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Vi ser en ljusning!
Kära supportrar!
Vi går in i de ljusare tider som ofta ses fram emot under den långa vargavintern. Det våras så smått
och spricker upp utomhus, samtidigt som det drar ihop sig inomhus i Ishallen Delfinen. Ståldamerna
stormar genom slutspelet och kvar står endast ett lag emellan oss och att storma in på isen (åtminstone
i tanken). Ishockeyförbund och avspärrningsband göra sig icke besvär. Stålmännen tragglar vidare i
grundseriens slutfas. Efter sju sorger och åtta bedrövelser måste det till ett trendbrott.
Även fast det kanske känns avlägset som läget är i vår landsände just nu, planeras för att åter kunna
vandra till ladorna, svinga flaggor på ståplatsläktare och svinga bägare i barer. Förhoppningen är att
uppdämt behov av gemenskap, samhörighet och läktarliv ska låta supporterkulturen och publiktrenden
blomstra än mer. Vår familj kan göras obegränsat stor och står man med oss, står vi alla vid din sida.
Med hopp om framtiden förbereder LuleåFans sin verksamhet inför densamma.

Vad har hänt sedan sist?
Nyligt genomfördes verksamhetsårets sjunde styrelsemöte, var all tyngd lades på avstämning och
fortsatt planering i aktuella frågor. För att få ett grepp om hur Luleå Hockey mår samt gemensam
avstämning och planering, bjöds VD Stefan Enbom in att medverka under en del av mötet. Stefan
informerade om att våra hjärtans förening mår bra trots det elände säsongen överlag inneburit. Sporten
rullar på med många toppar och några dalar. Ekonomin är tack vare genomförda och fortsatta
ansträngningar i balans. Det mest påfrestande är avsaknaden av liv och stök på läktarna, där Luleå
Hockey tillsammans med LuleåFans och alla världens rödgula själar har ansträngningar att vänta.
Med det planeras för att supporterverksamheten ska rulla igång med full kraft så snart världsläget
tillåter. Luleå Hockey och LuleåFans diskuterar att genomföra gemensamma aktiviteter för att
tillgodose behovet av gemenskap efter pandemin. Vi gör det ju tillsammans! Men på samma linje
driver LuleåFans hur den alltid storslagna premiärmarschen med uppladdning, nu och framöver, ska
bli än mer storslagen. Känslan är att grejen vuxit så stor den kan bli i nuvarande form, varför olika
alternativ till utveckling undersöks för höstens häftigaste händelse. Planering av aktiviteter just efter
pandemin är något som kommer fortlöpa som mest intensivt under det närmsta halvåret. Här kan sägas
att även nya, fler och mer omfattande ungdomsaktiviteter ska till och planerats för.
Beträffande LuleåFans ekonomi är även den god och stabil, där ett visst överskott ser ut att finnas när
verksamhetsåret stänger om drygt en månad. Medlemsantalet har sjunkit kraftigt, från fjolårets 1168
till dagens 442. Med tanke på hur säsongen utvecklat sig har vi medvetet inte drivit just frågan att bli
medlem särskilt hårt, då föreningens mål är att samla alla supportrar till Luleå Hockey vilket fortsatt
inte kan efterlevas. Med det sagt är det alltid medlemmarnas förtjänst att LuleåFans är en välmående
och stark förening, såväl före som under och efter pandemin. Vi tackar och lyfter på beppehatten för
att ni står med oss, även när tiderna är annorlunda. Gällande medlemmarnas intressen lyfts de alltid i
de avseenden det behövs, oavsett världsläget.
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Luleå Hockey med SLO har därför informerats om rådande frågor, tankar och åsikter som upplevts
finnas i våra supporterled och är av intresse för dem:
•

•

•

•

Återkoppling om tiden efter mötet med SHL och SIF, 2020-01-14, har efterfrågats. På
denna punkt ska Luleå Hockey säkerställa att frågan om relationen till supportrar behandlas
inom SHL. LuleåFans önskar att så ska ske genast efter pandemin, då läget anses gynnsamt i
och med att debatten kring supporterskap under pandemin inte varit lika het.
Ljudplattorna i taket av Ishallen Delfinen blickar fortfarande hånfullt ned mot oss som gör
allt i vår makt för att skapa stämning. LuleåFans har länge önskat att dessa ska monteras ned.
Nu ska på nytt undersökas vad som kan göras i frågan, där Luleå Hockey uppdras se över om
eller när ljudplattorna behövs och portabla lösningar ifall sådan anordning krävs.
Förbättringsåtgärder på bortastå i Ishallen Delfinen, där smärre förbättringar gjordes inför
förra säsongen. Därav ska LuleåFans kontakta andra supporterskaror och höra hur dessa
förbättringar upplevts och vad mer som behöver göras. Tillsammans med Luleå Hockey ska
sedan rimliga förbättringsåtgärder sökas, för att göra bortastå till en attraktivare plats.
Frågor av praktisk karaktär där önskemål av olika slag lyftes. Fler stilrena souvenirer till
bra pris har efterfrågats i Luleå Hockeys utbud. Målning av väggar kring H-läktaren önskas
och LuleåFans underströk vikten av att de två planerade capoställningarna, som ska ersätta
räcket på H-läktaren, blir av.

Vad vi har att vänta…
Vid styrelsemötet kunde reseansvariga ge en mycket god och glad nyhet för oss alla resesugna. Som
tidigare nämnts har möjligheten att arrangera bortaresor med huvudstaden som knutpunkt undersökts.
Kort och gott: planen har gått i lås, relation med bussbolag återfinns och vi har ett färdigt, förmånligt
koncept att rulla ut! Tanken är den att LuleåFans bokar bussar tur och retur mellan Stockholm och
lämpligt resmål i södra Sverige, där Vårat Gäng på lämpliga lördagar spelar bortamatcher.
Resorna ska subventioneras och möjliggöra för medlemmar i LuleåFans att några gånger per säsong
möta likasinnade från när och fjärran. Det ska stärka såväl gemenskapen som läktarstödet och
bortaresekulturen. Alltså är resorna tänkta att locka medlemmar från hela landet – bara man tar sig till
knutpunkten kan man hänga på. Övriga buss- och tågresor som hittills gjorts självklara, ska självklart
anordnas även fortsättningsvis.
Rent praktiska saker som hädanefter ska ske är att alla produkter i vår vackra webbshop vägs för att
kunna ge mer rättvisa fraktkostnader. Testa beställa om du inte redan gjort det, varje köp i
webbshopen är en investering i vår supporterkultur! Flertalet nyheter är på ingång, där en efterlängtad
och avsaknad produkt snart kan köpas. Vår föreningslokal, ”Slödderkällar’n”, ska under våren ses över
och ett antal åtgärder ska göras för att öka trivseln när vi åter kan samlas där. Det gäller saker som
belysning, brandsäkerhet, förvaring och utsmyckning. På ekonomifronten är det snart dags för bokslut.
Framgent kommer styrelsen inleda det strategiarbete som nämndes i 4:e LuleåFansbrevet, genom att
sätta en riktning för hur frågan ska behandlas, vad strategin ska bestå i och dess omfattning. Det allra
viktigaste och helt centrala för strategin som sådan, är att medlemmarnas åsikter rörande LuleåFans
vädras och därigenom ligger till grund. Arbetet i frågan kommer därför handla om hur medlemmarnas
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åsikter ska inhämtas och tas fasta på. En del i detta är att upprätta dagordning för och hålla ett större
medlemsmöte, förslagsvis i sommar innan årsmötet, på vilket alltsammans diskuteras.

Avslutningsvis…
Strategiarbetet kommer i mångt och mycket sätta riktning för hur föreningen ska vara och verka.
Således är det av största vikt att man som medlem involverar sig och ges möjligheten att involvera sig
i det. Just nu är lämpligt att fundera kring föreningens identitet, syfte, verksamhet och framtid.
Tills nästa gång.
För Luleå! För Norrbotten!
/Styrelsen
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