
  8:e LuleåFansbrevet 
2021-12-23 

info@luleafans.se 

1 

 

Tänd ett ljus och låt det brinna… 
Kära supportrar! 

Årets mörkaste dagar är förbi, nu stundar jul och välförtjänt tid för återhämtning innan vi kör igen. 
Men även om vi nu går mot ljusare tider, omöjliggör tyvärr nya restriktionsbesked att köra för fullt. 
Däremot ska ingen skugga falla över det drag och den stämning som under de senaste månaderna 
kunnat upplevas i Ishallen Delfinen och bortaståplatser över hela landet. 

Vad har hänt sen sist? 

H-läktaren har sjungit, Ishallen Delfinen gungat och Vårat Gäng vunnit (för det mesta). Tiden mellan 
de dötrista och långtråkiga pandemirestriktionerna har på många sätt varit alldeles… alldeles 
underbar! ”Premiärmarsch”, spelningar och ungdomsaktiviteter har blandats hejdlöst med tågmil och 
bussresor, drag och stök. Publiksnitt är de roligaste graferna för stunden och supporterskapet är 
glödhett, var systrar och bröder från norr till söder alla har sig själva att tacka för en oförglömlig höst. 

Den praktiska verksamheten inom LuleåFans rullar på – ibland med hinder längs vägen men alltid 
med glädje. På resefronten har lyckade och uppskattade resor gjorts till Gävle, Skellefteå och Örebro. 
Det har hållits en ungdomsaktivitet och planerats för fler. LuleåFans har bidragit till arbetet med det 
delvis nya intro som gör världspremiär under mellandagarna, vilket vi är spända inför. Övriga delar av 
verksamheten funkar också fint och även om medlemsantalet gärna fått vara högre är siffrorna gröna. 
Med det sagt är det nu hög tid att ordna medlemskap till dig själv och hela släkten (no skellefte). 

Vad händer framöver? 

Fackelmarschen 2021 skulle varit en sann hemvändarfest men har tyvärr ställts in. Planerade 
aktiviteter och verksamheten överlag ses över för den närmsta framtiden, med förhoppning om att 
snart få leva ut supporterskapet till fullo. Bestämt var att hålla ett medlemsmöte i mitten av januari, var 
föreningens fokusområden för framtiden ska prägla diskussionerna. Om detta sker som tänkt återstår 
nu dock att se – låt oss återkomma under inledningen av 2022. Resor och andra arrangerade aktiviteter 
kommer även dessa planeras utifrån vad som är görbart utifrån rådande förhållanden. 

Vi vill ta tillfället i akt att tacka samtliga som på något vis bidrar till den starka supporterkultur som 
finns runt Vårat Gäng. Det kan exempelvis vara att teckna medlemskap i LuleåFans, måla flaggor på 
köksgolvet eller skrika stämbanden till blålinjen. Vi vill också önska en riktigt god jul och ett gott nytt 
år till alla medlemmar i LuleåFans och supportrar av Luleå Hockey. Tillsammans står vi pall med en 
målbild om att snart lyfta taket på Ishallen Delfinen och bucklorna mot skyn på nytt. 

…det är mörkt nu, men det blir ljusare igen. 

/Styrelsen 
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