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Mot en framtid som är vår! 
Kära supportrar! 

Ny säsong. Nytt verksamhetsår. Ny styrelse. Nu går vi för guld! 

Den rådande pandemin har lamslagit vår verksamhet i ett och ett halvt år och det går knappast med ord 
att beskriva den frustration, den saknad och den längtan vi alla känner efter att åter få träffas och stötta 
vårt lag på plats i Delfinen. In i det längsta hoppades vi att pandemin skulle ge med sig och att 
samhälle skulle kunna öppna upp i tid till SHL-premiären och in i det längsta hoppades vi att vi skulle 
få marschera i tusental som vi är vana vid och att vi skulle få stå sida vid sida i full uppslutning på H-
läktaren. Nu blev det tyvärr inte så i år heller, vi föll på mållinjen och tvingas nu flytta blicken till när 
de sista restriktionerna slutligen släpps. 

Det gör de den 29 september, vilket innebär att nytt datum för den efterlängtade förfesten med sång 
och dans på Allstar och supportermarschen kommer att infalla lördagen den 2 oktober då vi spelar 
hemma mot Djurgården och Oskarshamn. Lägg det datumet på minnet för det kommer att bli en 
urladdning värdig en ett och ett halvt års väntan och längtan.  

Vad har hänt sen sist? 

Då den gångna säsongen inte gett utrymme åt aktiviteter på läktaren, sång och dans, bortaresor, 
tifomålningar, protester och annat som hör det vardagliga supporterlivet till så har vi istället ägnat 
mycket av vår tid till att ytterligare stärka vår organisation. Detta genom att skapa strukturer som vi 
hoppas skall underlätta vår verksamhet, ge ännu mer transparens i föreningsarbetet och skapa än bättre 
kontaktytor för umgänge och dialog supportrar emellan, mellan medlemmar och styrelse och mellan 
LuleåFans och Luleå Hockey. Vi deltar även i arbetet inom Hockeysupporterunionen (HSU), ett arbete 
vi ser fram emot att få återkomma till kontinuerligt vartefter det utvecklar sig. 

Årsmötet genomfördes i juli och innebar några smärre förändringar i sammansättningen av styrelsen i 
LuleåFans. Vi tackar Moritz och Emily så mycket för deras tid och för det grymma arbete de gjort i 
styrelsen. Ni blir saknade! Samtidigt hälsar vi Elin och Dennis välkomna och ser fram emot att få 
utveckla föreningen vidare tillsammans med er! 

Säsongen har hunnit dra igång, om än med hämmande restriktioner. Premiären blev med tanke på 
förutsättningarna väldigt lyckad och Tyrväinen kan säkert fortfarande höra hans ramsa eka i öronen. 
Det var riktigt bra tryck och att vi bara var trehundra personer gav en liten fingervisning om hur det 
kommer att låta när läktaren åter är full. Det kan inte bli annat än magiskt. 

Just nu jobbar vi för fullt med att dra upp riktlinjerna för resten av den restriktionsfria säsongen. Resor 
planeras (håll utkik i våra sociala medier för mer information om dessa!), tifon planeras, 
ungdomsaktiviteter planeras, fester planeras och allt vi kan säga är att om ni vill så kommer det att bli 
episkt. Men då måste vi i styrelsen också få föra en kontinuerlig dialog med Er medlemmar om vad ni 
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vill göra, vad ni vill att LuleåFans ska vara och stå för, så inom en närliggande framtid kommer vi att 
bjuda in till säsongens första öppna medlemsmöte där vi får träffas, umgås och dryfta viktiga frågor 
med varandra. Vi gör det tillsammans! 

Trots att det är vad som känns som en evighet sen vi stod tillsammans och stöttade laget i våra hjärtan 
så kan vi konstatera att LuleåFans är en förening som mår bra, både ekonomiskt och organisatoriskt, 
och vi ser med tillförsikt fram emot att få dela den här säsongen med alla er! Så nu lägger vi den 
sorgliga pandemin bakom oss och satsar allt på en ljusare framtid, på en säsong som kommer att bli 
fantastisk och på hembärgade SM-guld till våren. Vi hoppas ni hänger med på den resan och att ni som 
ännu inte blivit det ser till att bli medlemmar, gärna aktiva sådana, så att vi kan leverera på en lika bra 
om inte bättre nivå på läktaren den här säsongen som senast det begav sig. 

Med kärlek till läktarn och Lule i hjärtat! 

Tills nästa gång. 

För Luleå! För Norrbotten! 

/Styrelsen 
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