemanget uppe under de 
förutsättningar som råder. Sedan förra LuleåFansbrevet har verksamhetsårets fjärde styrelsemöte 
genomförts, som mestadels gick åt till att drömma, planera och styra upp lite praktiska saker kring 
föreningen. 

Vad har hänt sedan sist? 

Vi jobbar på med försäljningen av medlemskap. För närvarande består föreningen i närmre 400 
medlemmar, vilket är cirka 300 färre än vid samma tidpunkt förra säsongen. Från LuleåFans sida har 
vi via ett SMS-utskick försökt uppmuntra några av förra säsongens medlemmar att förnya sitt 
medlemskap. Föreningen står och vi faller med Er medlemmar, utan Er är vi ingenting och i synnerhet 
inte den kraft och starka röst vi vill vara i supporterfrågor. Så vi vill ännu en gång uppmana Er alla att 
peppa era kompisar, kollegor, syskon och halvkusiner att lösa medlemskap i Sveriges mest nytänkande 
och dynamiska supporterförening. 

Resultatet av SMS-utskicket anses ha fallit ganska väl ut och det kan komma att ske mer 
informationsspridning på samma sätt framöver. Beträffande informationsspridning hoppas vi inte att 
någon missat den nyhet som tillkommit på merchfronten sedan sist. Vi har arbetat i nära dialog med 
Reklam & Tryck i Norr och testat ut en riktigt schysst sweatshirt med tryck som finns att beställa i vår 
webbshop. Den har sålt bra vid lansering och de första nöjda kunderna kan snart vänta sig få den 
hemlevererad. Trots frånvaron av läktaraktivitet har vi försökt hålla oss närvarande, aktiva och 
kommunikativa på våra sociala mediekanaler och vi försöker hela tiden hitta nya vägar och former för 
att öka den virtuella gemenskapen i dessa tider av socialt avståndstagande. 

När det vankades hemmapremiärer lyfte Luleå Hockey till LuleåFans att det fanns möjlighet till en 
klack inom det tillåtna åskådarantalet av maximalt 50 personer. Det skulle då avsett 
säsongskortsinnehavare som får vara på plats i Ishallen Delfinen under dessa matcher, något som 
LuleåFans styrelse beslutade att tacka nej till. I ett separat uttalande har det redogjorts för vårt 
resonemang kring den frågan och vi hoppas och upplever att det finns ett stöd bland våra medlemmar i 
den hållning vi intagit. 

https://shop.luleafans.se/souvenirer/troja
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Vi upplevde det omöjligt för oss att på ett rättvist sätt välja ut ett fåtal av tusentals rödgula själar som 
längtar efter att sjunga för Luleå Hockey, till en klack. Dessutom sammanfaller det inte speciellt väl 
med hur vi vill att en klack ska fungera och hur vi vill att vår närvaro i Ishallen Delfinen ska vara. 
Inget halvvägs. Vi anser det i detta läge vara bäst om Luleå Hockey sköter fördelningen av de 
platserna såsom de känner är bäst. Något de även har vårt stöd i. 

Vad är på gång? 

För närvarande planeras inga matchrelaterade evenemang eller bortaresor, ”likt brukligt”. Tidigare har 
vi satt 1/12 2020 som datum att planera en mer normal verksamhet utifrån. Detta datum har nu skjutits 
fram till 1/1 2021, vilket innebär att vi i nuläget inte planerar för mer omfattande aktiviteter innan 
dess. 

Ungdomsansvariga har dock kommit igång med planeringen av kommande aktiviteter. Dessutom 
hoppas man kunna genomföra aktiviteter som är lämpliga under det rådande läget. De ungdomar som 
aktiverar sig genom LuleåFans tror vi kommer vara oerhört viktiga för framtida läktarkultur kring 
Luleå Hockey. Därför är vi angelägna om att på något vis nå de yngre som kan tänka sig vara del i och 
påverka läktarkulturen redan nu. Vi hoppas få återkomma med mer information kring 
ungdomsaktiviteter så snart det är aktuellt. 

Gällande bortaresor så är de i dagsläget en avlägsen dröm, men det hindrar naturligtvis inte oss från att 
planera och ligga i startgroparna när väl möjligheten återkommer att åka på bortaresor. Kring detta kan 
sägas att vi i nuläget arbetar för att kunna styra fler resor per säsong. Det kan exempelvis te sig genom 
att abonnera bussar från en knutpunkt söderöver, till det ställe vi önskar resa för att se på bortamatch. 
Därför försöker vi nu knyta kontakter och på möjliga sätt förbereda för detta. 

Den nya webshopen är uppe och försäljningen rullar på, där möjligheten till frakt gjort att våra färger 
spridits i än större omfattning över landet. Nu planeras och arbetas för en ny, läcker hemsida för oss att 
husera på. Lanseringsdatum för hemsidan är ytterst oklart men givetvis hoppas vi att det sker så snart 
som möjligt. 

En spännande nyhet är att vi nu är medlemmar i Hockeysupporterunionen. Det känns som ett viktigt 
steg i utvecklingen av en mer enad supporterröst gentemot ligaorganisationer och andra inom svensk 
hockey. På samma sätt som LuleåFans bara är starka när vi står och agerar tillsammans, blir 
supporterkollektivet bara starka om vi kan utgöra en enhetlig agerande kraft för en positiv och levande 
supporterkultur och mot hockeyns potentiella dödgrävare. Framtiden får utvisa var detta kan leda till 
dess att verksamheten börjar få en mer konkret utformning. Vi kommer som medlemsförening 
kontinuerligt hålla våra medlemmar uppdaterade i vad som sker inom Hockeysupporterunionen och 
vilken roll vi har i det.  

Avslutningsvis… 

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. 
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Tills nästa gång. 

För Luleå! För Norrbotten! 

/Styrelsen 
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