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att enskilda medlemmar aktivt stöder, åtminstone inte 
motarbetar, föreningens verksamhet och utveckling ut-
ifrån fattade beslut. Tycker man att HIF har fel stadgar 
eller värdegrunder så är det upp till medlemmarna att 
förslå förändringarna till årsmötena.

Att genom medvetet handlande bryta mot lag eller 
ordningsregler och därmed åsamka föreningen kost-
nader, och/eller annan ”badwill”, är inte förenligt med 
vår värdegrund. Det är också helt oacceptabelt att 
spelare, ledare eller funktionärer skall trakasseras och 
hotas när de utför sina åtagande oavsett var, när, hur 
och varför. Vi har därför alla ett gemensamt ansvar för 
att i sammanhanget negativa handlingar identifieras 
och hanteras, oavsett om de utförs av medlemmar eller 
av personer utanför föreningen.

Det är min och vår förhoppning att vi alla kan sluta oss 
samman och hjälpa varandra till framgång under de 
kommande åren, inte minst som verksamheten är i en 
förändringsprocess som är absolut nödvändig för att 
vi skall kunna fortsätta vara bland de största klubbarna 
i Sverige och därmed även utmana övriga Europa. Med 
ett positivt engagemang och stöd till laget är jag över-
tygad om att 2014 blir ett bra HIF år.
 

Claes Ohlsson
Ordförande

 

FRÅN STYRELSEN
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Säsongen 2013 var en märklig säsong på många sätt, 
inte minst rent fotbollsmässigt. Mot bakgrund av de 
förväntningar och omdömen som många fotbollsexperter 
gav uttryck för inför säsongen, var en slutlig femte-
plats ganska bra. Men utifrån den lysande vårsäsongen 
blev höstens prestation naturligtvis en besvikelse. Vi 
räknade med att Bedoya och Mahlangu skulle lämna 
under sommaren, även om Mahlangu genom sin skada 
lämnade på ett sätt som inte var planerat. Men med tre 
nyförvärv i Khalili, Smárason och Boateng hade vi ändå 
förhoppningen att vi skulle bibehålla det fina spelet från 
våren. Man glömmer lätt att de två förstnämnda nyför-
värven tillsammans gjorde fler mål än dem vi blev av med, 
så svaret på varför det gick som det gick är nog mer 
komplext än förlusten av två väldigt duktiga spelare.

HIF AKADEMI
 
Den fastlagda strategin och målsättningen att öka fokus-
eringen på den egna ungdomsakademin blev väldigt 
konkret i inledningen av verksamhetsåret, genom möjlig-
heten att bedriva division 2-spel i egen regi via HIF 
Akademi (f d Ramlösa Södra FF). Genom möjligheten 
att spela seniorfotboll, på relativt hög nivå, kan talang-
erna fortsätta utvecklas mot den nivå som krävs för att 
aspirera på en plats i A-laget. Därför är vi speciellt glada 
för att två av spelarna, Måns Ekvall och Anton Kinnander, 
nu erbjudits HIF-kontrakt och ingår från 2014 i A-truppen. 
Vårt representationslag under Roar Hansen och hans 
team skall långsiktigt utvecklas med en bas av spelare 
direkt från vår egen akademiverksamhet, tillsammans 
med mer erfarna hemvändare. Vi är mycket nöjda med 
det arbete och de insatser som ledare och spelare i 
Akademilaget gjort, där resultatet kanske till och med 
blev bättre än förväntat.

Det är naturligtvis lätt att, precis som många andra för-
eningar, uttala att vi skall satsa på den egna akademi-
verksamheten då det är mer eller mindre nödvändigt 
för att nå varaktig framgång. Det är betydligt svårare 
att verkligen genomföra det, det vill säga att ge talang-

TILLSAMMANS FÅR 
VI BITARNA ATT FALLA 
PÅ PLATS. 

erna tillräckligt med speltid, då det samtidigt krävs 
framgång i Allsvenskan för att skapa ekonomiska för-
utsättningar för att bedriva elitfotboll. Vi kan dock inte 
över tiden bedriva en verksamhet som aspirerar på 
topplacering i Allsvenskan med mindre än att vi med 
viss kontinuitet fostrar egna talanger som med fram-
gång, och i samförstånd, transfereras till större ligor 
mot rimlig ersättning. Dels för att möjliggöra värvning 
av spetskompetens och dels för att kompensera för de 
som även i framtiden kommer att lämna föreningen 
som ”Bosman” utan ersättning till föreningen.

Genom starten av ”Akademilaget”, uppflyttning av ung-
domar till A-truppen, pådrivande av frågor kring talang-
utveckling inom SEF och SvFF med mera, visar vi att vi 
långsiktigt verkligen vill ge detta en seriös chans.

NYA OLYMPIA
 
Under våren tog Helsingborgs stad beslut om att starta 
en ombyggnad av Olympia utifrån den förstudie som 
staden genomfört i samverkan med HIF, och som be-
räknats kosta 290 mkr. Den offentliga ”partnerupphandl-
ingen” utmynnade i att PEAB uppdrogs av staden att 
genomföra projektet. Under sommaren och tidig höst 
gjorde entreprenören egna beräkningar och konstater-
ade att projektet blev avsevärt dyrare att genomföra 

än tidigare beräkningar. Bland annat var västra läktaren 
tekniskt sett betydligt mer komplicerad att bygga om 
och därmed avsevärt mycket dyrare. Staden och HIF 
enades då om att inte starta projektet utifrån en omedel-
bar anpassning till den anslagna budgeten, eftersom 
det är viktigt för alla att projektet blir bra. För oss är det 
mycket väsentligt att ett nytt Olympia tillgodoser de 
funktioner och faciliteter vi anser att en modern arena skall 
innehålla. Det är inte minst väsentligt att de kommer-
siella möjligheterna förbättras om föreningen skall hantera 
en högre hyra. Därför är projektet under omarbetning i 
syfte att försöka nå optimal balans mellan kravbilden 
och kostnaden.

BALANSERA VERKSAMHETEN
 
Ekonomiskt lyckades vi hålla den planerade budgeten 
med ett underskott runt 7 mkr. Det innebär att vi har ett 
eget kapital med oss in i 2014 på knappt 6 mkr. Inför 
2012 beslutades om en extra satsning för att nå ett grupp-
spel i en av UEFAs turneringar. Målet uppfylldes och 
därmed beslutade vi också att återbetala de resterande 
kapitaltillskott som erhölls 2003. Satsningen innebar att 
ett antal nya kontrakt tecknades med konsekvensen 
att kostnaderna hamnade på en relativt hög nivå, även 
för 2013 och 2014. När sedan placeringen i Allsvenskan 
2012 och 2013 inte gav möjlighet till Europaspel, sam-
tidigt som inga spelare transfererats, krympte ekonomin 
snabbt. Under 2013 har fokus därför legat på att han-
tera den uppkomna situationen och i möjligaste mån 
balansera verksamheten inför 2014. Med vidtagna åt-
gärder och återhållsamhet under 2014 kan ekonomin 
nu anses vara under kontroll, om än ansträngd, i av-
vaktan på utvecklingen kommande säsong.
 

FÖRENINGENS VÄRDEGRUNDER
 
En förening är en sammanslutning av personer, våra 
medlemmar, som delar ett intresse. Hur vårt gemen-
samma intresse för fotboll kan tillgodose medlemmarnas 
behov bestäms genom antagande av stadgar, visioner 
och värdegrunder för föreningen. Det är således ett krav 

”...oacceptabelt att spelare, ledare
eller funktionärer skall trakasseras 
och hotas...”
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i arbetsgruppen för tävlingsfrågor och just nu står kvali-
ficeringen till de europeiska cuperna 2015-2018 högst 
upp på dagordningen.

Det nu liggande förslaget för perioden 2015-2018 från 
UEFA innebär att alla svenska klubbar kommer att få 
starta redan i första kvalificeringsrundan i Europa League, 
vilket är en betydande försämring jämfört med tidigare. 
Till nästa möte i Barcelona kommer ett nytt förslag att 
presenteras som innebär att alla nationer rankade 16 
och lägre (Sverige är rankat 24 i Europa) kommer att 
delta i ett gruppspel med regional lottning för vidare 
kvalificering till gruppspel i Europa League. Detta, menar 
vi, ökar möjligheterna till avancemang för lag i mindre 
länder som Sverige. Andra frågor som finns på bordet 
är gemensamma datum för transferperioderna, financial 
fair play och third part ownership. Alla är de frågor som 
på något sätt berör HIF. 

Så låt oss nu hoppas att vi själva får ta del av arbetet 
genom att uppfylla det som står i stadgarna. Där står 
att HIF har som mål att ge en god underhållning åt 
idrottspublik med resultat som möjliggör spel i någon 
av de europeiska cuperna.

Paul Myllenberg
Klubbdirektör

KLUBBDIREKTÖREN

HIF är den svenska klubb som så här långt under 
2000-talet haft störst framgångar i Europa. Det har också 
gett oss inflytande i den europeiska beslutsprocessen. 
ECA, European Club Association, är en centralorganisat-
ion för de största klubbarna i Europa. Där representeras 
Sverige av HIF och Elfsborg som ordinarie medlemmar 
samt av Göteborg och Djurgården som associerade 
medlemmar, främst på grund av tidigare meriter.

Organisationen leds av Karl-Heinz Rummenigge, till var-
dags president i Bayern München. Undertecknad har 
representerat HIF alltsedan ECA startades 2008 och har 
därigenom fått möjligheten att knyta en lång rad inter-
nationella kontakter som varit till gagn för oss i många 
frågor samt vid internationella transfers och matcher. 
Organisationens syfte är att tillvarata klubbarnas intresse, 
i första hand gentemot UEFA och EU, men också att 
bidra till klubbarnas utveckling genom avancerade 
studier av transfers, management och talangutveckling. 
Dessutom hålls årligen internationella seminarium inom 
marknadsföring, säkerhet och sociala medier där även 
andra i HIF:s organisation fått möjligheten att medverka. 
Sammantaget utmynnar dessa erfarenheter i det som 
man normalt benämner ”best practice” för en topp-
klubb i Europa.

De två frågor där ECA rönt mest framgång sedan starten 
är införandet av en obligatorisk försäkring för spelare 
på landslagsuppdrag. Tidigare kunde klubbarna risk-
era att få hem en skadad spelare och själva få stå för 
kostnaden som detta medför. Nu får vi full kostnads-
täckning om olyckan är framme, lön och sjukvård be-
talas av försäkringen. Vidare får vi också ekonomisk 
kompensation för att vi släpper spelare till EM och VM, 
tidigare stod klubbarna för den fulla lönekostnaden 
även om vi inte hade tillgång till spelaren.

Arbetet organiseras i fem arbetsgrupper som hanterar 
sociala frågor, talangutvecklingsfrågor, marknadsfrågor, 
tävlingsfrågor och slutligen finansiella frågor. Från dessa 
grupper förs sedan frågorna vidare till generalförsaml-
ingen som träffas två gånger per år. HIF är representerat 

HIF I ETT EUROPEISKT 
PERSPEKTIV.
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HIF är mer än en fotbollsklubb. Det är ett företag och 
en förening som vill ta ansvar för samhällsutvecklingen 
och vara en god förebild på många olika plan. Även 
om fotbollen står i fokus för det som sker och det intr-
esse som skapas, så handlar en hel del av verksam-
heten om att arbeta i det tysta för ett bättre samhälle.
 
Det som inom näringslivet brukar benämnas CSR 
(Corporate Social Responsibility) är sedan länge också 
en del av livet kring HIF. Det handlar om företag som 
på eget initiativ aktivt engagerar sig i samhällsfrågor; 
det kan vara miljö, demokrati, ungdomsverksamhet, 
trygghet etc. Klubbdirektör Paul Myllenberg är en stark 
tillskyndare av att HIF ska ta ett aktivt samhällsansvar.
 
– Vi måste vara medvetna om att det vi gör får åter-
verkningar, och vi vill vara goda förebilder på alla plan, 
menar Paul Myllenberg när vi träffas för en stunds samtal 
på det kansli som under pågående renoveringsarbete 
på Olympia etablerats på Kurirgatan vid Västa Berga.
 
Åtskillig kraft i HIF:s vardagsarbete ägnas åt att bedriva 
arbete som främjar såväl ungdoms- som miljöarbete i 
kommunen. Även supporterkulturen är en del av sam-
hällsarbetet. En rad projekt är igång för att skapa en 
ansvarskännande atmosfär. 

 

Det är ett arbete som många gånger bedrivs i skym-
undan, utanför stålkastarljus och braskande rubriktexter. 
Det som sker på planen eller snacket på presskonfe-
renser, spelarövergångar, skadeläge, tränaranalyser och 
annat som har med själva fotbollen att göra får vi som 
följer klubben dagliga uppdateringar kring. Däremot 
är det inte lika vanligt att det som görs i vardagsarbetet 

väcker samma starka engagemang. Det må vara för-
ståeligt, men det tål ändå att lyftas fram, inte minst för 
att ge en bild av hur en professionell fotbollsklubb av i 
dag fungerar.

 
SKOLPROJEKT

Fia Nilsson är en person, anställd av HIF, som under 
flera år bedrivit idogt arbete med att utveckla en dialog 
och ett samarbete med samtliga skolor i Helsingborgs 
stad och även i grannkommuner.

Sedan 2006 har hon varje år besökt samtliga skolor, 
hållit föredrag, lagt upp seminarier och tagit ”tag” i 
verkligt spetsfundiga frågor som matvanor, droger, 
doping, läktarbråk, fusk och fair-play. Det kan kallas 
etik inom idrotten och kan beskrivas som att med fot-
bollen som utgångspunkt ta fasta på en rad frågor 
som kan förebygga både en god hälsa och motverka 
kriminalitet, rasism och missbruk.
 
Sjätteklassare är målgruppen och det gedigna arbetet 
avslutas varje säsong med besök på Olympia i samband 
med träning och match. Fia Nilssons arbete har rönt 
stor uppskattning och satsningen kommer att fortsätta 
på olika sätt även framöver.

SAMHÄLLSENGAGEMANG

UNG AKTIV NIA

Alexander Ström är anställd som SLO. Det är en för-
kortning och står för Supporter Liasion Officer. Utgångs-
punkten är att vara en brygga mellan supportrarna 
och klubben.

Bakgrunden är att Uefa 2012 beslutade att alla klubbar 
som ska ha Uefa-licens ska ha en SLO-resurs. Svensk 
fotboll hakade självklart på och HIF var snabb med att 
ta fasta på det hela. Alexander Ström är östgöte, har en 
gång själv varit stark supporter och då till ishockeyns 
Linköpings HC. Nu ser han som sin mission att ut-
veckla samarbetet med supportrar och på så sätt kunna 
förebygga bråk och skadegörelse och olyckliga samman-
drabbningar mellan fans från olika läger.
 
Vid ett samtal med Alexander Ström kan undertecknad 
verkligen betona det starka engagemang som ligger 
bakom hans arbete. En hel del kanske följer Alexanders 
blogg eller hans kommentarer och uppdateringar på 
Facebook, där ger han ständiga rapporter om sitt arbete. 
Intressant att notera är den satsning som förberetts 
innevarande år.

 

Temat är aktiva val. Det ska ses som en förlängning av 
skolprojektet som tidigare nämnts med sjätteklassare 
och syftar till att få ungdomar att fundera och diskutera 
kring frågor som handlar just om val som sker i livet 
och vardagen. Alla har ett val och kan påverka sin situa-
tion är budskapet.
 
– Kan jag få ett fåtal ungdomar att tänka till en extra 
gång, så är en stor del av målet nått, menar Alexander 
Ström och utvecklar det hela med att relatera till sin 
egen bakgrund, uppväxt och liv. Har man fått möjlig-
heten att tänka till, förhoppningsvis innan man agerar 
och gör något dumt som skadar, så är möjligheterna 
stora att man även framöver avstår från att ställa till 
det för sig själv och andra.

HELSINGBORGS IF
TAR STÄLLNING.

Supporterarbetet handlar mycket om dialog, att föra 
samtal med såväl HIF:s egna fans som med motstånd-
arnas, att försöka förstå vad som sker, kunna agera i 
tid och även i samråd med polis, ordningsvakter m fl 
kunna bidra till att motverka och bekämpa läktarvåld 
– både i det akuta skedet, men kanske ännu viktigare 
långsiktigt.

Kärnan och HIF vänner är två supporterklubbar till HIF 
med vilka Alexander Ström har nära och ingående 
samarbete. Han samarbetar också ständigt med andra 
klubbars SLO-företrädare.
 

MILJÖTÄNKANDE

Förutom skolprojekt och supporterarbete betonar också 
HIF i sitt samhällsarbete miljötänkandet. Källsortering 
har sedan flera år tillbaka blivit en naturlig del av var-
dagen på kansliet och på Olympia. Provspelare får cyklar 
istället för bilar. Sorteringskärl för PET-flaskor, papper 
m m har satts upp. Städprodukterna som används på 
Olympia och på kansliet är miljömärkta. Samarbete sker 
med miljöföretaget NSR, som ägs av åtta nordväst-
skånska kommuner, och som tillhör de ledande globalt 
med kretsloppslösningar. Det samarbetet kommer fort-
sätta på olika sätt. Det handlar då både om beteende 
och praktiska lösningar, men också om direkta inform-
ations- och folkbildningsinsatser.
 
Sedan flera år tillbaka pågår också samarbete med 
Öresundskraft, som ägs av Helsingborgs stad. Ett energi-
ledningsprojekt har avsevärt sänkt elkostnaderna på 
Olympia. I de planer som finns för en ombyggd och 
moderniserad arena ingår också ytterligare energilös-
ningar med syfte att främja såväl energibesparingar som 
miljötänkande i stort.
 
Det som nämnts här är exempel på pågående projekt 
som HIF bedriver för att aktivt spela en roll för att ut-
veckla samhället och vara en klubb som tar ansvar.

HIF ska, och tänker fortsätta arbeta för, att vara en god 
förebild och leva upp till att vara ett gott varumärke för 
Helsingborg och nordvästra Skåne. Det är inte bara på 
planen utan även i vardagsarbete, i allt som sker, vi ska 
kunna känna stolthet över klubbens agerande.

Per-Arne Håkansson

”Vi måste vara med-
vetna om att det vi gör 
får återverkningar.”

”Kan jag få ett fåtal 
ungdomar att tänka till 
en extra gång, så är en 
stor del av målet nått...”
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sportsligt stod väldigt starka. Vi fick sedermera klart med 
viktige Bedoya, åtminstone fram till sommaren. Pussel-
bitarna föll på plats och truppen var komplett.
 

EN FANTASTISK VÅR

Roars budskap och fotbollstankar framförallt om offens-
iven och att fylla på framåt med mer spelare och större 
mod, innebar förändringar och på vissa håll funderingar 
i spelartruppen och omgivningen. Men budskapet gick 
fram och redan i första träningsmatchen borta mot OB 
såg vi att spelarna köpt konceptet och kunde skönja 
vad som komma skulle!

Vidare från Svenska Cupens gruppspel under mars 
månad och en rivstart med 3-0 hemma mot Djurgården 
i den allsvenska premiären var början på en vår av offens-
ivlust, löpvillighet och måltörst.

Efter ett spelmässigt lyckosamt 2012 men med stolpe 
ut i både Allsvenskan (Accams boll en meter inne mot 
AIK på Råsunda) och Europa League (bortdömda mot 
Hannover borta) hade vi inställningen inför 2013 att finna 
tillbaka till strategin och göra en liten nystart utan att 
tappa fart i utvecklingen! 
 
Det var också mycket diskussioner om Nikola Djurdics
framtid eller inte i HIF-tröjan, men han såldes av Hauge-
sund till Greter Furt i Bundesliga. Vårt fokus under januari-
februari var istället att behålla Alejandro Bedoya efter-
som vi bedömde att han var väldigt viktig i den ”nystarts-
process” som byggde på nye tränaren Roar Hansens 
spelfilosofi.

Truppen var nästan fullt bibehållen, men tränarstaben 
var till stora delar ny (Roar Hansen, Kalle Björklund, 
Erik Edman och Sven Andersson). Vi var övertygade 
om att vi skulle bli starka om vi fick ihop det, men HIF 
var knappast favorittippade av ”experterna”.

Jesper Björkman och David Svensson från U-truppen 
och skyttekungen Robin Simovic från samarbetsklubben 
Ängelholm  var de nya ansiktena i spelartruppen under 
vintern. Det förväntade budet på May Mahlangu under 
transferfönstret i januari kom aldrig, vilket gjorde att vi 

TVÅ OLIKA 
ANSIKTEN. 

SENIORFOTBOLL

Det gav eko i hela fotbolls-Sverige, men det roligaste 
var kanske att de svårflörtade helsingborgarna kom fram 
på stan och gratulerade till resultaten och till den fina 
fotbollen som spelades uppe på Olympia. I spetsen på 
planen var en ”gammal” Ödåkrapojk som fått en ny-
tändning och gjorde mål i parti och minut (sex matcher 
i rad).

Med flest mål framåt och minst mål bakåt plus en fant-
astisk fotboll blev resultatet efter våren en betryggande 
första plats i Allsvenskan och de allra flesta hade redan 
utsett HIF till svenska mästare!
 

FÖRÄNDRINGAR PÅ SOMMAREN

Som förutspått var Bedoya och May två viktiga pjäser 
under våren och det låg i korten att åtminstone en av dem 
(Bedoya) var förlorad till större uppgifter. På sommaren 
började arbetet med att finna ersättare och lägga planen 
för fortsatta resultat och utvecklande av spelet. Bedoya 
lämnade först för spel i USA:s landslag i juli och sedan 
till klassiska Ligue 1-laget Nantes. Bedoyas löpstyrka, 
vinnarattityd och ledaregenskaper på planen visste vi 
skulle bli svårt att ersätta och när sedan May Mahlangus 
hälsena slets av blev det svårt att bibehålla det upp-
byggda spelet och självförtroendet i laget.

Tre spelare kom in under sommaren. Det var Arnor 
Smárason, Ema Boateng och på transferfönstrets sista 
dag hemvändaren Imad Khalili. Tyvärr fick lille kvicke 
ghananen Ema relativt tidigt en smärre fotledsskada och 
kunde inte visa upp sig förrän de sista höstmatcherna. 
Men både Smárason och Khalili kom väldigt bra in i 
gruppen och levererade mycket poäng i mål och assist! 
Trots de nya klasspelarna påverkades spelartruppens 

självförtroende negativt av att Bedoya och May försvann. 
Den huvudsakliga orsaken var inte bara det rent sports-
liga, utan att balansen i truppen förändrades eftersom 
de två var informella ledare. 

Efter ett par mindre bra prestationer tappade spelarna 
tron på sin egen förmåga och den charmiga offensiven 
från våren försvann steg för steg. Konsekvensen var 
att man blev mer rädd för att förlora än att våga vinna. 
 

FÖRSMÄDLIG AVSLUTNING

Med ett tappat självförtroende och fel fokus blev det 
osäkerhet i truppen. Detta förstärktes när klubbled-
ningen på grund av upprepade förseelser från Rachid 
Bouaouzan beslöt att arbetsbefria honom för återstå-
ende kontraktstid. Detta kom ut i media och internt på 
ett felaktigt sätt och spekulationerna om stämningen i 
truppen var i full gång, vilket i sin tur påverkade vårt 
fokus i de återstående matcherna av säsongen. Natur-
ligtvis påverkas ett lag när resultaten går emot, men 
att det var dålig stämning och turbulent var inte upp-
fattningen internt. Men det är illa nog att det blev en 
bild utåt!

Säsongen slutade med en femte plats vilket innan säs-
ongen var ungefär vad ”experterna” hade förespått, 
men med den fantastiska våren i minne blev scenför-
ändringen så stor att 2013 summerades som en miss-
lyckad säsong.

Men vi vill vända på resonemanget och hellre se den 
som en start på en ny resa mot en stark epok och ser 
med tillförsikt fram emot 2014!

Jesper Jansson
Sportchef
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Foto: Bildbyrån

”...det roligaste var kanske att de 
svårflörtade helsingborgarna kom 
fram på stan och gratulerade till 
resultaten...”

Foto: Bildbyrån

Foto: Bildbyrån

”Med flest mål framåt och minst 
mål bakåt plus en fantastisk 
fotboll blev resultatet efter 
våren en betryggande första plats 
i Allsvenskan...”



seniornivå handlade om och därmed klarade man av 
att både använda sina tekniska färdigheter och spela 
ett tuffare seniorspel.

Eftersom akademins trupp också skulle vara tillgänglig 
för både A-träningar och U21-spel (vilket är mycket 
positivt för individen) blev ibland lagträningen något 
lidande, vilket framförallt visade sig på hösten.

Höstsäsongen var lite upp och ner där bra prestationer 
och resultat blandades med mindre bra. Delvis berodde 
det på att man bytte ut en del spelare under transfer-
fönstret på sommaren. Totalt sett är vi väldigt nöjda 
med utfallet av första säsongen i division 2.

U17

Vårt U17-lag hade 2013 en bra säsong. Dock var den 
lite upp och ner under året. U17 började bra på våren 
och låg högt upp i pojkallsvenskan Elit. Efter sommaren 
var det mer blandade resultat och till sist slutade man 
som sexa i serien. I SM-slutspelet fick de därför börja 
mot första-rankade Brommapojkarna i åttondelsfinalen. 
Efter en heroisk insats vann U17 med 2-1 efter en mycket 
bra prestation. Av bara farten vann de kvartsfinalen mot 
IFK Göteborg med 2-0. I semifinalen tog det tyvärr stopp 
mot Malmö FF som sedermera vann SM-finalen.

POJKELIT 12–15 ÅR

För våra pojkelitlag har det varit en bra säsong. Bra mot-
stånd i serierna där de spelat mot ett år äldre pojkar  
och en mängd matcher mot bra danskt motstånd i både 
träningsmatcher och turneringar. Bra placeringar i både 
turneringar och serier gör att vi är mycket nöjda med 
utvecklingen i dessa åldersgrupper 

INDIVIDUELLA FRAMGÅNGAR

Under 2013 har vi haft totalt sett 19 av våra spelare 
på landskamper eller landslagsläger fördelat på fem 
åldersgrupper.

Fostran innebär förutom en ledarstab också en del 
”överåriga” spelare (gäller div 2-lag) som via ett mentor-
skap och hög fotbollskompetens bidrar till utvecklingen 
av A-lagsspelare i HIF (trupperna i övrigt består i huvud-
sak av spelare 15–19 år). I förlängningen kan ambitions-
nivåerna nämnda inkludera fler tränare kring laget och 
mental coach som följer laget med regelbundenhet för 
att skapa en mental styrka som krävs för elitspel. Detta 
får kommande budgetarbete avgöra.

Utfallet för Akademin 2013 gav en 6:e plats i div 2, med 
ett ytterligare än mer väsentligt resultat av uppflyttningen 
av tre stycken spelare till A-laget (Calle Johansson, 
Måns Ekvall och Anton Kinnander), vilket mer än väl 
uppfyller vad vi ville med vår första säsong. Ytterligare 
två spelare (Elias Andersson och Andreas Linde) spelade 
i Akademin halva säsongen efter samråd med A-staben 
för att få nödvändig erfarenhet från tävlingsmatcher.

EN KORT SAMMANFATTNING 
AV TÄVLINGSSÄSONGEN

Efter en motig start, med tre raka förluster gjorde 
Akademin en mycket bra vårsäsong med kontinuerligt 
bra spel. Flera spelare insåg direkt vad tävlingsspel på 

UNGDOMSFOTBOLL

I början av 2013 valde Helsingborgs IF att ta över Hel-
singborgs Södras div 2-licens och även ändra namn 
till Helsingborgs IF Akademi.

År 2013 bestod Akademin av HIF:s 19-årslag, men 
2014 består Akademin av både HIF:s 17- och 19-årslag, 
vilket både ger en bredare trupp, men också en extra 
möjlighet för 16- och 17-åringar i stark utveckling att få 
prova på seniorspel.

Målsättningarna för Akademin är att utveckla och fostra 
blivande A-lagsspelare till HIF inom den budget som 
är lagd för Akademin i HIF:s totala verksamhetsbudget. 
I våra presentationer kring Akademin framställer vi vårt 
arbete i konklusion så här: – En del av HIF, där talangut-
veckling och utbildning står i fokus med målsättningen 
att fostra blivande A-lagsspelare till HIF, bl.a. genom 
spel i seniormiljö.

Den långsiktiga spelplattformen för optimal utveckling 
bedöms ligga på div 1-nivå, men är helt underordnat 
utvecklingen av talanger. Med andra ord så handlar 
Akademins verksamhet om att bygga och skapa miljöer 
för talangutveckling där utbildningen inte enbart sker 
genom kvalitativ träning (grupp som individuellt) på fot-
bollsplanen, utan också sker genom extra utbildnings-
insatser där andra pusselbitar kring vad som krävs för att 
bli en allsvensk spelare (och senare kanske professionell) 
arbetas igenom (”På fotbollsplanen” räknas vikten av att 
sköta sin kropp i form av rätt träning, kost och sömn in).

DESSA EXTRA PUSSELBITAR KOMMER 
VARJE SÄSONG ATT VARA:

•	 Vad	är	ett	varumärke	och	vad	innebär	det	
 att vara del av HIF:s varumärke?

•	 HIF:s	fotbollsfilosofi.

•	 Sponsring	och	relationer.	Vad	krävs	av	
 mig som spelare?

•	Media/journalister.	Hur	gör	jag?

•	Förhållningssätt	på	sociala	medier.	När	är	
 jag ”privat” och när är jag ”HIF:are”?

•	Vikten	av	att	tänka	rätt?

UTBILDNING OCH 
UTMANINGAR ÄR VÄGEN 
FRAMÅT. 

”Flera spelare insåg direkt 
vad tävlingsspel på seniornivå 
handlade om...”
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LOKAL FÖRANKRING

Vi har fortsatt att ta ett fotbollsmässigt ansvar för den 
lokala fotbollsutvecklingen genom skolfotbollen i Helsing-
borg. Utökade projekt på både Rydebäcksskolan och 
Petersvenskolan gör att vi tränar en mängd spelare 
på skoltid från andra klubbar i Helsingborg.

Utbildningsträffar och samarbete över gränserna jobbar 
vi fortsatt med tillsammans med i stort sett alla Helsing-
borgsklubbar. Vi har startat ett stort utbildningsprojekt 
tillsammans med IF Lödde, där vi utbildar deras ledare 
och spelare under 18 fotbollspass över året med olika 
teman. Ett liknande utbildningsprojekt kommer vi att 
genomföra tillsammans med Fortuna FF under 2014.

Framöver kommer vi att försöka involvera ännu fler 
klubbar i närområdet i liknande projekt. Detta är ett 
led i att sprida vår kunskap och bidra till att utveckla 
fotbollen i småklubbarna runt om oss.

Vi ser fram emot ett intressant och spännande 2014!

Jonas Ohlander
Ungdomsansvarig



ÅRETS HIF:ARE

VI HAR FÅTT PRISET

Följande spelare har blivit Årets HIF:are 
sedan priset instiftades 1982:

1982 - Birger Johansson
1983 - Dan Hedin
1984 - Pär-Olof Ohlsson
1985 - Mikael Martinsson
1986 - Sven-Åke Landgren
1987 - Pieter Esberg
1988 - Lino Boriero
1989 - Jan Möller
1990 - Björn Lilius
1991 - Jonas Dahlgren
1992 - Henrik Larsson
1993 - Sven Andersson
1994 - Ola Nilsson
1995 - Andreas Jakobsson
1996 - Roland Nilsson
1997 - Mattias Jonson
1998 -  Peter Wibrån
1999 -  Sven Andersson
2000 - Ulrik Jansson
2001 - Christoffer Andersson
2002 - Alvaro Santos
2003 - Jesper Jansson
2004 - Mattias Lindström
2005 - Atiba Hutchinson
2006 - Erik Wahlstedt
2007 - Henrik Larsson
2008 - Christoffer Andersson
2009 - Henrik Larsson
2010 - Marcus Lantz
2011 - Pär Hansson
2012 - Ardian Gashi
2013 - Mattias Lindström

MATTIAS LINDSTRÖM 
– ÅRETS HIF:ARE.

Det prestigefyllda priset Årets HIF:are 2013 gick till 
Mattias Lindström. Ödåkrasonen tog hem priset för 
andra gången. 

Mattias Lindström hade en rekordbra start på årets 
säsong och sköt upp HIF i serieledning med mål i sex  
allsvenska matcher i följd från den första omgången – 
vilket aldrig någonsin tidigare hänt i Allsvenskan.  
Lindströms hysteriska målform var en stor bidragande 
faktor i att HIF ledde Allsvenskan i över hundra dagar. 

Med sitt stora HIF-hjärta och kämpaglöd har han under 
årets säsong överraskat hela fotbolls-Sverige. Som ytter-
mittfältare har Mattias Lindström varit en poängkung i 
årets HIF-lag. Förutom mål har han även stått för nio 
målgivande passningar.

För knappt tio år sedan fick Mattias Lindström priset 
som årets HIF:are. Nu får han det för andra gången i 
HIF-historien och kommenterar priset så här. 

– Det är stort och väldigt uppskattat att få priset som 
årets HIF:are. Jag blir både rörd och tacksam över ut-
märkelsen. Vem hade kunnat tro det inför säsongen, 
säger Mattias Lindström. 

Mattias blir fjärde spelaren som intecknar priset fler än 
en gång. Sven Andersson var den förste som fick priset 
en andra gång och Henrik Larsson är den ende med 
tre. Christoffer Andersson har också två. Sven är den 
ende spelaren som varit i klubben hela tiden mellan 
utmärkelserna.
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”Med sitt stora HIF-hjärta och 
kämpaglöd har han under 
årets säsong överraskat hela 
fotbolls-Sverige.”
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Mattias Lindström blev historisk 
efter att ha gjort mål i sex allsvenska 
matcher i följd.



MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

Med de orden stöttar vi vårt lag, men framåt Helsing-
borg står för så mycket mer än bara spelet på plan.

Det finns en verklighet också utanför planen, där Helsing-
borgs IF är en del av samhället och snart går in i en ny 
era i sin utveckling.

Från att ha varit 2000-talets mest framgångsrika fotbolls-
klubb i Sverige på många plan, tar vi nu oss an nya ut-
maningar. Utmaningar som skall ligga i linje med våra 
tre värdeord. 

Vi ska målmedvetet och med stort hjärta göra sats-
ningar som skapar glädje på och vid sidan av planen.

NYA OLYMPIA, VÅR STÖRSTA 
SATSNING HITTILLS.

Dagens fotbollsklubbar utvecklas inte bara på fotbolls-
planen. Erbjudandet till sponsorer och publik är vid sidan 
av lika viktigt. Dessa faktorer skall samverka med de 
sportsliga ambitionerna och vara en drivkraft för alla.

Vår i särklass största satsning kommande år är arbetet 
med nya Olympia, där vi skall ge våra sponsorer en 
möjlighet att synas på en av Nordens bästa fotbolls-
anläggningar, samtidigt som vår trogna publik skall få 
mötas av den mest publikvänliga arenan i Sverige.

HIF PARTNER – ETT SAMARBETE 
UTAN FÖRLORARE

HIF Partner är samlingsnamnet på vårt samarbete med 
företag och organisationer runt omkring oss. Under HIF 
Partner finns en hel meny av olika upplägg och nivåer 
i syfte att inspirera och ge uppslag för våra sponsorer. 
Det är dock vår gemensamma strävan att genom unika 
upplägg tillgodose varje företags behov och möjligheter 
att utnyttja sina rättigheter, för att få maximalt ut av sin 
investering i HIF. 

FRAMÅT 
HELSINGBORG.

En sak som dock är gemensamt för alla våra affärs-
partners – de brinner för di röe och umgås gärna med 
likasinnade.

DET ÄR MODERNT ATT KALLA DET 
FÖR CSR, MEN FÖR OSS HANDLAR DET 
OM MYCKET MER ÄN SÅ

Helsingborgs IF har funnits sedan 1907. Genom åren har 
föreningen växt till att idag vara en viktig del i Helsing-
borg. En förening som givit stadens invånare förebilder 
och något positivt att enas bakom.

Vi har under åren tagit ett helhetsgrepp på det sociala, 
ekonomiska och miljömässiga ansvar som det suc-
cessivt blivit självklart att göra för alla större företag. 
Vi kan kalla det sociala åtaganden, hållbarhet eller an-
vända begreppet CSR (Corporate Social Responsibility), 
det viktiga är att vi gör det!

Vi är väldigt glada över att vi tack vare våra sponsorer 
har möjlighet att arbeta med dessa och övriga projekt 
som använder fotbollen för att få en positiv inverkan 
på vår omgivning och kommande generationer.
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HIF SYNS ÖVER HELA SVERIGE

Allsvenskan behåller sin ställning som Sveriges national-
sport. Elitfotbollen sågs under 2013 av fler åskådare än 
någonsin tidigare. Inte bara arenabesökarna ökade, utan 
även antal visningar i TV. Under 2013 visades det inte 
mindre än 2.559 inslag (2.359 inslag 2012) inför förbluff-
ande 516.635 miljoner TV-tittare (469.259 tittare 2012).

Från Olympia ökade TV-tiden till 48 timmar, jämfört med 
36 timmar året innan.

Ett Europaspel är betydelsefullt för såväl spelare som 
ekonomin. Det ger även resultat i svenska folkets möj-
lighet att konsumera HIF. Under 2013 exponerades vi 
vid inte mindre än 375 tillfällen i en total sändningstid på 
101 timmar. Detta skall ställas till de 403 tillfällen 2012 
då vi medverkade i Europa League. En väldigt bra siffra 
som visar att varumärket HIF är intressant, inte bara i 
Helsingborg. 

Tryckta medier har stor fokus på idrotten. Under året 
fanns det 689 bilder som gav refererat, artiklar och krön-
ikor som handlade om HIF styrka, detta motsvarade 
225 helsidor i olika tryckta medier.

 

HIF I MEDIA PERIODEN 
MARS-NOVEMBER 2013

689 bilder, bildutrymme 224.994 cm2

Värde 21.552.982 kr

534 bilder, bildutrymme 67.389 cm2

Värde 8.373.922 kr

375 st, tid 101:47 timmar. Totalt 
TV-publik 72.072.000



Många av HIF:s spelare har för vana att tillhöra något 
landslag. Allt från A- ner till P15-landslaget samt en del 
andra länders landslag. Inte mindre än 8 spelare från HIF-
truppen har representerat sitt A-landslag (se kolumn). 

Under 2013 var Pär Hansen ensam HIF-spelare att re-
presentera Sveriges A-landslag. Han debuterade bland 
annat i tävlingssammanhang (VM-kval) mot Färöarna. 
Sverige vann och Pär höll nollan i debuten. Framtiden ser 
ljus ut för våra spelare. När Erik Hamrén tog ut landslags-
truppen i vintras fanns tre HIF-spelare med i den – Pär 
Hansson, Emil Krafth och Imad Khalili. Imad tackade 
visserligen nej med anledning av utlåningen till Al Shabab 
FC. Och det är rimligt att Loret Sadiku också varit ak-
tuell om han själv inte valt att representera Albanien 
istället för Sverige.
 
I de yngre åldrarna, från U21 till P15, så har 19 HIF-
spelare representerat de olika svenska landslagen. Elias 
Andersson, lagkapten i Sveriges P17, hade en fantastisk 
sommar med slutspel och nådde semifinal i U17-EM.
 
Utöver fotbollsuppdrag är flera personer i HIF involverade 
i såväl nationella som internationella organisationer för 
att utveckla svensk fotboll.

LANDSLAGSUPPDRAG

A-LANDSLAGS-
UPPDRAG

Sverige

•	Pär	Hansson		

Finland
•	Jere	Uronen

Norge
•	Ardian	Gashi

Island
•	Arnór	Smárason

Albanien
•	Loret	Sadiku

Sydafrika
•	May	Mahlangu

Ghana
•	David	Accam

USA
•	Alejandro	Bedoya

UNGDOMS-
LANDSLAG

U21-Sverige 

•	Emil	Krafth
•	Andreas	Linde

P19-Sverige

•	Carl	Johansson
•	Andreas	Linde
•	Linus	Müller
•	Rasmus	Lindgren
•	Emil	Kraft

HIF PÅ 
HÖGSTA NIVÅ.

P18-Sverige

•	Gustav	Jarl
•	Måns	Lagmark
•	Måns	Ekvall
•	Fredrik	Widlund

P17-Sverige 
•	Alexander	Achinioti	Jönsson
•	Elias	Andersson
•	Anton	Kinnander
•	Niklas	Jönsson

P16-Sverige 

•	Felix	Bindelöv
•	Yonathan	Getachew
•	Måns	Herrmann
•	Anton	Olsson

P15-Sverige 
•	Alexander	Engholm
•	Felix	Olsson	Lundgren	

UPPDRAG PÅ NATIONELL 
OCH DISTRIKTSNIVÅ

•		Claes	Ohlsson
 Skånes FF styrelse,
 SEF styrelse

•		Paul	Mylleberg
 SvFF tävlingskommitté, 
 European Club Association

•		Frederik	Ericsson
 CRM/WIFI-projekt, 
 SEF/Sport & Pengar

•		Leif	Troedsson
 SkFF och SvFF Mv-instruktör, 
 Mv-tränare U21-landslaget
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Pär Hansson debuterade 
i tävlingssammanhang 
(VM-kval) mot Färöarna. 
Sverige vann och Pär höll 
nollan.



MERITTECKEN

MERITTECKEN I

Stora klubbmärket i silver

•	Bengt	Ekenberg
•	David	Åberg
•	Erlend	Hanstveit
•	Imad	Kahlili
•	Joel	Sandborg
•	Jonnie	Åkesson
•	Martin	Annborn
•	Peter	Larsson
•	Richard	Persson
•	Staffan	Larsson

MERITTECKEN II

Lilla klubbmärket med guldkrans

•	Anders	Williamsson
•	Jonas	Ohlander
•	May	Mahlangu
•	Mikael	Palmberg
•	Nils	Petersen
•	Sofi	”Fia”	Nilsson
•	Stefan	Jansson
•	Stefan	Nilsson

MERITTECKEN III

Manschettknappar

•	Ingen	meriterad

MERITTECKEN IV

Guldur

•	Hans	Carell	
•	Mattias	Lindström

MERIT- OCH UTMÄRKELSE-
TECKEN 2013

INGVAR WENEHEDS FOND

• Måns Ekvall, Senior

BERTIL HANSSONS 
MINNESFOND

• Anton Kinnander, U19

BILL PETTERSSONS FOND

• Yonathan Getachew, U16

ARNE LINDERS HEDERSPRIS

•	Max	Anderberg,	U14

HOLGER PERSSONS FOND

• Alex Timossi Andersson, U12

BETTY HOLMS MINNESFOND

• Pelle Holmberg, ledare
• Fredrik Widlund, spelare

MERITTECKEN V

Standar

•	Christoffer	Andersson

STÄNDIG LEDAMOT 

• Berne Sten
• Kaj Stenberg

UTMÄRKELSETECKEN I 

Silvermedalj

•	Sven	Andersson

UTMÄRKELSETECKEN II

Guldmedalj

•	Bo	Olsson
•	Kenneth	Sjöberg

AVTACKNINGAR

Glasskål

•	Daniel	Andersson
•	Reine	Almqvist
•	Staffan	Eliasson
•	Sverker	Eliasson
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Efter nästan 40 år i HIF tackades 
Sverker Eliasson av efter årets 
sista match mot Kalmar FF.



CLAES OHLSSON
Ordförande sedan 2010

CHRISTER FERMVIK
Styrelseledamot sedan 2002 

ANDERS WILLIAMSSON
Styrelseledamot sedan 2009

NILS PETERSEN
Styrelseledamot sedan 2009

ANDERS DAHLVIG
Styrelseledamot sedan 2010

ANNA KATARINA BERGSTEN
Styrelseledamot sedan 2011

ANDREAS JAKOBSSON
Styrelseledamot sedan 2013

FUNKTIONÄRER

HELSINGBORGS IF 2013

FOTBOLL SENIOR

SPORTCHEF

•	Jesper	Jansson

HUVUDTRÄNARE

•	Roar	Hansen

TRÄNARE

•	Karl-Gunnar	Björklund
•	Erik	Edman
•	Sven	Andersson

SCOUT

•	Reine	Almqvist
•	Lars-Göran	Persson

ADM CHEF FOTBOLL

•	Hans	Carell

SJUKGYMNAST

•	Martin	Berg

FYSTRÄNARE

•	Christer	Olsson

LÄKARE

•	Harald	Roos
•	Anders	Lindstrand

MATERIALFÖRVALTARE

•	Sverker	Eliasson

U21-LAG

LAGLEDARE

•	Staffan	Eliasson

TIPSELIT VERKSAMHETEN

SPORTCHEF UNGDOM/
TRÄNARE HIF AKADEMI

•	Jonas	Ohlander

ASSISTERANDE TRÄNARE/
MÅLVAKTSTRÄNARE

•	Ulrik	Jansson
•	Leif	Troedsson

LAGLEDARE

•	Derik	Wahlgren

SJUKGYMNAST

•	Beatrice	Hilland

U17-LAG
 
TRÄNARE/POJKELITANSVARIG

•	Niklas	Velander

ASSISTERANDE TRÄNARE

•	Martin	Andersson

LAGLEDARE

•	Kenneth	Sjöberg

UNGDOMSUTSKOTT

•	Ingemar	Nilsson
•	Mats	Ekberg
•	Nils	Larsson
•	Jonas	Ohlander
•	Hans	Carell
•	Stefan	Jansson
•	Jens	Karlsson

UNGDOMSANSVARIG

•	Jonas	Ohlander

KOORDINATOR UNGDOM

•	Nils	Larsson

MÅLVAKTSTRÄNARE

•	Christian	Carlström

MARIA PARK ANSVARIG

•	Jens	Karlsson

VETERANLAG

•	Bert	Olsson
•	Roger	Krantz

P15

•	Jens	Karlsson
•	Johan	Mäki
•	Stefan	Karlsson
•	Henrik	Jakobsson

P14 

•	Pär	Holmberg
•	Niklas	Duarte
•	Benny	Wahlgren
•	Ashkan	Esfandi

P13

•	Fredrik	Strand
•	Richard	Persson
•	Olof	Carlius
•	Ignacio	Sanchez

P12

•	Petter	Nilsson	(1/1-1/6)
•	Robin	Stolt

P11

•	Staffan	Larsson
•	Hampus	Freij
•	David	Butolen
•	Anthony	Power
•	Mikael	Palmberg	(1/1-1/5)

P10

•	Johan	Svensson
•	Mats	Manlinger
•	Joakim	Olsson
•	Magnus	Lembrer

P9

•	Brane	Mijatovic
•	Elias	Assaf
•	Ola	Bergman
•	Sebastian	Carlius
•	Jonas	Rosell

P8

•	Carl-Johan	Ekman
•	Patrik	Jarl
•	Max	Råvik
•	Fredrik	Kocon
•	Martin	Annborn
•	Goran	Sabotkovski
•	Ronny	Frank

P7

•	Fredrik	Widell
•	Mikael	Gath
•	Jonny	Åkesson

P6

•	Hans	Gribbling
•	Fredrik	Carlsson
•	Bjarni	Geir	Vidarsson
•	Daniel	Andersson
•	Tomas	Nemeth

ORGANISATION 
HELSINGBORGS IF

KLUBBDIREKTÖR

•	Paul	Myllenberg

EKONOMICHEF

•	Robin	Lundgren

REDOVISNING/HR

•	Anna	Johansson

EKONOMIASSISTENT

•	Lars	Nilsson,	50%

MEDIAASSISTENT

•	Tuan	Nguyen

FOTBOLLSKONSULENT

•	Stefan	Jansson

PROJEKT/MEDLEM

•	Fia	Nilsson

RECEPTION/SHOP

•	Stefan	Nilsson
•	Sophie	Nilsson
•	Anne-Christine	Åberg

SLO

•	Alexander	Ström

TÄVLINGSSEKRETERARE

•	Annette	Bergendorf

MATERIALFÖRVALTARE

•	Sophie	Carlström

HIF SERVICE AB

MARKNADSCHEF

•	Rickard	Nilsson

KOMMERSIELL PROJEKTLEDARE

•	Joel	Sandborg

ARENAKOORDINATOR

•	Thomas	Morell	(projektarb)

SÄLJARE

•	Henrik	Leveau
•	Emma	Jungmark

INFORMATIONSCHEF

•	Frederik	Ericsson

FÖRSÄLJNINGSCHEF

•	Christian	Nilsson

ARENAANSVARIG

•	Johan	Grevåker

VAKTMÄSTARE

•	Neil	Cudmore
•	Kent	Sjöberg	tom	0315
•	Stig	Svensson
•	Magnus	Balkebo	tom	1130
•	Johan	Tigerbrant

STYRELSEN. HEDERS- OCH STÄNDIGA LEDAMÖTER

HEDERSORDFÖRANDE

Ingvar Wenehed .................................................2000

HONNÖRSMEDLEMMAR (Nu levande)

Olle Larsson .......................................................1994

Ken Olofsson ......................................................1995

Adde Malmberg .................................................2011 

STÄNDIGA LEDAMÖTER (Nu levande)

Verne Bjärebo.....................................................1962

Lars-Erik Ahlberg ...............................................1977

Mats Johansson .................................................1983

Ulf Nielsen ..........................................................1986

Tom Johansson ..................................................1986

Karl Persson .......................................................1988

Lars Bengtsson ..................................................1991

Roland Bengtsson .............................................1992

Thomas Stenberg ..............................................1993

Ingvar Wenehed .................................................1998

Urban Stoltz .......................................................1998

Roy	Lindqvist .....................................................2000

Per-Ola Ljung .....................................................2001

Ulf Lauritzson .....................................................2002

Staffan Eliasson .................................................2003

Bo Olsson ...........................................................2003

Lars Olsson ........................................................2003

Sverker Eliasson .................................................2004

Claes Johansson................................................2005

Larry Larsson .....................................................2005

Ola Nilsson .........................................................2005

Tommy Norell .....................................................2006

Bert Olsson ........................................................2006

Kenneth Sjöberg ................................................2009

HEDERS-, HONNÖRS- OCH 
STÄNDIGA LEDAMÖTER

Foto: Bildbyrån

Foto: Bildbyrån

HEDERS-, HONNÖRS- OCH 
STÄNDIGA LEDAMÖTER

STYRELSEN
HIF:s styrelse består av sju personer från 
och med årsmötet den 3 mars 2011.
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SAMMANSTÄLLNING A-LAGSFOTBOLL

PL LAG M V O F MÅL D P

1. Malmö FF 30 19 6 5 56-30 26 63
2. AIK 30 17 7 6 54-32 22 58
3. IFK Göteborg 30 16 6 8 49-31 18 54
4. Kalmar FF 30 14 10 6 35-26 9 52
5. Helsingborgs IF 30 14 7 9 61-41 20 49
6. IF Elfsborg 30 12 10 8 49-34 15 46
7. Djurgården 30 12 8 10 38-44 -6 44
8. Åtvidabergs FF 30 11 7 12 37-37 0 40
9. IFK Norrköping FK 30 11 6 13 45-47 -2 39
10. BK Häcken 30 10 7 13 37-41 -4 37
11. Mjällby AIF 30 10 6 14 46-47 -1 36
12. Gefle IF FF 30 7 13 10 34-42 -8 34
13. IF Brommapojkarna 30 8 8 14 33-54 -21 32
14. Halmstads BK 30 7 10 13 32-46 -14 31
15. Östers IF 30 6 10 14 27-43 -16 28
16. Syrianska FC 30 3 5 22 26-64 -38 14

ALLSVENSKAN

STATISTIK

Foto: Bildbyrån

HEMMAMATCHER PUBLIK

HIF - MALMÖ FF .................................... 16.300

HIF - IFK GÖTEBORG............................ 14.413

HIF - AIK ................................................. 11.535

PUBLIKSNITT
  

HIF - DJURGÅRDENS IF ....................... 11.201

HIF - ÅTVIDABERGS FF ........................ 11.106

HIF - IF ELFSBORG ............................... 10.341

HIF - HALMSTADS BK ........................... 10.056

HIF - GEFLE IF ....................................... 10.010

HIF - ÖSTERS IF .................................... 9.572

HIF - SYRIANSKA FC ............................ 9.546

HIF - IFK NORRKÖPING ........................ 9.157

HIF - BK HÄCKEN .................................. 8.483

HIF - IF BROMMAPOJKARNA .............. 7.911

HIF - KALMAR FF .................................. 7.782

HIF - MJÄLLBY AIF ................................ 6.844

Medel ..................................................... 10.283

A-TRUPPEN – MATCHER
SPELDAG TID MOTSTÅND INFO PUBLIK ARENA RESULTAT

2013-02-03  14.00 OB Odense - HIF  Vänskapsmatch  300 Ådalen   1 - 0

2013-02-11  18.00 HIF - FC Midtjylland  Vänskapsmatch  20 Estadio Algarve   1 - 1

2013-02-15  18.00 HIF - AGF Aarhus  Vänskapsmatch  20 Estadio Algarve   1 - 4

2013-02-18  14.00 HIF - Aalborg  Vänskapsmatch  50 Estádio Municipal de Albufeira   3 - 3

2013-02-23  13.00 FC Köpenhamn - HIF  Vänskapsmatch  1.087 Parken   1 - 2

2013-03-03  16.00 HIF - Assyriska FF  Svenska Cupen  3.493 Olympia   1 - 1

2013-03-10  14.00 Varberg BoIS - HIF  Svenska Cupen  1.500 Övrevi IP   0 - 5

2013-03-17  16.00 HIF - Gefle IF  Svenska Cupen  2.817 Olympia   3 - 1

2013-03-31  17.30 HIF - Djurgårdens IF  Allsvenskan  11.201 Olympia   3 - 0

2013-04-03  18.00 HIF - IFK Göteborg  Svenska Cupen  4.031 Olympia   0 - 1

2013-04-08  19.05 Östers IF - HIF  Allsvenskan  7.107 Myresjöhus Arena   1 - 1

2013-04-15  19.00 HIF - Mjällby AIF  Allsvenskan  6.844 Olympia   1 - 2

2013-04-18  19.05 IFK Norrköping - HIF  Allsvenskan  5.223 Nya Parken   1 - 4

2013-04-21  17.30 IF Brommapojkarna - HIF  Allsvenskan  2.083 Grimsta IP   0 - 2

2013-04-27  16.00 HIF - Gefle IF  Allsvenskan  10.010 Olympia   5 - 1

2013-05-05  17.30 Syrianska FC - HIF  Allsvenskan  2.572 Södertälje fotbollsarena   0 - 1

2013-05-13  19.07 HIF - BK Häcken  Allsvenskan  8.483 Olympia   5 - 0

2013-05-20  19.07 HIF - IF Elfsborg  Allsvenskan  10.341 Olympia   2 - 1

2013-05-29  19.00 Malmö FF - HIF  Allsvenskan  23.730 Swedbank Stadion   1 - 1

2013-06-01  16.00 HIF - Åtvidabergs FF  Allsvenskan  11.106 Olympia   3 - 0

2013-06-23  17.30 Kalmar FF - HIF  Allsvenskan  6.682 Guldfågeln Arena   1 - 1

2013-06-27  19.07 HIF - AIK  Allsvenskan  11.535 Olympia   1 - 2

2013-07-08  19.07 HIF - IFK Göteborg  Allsvenskan  14.413 Olympia   1 - 1

2013-07-15  19.07 HIF - Östers IF  Allsvenskan  9.572 Olympia   3 - 0

2013-07-24  18.30 Halmstads BK - HIF  Allsvenskan  8.834 Örjans Vall   0 - 1

2013-07-28  19.00 IFK Göteborg - HIF  Allsvenskan  14.712 Gamla Ullevi   2 - 4

2013-08-05  19.05 Djurgårdens IF - HIF  Allsvenskan  13.251 Tele2 Arena   2 - 1

2013-08-11  15.00 HIF - IFK Norrköping  Allsvenskan 9.157 Olympia   0 - 0

2013-08-19  19.05 Mjällby AIF - HIF  Allsvenskan  5.037 Strandvallen   4 - 3

2013-08-22  19.00 Härnösands FF - HIF  Svenska Cupen  2.400 Högslättens IP   0 - 4

2013-08-25  15.00 Gefle IF - HIF  Allsvenskan  5.223 Strömvallen   1 - 2

2013-08-30  19.00 HIF - IF Brommapojkarna  Allsvenskan  7.911 Olympia   4 - 2

2013-09-15  17.30 BK Häcken - HIF  Allsvenskan  3.077 Rambergsvallen   3 - 2

2013-09-22  17.30 HIF - Syrianska FC  Allsvenskan  9.546 Olympia   2 - 2

2013-09-25  19.07 HIF - Malmö FF  Allsvenskan  16.300 Olympia   0 - 3

2013-09-29  17.30 IF Elfsborg - HIF  Allsvenskan  9.135 Borås Arena   1 - 1

2013-10-06  17.30 HIF - Halmstads BK  Allsvenskan  10.056 Olympia   4 - 2

2013-10-20  15.00 Åtvidabergs FF - HIF  Allsvenskan  3.466 Kopparvallen   3 - 0

2013-10-27  17.30 HIF - Kalmar FF  Allsvenskan  7.782 Olympia   2 - 3

2013-11-03  15.00 AIK - HIF  Allsvenskan  20.068 Friends Arena   2 - 1

2013-11-23  13.00 Mjällby AIF - HIF  Vänskapsmatch  - Strandvallen   1 - 0
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Alejandro Bedoya 12  5 3  2 15  7 2  1
Álvaro Santos 24  5 4  1 28  6 2  1
Anton Kinnander 0  0 0  0 0  0 1  0
Ardian Gashi 27  2 3  0 30  2 4  1
Arnór	Smárason	 15		 4	 1		 1	 16		 5	 0		 0
Carl Johansson 3  0 0  0 3  0 0  0
Christoffer Andersson 23  3 5  2 28  5 5  0
Daniel Andersson 0  0 0  0 0  0 2  0
Daniel Nordmark 13  0 1  0 14  0 4  0
David Accam 27  10 4  2 31  12 5  1
David Svensson 3  0 1  0 4  0 3  0
Elias Andersson 4  0 1  0 5  0 3  1
Emmanuel Boateng 4  0 1  2 5  2 0  0
Emil Krafth 27  1 4  0 31  1 4  0
Erlend Hanstveit 29  0 5  0 34  0 4  0
Gustav Jarl 4  0 2  0 6  0 2  0
Imad Khalili 10  8 1  0 11  8 0  0
Jere Uronen 4  0 0  0 4  0 0  0
Jesper Björkman 0  0 1  0 1  0 5  0
Joseph Baffo 4  0 0  0 4  0 0  0
Loret Sadiku 27  2 4  2 31  4 4  0
Mattias Lindström 28  9 5  1 33  10 5  1
May Mahlangu 13  0 4  0 17  0 2  0
Mohamed Ramadan 0  0 0  0 0  0 1  0
Måns Ekvall 0  0 0  0 0  0 1  0
Peter Larsson 27  3 5  0 32  3 4  1
Pär Hansson 30  0 5  0 35  0 3  0
Rachid Bouaouzan 4  0 1  0 5  0 0  0
Rasmus Lindgren 2  0 2  0 4  0 4  0
Robin Simovic 28  8 2  0 30  8 1  0
Thomas Sörum 0  0 0  0 0  0 2  0
Walid Atta 13  1 1  0 14  1 0  0

   
Siffrorna står för matcher och mål, träningsmatcher är inte inräknade i totalstatistiken.     

SPELARE                                                      ALLSVENSKAN              SVENSKA CUPEN                    TOTALT                   TRÄNING



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGS-
BERÄTTELSE

I våra sportsliga ambitioner blev femteplatsen 2013 trots 
allt något av en besvikelse eftersom vi låg i topp under 
första halvan av Allsvenskan och förväntningarna var 
stora. Kravbilden är som bekant alltid hög hos Helsing-
borgs IF. Nya tränare för året var Roar Hansen, Karl-
Gunnar Björklund och Erik Edman. Sven Andersson 
fortsatte att stå för kontinuiteten och gjorde tränarteamet 
komplett. Två spelare, vars kontrakt gick ut, lämnade 
föreningen, May Mahlungu och Alejandro Bedoya (kort-
tidskontrakt). Under sommaren förstärktes laget med tre 
spelare, Imad Khalili, Arnor Smarason och Ema Boateng. 

ORGANISATION OCH 
UTVECKLING

Som en förberedelse på vår nya arena anställdes en 
kommersiell projektledare, Joel Sandborg tidigt under 
året. Joel kommer närmast från Svensk Elitfotboll och 
Svenska Fotbollsförbundet där han jobbat med centrala 
sponsoravtal. Hans uppgift är att paketera innehållet i 
vår ombyggda arena.

Föreningen har under flera års tid, och särskilt under 
2013, lagt ner många arbetstimmar på att designa och 
utveckla den nya arenan. Arbetet har bedrivits i arbets-
grupper som sedan presenterat sina idéer för arkitekten. 
Slutresultatet har blivit väldigt bra och förväntningarna 
är stora. Det står klart att om Staden ställer sig positiv 
så kommer vi att få en modern arena av den senaste 
generationen som kommer att klara kraven under 
många framöver.

RESULTAT 2013 OCH EKONOMISK STÄLLNING

Resultatet för 2013 blev negativt, - 6,7 miljoner kronor, 
vilket var förväntat. Budgeten visade på ett underskott 
om 7 miljoner kronor. Den främsta anledningen var att 
den alltför höga kostnadsmassa som byggts upp under 
europaåren inte kunde anpassas så snabbt som hade 
varit önskvärt. Tvåårsbudgeten som antogs 2012 visade 
att det skulle ta två år att anpassa kostnaderna till in-
täkterna. Det arbetet intensifieras nu under 2014. En 
viktig pusselbit i intäktskalkylen var arenabygget, för-
seningen om ett år har påverkat negativt. Vårt egna 
kapital uppgår nu till knappt 6 miljoner kronor vid in-
gången av 2014.

Tvisten med Parma rörande vår del av vidareförsälj-
ningen av spelaren McDonald Mariga avgjordes av CAS. 
Vi har dock ännu inte erhållit betalning från FC Parma. 
Fallet hanteras därför alltjämt av FIFA. Vår tidigare spelare 
Andreas	Granqvist	 såldes	 från	Genoa	 till	 Krasnojdar	
vilket genererade betydande solidaritetsmedel till oss. 
Än en gång kan vi se positiva konsekvenser av vår ut-
bildning av fotbollsspelare.

SPELARFÖRVÄRV OCH FINANSIERING

Sedan 2004 har föreningen kontinuerligt sålt andelar i 
spelare till externa finansiärer där finansiärerna erhåller 
andelar i framtida vinster vid transferering av spelar-
kontrakt. Investerat kapital, och återbetalt kapital, har 
tidigare inte framgått av föreningens officiella redovis-
ning. Styrelsen har beslutat att från och med bokslut 
avseende räkenskapsåret 2013 redovisa det aktuella för-
hållandet som en generell ansvarsförbindelse, obeaktat 
avtalskonstruktion och avtalspartners. Ingen motpart 
ingår i styrelse eller organisation och har enligt avtal 
ingen del i beslut, eller annat inflytande, avseende an-
skaffande och avyttrande av spelarkontrakt.

EKONOMISKT UTFALL
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I början av 2013 kunde vi hälsa Joel Sandborg välkommen 
tillbaka i HIF. Efter några års utflykter till Svenska Fotbolls-
förbundet och Svensk Elitfotboll, så lyckades vi rekrytera 
honom framför näsan på några andra intressenter. Joel 
tar med sig ett starkt nationellt nätverk eftersom han 
tidigare jobbat med centrala sponsorer till fotbollen.
 

ARENAN SOM VÅGAR 
VARA ANNORLUNDA

Hans uppgift blir att paketera försäljningen av vår nya 
arena. Även om den nu blivit försenad ett år så är dis-
kussionerna med ett antal större intressenter i full gång. 
Vi har nu en unik möjlighet att paketera vår produkt 
annorlunda och på ett mer tilltalande sätt som skall 
generera större intäkter. Det är en nödvändig utveckling 
om vi skall hänga med i utvecklingen. Alla andra av 
våra största konkurrenter har redan tagit detta steg. 
Vissa med begränsad framgång, andra med större.
 
Vi bygger femte generationens fotbollsarena i Sverige 
och det kommer vi att få stor nytta av. Att byggstarten 
blir förskjuten ett år är tråkigt, men om man väljer att 
se det positivt så har vi fått möjligheten att än en gång 
se över våra planer, framförallt i västra läktaren. Om 
alla beslut i kommunen löper rätt väg i vår/sommar så 
startar byggnation efter 2014 års säsong. Det ser vi alla 
fram emot.
 

EN NÖDVÄNDIG 
FÖRÄNDRING 

Under arenaprojektets gång har vi beslutat att flytta den 
administrativa delen i HIF. Det skär i hjärtat att lämna 
Olympia, men det var nödvändigt. Vi har i gengäld fått 
en bättre arbetsmiljö vilket ska effektivisera vårt arbete. 
Så fort våra nya lokaler är färdiga på Olympia tänker vi 
återvända hem. 

NY KOMMERSIELL 
PROJEKTLEDARE. 
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”Vi bygger femte generationens 
fotbollsarena i Sverige och det 
kommer vi att få stor nytta av”.

Ekonomisk utveckling HIF-koncernen 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Omsättning exkl spelarförsäljning 82 504 110 762 78 088 64 776 64 338 72 760
Driftsresultat -4 258 10 267 -6 370 -4 665 -8 037 -3 077

Balansomslutning 35 724 56 975 63 859 44 537 44 179 68 944
Eget Kapital 5 871 12 563 28 101 626 2 931 10 675
Soliditet * 16,4% 22,1% 44,0% 1,4% 6,6% 17,7%
Kassalikviditet ** 0,79 0,94 1,23 0,80 0,91 0,89

* Soliditet = Eget Kapital / Tillgångar
** Kassa likviditet = Omsättningstillgångar exklusive varulager / Korta skulder

Grafisk presentation av Helsingborgs IF (licensökande) med koncernföretag

Helsingborgs Idrottsförening
Medlemsförening och licenssökande
Balansomslutning 30481 kSEK
Intäkter 65123 kSEK
Eget Kapital 6266 kSEK
Andelar i HIF Service AB, 100%
Andelar i HIF Support AB, 100%

HIF Service AB HIF Support AB
Balansomslutning 18228 kSEK Balansomslutning 375 kSEK
Intäkter 35319 kSEK Intäkter 0 kSEK
Eget Kapital 2426 kSEK Eget Kapital 375 kSEK
Andelar i IP Olympia AB, 100%
Andelar i HIF Shopen AB, 100%

IP Olympia AB HIF Shopen AB
Balansomslutning 560 kSEK Balansomslutning 1127 kSEK
Intäkter 0 kSEK Intäkter 0 kSEK
Eget Kapital 361 kSEK Eget Kapital 241 kSEK

ORGANISATION



¨

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

STYRELSENS MÅLSÄTTNING FÖR 
DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN

HIF behöver anpassa kostnaderna till intäkterna under 
2014. Målsättningen för 2014 är att nå ett resultat i balans.

STYRELSENS FÖRSLAG

Styrelsen föreslår årsmötet att;
•	överföra	årets	resultat	i	ny	räkning.

HIF-koncernens och föreningens ekonomiska ställning 
och resultat i övrigt framgår av efterföljande resultat- 
och balansräkning samt notapparat.

 HIF Service AB

 Balansomslutning ............ 18 228 kSEK 
 Intäkter ............................. 35 319 kSEK 
 Eget Kapital ........................ 2 426 kSEK
 
	 Andelar	i	IP	Olympia	AB,	100%
	 Andelar	i	HIF	Shopen	AB,	100%

 IP Olympia AB

 Balansomslutning ................. 560 kSEK 
 Intäkter ...................................... 0 kSEK 
 Eget Kapital ........................... 361 kSEK

 HIF Support AB

 Balansomslutning ................. 375 kSEK 
 Intäkter ...................................... 0 kSEK 
 Eget Kapital ........................... 375 kSEK
 
 

 HIF Shopen AB

 Balansomslutning .............. 1 127 kSEK 
 Intäkter ...................................... 0 kSEK 
 Eget Kapital ............................241 kSEK

 Helsingborgs Idrottsförening
 Medlemsförening och licenssökande

 Balansomslutning ..................30 481 kSEK 
 Intäkter ................................... 65 123 kSEK 
 Eget Kapital ..............................6 266 kSEK
 
	 Andelar	i	HIF	Service	AB,	100%
	 Andelar	i	HIF	Support	AB,	100%

RESULTATRÄKNING

GRAFISK PRESENTATION AV 
HELSINGBORGS IF (LICENSSÖKANDE) 
MED KONCERNFÖRETAG
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Helsingborgs IF Org nr 843000-1407

RESULTATRÄKNING (kSEK)

Koncernen       Helsingborgs IF     
2013 2012 2013 2012

Intäkter
Publikintäkter 17 049 22 676 26 749 33 076
Sponsorintäkter 31 190 33 791 1 893 1 548
Sändningsrättigheter 12 306 13 714 12 306 13 714
Övrig Nettoomsättning

Fotboll 168 77 168 77
Arena 713 914 0 0
Affärsverksamhet 1 210 950 0 0

2 091 1 941 168 77
Övriga rörelseintäkter

Medlemmar 1 443 1 646 1 443 1 646
Spelartransfer inkl uthyrning Not 1 2 267 3 390 2 267 3 390
Övriga rörelseintäkter Not 2 18 425 36 994 19 915 38 446

22 135 42 030 23 625 43 482

84 771 114 152 64 741 91 897

Kostnader
Försäljnings- och materialkostnader

Publik -3 013 -3 436 -2 406 -2 474
Sponsorer och marknad -7 573 -9 340 -1 505 -2 119
Fotboll -4 657 -8 553 -8 623 -12 298
Arena -7 890 -7 593 -462 -6
Affärsverksamhet -878 -623 -13 -18
Medlemmar -561 -699 -548 -678
Spelartransfer inkl inhyrning -4 701 -11 530 -4 701 -11 530
Övriga kostnader Not 3 -6 473 -8 682 -3 434 -6 186

-35 746 -50 456 -21 692 -35 309
Personalkostnader Not 4

Fotboll -39 221 -43 619 -39 221 -43 619
Övriga -12 474 -11 599 -6 148 -6 323

-51 695 -55 218 -45 369 -49 942

Resultat före avskrivningar -2 670 8 478 -2 320 6 646

Avskrivningar Not 5 -4 066 -6 959 -2 977 -5 860
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0

Rörelseresultat -6 736 1 519 -5 297 786

Vinst/förlust vid försäljning av tillgångar 0 0 0 0

Finansiella kostnader Not 6

Ränteintäkter och liknande resultatposter 384 1 189 382 1 189
Räntekostnader och liknande resultatposter -340 -581 -330 -555

44 608 52 634

Skatt Not 7 0 0 0 0

Årets resultat -6 692 2 127 -5 245 1 420



BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING

Helsingborgs IF Org nr 843000-1407

BALANSRÄKNING (kSEK)

Koncernen       Helsingborgs IF     
2013 2012 2013 2012

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Licensierade spelare Not 8 4 036 10 792 4 036 10 792
Övriga immateriella anläggningstillgångar

Varumärke Not 9 0 0 0 0
0 0 0 0

4 036 10 792 4 036 10 792
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark Not 10 6 807 7 541 0 0
Maskiner och inventarier Not 11 1 647 1 484 846 503

8 454 9 025 846 503
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag Not 12 0 0 3 341 3 341
Fondmedel 47 50 47 50
Uppskjuten skattefordran Not 13 117 117 0 0
Andel Hbg Bingoallians & andra långfristiga fordr 11 11 7 7

175 178 3 395 3 398

Summa anläggningstillgångar 12 665 19 995 8 277 14 693

Omsättningstillgångar
Lager

Varulager Not 14 231 104 0 0
231 104 0 0

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar spelarövergångar 10 706 11 338 10 706 11 338
Fordringar hos koncernföretag 0 0 2 795 0
Övriga kortfristiga fordringar

Kundfordringar 3 527 11 202 1 513 3 285
Skattefordringar 21 53 0 0
Övriga fordringar 494 6 441 478 6 396
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 15 3 852 2 451 2 718 1 049

7 894 20 147 4 709 10 730
Summa kortfristiga fordringar 18 600 31 485 18 210 22 068

Kortfristiga placeringar
Kassa & bank 4 228 5 391 3 994 4 769

4 228 5 391 3 994 4 769

Summa omsättningstillgångar 23 059 36 980 22 204 26 837

Summa tillgångar 35 724 56 975 30 481 41 530

Helsingborgs IF Org nr 843000-1407

BALANSRÄKNING (kSEK)

Koncernen       Helsingborgs IF     
2013 2012 2013 2012

Eget Kapital & Skulder
Eget Kapital Not 16

Balanserat resultat 12 563 10 436 11 511 10 091
Årets resultat -6 692 2 127 -5 245 1 420

Summa Eget Kapital 5 871 12 563 6 266 11 511

Skulder
Avsättningar

Avsättning löneskatt direktpensioner 1 087 1 087 1 087 1 087
1 087 1 087 1 087 1 087

Långfristiga skulder
Banklån och andra lån

Checkräkningskredit (Limit 3 800 / 13 800 kSEK) 0 4 000 0 4 000
0 4 000 0 4 000

Övriga långfristiga skulder
Fondmedel 47 50 47 50

Summa långfristiga skulder 47 4 050 47 4 050

Kortfristiga skulder
Skulder spelarövergångar 275 1 300 275 1 300
Skuld till koncernföretag 0 0 1 027 1 862
Skatteskulder 421 325 412 309
Övriga kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 173 4 410 935 2 183
Övriga kortfristiga skulder 7 567 9 656 7 040 6 849
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 17 18 283 23 584 13 392 12 379

28 023 37 650 21 367 21 411
Summa kortfristiga skulder 28 719 39 275 23 081 24 882

Summa Skulder 29 853 44 412 24 215 30 019

Summa skulder & Eget Kapital 35 724 56 975 30 481 41 530

Ställda säkerheter inga inga inga inga

Ansvarsförbindelser
Framtida vinstdelning Not 18 29 500 5 500 29 500 5 500

29 500 5 500 29 500 5 500
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KASSAFLÖDESANALYS TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper över-
ensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden 
och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna 
råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning 
hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer 
och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR SRS. När 
så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Även 
redovisningsprinciper stipulerade av Svenska Fotboll-
förbundet och UEFA har tillämpats. Principerna är 
oförändrade jämfört med föregående år. 

Redovisnings- och värderingsprinciper beskrivs under 
nedanstående rubriker och kompletterande noter. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges.

KONCERNREDOVISNING

Koncernredovisning har upprättats enligt förvärvs-
metoden i årsredovisningslagen 7 kap. Koncerninterna
mellanhavanden har eliminerats i koncernredovisningen.

Av	föreningens	inköpskostnader	avser	19%	(5%)	inköp	
från annat företag i koncernen.

Av	föreningens	intäkter	avser	18%	(12%)	försäljning	till	
annat företag i koncernen.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde med avdrag eventuella nedskrivningar och 
ackumulerad värdeminskning baserad på tillgångarnas 
beräknade ekonomiska livslängd. Avskrivningar av till-
gångsförda spelarlicenser görs över den tid för vilken 
initialt kontrakt tecknades.

FORDRINGAR

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de be-
räknas inflyta.

KORTFRISTIGA FORDRINGAR OCH 
SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA

Fordringar har omräknats till balansdagens kurs och 
uppgår totalt till 10 644 kSEK.

Skulder har omräknats till balansdagens kurs och 
uppgår totalt till 328 kSEK.

Helsingborgs IF Org nr 843000-1407

KASSAFLÖDESANALYS (kSEK)

Koncernen       Helsingborgs IF     
2013 2012 2013 2012

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -6 692 2 127 -5 245 1 420
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

Avskrivningar 4 066 6 959 2 977 5 860
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar -2 267 -3 390 -2 267 -3 390
Utrangeringar spelarlicenser 6 243 200 0 200
Förändring avsättning löneskatt direktpension 0 -86 0 -86
Förändring Skattefordran/skuld 96 -191 103 -220

1 446 5 620 -4 432 3 784
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 1 446 5 620 -4 432 3 784
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager -127 75 0 0
Förändring av kundfordringar 8 307 7 460 2 404 4 901
Förändring av övriga korta fordringar 4 578 -4 794 1 453 3 040
Förändring av leverantörsskulder -3 262 2 234 -2 273 2 329
Förändring av övriga korta skulder -7 391 2 711 369 1 400

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 551 13 306 -2 479 15 454

Investeringsverksamheten
Förvärv av spelarlicenser -3 780 -11 567 -3 780 -11 567
Försäljning av spelarlicenser 2 267 3 402 8 510 3 402
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -701 -568 -526 -168

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 214 -8 739 4 204 -8 333

Finansieringsverksamheten
Förändring utnyttjad checkräkningskredit -4 000 4 000 -4 000 4 000
Upptagna lån 0 0 0 0
Amortering av efterställt kapitaltillskott 0 -17 665 0 -17 665
Refinansiering av spelarlicenser 1 500 6 261 1 500 6 261

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 500 -7 404 -2 500 -7 404

Årets kassaflöde -1 163 -2 837 -775 -283
Likvida medel vid årets början 5 391 8 228 4 769 5 052
Likvida medel vid årets slut 4 228 5 391 3 994 4 769

5 (11)

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Föreningens fotbollsverksamhet har under året förhyrt 
tävlings- och träningsanläggningar med tillhörande  
faciliteter på Olympia från helägda dotterbolaget HIF 
Service AB.

För verksamhetsåret har reklam- och samarbetsavtal 
tecknats med Dreamwork AB där styrelseledamot Anders 
Williamsson ingår i styrelsen.

Samtliga transaktioner med närstående har skett till 
marknadsmässiga förutsättningar.

DIREKTPENSIONER

Föreningen betalar och kostnadsför premier till av för-
eningen ägda kapitalförsäkringar på spelare och fot-
bollspersonal. I samband härmed utfäster föreningen 
pension vilken ska vara lika stor som det belopp som 
föreningen erhåller från försäkringen. Försäkringarna 
är pantskrivna av föreningen till spelare/fotbollspersonal 
för föreningens fullgörande av sitt pensionsåtagande. 
För en del av dessa försäkringar skall föreningen be-
kosta löneskatt som kan komma att tas ut på pen-
sionsutbetalningen. Aktuell löneskatteskuld är upptagen 
under punkten avsättningar i balansräkningen. Värdet på 
försäkringarna har ej upptagits som tillgång ej heller har 
pensionsutfästelserna upptagits som skuld i balans-
räkningen.

REDOVISNING AV LICENSIERADE SPELARE

Licensierade spelare redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar och eventuella nedskriv-
ningar som en tillgång i balansräkningen vid tillfället för 
övergången. I de fall tillkommande köpeskillingar finns
avtalade bokförs dessa när villkoren för betalning upp-
nåtts och beloppen är kända. Avskrivningarna baseras 
på nyttjanderätten enligt ingångna spelaravtal. Av-
skrivning av beloppet sker linjärt i direkt relation till be-
rörd spelares kontraktstid med föreningen. Engångs-
ersättningar till spelare som betalas som ”sign-on” 
bokförs inte som en tillgång i balansräkningen, utan 
kostnadsförs direkt i enlighet med direktiv från Svenska 
Fotbollförbundet.

Inkomster från spelarförsäljning/spelarrättigheter in-
täktsförs då bindande avtal har upprättats med mot-
parten.

I de fall överenskommelse finns om tilläggsbelopp vid 
försäljning, bokförs inkomsten då villkoren uppnåtts 
för tilläggsbelopp. Vinsterna från transferverksamheten 
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NOTER

Helsingborgs IF Org nr 843000-1407

Noter till Resultat- och Balansräkningarna (kSEK)

Not 1 Spelartransfer inkl uthyrning Koncernen Helsingborgs IF
2013 2012 2013 2012

Transfernetto från balanserade licenser 0 0 0 0
Övrigt transfernetto inkl uthyrning 2 267 3 390 2 267 3 390

2 267 3 390 2 267 3 390

Not 2 Övriga rörelseintäkter Koncernen Helsingborgs IF
2013 2012 2013 2012

UEFA-ersättningar 1 511 33 592 1 511 33 592
Försäljning rättigheter 14 000 0 14 000 0
Övriga rörelseintäkter 2 914 3 402 4 404 4 854

18 425 36 994 19 915 38 446

Not 3 Revisionskostnader
I övriga kostnader ingår arvode till Mazars SET Revisionsbyrå AB avseende revision och andra
uppdrag enligt nedan:

2013 2012
Revision 272 kSEK 251 kSEK
Konsultationer 48 kSEK 40 kSEK

320 kSEK 291 kSEK

Not 4 Personalkostnader
Medelantalet anställda 2013 2012

Totalt varav män Totalt varav män

Helsingborgs IF 69 88% 70 89%
Dotterföretag 11 91% 10 90%
Totalt i koncernen 80 89% 80 89%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2013 2012

Löner och Sociala Löner och Sociala
ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Föreningen 36 404 10 321 39 130 8 763
(varav pensionskostnader) (776) (392)

Dotterföretag 4 866 1 964 3 920 1 737
(varav pensionskostnader) (405) (376)

Koncernen 41 270 12 285 43 050 10 500
(varav pensionskostnader) (1181) (768)

Löner och ersättningar 2013 2012
Sportchef & Övriga Sportchef & Övriga

klubbdirektör/VD anställda klubbdirektör/VD anställda

Föreningen 1 722 34 682 1 759 37 371
Dotterföretag 0 4 866 0 3 920
Koncernen 1 722 39 548 1 759 41 291

Av pensionskostnaderna avser i föreningen 120 kSEK (123 kSEK) och i koncernen 120 kSEK (123 kSEK)
gruppen sportchef och klubbdirektör och VD

Koncernen har under året erhållit lönebidrag
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

nettoredovisas i resultaträkningen, varvid ej avskriven 
del av spelarrättigheten avräknas från erhållen köpe-
skilling.

Vid förvärv av spelare, där externa finansiärer varit 
med och finansierat förvärvet, reduceras tillgången med 
det refinansierade beloppet. De externa finansiärernas 
eventuella andel i framtida vinster från spelarförsälj-
ningar redovisas antingen som en avsättning eller som 
en ansvarsförbindelse.

AVSÄTTNING

En avsättning redovisas i balansräkningen när föreningen 
har en befintlig legal eller formell förpliktelse som en 
följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett 
utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för 
att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning 
av beloppet kan göras.

ANSVARSFÖRBINDELSE

En ansvarsförbindelse redovisas när det finns ett möjligt 
åtagande som härrör från en inträffad händelse och 
vars förekomst bekräftas av en eller flera osäkra fram-
tida händelser eller när det finns ett åtagande som inte 
redovisas som en skuld eller avsättning.



NOTER NOTER

Helsingborgs IF Org nr 843000-1407

Not 9 Varumärke Koncernen
2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 56 56
Inköp 0 0
Utgående ack. anskaffningsvärde 56 56

Ingående avskrivningar -56 -56
Avskrivningar 0 0
Utgående ack. Avskrivningar -56 -56

Utgående planenligt restvärde 0 0

Not 10 Byggnader och mark Koncernen
2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 14 678 14 678
Inköp 0 0
Försäljningar och utrangeringar 0 0
Utgående ack. anskaffningsvärde 14 678 14 678

Ingående avskrivningar -7 137 -6 404
Avskrivningar -734 -733
Försäljningar och utrangeringar 0 0
Utgående ack. Avskrivningar -7 871 -7 137

Utgående planenligt restvärde 6 807 7 541
Byggnaderna är ej åsatta taxeringsvärde.

Not 11 Maskiner och inventarier Koncernen Helsingborgs IF
2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 15 202 14 633 4 200 4 031
Inköp 701 568 527 169
Försäljningar och utrangeringar 0 0 0 0
Utgående ack. anskaffningsvärde 15 903 15 201 4 727 4 200

Ingående avskrivningar -13 717 -13 182 -3 697 -3 528
Avskrivningar -539 -535 -184 -169
Försäljningar och utrangeringar 0 0 0 0
Utgående ack. Avskrivningar -14 256 -13 717 -3 881 -3 697

Utgående planenligt restvärde 1 647 1 484 846 503

Not 12 Andelar i koncernföretag

Helsingborgs IF´s innehav Kapitalandel Röstandel Antal andelar Bokfört värde

HIF Service AB 100% 100% 1 000 3 341
556190-8855 Säte i Helsingborg
HIF Support AB 100% 100% 3 675 0
556607-0560 Säte i Helsingborg

3 341

Dotterföretags innehav Kapitalandel Röstandel Antal andelar Bokfört värde

IP Olympia AB 100% 100% 1 000 100
556602-9731 Säte i Helsingborg
HIF Shopen AB 100% 100% 1 000 100
556534-4099 Säte i Helsingborg

200
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Not 5 Avskrivningar enligt plan Koncernen Helsingborgs IF
2013 2012 2013 2012

Licensierade spelare 2 793 5 691 2 793 5 691
Varumärke 10% 0 0 0 0
Byggnader 5% 734 733 0 0
Markanläggningar 5% 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 20% 539 535 184 169

4 066 6 959 2 977 5 860

Genomsnittlig avskrivningstid Licensierade Spelare: 2,56 år.

Not 6 Finansiella kostnader Koncernen Helsingborgs IF
2013 2012 2013 2012

Valutavinster 236 1 135 235 1 135
Ränteintäkter 147 54 146 54

383 1 189 381 1 189
Valutaförluster -74 -412 -74 -412
Räntekostnader -267 -169 -257 -143

-341 -581 -331 -555

Not 7 Skatter Koncernen Helsingborgs IF
2013 2012 2013 2012

Aktuell skatt 0 0 0 0
Justering av skatt hänförlig till tidigare år 0 0 0 0
Uppskjuten skatt 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0

Not 8 Licensierade spelare Koncernen Helsingborgs IF
2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 28 701 23 905 28 701 23 905
Förvärv 3 780 11 567 3 780 11 567
Försäljningar och utrangeringar -10 404 -6 771 -10 404 -6 771
Utgående ack. anskaffningsvärde 22 077 28 701 22 077 28 701

Ingående avskrivningar -11 448 -12 316 -11 448 -12 316
Avskrivningar -2 793 -5 691 -2 793 -5 691
Försäljningar och utrangeringar 4 161 6 559 4 161 6 559
Utgående ack. Avskrivningar -10 080 -11 448 -10 080 -11 448

Refinansiering -7 961 -6 461 -7 961 -6 461
Utgående planenligt restvärde 4 036 10 792 4 036 10 792

Posten Refinansiering avser del av befintlig spelartrupp och nya kontrakt som
finansierats externt. Avtalet innebär att den externa finansiären ikläder sig den ekonomiska risken
vid avslutande av kontrakt och befriar föreningen från resultatpåverkan av avskrivningar på
aktuella kontrakt. Föreningen har dock full beslutsrätt gällande spelarförsäljning och äger del i
nettovinst vid försäljning.



NOTER

Helsingborgs IF Org nr 843000-1407

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen Helsingborgs IF

2013 2012 2013 2012
Förutbetalda intäkter 9 958 15 995 6 082 6 127
Semesterlöneskuld 2 080 1 657 1 394 991
Upplupna kostnader 6 249 5 932 5 919 5 262

18 287 23 584 13 395 12 379

Not 18 Ansvarsförbindelser

Föreningen har ingångna avtal med externa finansiärer. De externa finansiärerna tillför
kapital mot del av vinster i framtida spelarförsäljningar.

Helsingborg 2014

Claes Ohlsson Anders Dahlvig Christer Fermvik
Ordförande

Anna-Katarina Bergsten Andreas Jakobsson Nils Petersen

Anders Williamsson

Vår revisionsberättelse har avgivits 2014

Willard Möller Anders Johansson
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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NOTER

Helsingborgs IF Org nr 843000-1407

Not 13 Uppskjuten skattefordran

Underskottsavdrag och därmed uppskjuten skattefordran bedöms sannolikt kunna utnyttjas
den kommande femårsperioden. Uppskjuten skatt på årets skattemässiga underskott i
dotterbolaget HIF Service AB har ej balanserats.

Koncernen Helsingborgs IF
2013 2012 2013 2012

Underskottsavdrag 117 117 0 0

Not 14 Varulager

Varulagret har inventerats och värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och 
återanskaffningsvärde. Alternativt har en generell nedskrivning om 3% gjorts.

Koncernen Helsingborgs IF
2013 2012 2013 2012

Inventerat värde 231 107 0 0
Nedskrivning 0 -3 0 0
Utgående varuvärde 231 104 0 0

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen Helsingborgs IF

2013 2012 2013 2012
Förutbetalda kostnader 1 921 1 297 840 300
Upplupna intäkter 1 931 1 154 1 878 749

3 852 2 451 2 718 1 049

Not 16 Eget Kapital
Balanserat Årets Eget

Koncernen resultat resultat Kapital
Ingående balans 2013-01-01 10 436 2 127 12 563
Vinstdisposition 2 127 -2 127 0
Årets resultat 0 -6 692 -6 692
Utgående balans 2013-12-31 12 563 -6 692 5 871

Balanserat Årets Eget
Helsingborgs IF resultat resultat Kapital
Ingående balans 2013-01-01 10 091 1 420 11 511
Vinstdisposition 1 420 -1 420 0
Årets resultat 0 -5 245 -5 245
Utgående balans 2013-12-31 11 511 -5 245 6 266
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REVISIONSBERÄTTELSE

REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i Helsingborgs 
Idrottsförening, org nr: 843000-1407

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 
OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen för Helsingborgs Idrottsförening för 
år 2013.

STYRELSENS ANSVAR FÖR ÅRSREDOVISNINGEN 
OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning och koncernredo-
visning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

REVISORNS ANSVAR

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har 
utfört revisionen enligt International Standards on Au-
diting och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder 
kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och 
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att års-
redovisningen och koncernredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.
 En revision innefattar att genom olika åtgärder in-
hämta revisionsbevis om belopp och annan information 
i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn 
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat ge-
nom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar 
årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder 
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheter-
na, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektivi-
teten i föreningens interna kontroll. En revision inne-
fattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimlig-
heten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

UTTALANDEN

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern-
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt-
visande bild av föreningens och koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2013 och av dessas finan-
siella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med års-
redovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 
 Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen 
och koncernen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH
ANDRA FÖRFATTNINGAR SAMT STADGAR

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
förvaltning för Helsingborgs Idrottsförening för år 2013.

STYRELSENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

REVISORNS ANSVAR

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
 Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet 
har vi utöver vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma 
om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd 
eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

UTTALANDE

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Helsingborg 2014-03-13

Willard Möller  Anders Johansson 
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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