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Klubb-TV

Under året tog hIF ytterligare ett steg ut i mediavärlden 
genom klubb-tvs premiär. Färska intervjuer med spel-
are och andra personer inom hIF blev snabbt populärt. 
tv är ett media med stark genomslagskraft som kom-
mer byggas ut framöver.
 

nya tävlingssammanhang

hIF satsade på den nordiska turneringen och gick till 
semifinal. När vi mötte de blivande mästarna FC köpen-
hamn vann de med 3-1 på hemmaplan. hIF slutade 
som inofficiell trea i royal league.

supercupen arrangerades för första gången i sverige. 
matchen stod mellan de allsvenska mästarna och cup-
mästarna från året innan. Den spelades på borås IP och 
elfsborg vann med 1-0 mot hIF efter en jämn match.
 

sveriges bästa fotbollsplan

efter kritik lades Olympias gräsmatta om. Nu har vi 
istället sveriges bästa fotbollsplan – med läcker gräs-
matta som lockar till skönspel. beröm har haglat från 
både Förbundet och UeFa.
 

Cotunou-avtalet

hIF var drivande i frågan om hurvida den svenska fot-
bollen ska följa Cotunou-avtalet. avtalet slöts mellan 
eU och 78 afrikanska länder och likställer medborgare 
från de berörda länderna med eU i stort. I december 
fick vi till slut rätt och man får nu använda fler än tre 
icke-eU spelare i allsvenskan.

Allsvenskan

Åttondeplatsen var en missräkning. säsongsinledning-
en i halmstad blev tonsättande för hela säsongen: hIF 
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var överlägsna i första halvlek utan att kunna göra mål, 
sedan tog vi ledningen för att i slutet tappa till 1-2. 
Ojämnt spel, en rad höga toppar, men också djupa 
dalar följde oss genom allsvenskan; 9-0 mot halmstad, 
5-0 mot kalmar FF – och oavgjort i båda matcherna 
mot bP och storförlust i Gefle.

 

100 års-jubileum

klubben uppnådde den mogna åldern under året och 
det firades givetvis med pompa och ståt värdigt en 
100-åring. På stan pågick en mängd aktiviteter och i 
fotbollshallen på Olympia samlades flera hundra för 
en hejdundrande jubileumsfest. Festligt och folkligt när 
det är som allra bäst.

 

UeFA-cupen

spelet i UeFa-cupen var en underbar krydda på sä-
songen med flera redan nu närmast klassiska matcher. 
vändningen mot heerenveen med 5-1 hemma – och så 
bortasegern mot Galatasaray. hIF gick vidare från 
gruppspelet och för första gången sedan 1995 är ett 
svenskt lag kvar i europacup-spel efter nyårsafton.

extra årsmöte/nya i styrelsen

Den 10 december arrangerades ett extra årsmöte i kon-
serthuset med anledning av den mediala turbulensen 
kring föreningen. styrelsen ville veta om medlemmarna 
fortfarande hade förtroende för dem – samtidigt ställde 
de sina platser till förfogande. medlemmarna sade ett 
rungande ja. samtidigt valdes fyra nya medlemmar in 
i hIF:s styrelse; bo henriksson, björn Nilsson, Jesper 
Jansson och eva-marianne Nilsson. styrelsen ökade 
alltså från fem till nio medlemmar.

Utvecklingscentra

hIF:s erkänt duktiga talangutveckling ska bli ännu 
bättre. svenska Fotbollförbundet har valt hIF som en 
av tre klubbar (hIF, IFk Göteborg och brommapojkarna) 
till det Utvecklingscentra som svFF och seF satsar på 
i ett projekt för talangutveckling.
 

baxters avhopp

efter den sista gruppmatchen i UeFa-cupen tog stuart 
baxter beslut om att säga upp sig som huvudtränare 
i hIF. baxter hade ett år kvar på sitt kontrakt. hIF-styrel-
sen accepterade hans beslut, vilket innebar att klubben 
stod utan huvudtränare och även assisterande tränare 
(hans eklund blev klar för danska viborg ett par veckor 
tidigare). vi fick därmed börja om i tränarfrågan.

hiF-spelare i Premier league

På kort tid i början av 2007 gick tre hIF-spelare till 
Premier league. henrik larsson lånades ut till man-
chester United, andreas Granqvist lånades ut till Wigan 
som sedan även köpte honom och luton shelton värv-
ades av sheffield United. att tre spelare från hIF gick 
till Premier league visade vilken stark trupp hIF för-
fogade över.
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avgudad i skottland, saknad i spanien, högt 
respekterad i england och älskad av hela 
sverige. har utsetts till tidernas bäste fotbolls-
spelare i sverige, all annan presentation 
känns överflödig. så nära en komplett anfallare 
det går att komma.
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FrÅn sTYrelsen

Det blev ett mycket händelserikt jubileumsår, både på 
och utanför plan. Och jag vill direkt säga att åttonde-
platsen i allsvenskan inte var alls vad vi hade hoppats 
på. vi hade en målsättning att sluta bland de fyra främ-
sta i serien, men säsongen blev mycket ojämn. Det fanns 
rejäla toppar i seriespelet, men tyvärr också missar 
som gjorde att vi inte kunde slåss i toppen som vi hade 
hoppats på. samtidigt inledde vi året med att spela 
semifinal i royal league där vi fick stryk av slutvinnarna 
FC köpenhamn. vi gick vidare i UeFa-cupen till spel 
2008 i 16-delsfinalen.

vår målsättning är att spela fotboll i europa varje år 
och UeFa-cupen var en rejäl krydda på säsongen. att 
vi kunde gå vidare från gruppspelet var enormt starkt. 
Det var det bästa resultatet som ett svenskt klubblag 
gjort på många år, nästan i klass med när hIF gick till 
gruppspel i Champions league 2000.

säsongen blev väldigt ojämn och väldigt många, jag 
också, har funderat över varför det gick så. vi avslutade 
den allsvenska säsongen med 9-0 mot halmstad i en 
sällan skådad utspelning på Olympia, men det räckte 
alltså bara till en åttondeplats. vi blev bäst i skåne, men 
det var en klen tröst.

hiF engagerar mycket

vi tappade ett par spelare redan under vintern 2006-
2007, luton shelton och andreas Granqvist. Det blev 
en stor omsättning i truppen under 2007 och det tog tid, 
mycket tid, att spela samman laget. Det kom flera nya 
spelare och vi blev också av med tunga namn under 
säsongen, det blev inte den kontinuitet som vi hade 
eftersträvat. Förväntningarna var stora på oss och det 
är klart att alla som känner för vår klubb ska ha rätt 
att ställa krav. 

vi fyllde 100 år under sommaren och det firades un-
derbart. Det är klart jag hade hoppats på att vi skulle 
ta en mycket framskjuten placering i allsvenskan, det 
hade varit den bästa presenten.

händelseriKT 2007 med
UeFA-CUPen som KrYddA

ordFörAnde 

sTen-inge Fredin



hIF engagerar, väldigt mycket. Det hade varit hemskt 
om det varit tvärtom. vi har ögonen på oss, vi granskas 
och vi ifrågasätts. Det tillhör en storklubb. en del av 
kritiken har varit rättvis, en del har varit orättvis. tåla-
modet att spela samman laget fanns knappt, det blev 
svarta rubriker efter en del matcher. konstruktiv kritik 
är nödvändig och den tar vi åt oss ödmjukt. hIF 2007 
blandade briljanta matcher med svaga, 5-0 mot kalmar 
FF och sedan 0-4 borta mot Gefle säger det mesta. 

som ordförande i en stor klubb är man utsatt, men 
stundtals gick det för långt och det tycker jag var väldigt 
tråkigt. kritik finns alltid, men det får inte gå så långt 
att det bildas en hotbild.

baxters avhopp

Parallellt med seriespelet var vi med i UeFa-cupen 
och var egentligen uträknade efter 3-5 borta mot heeren-
veen. vi vann hemma med 5-1 efter en fantastisk insats 
och vi tog oss vidare till gruppspelet där vi gjorde en 
bragdartad match när vi vann med 3-2 borta mot Gala-
tasaray, en av de största skrällarna de senaste åren i 
europeisk klubbfotboll. efter den sista gruppspels-
matchen i bordeaux, där vi förlorade med 1-2, kom ett 
beslut som vi inte hade väntat oss. ett par veckor tidigare 
skrev vår assisterande tränare hans eklund på för vi-
borg, ett naturligt steg i utvecklingen. efter matchen i 
bordeaux sade vår tränare stuart baxter upp sig med 
omedelbar verkan. Det var en stor överraskning för oss, 
inte minst med tanke på framgångarna i UeFa-cupen.

stuart baxter hade förvisso tidigare under hösten haft 
åsikter i media om bitar i hIF som han inte tyckte funge-
rade. men att han skulle säga upp sig och bryta sitt 
kontrakt var inte väntat. Det satte oss i en svår situa-
tion sent på säsongen – att lösa tränarfrågan, där vi 
tappat ett team på kort tid. styrelsen respekterade 
baxters beslut, även om det kändes tungt då. vi lät 
honom bryta kontraktet, som jag ser det är det ingen 
mening att försöka övertala en person som inte vill 
fortsätta jobbet. Det gäller inom fotbollen så väl som i 
andra jobb. stuart baxters avhopp kom i ett läge då vi 
några dagar senare hade ett extra årsmöte, så det blev 
stora svarta rubriker i media. Det var jobbiga dagar för 
alla parter. vi fick börja om i arbetet med att hitta en 
huvudtränare till 2008, där en intensiv säsong väntar, 
med start rekordtidigt med UeFa-cupens 16-delsfinal i 
februari och ett mycket intensivt seriespel före em-

uppehållet. vi hamnade i tidsnöd för att försöka hitta en 
lösning, men ville inte heller stressa fram något beslut 
i frågan.

extra årsmöte

Den tionde december hade hIF kallat till ett extra års-
möte i konserthuset. anledningen var att pröva om med-
lemmarna hade fortsatt förtroende för styrelsen och 
samtliga satte sina stolar till förfogande. Det blev ett ja 
och samtidigt utökades styrelsen med fyra nya ansikten.

Jag kan lova att vi ska bli bättre på att informera om vad 
som händer i vår klubb. vi har tagit åt oss av kritiken 
och ska vara mer öppna. Jag hoppas att våra medlem-
mar kommer att uppskatta det och verkligen se att vi 
gör vad vi kan. som sagt, hIF engagerar och det är vår 
stora styrka, vårt varumärke är oerhört viktigt.

vår trogna publik är fantastiskt viktig för oss. Jag vill 
tacka alla som stöttat oss under 2007, i med- och mot-
gång. Jag vill tacka våra samarbetspartners för allt stöd 
och givetvis också de som engagerar sig i klubben. 
Det gäller alla.

ekonomin har sanerats på ett sätt som vi är stolta över. 
vi har kunnat betala av snabbare än väntat. vi visar 
upp ett positivt resultat igen och omsättningen kom 
över 108 miljoner kronor, nästan lika mycket som under 
Champions league-året.

vi kan se fram emot ett spännande och förhoppningsvis 
framgångsrikt 2008, kryddat med spel i UeFa-cupen 
som lyst upp vintern och gjort försäsongen roligare för 
oss alla. hIF fyller 101 år, det är en aktningsvärd ålder 
och jag lovar att vi ska vårda klubben på bästa sätt. 
vi har dessutom diskuterat hur vi bättre ska utnyttja 
Olympia och dess fördelar. sedan i december har vi 
ändrat restaurangens skötsel och vi har många ideér. 
Det finns säkert flera och det är välkommet i så fall.

Jag vill i vanlig ordning avsluta med att tacka all per-
sonal och mina styrelsekollegor, som lägger ned mycket 
arbete ideellt. vi syns på Olympia, landets finaste och 
bästa fotbollsarena.

sten-Inge Fredin
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snabb och svårflyttad anfallare med god 
speluppfattning som har en förmåga 
att tråckla sig ur trånga situationer. Delad 
etta i allsvenska skytteligan 2007. har 
även gjort många mål för benins landslag 
och räknas som en stor talang. 



Den 8 juni 2006 sammanträdde styrelsen med enda 
målsättning att skapa en gemensam vision för hIF.

Den lyder på följande sätt:

”hiF – en professionellt driven och 
modern elitförening, en av skandinaviens 
mest framgångsrika”

visionen har samtidigt kompletterats med en förklaring 
som säger att med ”en av skandinaviens mest fram-
gångsrika” menas att hIF från och med den 8 juni 2011 
skall kunna uppnå följande:

• att varje säsong vara med och slåss om de 
 placeringar i allsvenskan som ger spel 
 i någon av de europeiska cuperna och med 
 jämna mellanrum kvalificera sig för gruppspel.

• Den totala omsättningen exklusive 
 spelarförsäljningar skall uppgå till minst 
 100 miljoner kr.

• antalet medlemmar skall vara minst 10.000.

Inom föreningen utarbetas varje år en affärsplan som mer 
handfast anger åtgärder som skall leda till att visionen 
stegvis kan uppfyllas. hittills har affärsplanen kunnat 
uppfyllas till stora delar.

Den sittande styrelsen har också inlett arbetet med 
att förändra organisationen för att möjliggöra visionen. 
tanken är att föreningen med tiden skall stå på tre ben. 
Det första benet är fotboll, alltså föreningens kärnverk-
samhet, som skall leverera fotbollsunderhållning och 
generera publikintäkter. Det andra benet är marknad 
som skall generera sponsorintäkter, dels genom under-
hållande och framgångsrikt fotbollsspel, dels genom 
varumärket hIF:s attraktionskraft och en bra produkt till 
våra samarbetspartners. Det tredje benet – som är helt 
nytt – är arena som skall utveckla; utseende, tillgäng-
lighet och säkerhet som kommersiellt innehåll. 

hUr ser FrAmTiden UT?

hiF:s Vision

självklart kommer de olika benen på olika sätt att vara 
beroende av varandra eller gå hand i hand, men vi tror 
på att organisatoriskt renodla verksamhetsgrenarna.

Det har inte gått styrelsen förbi att kommunikationen 
med media inte alltid varit lyckad. Det har varit särskilt 
tydligt när de sportsliga resultaten uteblivit. styrelsen 
har dock dragit lärdom av detta och har snart en färdig 
kommunikationsplan och en fastställd mediapolicy, som 
ska genomsyra hela organisationen. Det skall i sin tur 
leda till att styrelsen och föreningen både inåt och utåt 
blir tydligare. Inom ramen för detta arbete kommer 
styrelsen också att identifiera sådana frågor som före-
ningen generellt sett kan vara öppnare med. självklart 
kommer en del frågor i den här branschen att vara 
mindre lämpade för öppenhet, men i övrigt skall öppen-
heten kunna ökas. Den löpande kommunikationen med 
sponsorer har fungerat ganska bra genom olika utskick 
och träffar. kommunikationen med medlemmar och 
supportrar kommer att förbättras genom mer åter-
kommande möten med representanter från de olika 
grupperna.

bildbyrån
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hIF-spelare sedan barnsben och en av svensk 
fotbolls största talanger. kapten i 18-årslands-
laget med en fantastisk karaktär, bra teknik och 
stor spelförståelse. en ”up-coming man” från 
hIF:s Ungdomsavdelning som det ska bli mycket 
spännande att följa framöver.



strategi & inriktning

Ungdomsutskottet har under året arbetat fram en lång-
siktig plan för hur vi skall ta vara på och utveckla våra 
ungdomar i åldrarna 5–15 år. Den långsiktiga planen har 
godkänts av styrelsen och arbetet är nu i full gång.
 
Planen syftar till att ha tydliga riktlinjer 
inom följande områden: 

• Träning: hur vi tränar och vilka egenskaper 
 vi prioriterar. 

• Matchning: vi spelar numera i ”rätt” 
 åldersgrupp för att kunna vara 
 spelförande och få fram offensiva och 
 kreativa spelare.

•	Ledarutveckling: kontinuerlig 
 utbildning både internt och externt för 
 att höja utbildningsnivån.

•	Talangscouting: ett nätverk av talang-
 scouter har anlitats i södra sverige.

• Anläggning: hur ser framtidens 
 behov ut när det gäller planer, hIF-hallen, 
 maria Park, mm.

• Samarbete	med	andra	klubbar: hur 
 kan vi samarbeta bättre med lokala och 
 närliggande klubbar.

• Spelarutveckling: samarbete skola och 
 fotboll samt ett helhetsperspektiv utifrån 
 våra spelare.

Utvecklingscentra

hIF blir en del av svensk talangutveckling i elitprojektet 
för svenska Fotbollförbundet. Det står klart efter att för-
bundet valt hIF som den tredje klubben i det Utveck-
lingscentra som svFF och seF satsar på i projektet 
för talangutveckling.

sTorsATsning PÅ 
UngdomsFoTbollen

UngdomsFoTboll

hIF ser det som en möjlighet att ytterligare stärka 
kvalitén i talangutvecklingen genom det samarbete med 
svenska Fotbollförbundet som utvecklingscentrat inne-
bär. hans Carell blir projektansvarig i hIF och tar emot 
beslutet med stor glädje.

- Vi är både glada och stolta över att Svenska Fotboll-
förbundet valt oss som ett av tre lag till Utvecklings-
centra. Det är en bekräftelse på att vi bedriver en bra 
ungdomsverksamhet. Nu ser vi fram emot att utveckla 
den vidare, säger Hans Carell.

 
Förbundets idéer stämmer väl överens med den plan 
som hIF lagt för ungdomsfotboll och individuell spelar-
utveckling. ett av syftena är att öka tränarkompetensen 
i utvalda klubbar. klubbarna får extra medel att arbeta 
med talangutveckling.

- Det ingår centrala utbildningar och förbundet kommer 
ut till klubbarna med spetskompetens på olika områden 
utifrån det styrdokument som är framtaget för projektet, 
säger Carell.
 
Utvecklingscentra skall ses som ett komplement för 
att utveckla det redan tidigare framgångsrika tipselit-
projektet. Det skall leda till att fotbollen utbildar och 
utvecklar unga spelare ytterligare för att i framtiden 
stärka våra elitlag inför den internationella konkurrensen.

bildbyrån



UngdomssATsning

med Utvecklingscentra avses den verksamhet som elit-
föreningar genomför för fotbollsspelare i åldern 8–19 år. 
verksamheten skall ses i två delar; en grundläggande 
8–15 år, en elitförberedande 16–19 år. Utgångspunkten 
är att fotbollsspelande kan bli ett yrke.

Deltagande föreningar har fått en kravprofil att följa 
och som innehåller spelar- ledar- och föreningsutveck-
ling, för det får man ett visst bidrag till verksamheten.

samarbete med Petersvenskolan

hIF har under 2007 gått in i sitt andra år i samarbetet 
med Petersvenskolan på högstadienivå. vi har numera 
en åttondeklass med nio hIF-spelare och en sjunde-
klass med åtta hIF-spelare.
 
tillsammans med skolan och tränarna för respektive 
lag har vi kontinuerligt uppföljning på killarna både 
studie- och fotbollsmässigt. 
 
hIF-killarna tränar två gånger i veckan på skoltid och 
träningen är helt inriktad på lågintensiv- och teknik-
träning. Om de har träning samma eftermiddag som de 
haft skolträning på förmiddagen har de möjlighet att 
komma upp till Olympia och läsa läxor och få ett mellan-
mål. totalt sett är vi väldigt positiva till detta samarbete 
och arbetar kontinuerligt för att vidareutveckla det.

Talangscouting helsingborgs iF
 
sedan drygt ett år har vi en talangscoutgrupp som 
träffas regelbundet i samband med hemmamatcher 
på Olympia. Unga spelare scoutas bland annat på 
följande sätt.
 
vi bevakar:

• skånes Fotbollförbunds zonläger
• Distriktsläger i södra sverige
• elitlägret i halmstad
• landslagsläger
 
vi bjuder in spelare utifrån till följande 
aktiviteter i hIF:s regi:

• miniproffsläger, ålder 13–14 år. 
 (3 dagar i juli med spelare från hbg med omnejd)   
                                            
• sommarproffsläger, ålder 15–17 år. 
 (5 dagar i juli med spelare från hela sverige) 
 
• hösttalangläger, ålder 15–17 år. 
 (3 dagar under oktober/november med spelare 
 från hela sverige)
 
Därefter erbjuds någon/några spelare att spela med 
hIF. Utöver detta bevakas unga spelare i våra grann-
länder i samband med ungdomslandskamper, det kan 
resultera i inbjudan till träning.

Ungdomsakademien – stars of Africa

hIF samarbetar sedan 1 januari 2007 med ungdoms-
akademien ”stars of africa” i Johannesburg. akademien 
drivs av Nadim mahmod i samarbete med tränaren 
Farouk khan. Den senare är en välkänd tränare i syd-
afrika. bland annat har han tränat elitlagen kaizer 
Chiefs, mamelodi sundowns och santos. han har blivit 
mästare med de två förstnämnda lagen.
 
akademin består i dagsläget av ca 20 spelare i åldern 
16–19 år. Dessa spelare bildar laget alexander United 
och deltar i seriepyramiden för seniorlag i landet, just 
nu ligger laget i vodacom-league. Det motsvarar tredje 
divisionen uppifrån räknat. Psl, mwela och vodacom 
är de tre högsta ligorna. av de två förstnämnda finns 
endast en liga av vardera, medan vodacom finns i sju 
olika avdelningar, regionalt.

bildbyrån



spelarna kommer från hela sydafrika och i några en-
staka fall från länder i södra afrika, mocambique, 
botswana och Zimbabwe bland andra. akademien har 
byggt nya lokaler under de senaste året. Idag finns 28 
sängplatser i flerbäddsrum, samlingsrum, studierum, 
kök och matsal. allt i utmärkt skick, även med svenska 
mått mätt. Utöver fotbollsträning två gånger per dag 
studerar spelarna. studierna sker i samarbete med en 
närliggande skola, men även med inhyrda lärare i special-
ämnen som datakunskap och språkundervisning.

Utöver Nadim och Farouk är flera personer delaktiga. 
en husmor med familj svarar för matlagningen, hennes 
man står för servicen av byggnaderna och även den 
minibuss som spelarna åker med till träningar och 
matcher. Dessutom finns en assistenttränare och en 
lagledare engagerade.

redan idag har fyra spelare besökt helsingborg under 
olika perioder och tränat med vår tipselitgrupp. en 
spelare, skuro har dessutom varit utlånad hösten 2007 
till helsingborgs södra, en av våra samarbetsklubbar. 

med denna kontinuerliga uppföljning av spelarnas ut-
veckling räknar vi med att efterhand kunna rekrytera 
färdigutbildade spelare till klubben. alla övergångar 
mellan akademin och hIF är helt kostnadsfria. Just nu 
pågår planeringen i Johannesburg för att börja ytterligare 
en grupp bestående av ännu yngre spelare (13–15 år).       
 
målsättningen är att akademin inom en 3-årsperiod 
skall bli självförsörjande. spelare som utvecklas optimalt 
kan komma till europa. De som inte når denna nivån 
bör hålla god nationell standard, vilket betyder goda 
möjligheter att avyttra spelare till högsta ligan i sydafrika. 
Detta genererar i dagsläget goda transferersättningar.
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”HIF samarbetar sedan 2007 med 
ungdomsakademin ”Stars of Africa” 
i Johannesburg”

”Målsättningen är att 
akademin inom en 3-årsperiod 
skall bli självförsörjande”
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hur ser vardagen ut för en klubbdirektör? ställ 
frågan till Paul myllenberg och du ska se att en 
hel del handlar om eU-politik, gräsfröblandningar 
och moms.

spännande ämnen som väl knappast är det första du 
tänker på när idrottsledarskap kommer på tal. men 2007 
tog hIF initiativ i sådana något udda sammanhang till 
nytta även för övriga fotbollssverige.

Först eU-politiken

Om vi spolar tillbaka bandet till 1 april 2003 så skrev eU 
och 78 länder i afrika under det så kallade Cotunou-
avtalet. Det likställer invånare från de berörda länderna 
med eU-medborgare i stort. Fotbollförbundets regler 
om maximalt tre icke eU-spelare har därmed spelat ut 
sin roll. med andra ord: det borde vara fritt fram för de 
fem kontrakterade afrikanska spelare som då fanns i 
klubben samtidigt i laget.

men så enkelt var det inte i fjor – fyra år efter det att 
avtalet trätt i kraft! trots entydiga eU-regler och stöd 
av såväl arbetsrättexperter och eU-parlamentariker fick 
hIF aldrig tillåtelse att använda sig av samtliga afri-
kanska spelare på planen. redan under våren hotade 
svenska Fotbollförbundet med åtgärder om hIF skulle 
framhärda i sin sak.

-Under sådana förutsättningar valde vi att ligga lågt i 
fråga om laguttagning, omtalar Paul myllenberg, men 
vi arbetade vidare på förbundsnivå och menade att ett 
nytt representantskap skulle kallas in för att undanröja 
regler som diskriminerar spelare från länder som de 
facto omfattas av Cotonou-avtalet.

så blev nu inte fallet. Fotbollförbundet valde att hänvisa 
frågan till sitt ordinarie rep-skap som avhölls i december 
och först där kom ett avgörande. resultat: hIF fick rätt! 
styrelsens idoga arbete för att övertyga om detta blev 
framgångsrikt. I vår kommer Fotbollförbundets förbunds-
möte att konfirmera beslutet.

eU, gräsFrö 
oCh moms

hiF driVAnde i FrÅgor

KlUbbdireKTör 

PAUl mYllenberg

”Ytterst handlar det 
om att människor inte 
ska få diskrimineras”



-en upprättelse för oss, men framförallt en rättvisefråga. 
ytterst handlar det om att människor inte ska få diskri-
mineras, säger Paul myllenberg.

Inför kommande säsong är förhållandena nu i fas med 
övriga eU.

sedan gräsfröblandningar

en annan gräsligt intensiv fråga under 2007 handlade 
just om gräset. Det nya gräset och de fyra mil rör som 
grävdes ner under marken för att förvandla den tidigare 
utdömda vattensjuka Olympia till en grönskimrande, in-
bjudande och garanterat dränerad gräsmatta upptog 
en stor del av försäsongen.

även här krävdes hårt arbete för att över huvud taget 
kunna genomföra förändringen. hIF ville förmå helsing-
borgs stad att tidigarelägga investeringen för att rädda 
möjligheter till spel på elitnivå.

-vi erbjöd oss förskottera kostnaderna bara det kunde 
genomföras, berättar Paul, men kommunledningen 
var hårdnackad i denna fråga.
 
många investeringar konkurrerade om nödvändiga 
medel, men med en rösts marginal i kommunfullmäktige 
blev det trots allt klartecken. vintern ägnades åt anlägg-
ningsarbete. Den 6 mars kom första gräsleveransen och 
rullades ut. Fem veckor senare var det allsvensk premiär 
på en grön och nyanlagd matta. För bästa resultat an-
vändes kompetens från golfens värld, bengt börjesson 
från vasatorps Gk, användes som konsult. Det revolu-
tionerande med dagens gräsplan är underlaget. Den 
kombinerade torv- och sandbädd, i kombination med 
fantastisk dränering, som gräset vilar på är avgörande 
för resultatet.

en kamp med tiden och – inte minst – tumme med  
vädergudarna banade väg för den stora händelsen. 
Under denna period handlade det mycket om vilken 
gräsfröblandning som skulle användas, hur dränering-
en utformades och om gräsets rotsystems inverkan på 
planens beskaffenhet.

kuriosa är att vid förra omläggningen fanns ett cirkulär 
från 1930 undertecknat av dåvarande sekreteraren i 
föreningen sveriges idrottsplatser. Denne hänvisade då 
till ett recept på gräsfröblandning, effektivt för fotbolls-

spel, som var utformat av ingen mindre än dåvarande 
stadsträdgårdsmästare myllenberg, i malmö, som bl a 
anlade Pildammarna. Därmed slöts cirkeln när nästan 
samma gräsfröblandning återanvändes 2006. Idag har 
vi åter sveriges bästa fotbollsplan. 

slutligen några ord om momsen

Det blev också en stor fråga 2007 som kommer att 
fortsätta vara på dagordningen även i år. momsen bör 
man få lov att dra av som ideell förening, menar hIF 
och hänvisar även i detta fall till gällande eU-regler. 
vice ordförande lars öijer är drivande i frågan. Under 
fjoråret blev Degerfors eftertaxerade på grund av detta. 
Det innebar en smäll på miljonbelopp.

hIF har nu begärt ett förhandsbesked från skatteverket 
för att få reda på om eU-reglerna för ideella föreningar 
även gäller i sverige. Om så är fallet finns det all an-
ledning för hIF och övriga svenska klubbar att fundera 
på om bolagisering verkligen är att föredra inför fram-
tiden. en avgörande fråga, med andra ord.
  
Text: Per-Arne Håkansson
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#5  AndreAs JAKobsson  

[Född 1972. 36 a-landskamper]

Diskret ledargestalt med floder av rutin. 
vänder inte lika snabbt som för några 
år sedan men är trygg med bollen och 
stark på huvudet. smäller gärna in en 
frispark från distans. var en av sveriges 
bästa spelare under vm 2002.



svensk fotboll är en viktig del av många människors 
vardag. möjligen beroende på att fotbollen innehåller så 
mycket känslor – förväntan, spänning, hopp, förtvivlan, 
kamratskap och ibland, ren och skär lycka! kort sagt: 
fotboll och hIF engagerar!
 
Under det gångna året har vi fått uppleva mycket in-
om hIF – spelare, ledare, supporters, sponsorer och 
helsingborgare har på olika sätt påverkats under året.
 
Förväntan om segrar och medaljer var stor inför sä-
songen. vi firade 100 år, henrik larsson var med från 
starten och stuart baxter stod vid rodret – det var nu 
som vi skulle klättra uppåt. Och det har vi verkligen 
gjort, om än inte i den allsvenska serietabellen, så på 
i stort sett alla andra positioner. även om en allsvensk 
säsong är en oerhört viktig del, där vi tyvärr inte kunde 
leva upp till våra sponsorers och supporters högt 
ställda förväntningar, har våra internationella fram-
gångar i UeFa-cupen gjort att vi har tagit ett starkare 
grepp om hela svenska folket. vi har stärkts genom 
denna framgång, både som varumärke och ekonomiskt 
– vilket bådar gott för framtiden.
 
hIF:s hemmaarena, Olympia, är en viktig del av vårt 
varumärke, hit vallfärdar människor från hela södra 
sverige för att se helsingborgs IF ta sig an såväl 
svenska som europeiska motståndare. vändkorsen har 
snurrat flitigare än någonsin på Olympia, totalt sett har 
vi kunnat räkna in nästan 200.000 åskådare på Olympia 
under 2007. 

medias bevakning av hiF 

Under året som gått har det skrivits spaltmeter kring 
hIF, inte mindre än 548 bilder (vilket motsvarar 155 hel-
sidor) har kompletterat den granskande journalistiken. 
en stor del (156) bilder har varit i lokalpress, men rester-
ande i olika riks- och lokaltidningar runt om i landet. 
en imponerande statistik som kan värderas i miljoner. 
Genom det omfattande tv-avtalet har vi medverkat 

helsingborgs iF 
– helA sVeriges lAg!

mArKnAd oCh PUbliK

vid inte mindre än 332 tillfällen med en nästan 55 timmar 
i olika kanaler. till dessa siffror skall läggas alla inter-
nationella inslag och helsända matcher, PPv-sändningar. 
vi är stolta över att vara en del av helsingborg. Och ge-
nom våra sportsliga framgångar blir staden mer attraktiv 
att verka och bo i.

 

hiF:s Partnerskap – inte bara fribiljetter till Vd:n

samarbetet med våra partners har utvecklats starkt de 
senaste två säsongerna. vårt utbud av olika samarbets-
former har ökat våra marknadsintäkter. Olympia och 
hIF har blivit en attraktiv mötesplats för näringslivet – en 
position som vi är väldigt glada och stolta över, men 
som i framtiden kommer att kräva ytterligare ansträng-
ningar. våra upplägg skall ha bärighet i företagens 
traditionella mediastrategi och ses som ett verktyg för 
företaget att nå uppskatta mål.
 

Partner aktiviteter

aldrig tidigare har vi genomfört så många olika former 
av aktiviteter för våra Partners, ett arbete som har varit 
väl värt. Det har varit mycket inspirerande att presentera 
olika upplägg där uppslutningen från våra Partners 
varit överväldigande. vi kan göra en lång lista på de olika 
former av aktiviteter som vi genomfört, men de som 
fått mest uppmärksamhet är resorna till manchester, 

victor Gard



mArKnAd oCh PUbliK

bordeaux och skånederbyt. Få kundaktiviteter är så 
uppskattade som en bra allsvensk (eller europeisk) fot-
bollsmatch. 
 

olympia – ett tidigare föredöme i fotbollssverige

vår anläggning, Olympia, var med sin unika placering 
och utveckling under 90-talet samt början på 2000-talet 
ett föredöme för andra klubbar. men idag kan vi konsta-
tera att många har tagit ett fastare och stadigare grepp 
om framtiden; swedbank arena i stockholm och  
malmö, Nya Ullevi, Parken i Norrköping, den nya arenan 
i kalmar, borås arena, är några av de klubbar som har 
tagit nästa steg. För att inte bli akterseglade och sam-
tidigt tillgodose våra stora och mycket trogna publik 
måste Olympia bli en prioriterad fråga under 2008. 
 

hiF:s egna kommunikationskanaler

I början av 2007 startade vi upp ett eget hIF-program 
i samarbete med kanal lokal skåne som sänds en gång 
i veckan och i repris ett antal gånger. Utöver tv-pro-
grammet har vi producerat webb-tv med både arkiv-
intervjuer och livesända inslag. 

sedan tidigare har hIF en hemsida och hIF-extra i hD 
som främsta kommunikationskanaler. medlemssats-
ningen under 2007 har också öppnat upp nya sätt att 
kommunicera med våra medlemmar.
 

marknadsföring

Under säsongen 2007 har vi tagit ett nytt och samlat 
grepp på marknadsföringen kring matcherna. vi har tagit 
fram en genomgående och enhetlig form på alla reklam-
enheter; matchaffischer, annonser, banners, trycksaker, 
dekaler och inbjudningar. syftet är att öka igenkän-
ningen och få samverkanseffekter, där varje enhet bygger 
vidare på den förra och därigenom får större kraft.
 
Den mer offensiva marknadsföringen under säsongen 
2007 har skapat stor uppmärksamhet både ibland 
supporters, fotbollspublik och sponsorer. vi har alla fått 
mängder av kommentarer kring kampanjerna. visserligen 
har publiksnittet varit lägre jämfört med säsongen 2006, 
men den jämförelsen haltar något med tanke på att 
spelresultatet varit sämre i år.



vi har låtit göra en undersökning i helsingborg där 
200 personer intervjuats om hur de uppfattat hIF:s 
reklamkampanj 2007. Urvalskriteriet var att man sett 
minst en hemmamatch under senaste åren. Personerna 
tillfrågades om de sett någon reklam för hIF och i så 
fall vad man tyckte om den på en skala från 1 till 5. 
medelbetyget blev 4,2, ungefär jämnt fördelat mellan 
män och kvinnor, det anses som mycket högt. När det 
gäller erinran var siffran otroliga 97% för hIF:s kampanj! 
(det är sällan ett varumärke når en spontan erinran 
som överstiger 50%).

Publiken

2007 satte vi på nytt rekord i säsongskortsförsäljning. 
Det slutade på fantastiska 6004 st. Det är över 50% 
av vårt totala snitt i allsvenskan och en förbättring från 
året innan med hela 705 kort. Det blir en utmaning 
under 2008 att först och främst behålla samma antal, 
men helst öka det ytterligare.
 
vi lockade 12.000 åskådare i snitt till våra matcher. 
Det är en något försämrad siffra från året innan, men 
återigen, så spelar det sportsliga resultatet in. men 
ändå, med tanke på en åttondeplats så är det ett bra 
publiksnitt. Det är inte många allsvenska klubbar som 
kommer upp i samma nivå.

Publiksnitt

hemma:                 12.000

borta:                      9.700

totalt:                    10.850
 

dagens ungdom – Vår framtid

2007-års upplaga av ”Dagens ungdom – vår framtid” är 
till ända. Precis som tidigare har vi vänt oss till samtliga 
sjätteklassare i helsingborgs kommunala skolor. Under 
2007 har vi haft nöjet att få träffa ca 1.500 barn.

I praktiken är projektet uppbyggt i tre steg och inne-
fattar ämnen som; vikten av att röra på sig, konsten 
att äta så att man orkar, sammanhållning, kamratskap 
och fair play samt hur man stöttar sitt lag på bästa sätt. 
vi tar också upp företeelser som inte hör hemma in-
om idrotten.
 
De får dessutom information om klubben, hIF:s historia 
och om Olympia. även supporterpolis och represen-
tanter från våra supporterklubbar får chansen att med-
verka. I det sista stegen får man uppleva en allsvensk 
match på Olympia där barnen är högst delaktiga i ett 
tIFO-arrangemang. 
 
Projektet har varit mycket uppskattat av såväl skol-
ledning och lärare som elever. Det stora intresset och 
uppslutningen i projektet visar att det finns ett behov 
av att diskutera dessa ämnen. Projektet bedrivs del-
vis med medel från sparbanksstiftelsens fond.

”Den mer offensiva marknadsföringen 
under säsongen 2007 har skapat stor 
uppmärksamhet både ibland supporters, 
fotbollspublik och sponsorer.”

victor Gard

Celtic supportrar på Olympia
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#3  AdAmA TAmboUrA  

[Född 1985. 25 a-landskamper]

adama är självskriven i malis välmeriterade 
landslag. Flera av spelarna är stjärnor 
i sina klubblag, mest känd är Frederik kanoute, 
som spelar i det spanska topplaget sevilla 
som vunnit UeFa-cupen de två senaste åren. 
andra spelare är Diarra (real madrid), sissoko 
(liverpool) och traore i (Dynamo moskva).



Åtta i allsvenskan, utslagna ur svenska cupen mot 
landskrona boIs och vidare i UeFa-cupen. Det blev 
sannerligen en säsong med höga toppar och djupa dalar 
när jag nu ska summera säsongen 2007. Året då hIF 
fyllde 100 år.

 
säsongen blev också präglad av stor omsättning på 
spelarsidan, vilket inte är ovanligt i svensk klubbfotboll. 
Det är svårt eller nära nog omöjligt att behålla våra bästa 
spelare. så det gäller att hitta spelare på nya marknader, 
det är ett intressant men också svårt jobb. mycket ska 
klaffa och det är klart att tålamod är ett bra ord som 
borde användas oftare. hIF har ögonen på sig, så ska 
det vara också, men ibland är kraven väl stora på oss.
 
När en spelare kommer till oss – i vissa fall från en an-
nan världsdel, kan det ta tid för honom att fungera. Det 
kan gälla såväl socialt som i ett helt nytt spelsystem. 
Det går inte bara att skicka in en spelare i ett lag och 
tro det ska fungera på en gång. allt tar sin tid, precis 
som när man börjar ett nytt jobb eller ny skola. 

TÅlAmod – en brisTVArA,
men deT ser brA UT inFör 
200�

seniorFoTboll

Omsättningen bland spelarna bidrog till att våra resultat 
blev upp och ned.

Under hösten såg det allt bättre ut och prestationen 
att gå vidare från UeFa-cupens gruppspel till 16-dels-
finalen var mycket stark. När vi vände ett till synes 
hopplöst underläge mot heerenveen från bortamatchen 
till seger efter en underbar 5-1-seger var det i det när-
maste bragdmässigt. När vi sedan slog vi Galatasaray 
borta i Istanbul efter ännu en bragdmatch var det en 
större prestation från ett svenskt klubblag än de flesta 
vågat drömma om.

Det var en underbar höst i UeFa-cupen, att bjuda vår 
publik på europeisk fotboll är något vi verkligen vill varje 
år. Det är sådana matcher – och resor – som lyfter alla 
i och runt klubben. Det är mycket lärorikt, även om det 
också innebär att våra spelare får ögonen på sig och 
kanske lämnar oss. men så är verkligheten numera, de 
ekonomiska villkoren skiljer klubbarna åt enormt. med-
an vi i hIF hade en omsättning på drygt 100 miljoner 
under 2007, så kunde manchester United redovisa en 
vinst på flera miljarder. ändå gör vi så gott vi kan och 
överraskar då och då!

UeFa-cupen var det stora glädjeämnet medan spelet 
i allsvenskan var alldeles för ojämnt. vi blandade toppar 
med dalar, 5-0 mot kalmar FF var en match där vi spel-
ade enormt bra fotboll. 9-0 mot halmstad talar för sig 
själv, men det fanns också matcher där det gick trögt. 
vi vann bara två av sex matcher mot de tre sämst pla-
cerade lagen i allsvenskan och det har man inte råd 
med om det ska bli en riktigt bra placering i serien. 

Det tog tid att få spelet att fungera och vi fick inte den 
start som vi hade hoppats på. vi spelade ut halmstad 
i första halvlek i premiären, tog ledningen med 1-0 direkt 
i andra halvlek men tappade sedan.

”När vi vände ett till synes hopplöst 
underläge mot Heerenveen från 
bortamatchen till seger efter en 
underbar 5-1-seger var det i det när-
maste bragdmässigt.”

bildbyrån



seniorFoTboll

Det fanns en rad nyckelmatcher som vi tappade poäng 
i där vi kunde ha vunnit. matchen mot aIk var en sådan, 
vi ledde med 1-0 men förlorade med 2-3. efter den 
matchen radade aIk upp segrar och klättrade till guld-
kandidat. vi fick titta åt andra hållet och hade liten 
marginal till lagen i kvalstriden ett tag. så små kan margi-
nalerna vara. Jag är säker på att om vi vunnit mot aIk 
kunde vi varit med och slagits om guldet, i en minst sagt 
jämn serie. vi förlorade inte mot mästarna IFk Göteborg, 
det blev oavgjort med mersmak hemma och 0-0 borta.

Åttondeplatsen under jubileumsåret var en missräkning, 
helt klart. vi blev bäst i skåne, men det var en klen tröst 
då den skånska fotbollen inte hade sitt bästa år precis…

Flera nya spelare visade upp sig för publiken och razak 
Omotoyossi blev delad skyttekung i allsvenskan med 
marcus berg. razak hade en hel del belackare i början, 
men fick sedan allt mer beröm och hans samarbete 
med henrik larsson blev omtalat. Och med fog ansågs 
henrik och razak som seriens bästa anfallspar.

Jag vill även nämna att under 2007 spelade vi fler  
tävlingsmatcher än någonsin. Utöver allsvenskan och 
UeFa-cupen så inledde vi året med att spela i royal 
league där vi nådde till semifinal, vi förlorade mot FC 
köpenhamn i Parken. en vecka före den allsvenska 
premiären mötte vi IF elfsborg i den nyuppstartade 

supercupen mellan fjolårets serie- och cupsegrare. vid-
are spelade vi i svenska Cupen, det blev tre matcher 
innan vi förlorade mot landskrona boIs på Olympia. 
Det var en stor besvikelse, men med facit i hand var 
det kanske ok, eftersom UeFa-äventyret tog över och 
blev en succé.
 
vi fick in nya spelare, andra lämnade under sommaren 
och det blev som jag nämnt problem med kontinuiteten. 
skador och liknande gjorde att det ofta blev ändrade 
uppställningar. I många matcher spelade vi bra period-
vis, men inte i en hel match. Och det kunde motstånd-
arna utnyttja.
 
efter matchen i bordeaux sade vår tränare stuart baxter 
upp sig och ett par veckor tidigare blev det klart att 
hans eklund skulle ta över viborg i danska superligan. 
baxters avhopp kom överraskande för oss alla och 
innebar att vi fick koncentrera oss på att hitta en lösning 
på tränarfrågan. eftersom matchen i bordeaux spelades 
den sjätte december kom baxters beslut sent, speciellt 
med tanke på att vår säsong 2008 börjar rekordtidigt 
med 16-delsfinalerna mot Psv eindhoven.
 
Jag tycker det ser lovande ut inför 2008. vi har många 
spännande unga spelare som väntar på att slå sig in i 
a-laget och konkurrens är bara bra. Jag hoppas vi kan 
vara med och kämpa i toppen på allsvenskan 2008 och 
ordna en plats som ger spel i europa 2009. UeFa-cupen 
blir väldigt spännande i vår.

Jag vill passa på och tacka alla medlemmar och fans 
som stöttat oss i vått och torrt under 2007. Fotbollen i 
helsingborg och speciellt hIF engagerar väldigt många 
och det är vi stolta över. vår publik har ställt upp på ett 
mycket bra sätt och vi ska göra vad vi kan för att mot-
svara förväntningarna. vi ser redan fram mot ett mycket 
spännande fotbollsår, både här hemma i sverige och 
utomlands med em-slutspelet i sommar. kan det bli 
bättre?

Bo Nilsson

Sportchef 2007

”Med fog ansågs Henrik och Razak 
som seriens bästa anfallspar.”



Ungdomslandslag

landslagspel finns även för de yngre spelarna. I års-
kullarna -89, -90 och -91 hade hIF ett antal spelare 
som representerar sverige under 2007. hIF ligger i topp 
med att leverera unga talanger till de svenska ung-
domslandslagen.

Födda 1991
• sebastian Carlsén
• alexander kacaniklic
 
Födda 1990
• rasmus Jönsson
• Christoffer Nilsson
• linus Persson
• hampus Jönsson
• Johan eiswohld
• konrad andersson
 
Födda 19�9
• andreas landgren
• Joel ekstrand
• Johan Falkesäter
• markus Danielsson
 

I åldersgrupperna 91–93 har vi under 2007 haft ett 15-tal 
spelare på matcher och uttagningsläger skånelaget.
 
För ytterligare information om landslagsuppdrag, se vår 
hemsida www.hif.se.

lAndslAgssPelAre

A-landslag

landslagsuppdrag är en stor ära för många spelare. att 
tillhöra en landslagstrupp höjer marknadsvärdet på spel-
aren, men det ger även bra internationella erfarenheter. 
hIF ser positivt på att ha landslagsspelare i truppen, 
även om det ibland kan krocka med det egna tränings- 
och matchprogrammet.
 
De hIF-spelare som under 2007 gjort a-landslags-
framträdande är främst de afrikanska spelarna. tre av 
dem spelade dessutom i afrikanska mästerskapen i 
början av 2008.

benin
• razak Omotoyossi
 
mali
• adama tamboura
 
zambia
• Isaac Chansa
 
island
• Ólafur skùlason

lAndslAgsUPPdrAg 
För hiF-sPelAre

bildbyrån

bildbyrån



sAmmAnsTällning A-lAgs FoTboll

A-TrUPPen – mATCher

sPeldAg moTsTÅnd inFo resUlTAT

2007-01-24 amazulu - hIF vänskapsmatch 1 - 2

2007-01-29 santos FC - hIF vänskapsmatch 2 - 0

2007-02-10 hIF - FC NOrDsJällaND vänskapsmatch 0 - 3

2007-02-18 Ob ODeNse - hIF royal league Omg 1 3 - 0

2007-03-01 vålerengen IF - hIF royal league Omg kvartsfinal 1 - 2

2007-03-08 FC köPeNhamN - hIF royal league Omg semifinal 3 - 1

2007-03-17 hIF - lyNGby IF vänskapsmatch 2 - 2

2007-03-23 silkeborg IF - hIF vänskapsmatch 1 - 0

2007-03-31 IF elFsbOrG - hIF supercupen 1 - 0

2007-04-09 halmstaDs bk - hIF allsvenskan Omg 1 2 - 1

2007-04-16 hIF - GeFle IF allsvenskan Omg 2 3 - 1

2007-04-21 DJUrGÅrDeNs IF - hIF allsvenskan Omg 3 3 - 1

2007-04-26 IFk hässlehOlm - hIF svenska Cupen Omg 2 0 - 4

2007-05-01 hIF - IF elFsbOrG allsvenskan Omg 4 0 - 1

2007-05-05 aIk - hIF allsvenskan Omg 5 0 - 1

2007-05-15 hIF - malmö FF allsvenskan Omg 6 0 - 1

2007-05-17 UtsIkteNs bk - hIF svenska Cupen Omg 3 0 - 4

2007-05-22 IF brOmmaPOJkarNa - hIF allsvenskan Omg 7 1 - 1

2007-05-28 hIF - örebrO sk allsvenskan Omg 8 4 - 1

2007-06-12 kalmar FF - hIF allsvenskan Omg 9 2 - 0

2007-06-18 hIF - GaIs allsvenskan Omg 10 1 - 1

2007-06-25 trellebOrGs FF - hIF allsvenskan Omg 11 2 - 3

2007-06-28 hIF - laNDskrONa bOIs svenska Cupen Omg 4 1 - 2

2007-07-04 hIF - hammarby IF allsvenskan Omg 12 4 - 2

2007-07-10 IFk GötebOrG - hIF allsvenskan Omg 13 0 - 0

2007-07-15 hIF - IFk GötebOrG allsvenskan Omg 14 2 - 2

2007-07-19 hIF - FC traNs Narva UeFa Cupen Omg 1-1 6 - 0

2007-07-23 hIF - aIk allsvenskan Omg 15 2 - 3

2007-08-02 FC traNs Narva - hIF UeFa Cupen Omg 1-2 0 - 3

2007-08-07 malmö FF - hIF allsvenskan Omg 16 1 - 1

2007-08-12 GaIs - hIF allsvenskan Omg 17 0 - 3

2007-08-16 Drogheda United - hIF UeFa Cupen Omg 2-1 1 - 1

2007-08-19 hIF - kalmar FF allsvenskan Omg 18 5 - 0

2007-08-25 IF elFsbOrG - hIF allsvenskan Omg 19 0 - 0

2007-08-30 hIF - Drogheda United UeFa Cupen Omg 2-2 3 - 0

2007-09-03 hIF - DJUrGÅrDeNs IF allsvenskan Omg 20 1 - 4

2007-09-11 höGabOrGs bk - hIF vänskapsmatch 0 - 7

2007-09-16 hIF - IF brOmmaPOJkarNa allsvenskan Omg 21 1 - 1

2007-09-20 sC heerenveen - hIF UeFa Cupen Omg 1-1 5 - 3

2007-09-24 örebrO sk - hIF allsvenskan Omg 22 4 - 3

2007-09-30 hIF - trellebOrGs FF allsvenskan Omg 23 1 - 1

2007-10-04 hIF - sC heerenveen UeFa Cupen Omg 1-2 5 - 1

2007-10-08 hammarby IF - hIF allsvenskan Omg 24 0 - 2

2007-10-21 GeFle IF - hIF allsvenskan Omg 25 4 - 0

2007-10-25 hIF - Panionios Gss UeFa Cupen Omg Group stage match 1 1 - 1

2007-10-28 hIF - halmstaDs bk allsvenskan Omg 26 9 - 0

2007-11-08 Galatasaray - hIF UeFa Cupen Omg Group stage match 2 2 - 3

2007-11-21 hIF - IF elFsbOrG vänskapsmatch 4 - 1

2007-11-29 hIF - aUstrIa WIeN UeFa Cupen Omg Group stage match 3 3 - 0

2007-12-06 FC bordeaux - hIF UeFa Cupen Omg Group stage match 4 2 – 1



Pl lAg m V o F mÅl P

1 IFk Göteborg 26 14 7 5 45-23 49

2 kalmar FF 26 15 3 8 43-32 48

3 Djurgårdens IF 26 13 7 6 39-24 46

4 IF elfsborg 26 10 10 6 39-30 40

5 aIk 26 10 8 8 30-27 38

6 hammarby IF 26 11 3 12 35-31 36

7 halmstads bk 26 9 9 8 33-41 36

8 helsingborgs IF 26 9 8 9 49-37 35

9 malmö FF 26 9 7 10 29-28 34

10 Gefle IF 26 9 7 10 29-30 34

11 GaIs 26 7 8 11 24-37 29

12 örebro sk 26 6 7 13 28-45 25

13 trelleborgs FF 26 5 8 13 22-38 23

14 brommapojkarna 26 5 8 13 21-43 23

AllsVensKAn 2007

adama tamboura 12  0 2 0 9 0 2 0 0 0 25 0 5 0
andreas Dahl 19 3 3 0 9 3 3 0 0 0 34 6 6 0
andreas Jakobsson 26 4 3 1 10 1 3 1 1 0 43 7 5 0
andreas landgren 10 2 2 0 3 0 1 0 0 0 16 2 4 1
babis stefanidis 15 2 2 4 1 0 2 0 0 0 20 6 4 0
Christoffer andersson 15 2 0 0 10 2 0 0 0 0 25 4 2 0
Daniel andersson 24 0 0 0 10 0 3 0 1 0 38 0 6 0
Dormushali saidhodzha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
erik Wahlstedt 21 1 3 0 10 1 3 0 1 0 38 2 5 0
Franco miranda 6 0 1 0 0 0 3 0 1 0 11 0 4 0
Fredrik björck 12 0 2 0 0 0 3 0 1 0 18 0 4 0
Fredrik Olsson 3 0 1 0 0 0 2 1 1 0 7 1 4 2
Fredrik svanbäck 22 2 2 0 5 1 3 0 1 0 33 3 4 1
Gustaf andersson 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0
henrik Fribrock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
henrik larsson 22 9 1 0 9 9 0 0 1 0 33 18 2 4
Imad khalili 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 7 1 2 1
Isaac Chansa 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 1 0
leandro Castan 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 2 0
marcus lantz 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 10 0 2 0
marcus Nilsson 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 7 0 1 0
martin kolár 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 0 1 0
mattias Unkuri 7 0 0 0 5 1 1 0 0 0 13 1 1 0
mcDonald mariga 14 2 1 0 3 0 3 0 1 0 22 2 4 1
Olafur skulasson 15 0 2 1 9 1 0 0 0 0 26 2 3 0
Olivier karekezi 17 2 2 1 3 2 3 1 1 0 26 6 5 1
Oscar berglund 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0
Oskar rönningberg 11 0 2 0 7 0 1 0 0 0 21 0 2 0
Patrik Åström 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
razak Omotoyossi 23 14 2 1 10 8 0 0 1 0 36 23 1 1
rené makondele 5 3 0 0 5 1 0 0 0 0 10 4 1 0
robin kacaniklic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
samir beloufa 15 1 1 0 3 0 0 0 1 0 20 1 2 0

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

sTATisTiK

sPelAre AllsVensKAn sVensKA CUPen UeFA-CUPen roYAl leAgUe sUPerCUPen ToTAlT Träning

Ole Jais





100-Års JUbileUm

hiF är verkligen folkets lag. när 100-årsfirandet 
ägde rum under intensiva dagar i juni avlöste hyll-
ningarna varandra. en så´n fest det blev!

-mycket jobb var det, men ett oförglömligt minne, menar 
Paul myllenberg som i sin roll som klubbdirektör i högsta 
grad involverades.

Olle larsson, nöjespappa i helsingborg, lade upp plan-
erna och höll samman utåtriktade arrangemang. Fest-
ligheterna ägde rum lördagen den 2 juni 2007 – nästan 
samma dag som hIF bildades, då för hundra år sedan.
 
På idrottsmuséet pågick utställning om hIF stora delar 
av året. en särskild tidning ”hIF 100 år” gavs ut i sam-
arbete med helsingborgs Dagblads annons och mark-
nadsavdelning och distribuerades till hushållen i nord-
västra skåne. 

I rådhusets sessionssal radade gäster upp sig vid den 
officiella mottagningen där ordförande sten-Inge Fredin 
och övriga styrelsen i timtal fick skaka hand och ta 
emot hyllningar. 

På Olympia ordnades en veteranmatch mellan hIF och 
IFk Göteborg med idoler från båda klubbarnas stolta 
historia närvarande.

När Danmark och sverige spelade landskamp sam-
lades hundratals helsingborgare på Olympia för att följa 
matchen på storbilds-tv. 

I fotbollshallen på Olympia samlades flera hundra in-
bjudna för att delta i en hejdundrande jubileumsfest 
med showinslag.

Jubileumsboken ”I nöd och lust” gavs ut. I denna 
blandades stort och smått, gammalt och nytt, analyser 
och anekdoter, bittra nederlag och söta segrar genom 
historien. boken beskriver klubben med känsla och 
engagemang. Från den dag då hIF såg dagens ljus i 

FolKeTs lAg 
i hUndrA År

en trappuppgång på Carl krooksgatan tas läsaren med 
på en fantastisk fotbollsresa med nedslag såväl i Fjärran 
östern som på san siro i milano.

I en glasmonter på Olympia finns presenterna från ju-
bileet samlade. ett sekel av fotboll är lång tid. hIF är utan 
tvekan en av de verkligt klassiska klubbarna i svensk 
fotboll. Det blev 100-årsfirandet ett synbart bevis på.

Text: Per-Arne Håkansson

”I fotbollshallen på Olympia 
samlades flera hundra 
inbjudna för att delta i en 
hejdundrande jubileumsfest 
med showinslag.”

Christer Faberling

Christer Faberling



meriTTeCKen

meriTTeCKen i

Stora klubbmärket i silver

• stuart baxter
• Fredrik björk
• Patrick bubicic 
• Christian Carlström
• Joakim Gunnarsson
• Patrik lindberg
• Christian ljung
• mcDonald mariga
• Christian Nilsson 
• lars-Olov Pennander
• Oskar rönningberg
• babis stefanidis
• anders Wifvesson

meriTTeCKen ii

Lilla klubbmärket med guldkrans

• Daniel andersson
• håkan andersson
• Christer Fermvik 
• henrik larsson
• Nils larsson
• Christer Olsson
• Willard möller
• Per Persson
• leif troedsson
• roger Winroth
• lars öijer

meriTTeCKen iii

Manschettknappar

• Christoffer andersson
• sten-Inge Fredin
• Ingemar Nilsson
• mats Nilsson

UTmärKelser 2007

smArT sAFeTY: s Pris 
Till lAgledAre

• håkan andersson
• Pål Olsson
• Peter Werner

ingVAr Weneheds Fond 

• Joel ekstrand, U

berTil hAnssons minnesFond  

• linus Persson, U-P16

igo´s hedersPris   

• marcus bergholtz, J

eriK nilssons Fond   

• sebastian Carlsén, P16

Arne linders hedersPris   

• lucas Ohlander, P14

holger Perssons Fond    

• bajram rexha, P12

bill PeTTersson Fond     

• tom eskilsson, P10

JoJJes hedersPris      

• linus muller, målvakt ungdom

meriTTeCKen iV

Guldur

• Peter krantz

meriTTeCKen V

Standar

• sven andersson

gÅVor Vid hiF:s 
100-Års JUbileUm

igo:s Pris Till bäsTA 
KAmrAT i PoJKeliTgrUPPen

• Jacob hegelund

hFA:s sTiPendiUm Till 
Ung loVAnde sPelAre inom 
PoJKeliTgrUPPen

• lucas Ohlander

smArT reFill/bACAPP:s 
Pris Till god lAgKAmrAT 
inom TiPseliTgrUPPen

• kristoffer Nilsson

rÅÅ iF:s Pris Till Ung 
loVAnde sPelAre

• kamal barny

esKilsminne iF:s Pris Till 
UngdomsledAre

• Jan eskilsson
• Derek Wahlgren

hiso:s Pris Till 
UngdomsledAre

• arne kastenbom
• leif Osterman



helsingborgs iF 2007

FUnKTionärer

seniorAVdelningen

sPorTCheF

• bo Nilsson

CheFTränAre

• stuart baxter

AssisTerAnde TränAre

• hans eklund
• Peter Gerhardsson

mÅlVAKTsTränAre

• sven andersson

mATeriAlFörVAlTAre

• sverker eliasson

läKAre

• harald roos

sJUKgYmnAsT

• martin bergh
• David söderstjerna

FYsTränAre

• Christer Olsson

TiPseliT VerKsAmheTen

TiPseliT TränAre

• Per-Ola ljung

AssisTerAnde TränAre

• leif troedsson

lAgledAre

• staffan eliasson

J-lAg

TränAre

• Goce Dimitriosk

AssisTerAnde TränAre

• Ulrik Jansson

lAgledAre

• kenneth sjöberg

P 16-lAg

TränAre

• ronny elgström
• maths alm

lAgledAre

• mikael andersson

UngdomsUTsKoTT

• Ingemar Nilsson
• mats ekberg
• Per Persson
• Nils larsson
• Jonas Ohlander
• stefan Jansson
• henrik Wass (-maj)

FoTbollsAnsV. Ungdom

• Nils larsson
• Jonas Ohlander (okt-)

mÅlVAKTsTränAre

• Christian ljung
• Christian Carlström
• lars Jonsson

FYsTränAre

• Gert bengtsson
• mats eliasson

PArKPlAnsAnsVArig

• Per Persson

VeTerAnlAg

• bert Olsson
• Peter krantz

P93:or

Pål Olsson
Derik Wahlgren
Jonas Ohlander

P94:or

• Peter Werner
• arne kastenbom
• roger Winroth
• mats Nilsson
• henrik Wass (maj-sep)

P95:or

• anders Wifvesson 
• tobias Wendrup-hedberg
• Patric karlsson
• Pär holmberg

P96:or

• håkan andersson
• Patrik bubicic
• Jan lundström 
• magnus Nilsson
• Joel sjöblom
• Per Nordborg

P97

• bo holm
• Jan eskilsson
• leif Osterman
• björn kideborn
• Peter Nilsson (-juli)

P9�

• björn hellberg
• han Gribbling
• tomas thomasson
• Gustav engholm

P99

• benny Wahlgren
• rickard Davenell
• Niklas appelberg
• andreas kristiansen
• michael Ibsen
• Jesper Jansson (aug-)
• mikael bergendahl
• Dennis Pettersson (aug-)
• Niklas Duarte (sept-)

P00:or

• Patrick lindberg
• magnus ljungberg
• lars-Olov Pennander
• Joakim Gunnarsson
• Derik Wahlgren
• Jan eskilsson

P01:or

Niklas appelberg
Olof Carlius
thomas Pettersson  (aug-)
brane mijatovic  (aug-)

KAnsli 
helsingborgs iF

KlUbbdireKTör

• Paul myllenberg

redoVisningsAnsVArig

• Per-Ola lindahl

eKonomiAssisTenT

• mia lauritzon (-jul)
• anna Johansson (aug-)

ProJeKTledAre
• Fia Nilsson

reCePTion/shoP

• stefan Nilsson
• malin Pålsson (-sept)
• anna hersö (sept-)

mATeriAlFörVAlTAre

• sophie Carlström (aug-)

VAKTmäsTAre

• kent sjöberg
• stig svensson

hiF serViCe Ab

mArKnAdsCheF

• rickard Nilsson

sälJAre

• mikael hodos (-apr)
• Joel sandborg (aug-)
• theresia lindkvist (sept-)

inFormATionsCheF

• Frederik ericsson

bilJeTTAnsVArig

• Christian Nilsson

loKAlVÅrdAre

• Gunilla Persson

VAKTmäsTAre

• Neil Cudmore (mar-)



sven ”butti” espling 1929-2007



och sin något bristande teknik kompenserade han med 
sin enastående vilja, tuffhet och sina fina skott. Inför 
vm i sverige 1958 var han landslagsaktuell, men föll 
bort i den allra sista gallringen. Det blev inga lands-
kamper för honom.
 
efter sin aktiva tid följde ”butti” med största intresse 
sitt kära hIF, och han syntes på åskådarplats såväl 
vid matcherna som på träningarna.
 
både arne och sven deltog vid firandet av föreningens 
100-års jubileum.

Under år 2007 har två av helsingborgs IF:s tidigare pro-
filer gått ur tiden, arne linder och sven ”butti” espling.

Arne linder, som var föreningens åttonde ordförande, 
avled den 16 december efter en tids sjukdom vid en 
ålder av 88 år. arne tillträdde som ordförande 1977. han 
hade redan tidigare blivit tillfrågad, men tvingats av-
böja på grund av det politiska engagemang som han 
sedan avslutade 1976. sitt intresse för hIF fick han 
redan i unga år, trots att han var född och uppvuxen i 
stockholm. Intresset för föreningen behöll han livet ut.
 
Under epoken som ordförande, som varade i sex år, 
och således avslutades 1982, hann arne bland annat 
med att sanera ekonomin i föreningen. ökad satsning 
på ungdomsavdelningen låg honom varmt om hjärtat, 
och han följde så ofta han kunde våra ungdomars 
matcher på Olympiafältet. en annan sak han ivrade för 
var ett fördjupat samarbete mellan helsingborgs Fot-
bollsklubbars allians. han arbetade bland annat för ett 
system med fastställda tariffer vid övergångar till hIF. 
han var för övrigt under en tid också ordförande i hFa.
 
arne var en av initiativtagarna till bildandet av Fören-
ingen södertvåan, en förening för de klubbar som på 
den tiden spelade i division II södra, och som var av-
sedd att bli ett komplement till seF. han blev helt följd-
riktigt dess ordförande i interimsstyrelsen.

sven ”butti” espling, en av föreningens legendariska 
spelare och ständiga ledamöter, avled den 27 oktober 
vid en ålder av 78 år.
 
Under åren 1949–1963 spelade sven mer än 700 match-
er för hIF. antalet a-lagsmatcher blev 469, varav 230 i 
allsvenskan. Under de år han spelade var hIF oftast 
med och slogs i toppen av allsvenskan och ”butti”, som 
han alltid kallades, fick sju allsvenska medaljer, dock 
ingen av guld.
 
”butti” var den tidens kultfigur på Olympia och spelade 
oftast som halvback. han var kompromisslös i sitt spel, 

TVÅ ProFiler
Ur Tiden

borTgÅng

arne linder (1919-2007) till vänster

”Han var kompromisslös i sitt spel, 
och sin något bristande teknik 
kompenserade han med sin 
enastående vilja, tuffhet och sina 
fina skott.”



FörVAlTningsberäTTelse

FörVAlTnings-
beräTTelse

Vi nådde inte vår målsättning i Allsvenskan, men gjorde 
därefter en stor prestation genom att som enda svenska 
lag gå vidare från UeFAs gruppspel.  

oro i och runt omkring föreningen satte sin prägel på 
verksamheten, men föreningen kunde ändå både fotbolls- 
och styrelsemässigt gå stärkt ur krisen mot slutet av året. 

målet att etablera föreningen som ett allsvenskt topplag 
kvarstår.  en stark fotbollstrupp och en delvis ny tränarstab 
lovar gott inför 200�.  

hiF:s  vision:

en professionellt driven och modern elitförening, 
en av skandinaviens mest framgångsrika. 

styrelsens arbete

Under verksamhetsåret 2007 har styrelsen haft sju protokoll-
förda sammanträden med följande sammansättning: 

Ordförande: sten-Inge Fredin

Vice	ordförande: lars öijer, ekonomiansvarig

Sekreterare: krister azelius, säkerhetsansvarig

ledamöter; Christer Fermvik, fotbolls- och ungdomsansvarig 
och ordförande i fotbollsutskottet. Carl hegelund, marknads-
ansvarig. harald roos, ledamot av fotbollsutskottet och tillika 
klubbens läkare.
 
Under sommaren valde Carl hegelund att stiga av styrelsen. 
avhoppet samt den oro som skapades i och runt föreningen 
medförde att styrelsen valde att utlysa ett extra årsmöte 
och ställa sina platser till förfogande.
 
vid det extra årsmötet den 10 december 2007 omvaldes; 
sten-Inge Fredin, lars öijer, krister azelius, Christer Fermvik 
samt harald roos. Följande nyvaldes; bo henriksson, ledamot 
av arenautskottet, Jesper Jansson, ledamot av fotbollsutskottet, 
eva-marianne Nilsson, ledamot av ekonomiutskottet samt 
björn Nilsson, marknadsansvarig inom styrelsen. samtliga för 
en tid fram till ordinarie årsmöte februari 2008. 

100-års jubileum

Föreningen avhöll sitt 100-års jubileum den 9 juni med en 
stor festföreställning för 650 inbjudna gäster i Olympias in-
omhushall. bland gästerna kan nämnas numera framlidne 
sven ”butti” espling, som avverkade sitt första jubileum i sam-
band med klubbens 50-års firande.

Föreningen tog genom redaktionskommittén och liljedahls 
förlag fram en jubileumsbok ”I nöd och lust” - helsingborgs IF 
genom hundra år.

Förutom ovanstående aktiviteter firades 100 årsjubileet även 
på stan inför flera tusen helsingborgare, med show, tårta 
och jubileumståg i samarbete med hFa .

medlemmar

Föreningen har ett långsiktigt mål om att nå 10.000 med-
lemmar. För att få fram en korrekt medlemsbas gjordes inför 
2007 en ordentlig genomgång och utsortering av inaktuella 
uppgifter, vilket medförde en kraftig minskning av tidigare 
rapporterade medlemssiffror. I slutet av 2007 har föreningen 
en medlemsstock om 2.811, en ökning med 31% sedan 2006.

Föreningens nya hemsida har gett bättre möjligheter att in-
formera och kommunicera med medlemmarna och därigenom 
ge dem ett större utbyte av sitt medlemskap än tidigare.
 

Kansliet

mot bakgrund av föreningens utökade ambitioner för hela verk-
samheten, togs under slutet av året beslut om en ny organisa-
tion med tre verksamhetsgrenar; Fotboll, marknad och arena. 
Föreningens kärnverksamhet Fotboll skall leverera fotbolls-
underhållning och generera publikintäkter. marknad skall ge-
nerera sponsorintäkter genom underhållande och framgångs-
rikt fotbollsspel och stärka varumärket hIFs attraktionskraft 
genom en bra produkt till våra samarbetspartners. slutligen 
skall Olympia, föreningens arena, utvecklas utseendemässigt, 
upplevas tillgängligt, vara säkert och kommersiellt gångbart. 

säkerhets- och informationsfrågor ökar hela tiden i betydelse 
och medias omfattande bevakning av föreningen har gjort 
att föreningen tagit beslut om en mediapolicy som ska ge-
nomsyra både styrelse och organisation. För att kunna ge en 
öppen, snabb och adekvat information till föreningens samtliga 
intressenter har vi startat klubb-tv samt lanserat en helt ny 
hemsida. 

ett helt nytt biljettsystem med bättre redovisningsmöjligheter 
infördes under året. Det hade tyvärr en rad barnsjukdomar, 
men de ska vara avklarade inför säsongen 2008. 

Den starkt ökade omsättningen under senare år, en kraftigt 
ökad komplexitet och större antal spelaraffärer har medfört 
att föreningen under sensommaren har förstärkt ekonomi-
funktionen.  

   

sportens organisation

Den sportsliga organisationen har under fotbollssäsongen 
2007 haft den utformning och besättning som behövs för att 
vara ett etablerat topplag inom svensk fotboll.  mot slutet av 
året avgick föreningens huvudtränare, stuart baxter, under 
mediala former och innan dess hade föreningens andretränare 
hans eklund med föreningens godkännande accepterat ett 
erbjudande som huvudtränare för danska viborg.  
harald roos, föreningens läkare, sedan 25 år, meddelade i 
slutet av året att han inte längre stod till förfogande inför näst-
kommande säsong. harald roos har under sina år i föreningen 
varit en utomordentlig kraft och gjort föreningen stora tjänster. 
Under hans ledning har det medicinska teamet bidragit till att 
spelartruppen haft en god fysisk form och en, jämförelsevis 
med andra svenska lag, låg nivå av långvariga skador. 

även om huvudtränarens avhopp kom överraskande och i ett 
utsatt läge har ambitionen hos föreningens fotbollsutskott 
tillsammans med hela fotbollsorganisationen varit att först 
bilda sig en noggrann uppfattning om de kvalifikationer en 
ny huvudtränare bör ha och först därefter börja skanna av 
marknaden. Det är alltså viktigare för föreningen att få rätt 
tränare än att få en tränare snabbt. 



seniorfotbollen

tre av våra spelare lämnade i början av året föreningen för 
spel hos engelska Premier leagueklubbar. henrik larsson 
förstärkte manchester United genom en kort utlåning under 
de första månaderna 2007 och gjorde stor succé. andreas 
Granqvist lånades ut under första halvåret till Wigan, som där-
efter förvärvade honom. luton shelton såldes till sheffield 
United. Under säsongen var Pär hansson, tobias holmqvist 
och tarmo Neemelo utlånade till ängelholm, GaIs respektive 
sundsvall. 

Innan säsongen startade knöt vi razak Omotoyossi till oss 
och vid säsongens slut var han ”målsprutan nr ett” i all-
svenskan. Olafur skulason värvades efter två provträningar 
med laget. Ze rony knöts till klubben för att omgående lånas 
ut till örgryte och senare i säsongen till helsingborg södra. 
Under sommaren lämnade Fredrik björk, Franco mirando 
och babis stefanidis klubben. mc Donald mariga lånades ut 
på ett år till Parma och Imad khalili lånades till bunkeflo. till 
spelartruppen knöts samir beloufa, leandro Castan, Isaac 
Chansa, martin kolar, marcus lantz, Christoffer andersson 
och rene makondele.

efter säsongens slut lämnar andreas Dahl, som gjorde en 
mycket stor insats i laget efter sommaruppehållet, klubben 
för Nordsjälland. Imad khalili gick till IFk Norrköping medan 
andreas Jakobsson, efter många års framgångsrikt fotboll-
spel både i sverige och internationellt, beslutade att varva 
ner i lägre serie. andreas lämnar ett stort tomrum efter sig och 
hans insatser gör honom till en av föreningens stora spelar-
profiler. även Gustaf andersson avslutar nu sin spelarkarriär 
efter att ha varit en mycket värdefull forward i föreningen 
sedan 2002. 

Inför säsongen 2008 återkommer tobias holmqvist från sin 
utlåning medan mathias Unkuri lyfts upp till a-truppen. Och 
henrik larsson tackade ja för ytterligare en säsong. Fören-
ingen har i och med utgången av 2007 en a-trupp om 26 
spelare samt fem high Potentials spelare. vilket är en något 
för stor antal som kommer att bantas något genom utlåning 
och försäljning. Föreningen har en bra kontraktssituation; 
fem kontrakt faller mot slutet av 2008, medan 13 kontrakt 
går ut i slutet 2009 och resterande i slutet av 2010. 

Ungdom

vår framgångsrika ungdomssatsning – en av sveriges bästa, 
visade återigen sin förmåga att leverera spelare till svenska 
landslag. hela 20 spelare var uttagna från U-21 och nedåt. 
Under året lämnade Ungdomsutskottet sin slutrapport om 
hur föreningen ska utforma sin verksamhet i åldersgrupperna 
5–15 år för att nå den uttalade visionen ”en av skandinaviens 
bästa klubbar”. Föreningen har delfinansierat en fotbolls-
akademi för pojkar 15–19 år i Johannesburg som ger föreningen 
möjlighet dels placera spelare i akademin och dels en ”first 
option” till spelare från skolan.  

Inför 2008 har föreningen tagit beslut att dra sig ur tips-elit-
serien och enbart satsa på U21, junior- och pojkallsvenskan. 
Det ger en bättre möjlighet till individuell träning samt sam-
arbete mellan träningsgrupperna. målsättningarna att minst 
65% av tipselit ska komma från vår ungdomsverksamhet, 
samt att 30% av a-truppen ska utgöras av spelare från egna 
led underlättas också. slutligen fick hIF besked om att som 
en av tre svenska klubbar bli del av svensk talangutveckling 
i elitprojektet för svenska Fotbollsförbundet. Projektet skall 
utbilda och utveckla unga spelare för att på sikt stärka svensk 
fotboll i den internationella konkurrensen. Fotbollsförbundets 

idéer stämmer väl överens med den strukturplan som hIF 
lagt för ungdomsfotboll och individuell spelarutveckling.

Vår arena olympia

Den investering föreningen gjorde i en helt ny fotbollsplan har 
motsvarat alla ställda förväntningar. Olympia erbjuder nu en 
förstklassig naturgräsyta under hela fotbollssäsongen. Fören-
ingen har från den första januari övertagit skötsel av hela 
Olympiaanläggningen. Detta tillsammans med vår storinves-
tering i planen ställer helt nya och utökade krav för underhåll 
av planer, anläggning och maskinpark. en ny driftorganisation 
är därför införd och en ny huvudansvarig vaktmästare anställs 
därför från årsskiftet 2007/2008.

logisitik i och runt arenan, service, bekvämlighet och säker-
het ställer allt större krav på Olympia. så även om Olympia 
redan anses som en av sveriges bästa fotbollsarenor fort-
sätter våra diskussioner med staden hur den framtida arenan 
ska se ut och ägas. 

samarbete med hiF support Kb

som följd av föreningens allt starkare ekonomi har samtliga 
spelarförvärv under året helt kunnat ske med föreningens 
egna medel. Under året har återbetalning skett med 6,0 mkr 
i form av amortering på lån samt vinstandelar i spelare och 
från royal leaguespel. efter årsskiftet 2007/2008 återstår 
finansieringar i två spelare om totalt 6,7 mkr. 

Under året har en tvist uppkommit mellan föreningen och hIF 
support kb. tvisten avser huruvida ersättningen som följer med 
utlåning av spelare, refinansierade av hIF support kb, även 
ska tillfalla kommanditbolaget. Föreningen och hIF support kb 
har olika uppfattning om avtalsinnebörden. en förliknings-
lösning mellan parterna är förhoppningsvis klar inom kort. 
Nuvarande avtal med hIF support kb löper ut under 2009. 

ekonomiska utfallet

Föreningens ekonomi har utvecklats väl under året och tillå-
tit stora investeringar i både spelare, plan och maskinpark. 
samtidigt har stora återbetalningar av lån och kapitaltillskott 
har kunnat ske. redovisningen omfattar föreningen, som svarar 
för all fotbollsverksamhet, publik och arrangemang, samt 
hIF service ab, som svarar för marknadsföring och all 
sponsorverksamhet, äger inomhushallen samt investeringen 
i ny fotbollsplan. Därutöver finns två vilande bolag. 

resultatet 2007

För att nå föreningens vision måste omsättningen stiga till 
minst 100 mkr exkl spelartransfernetto, vilket medför krav på 
högre intäkter från marknad, reklamintäkter och publik. Om-
sättningen exkl spelartransfernetto under 2007 blev 80,5 mkr, 
– en ökning med 2,5 mkr. marknadsintäkterna under 2007 
visade en fortsatt mycket hög nivå om 48,9 mkr. arrangemang 
i samband med matcher har markant ökats bl a genom ett 
ökat utnyttjande av vår inomhushall.

Publikrekordet slogs återigen när nästan 200.000 åskådare 
besökte Olympia. Det medförde att publikintäkterna steg till 
34,2 mkr, en ökning med 7,2 mkr. säsongskortförsäljningen 
har de senaste åren ökat med 50%. souvenirförsäljningen  
har ökat kraftigt och första gången tjänar föreningen pengar 
på den verksamheten.  

Förstärkningar på personalsidan som genomförts inom om-
rådena marknad, arena, publik och ekonomi, har tillsammans 
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med deltagandet i royal league och UeFa-cupen medfört 
att personalkostnaderna utanför fotbollsorganisationen ökat 
med 2,3mkr.

avskrivningar för licensierade spelare uppgår till 4,4 (f.å 5,8) 
mkr medan övriga avskrivningar stiger med 0,9 mkr till 2,1 
mkr som följd av vår investering i ny fotbollsplan.

Föreningens målsättning om att driva verksamheten med ett 
positivt driftresultat uppfylldes även 2007 med ett resultat 
om 1,1 mkr. 

skattemyndigheterna har under 2007 genomfört en skatte-
revision som omfattar åren 2005–2006 i föreningen och i det 
rörelsedrivande bolaget hIF service ab. skattemyndigheterna 
har preliminärt informerat att revisionen kan komma att leda 
till ytterligare skatte- och avgiftsuttag. av försiktighetsskäl görs 
därför en reservation för eventuella framtida skattekostnader 
i årets bokslut.

I bokslutet för koncernen görs nedskrivningar av aktier, reser-
veringar för framtida spelarkostnader, skattejusteringar och tvist 
om sammanlagt 13 mkr, varav som extraordinär kostnad 6,2 mkr.

efter netto från spelartransfereringar och skatt samt reser-
veringar blev årets resultat 3 mkr.  

 
ekonomisk ställning

koncernen har efter årets resultat och utbetalning av kapital-
tillskott om 6 mkr ett eget kapital om 8,5 mkr. Fotbollstruppen 
är i balansräkningen upptagen till 13,5 mkr men dess mark-
nadsvärde går långt utöver detta värde. 

investeringar och finansiering

hIF service ab har under året investerat 9,2 mkr i helt ny 
fotbollsplan och samtidigt investerat 0,8 mkr i maskiner för 
skötsel av Olympiaanläggningen. 

I samband med föreningens 100-års jubileum återbetalade 
föreningen 14 mkr av stadens kapitaltillskott, varav 8 mkr ge-
nom att föreningen avstod från kommunstyrelsens tidigare 
beslut att staden den 1 juli 2008 skulle överta och ersätta för-
eningen för investeringen i den nya Olympiaplanen.
 
Föreningen har investerat i spelarförvärv under året med 30,8 
mkr, varav 18,0 mkr är kostnadsfört. samtidigt har föreningen 
erhållit 30,5 mkr transfer- och uthyrningsintäkter efter avdrag 
för betalning av solidaritetsersättningar, vinstandelar samt 
avtalsenliga betalningar till moderklubbar.

kvarvarande lån från rekonstruktionen 2003 om 9,8 mkr slut-
betalades under året. till hIF support kb har återbetalas 
lån och utbetalats vinstandelar om totalt 6,0 mkr. 

Föreningen har under året återköpt aktier i det vilande bolaget 
hIF support ab för 265 kkr och gör samtidigt en nedskrivning 
av bokfört värde av den fulla aktieposten om 2,9 mkr för att per 
den 1 januari 2008 likvidera bolaget. I och med likvidationen 
av bolaget kan detta bolags kapitaltillskott till föreningen om 
3,7 mkr elimineras.       

 

styrelsens förslag till återbetalning av kapitaltillskott 
samt disposition av avkastningsränta för 2007

Föreningen fick i samband med rekonstruktionen 2003 ka-
pitaltillskott om 27,9 mkr helsingborg stad, handelsbanken, 
seb, sparbanken Gripen samt hIF support ab.

Genom att föreningen i december 2007 har fattat beslut om att 
likvidera bolaget hIF support ab per årsskiftet bortfaller det 
kapitaltillskott om 3,655 kkr som bolaget lämnat föreningen.

bankernas lämnade kapitaltillskott 2003 är slutgiltigt reglerade 
genom avtal, undertecknade 2005, och innebär att kvarstående 
kapitaltillskott återbetalas genom att föreningen säljer sponsor-
paket på motsvarande belopp under perioden 2008–2010.

Årsmötet 2007 gav styrelsen mandat att återbetala kapital-
tillskott till staden, vilket man har utnyttjat genom att kontant 
betala 6 mkr till staden samt ytterligare 8 mkr genom en 
överenskommelse med staden, stadfäst av kommunstyrelsen 
den 30 maj 2007, som innebar att staden inte gör en investe-
ring i gräsplanen på Olympia utan föreningen tar den kost-
naden, varvid beloppet 8 mkr kvittas mot stadens tidigare 
lämnade kapitaltillskott.  

styrelsen föreslår att årsmötet 
fattar beslut om följande:

• att återbetala kapitaltillskott till bankerna 
 om 810.000 kr.

•  att ge styrelsen mandat, att senare under året och 
 med belopp som styrelsen finner lämpligt, 
 återbetala kapitaltillskott inklusive avkastningsränta 
 till staden baserat på föreningens egna kapital 
 enligt fastställd balansräkning. med förutsättning 
 att föreningens likviditet så medger samt att förenings   
 revisorer godkänner utbetalningen

•  att utbetala avkastningsränta på stadens 
 kapitaltillskott uppgående till  578.653 kr. 

I och med dessa åtgärder återstår av stadens lämnade kapital-
tillskott 7.607.000 kr samt av bankernas lämnade kapitaltill-
skott 2.950.000 kr.

totalt har därmed kapitaltillskotten sedan 2006 reducerats 
med 18.455.000 kr.
 
koncernens och föreningens resultat och ställning i övrigt 
framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt not-
apparat.   
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RESULTATRÄKNING

kkr         Koncernen     Helsingborgs IF

Intäkter 2007 2006 2007 2006

Publik 24 403 20 070 34 154 27 009
Medlemmar 1 030 673 1 030 673
Marknad 29 498 35 902 0 6 525
Fotboll 835 391 835 388
Affärsverksamhet 1 197 1 182 0 0
Olympia 1 849 2 072 0 0
SEF/Svenska Spel/UEFA/Royal League 19 435 17 451 19 435 17 451
Övriga intäkter 2 291 292 3 593 996

80 538 78 033 59 047 53 042
Kostnader

Publik -6 763 -3 010 -4 249 -2 242
Medlemmar -1 048 0 -1 048 0
Marknad -4 584 -6 381 -265 -832
Fotboll -11 773 -7 484 -13 244 -6 606
Affärsverksamhet -618 -1 054 0 0
Olympia -2 301 -1 662 -31 0
Personalkostnader Fotboll Not 1,2, -28 107 -29 493 -28 241 -29 476
Personalkostnader Övrigt Not 1,2, -9 531 -7 071 -5 291 -3 662
Lokalkostnader -4 249 -3 609 0 0
Administration Not 4 -2 671 -2 860 -2 645 -2 053
Övriga kostnader -539 -294 -267 -103

-72 184 -62 918 -55 281 -44 974

Resultat före avskrivningar 8 354 15 115 3 766 8 068

Avskrivningar Not 5 -6 485 -6 894 -4 647 -5 949

Resultat efter avskrivningar 1 869 8 221 -881 2 119

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 397 74 772 576
Räntekostnader -1 211 -1 040 -1 137 -1 008

Driftsresultat 1 055 7 255 -1 246 1 687

Spelartransfer och extraordinära poster

Spelartransfereringar 10 576 1 365 10 576 1 365
Extraordinära poster Not 6 -8 018 - -6 417 0

Resultat före skatt 3 613 8 620 2 913 3 052

Skatt Not 7 -637 -987 0 -208

Årets resultat 2 976 7 633 2 913 2 844

1(1)
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BALANSRÄKNING          Koncernen         Helsingborgs IF
kkr 071231 061231 071231 061231

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Licensierade spelare Not 8 13 534 5 912 13 534 5 912
Varumärke Not 9 6 11 0 0

13 540 5 923 13 534 5 912
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark Not 10 18 675 10 323 0 0
Maskiner och inventarier Not 11 3 327 1 349 657 347

22 002 11 672 657 347
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag Not 12 - - 3 341 3 341
Andelar i intresseföretag Not 13 0 2 636 0 2 636
Fondmedel 79 78 79 78
Uppskjuten skattefordran Not 14 125 0
Andel Hbg Bingoallians & andra långfristiga fordr 11 10 7 6

215 2 724 3 427 6 061

Summa anläggningstillgångar 35 757 20 319 17 618 12 320

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Varulager Not 15 158 130 0 0

158 130 0 0
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 13 619 6 623 2 522 1 454
Fordringar hos koncernföretag - - 13 803 11 447
Skattefordringar 17 14 0 0
Övriga fordringar 1 153 1 042 1 146 1 036
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 16 4 761 2 828 3 426 2 160

19 550 10 507 20 897 16 097
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank 4 428 15 242 3 944 5 848

4 428 15 242 3 944 5 848

Summa omsättningstillgångar 24 136 25 879 24 841 21 945

SUMMA TILLGÅNGAR 59 893 46 198 42 459 34 265

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
Balanserat resultat Not 17 5 486 4 663 2 024 5 990
Årets resultat 2 976 7 633 2 913 2 844
Summa eget kapital 8 462 12 296 4 937 8 834

Avsättningar
Avsättning löneskatt direktpensioner Not 18 1 764 1 660 1 764 1 660

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 9 800 0 9 800 0
Skuld till koncernföretag - - 0 0
Fondmedel 79 78 79 78
Övriga långfristiga skulder 460 10 216 0 9 848
Summa långfristiga skulder 10 339 10 294 9 879 9 926

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 5 266 7 127 3 505 3 216
Skuld till koncernföretag - - 675 66
Skatteskulder 851 52 258 41
Övriga kortfristiga skulder 14 771 3 101 11 886 1 755
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 19 18 440 11 668 9 555 8 767
Summa kortfristiga skulder 39 328 21 948 25 879 13 845

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 59 893 46 198 42 459 34 265

Ansvarsförbindelser Not 20
Efterställda pensionsutfästelser 959 959 959 959
Villkorade kapitaltillskott 10 547 29 012 10 547 29 012
Underskott vid spelarförsäjning med inteckning 0 601 0 601

1(1)
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KASSAFLÖDESANALYS
kkr

          Koncernen             Helsingborgs IF
2007 2006 2007 2006

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 1 055 7 255 -1 246 1 687
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
     Avskrivningar 6 485 6 894 4 647 5 949
     Ökning avsättning löneskatt direktpension 104 152 104 152
     Extraordinära poster ej ingående nedan -5 114 0 -3 513 0
     Förändring av skattefordran -125 758 0 0

2 405 15 059 -8 7 788
     Betald skatt -637 -987 0 -208
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 1 768 14 072 -8 7 580
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

     Minskning av varulager -28 -30 0 0
     Förändring av kundfordringar -6 996 5 150 -1 068 -102
     Förändring av övriga korta fordringar -1 788 -1 855 -3 732 -2 239
     Förändring av leverantörsskulder -1 861 4 977 289 2 008
     Förändring av övriga korta skulder 18 983 -6 185 11 745 2 001

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 078 16 129 7 226 9 248

Investeringsverksamheten

     Förvärv av spelarlicenser -14 058 -16 373 -14 058 -16 373
     Utrangeringar spelarlicenser 7 730 11 253 7 730 11 253
     Försäljning av spelarlicenser 10 576 1 365 10 576 1 365
     Förvärv av materiella anläggningstillgångar -12 392 -1 195 -538 -191
     Nedskrivning av andelar i HIF Support AB -2 904 0 -2 904 0
     Minskning av finansiella tillgångar 2 635 3 2 635 3

Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 413 -4 947 3 441 -3 943

Finansieringsverksamheten

     Amortering av skulder 44 62 -48 0
     Amortering av efterställt kapitaltillskott -6 810 -1 250 -6 810 -1 250
     Refinansiering av spelarlicenser 0 7 000 0 7 000
     Amortering refinansierade licenser -5 713 -11 253 -5 713 -11 253

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12 479 -5 441 -12 571 -5 503

Årets kassaflöde -10 814 5 741 -1 904 -198
Likvida medel vid årets början 15 242 9 501 5 848 6 046
Likvida medel vid årets slut 4 428 15 242 3 944 5 848
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGARNA

Redovisnings- och värderingsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i
Sverige. Föreningen tillämpar bokförings-/årsredovisningslagen.
Uppgifterna om redovisnings- och värderingsprinciper avseende enskilda resultat- och balans-
poster lämnas i nedanstående noter.
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden.
Av Föreningens inköpskostnader avser 4% inköp från annat företag i koncernen 
Av Föreningens intäkter avser 22% försäljning till annat företag i koncernen

Not 1 Medelantalet anställda
2007 2006

Antal varav Antal varav
anställda män anställda män

Föreningen 58 90% 46 93%
Dotterföretag 8 88% 7 86%
Koncernen totalt 66 89% 53 92%

Not 2 Sjukfrånvaro
(timmar) 2007 2006

Män Kvinnor Män Kvinnor

Föreningen
Under 29 år 0 0 0 0
Mellan 30-49 år 1 327 560 24 98
Över 50 år 0 0 0 0
Totalt 1 327 560 24 98

Total sjukfrånvaro (varav >60 dagar) 1 887 (1230) 122 (0)

Dotterbolagen
Under 29 år 0 0 0 0
Mellan 30-49 år 120 0 184 0
Över 50 år 127 0 59 0
Totalt 247 0 243 0

Total sjukfrånvaro (varav >60 dagar) 247 (0) 243 (0)

Koncernen
Under 29 år 0 0 0 0
Mellan 30-49 år 1 447 560 208 98
Över 50 år 127 0 59 0
Totalt 1 574 560 267 98

Total sjukfrånvaro (varav >60 dagar) 2 134 (1230) 365 (0)
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Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2007 2006

Sociala Sociala

Löner och kostnader Löner och kostnader

andra (varav pensions- andra (varav pensions-

ersättnngar kostnader) ersättnngar kostnader)

Föreningen 25 080 10 018 23 367 8 069
(535) (870)

Dotterföretag 3 177 928 2 990 1 196
(151) (329)

Koncernen totalt 28 257 10 946 26 357 9 265
686 1 199

Löner och ersättningar 2007 2006
Styrelse och Styrelse och

sportchef /klubb- Övriga sportchef /klubb- Övriga

direktör/VD anställda direktör/VD anställda

Föreningen 1 104 23 976 1 044 22 323
Dotterföretag 0 3 177 0 2 990

Koncernen totalt 1 104 27 153 1 044 25 313

Av föreningens pensionskostnader avser 248 kkr (208 kkr) gruppen styrelse, sportchef,
klubbdirektör. Av koncernens pensionskostnader avser 248 kkr (208 kkr) grupppen styrelse,
sportchef, klubbdirektör och VD.

Not 4 Av kostnader för administration avser 70 kkr revisionsarvode

Not 5 Avskrivningar enligt plan

Avskrivningar beräknas på de ursprungliga anskaffningsvärdena och sker enligt plan utifrån
en bedömning om tillgångarnas ekonomiska livslängd.

       Koncernen    Helsingborgs IF
% 2007 2006 2007 2006

Licensierade spelare se nedan 4 419 5 799 4 419 5 799
Varumärke 10 5 6 - -
Goodwill 5 0 0 - -
Maskiner och inventarier 20 962 431 228 150
Byggnader och mark 5 1 099 659 - -

6 485 6 895 4 647 5 949

Fördelning av övergångsersättningarna för licensierade spelare sker under den tid för vilken initialt
kontrakt tecknats.

Not 6 Extraordinära poster 2007 2006

Nedskrivning av andelar i HIF Support AB -2 904
Kostnader för 100-årsjubileum -1 832
Reservering för kostnader i skatterevision -1 058
Reservering för kostnader i avslutade kontrakt -2 224

-8 018 0

Not 7 Skatter

Koncernen Helsingborgs IF
Aktuell skatt -670 0
Uppskjuten skatt 33 0
Skattekostnad -637 0
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Not 8 Licensierade spelare
      Koncernen    Helsingborgs IF
2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31

Ingående anskaffningsvärde 35 747 30 627 35 747 30 627
Inköp 14 058 16 373 14 058 16 373
Försäljningar och utrangeringar -8 134 -11 253 -8 134 -11 253
Utgående ackumulerade anskaffningsvä 41 671 35 747 41 671 35 747
Ingående avskrivningar -8 079 -2 280 -8 079 -2 280
Årets avskrivningar -4 419 -5 799 -4 419 -5 799
Försäljningar och utrangeringar 404 0 404 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -12 094 -8 079 -12 094 -8 079
Refinansiering HIF Support KB -16 043 -21 756 -16 043 -21 756
Utgående planenligt restvärde 13 534 5 912 13 534 5 912
Posten Refinansiering HIF Support KB 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.

Not 9 Varumärke
      Koncernen
2007-12-31

Ingående anskaffningsvärde 56
Inköp 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvä 56

Ingående avskrivningar -45
Årets avskrivningar -5
Utgående ackumulerade avskrivningar -50

Utgående planenligt restvärde 6

Not 10 Byggnader och mark
       Koncernen
2007-12-31

Ingående anskaffningsvärde 13 315
Inköp 9 451
Försäljningar/utrangeringar 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvä 22 766

Ingående avskrivningar -2 992
Årets avskrivningar -1 099
Försäljningar/utrangeringar 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 091

Utgående planenligt restvärde 18 675

Byggnaderna är ej åsatta taxeringsvärde
Av restvärdet avser 10 861kkr byggnation på hyresvärdens egendom (Ansk 12 414kkr, ack avskr 1 553kkr)
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Not 11 Maskiner och inventarier
       Koncernen    Helsingborgs IF
2007-12-31 2007-12-31

Ingående anskaffningsvärde 9 421 2 791
Inköp 2 940 538
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvä 12 361 3 329

Ingående avskrivningar -8 072 -2 444
Årets avskrivningar -962 -228
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -9 034 -2 672

Utgående planenligt restvärde 3 327 657

Not 12 Andelar i koncernföretag
Bokfört

Moderbolags innehav Kapitalandel Röstandel Antal andelar värde
HIF Service AB 100 % 100% 1 000 3 341

3 341
Organisationsnummer Säte

HIF Service AB 556190-8855 Helsingborg

Bokfört
Dotterbolags innehav Kapitalandel Röstandel Antal andelar värde
IP Olympia AB 100 % 100% 1 000 100
HIF Shopen AB 100% 100% 1 000 100

200
Organisationsnummer Säte

IP Olympia AB 556602-9731 Helsingborg
HIF Shopen AB 556534-4099 Helsingborg

Not 13 Aktier & andelar i intresseföretag
Bokfört

Kapitalandel Röstandel Antal andelar värde
HIF Support AB 100,0% 100,0% 3 675 0

0
Organisationsnummer Säte

HIF Support AB 556607-0560 Helsingborg

Not 14 Uppskjuten skattefordran

Underskottsavdrag och därmed uppskjuten skattefordran bedöms sannolikt kunna utnyttjas
under den kommande femårsperioden

Koncernen Helsingborgs IF
2007 2006 2007 2006

Underskottsavdrag 125 0 0 0

Not 15 Lager

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

          Koncernen            Helsingborgs IF
2007 2006 2007 2006

Inventerat värde 161 134 0 0
Nedskrivning -3 -4 0 0
Utgående varuvärde 158 130 0 0
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Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
       Koncernen    Helsingborgs IF
2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31

Förutbetalda hyror och kostnader 560 291 116 135
Upplupna intäkter 4 201 2 537 3 310 2 025

4 761 2 828 3 426 2 160

Not 17 Eget kapital
Balanserat Årets

KONCERNEN resultat resultat

Ingående balans 2007-01-01 4 663 7 633 12 296
Vinstdispostion 7 633 -7 633 0
Återbetalning efterställt kapitaltillskott -6 810 -6 810
Årets resultat 2 976 2 976
Utgående balans 2007-12-31 5 486 2 976 8 462

Balanserat Årets
FÖRENINGEN resultat resultat

Ingående balans 2007-01-01 5 990 2 844 8 834
Vinstdisposition 2 844 -2 844 0
Återbetalning efterställt kapitaltillskott -6 810 -6 810
Årets resultat 2 913 2 913
Utgående balans 2007-12-31 2 024 2 913 4 937

Not 18 Direktpensioner

Föreningen betalar och kostnadsför premier till av föreningen ägda kapitalförsäkringar på spelare och
fotbollspersonal. 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/fotbolls-
personal för föreningens fullgörande av sitt pensionsåtagande. För en del av dessa försäkringar skall
föreningen bekosta löneskatt som kan komma att tas ut på pensionsutbetalningen. 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 balansräkningen.

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
      Koncernen    Helsingborgs IF
2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31

Förutbetalda intäkter 10 020 4 303 3 334 2 875
Semesterlöneskuld 1 245 902 773 503
Övriga upplupna kostnader 7 175 6 463 5 448 5 389

18 440 11 668 9 555 8 767
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Not 20 Ansvarsförbindelser

Villkorad pensionsutfästelse till personal om 60% av lönereduktion under 2003 - 959kkr.

Villkorade oåterkalleliga kapitaltillskott om 10 547kkr - inkl kapitaliserade upplupna
avkastningsräntor.

Helsingborgs stad 7607
Svenska Handelsbanken 1100
SE-banken 1290
Sparbanken Gripen 550
HIF Support AB 0

10547

Helsingborg 2008-02-20

Sten-Inge Fredin Krister Azelius Christer Fermvik
Ordförande

Bo Henriksson Jesper Jansson Harald Roos

Björn Nilsson Eva-Marianne Nilsson Lars Öijer

Vår revisionsberättelse har avgivits 2008-02-21

Willard Möller Mona Hansson
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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reVisionsberäTTelse

reVisionsberäTTelse

vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen 
och bokföringen samt styrelsens förvaltning i helsing-
borgs idrottsförening för år 2007. Det är styrelsen som 
har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvalt-
ningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-
visningen. vårt ansvar är att uttala oss om årsredovis-
ningen, koncernredovisningen och förvaltningen på 
grundval av vår revision.

revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed 
i sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört 
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet 
försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredo-
visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. en 
revision innefattar att granska ett urval av underlagen 
för belopp och annan information i räkenskapshand-
lingarna. I en revision ingår också att pröva redovis-
ningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem 
samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 

styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen och 
koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade 
informationen i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot har handlat i strid med årsredo-
visningslagen eller föreningens stadgar. vi anser att vår 
revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
rättvisande bild av föreningens och koncernens resultat 
och ställning i enlighet med god redovisningssed i 
sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med års-
redovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte 
handlat i strid med föreningens stadgar. vi tillstyrker 
att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

helsingborg 2008-02-21

Willard möller
auktoriserad revisor

mona hansson
auktoriserad revisor

Till föreningsstämman i helsingborgs idrottsförening
org nr: �43000-1407



#1  dAniel Andersson  

[Född 1972. 1 a-landskamper]

har varit förstavalet mellan stolparna sedan 
han kom från skotska hibernian. har ett 
stort hIF-hjärta och massor av rutin. reaktions-
snabb som få och bra med fötterna.



Omg. 1 GIF sundsvall – hIF Norrporten arena

Omg. 2 hIF – halmstads bk  Olympia

Omg. 3 ljungskile sk – hIF ha bygg arena

Omg. 4 hIF – Gefle IF Olympia

Omg. 5 hammarby IF – hIF söderstadion   

Omg. 6 hIF – IFk Norrköping Olympia 

Omg. 7 kalmar FF – hIF Fredriksskans IP  

Omg. 8 hIF – malmö FF Olympia   

Omg. 9 IF elfsborg – hIF borås arena

Omg. 10  hIF – örebro sk Olympia  

Omg. 11  trelleborgs FF – hIF  vångavallen

Omg. 12  hIF – GaIs Olympia  

Omg. 13  IFk Göteborg – hIF Nya Ullevi  

Omg. 14   hIF – aIk Olympia  

Omg. 15  hIF – Djurgårdens IF Olympia  

Omg. 16  Djurgårdens IF – hIF  stockholms stadion 

Omg. 17 hIF – GIF sundsvall Olympia    

Omg. 18 halmstads bk – hIF  örjans vall

Omg. 19 hIF – ljungskile sk Olympia  

Omg. 20  Gefle IF – hIF  strömvallen

Omg. 21  hIF – hammarby IF Olympia 

Omg. 22 IFk Norrköping – hIF  Norrköpings Idrottspark 

Omg. 23 hIF – kalmar FF Olympia 

Omg. 24 malmö FF – hIF malmö stadion 

Omg. 25 hIF – IF elfsborg  Olympia 

Omg. 26 örebro sk – hIF  behrn arena

Omg. 27 hIF – trelleborgs FF Olympia  

Omg. 28  GaIs – hIF  Ullevi 

Omg. 29  aIk – hIF  råsundastadion

Omg. 30 hIF – IFk Göteborg Olympia  

hiF i AllsVensKAn 200�



hedersordFörAnde

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

sTändigA ledAmöTer

bror karlsson ........................................ 1953

sven Persson ........................................ 1957

John Wikdahl......................................... 1960

verne bjärebo ....................................... 1962

sven Olsson .......................................... 1963

Jan ekenberg ........................................ 1964

lars-erik ahlberg .................................. 1977

mats Johansson .................................... 1983

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

tom Johansson ..................................... 1986

karl Persson .......................................... 1988

lars bengtsson ..................................... 1991

ernst lilja ............................................... 1991

roland bengtsson ................................ 1992

karl-erik Ohlsson. ................................. 1992

thomas stenberg ................................. 1993

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

Urban stoltz .......................................... 1999

roy lindqvist ........................................ 2000

Per-Ola ljung ........................................ 2001

Åke bengtsson ...................................... 2002

Ulf lauritzson ........................................ 2002

staffan eliasson .................................... 2003

bo Olsson.............................................. 2003

heders- oCh sTändigA 
ledAmöTer

lars Olsson ........................................... 2003

sverker eliasson ................................... 2004

Ulf andersson ....................................... 2005

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

larry larsson ........................................ 2005

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

tommy Norell ........................................ 2006

bert Olsson ........................................... 2006

Jan-Åke Persson ................................... 2006
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