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visionen skall inspirera oss alla - styrelsen, personal, 
ledare och spelare att bli så framgångsrika och attraktiva 
som möjligt. det blir vi endast genom att ständigt för-
bättra oss i det dagliga arbetet. på så sätt uppnår vi 
de högt ställda målen att regelbundet spela i europa, 
att ständigt öka omsättningen i föreningen och att 
skapa ännu mer intresse för klubben genom fler med-
lemmar. för att uppnå visionen arbetar vi med flera 
områden;

en viktig del i detta arbete är att först skapa en stabil 
och modern organisation. idag består den av tre ben: 
försäljning & marknad, sport och arena. ekonomiav-
delningen stödjer dessa avdelningar. Organisationen 
prövades rejält under 2008 med både allsvenskt spel 
och uefa-spel och den bestod provet väl. vi vet att vi 
klarar de omfattande krav som spel i europa ställer.

Förbättrad kommunikation 
och en ny arena

under 2008 har vi också arbetat medvetet med vår 
interna och externa kommunikation. införandet av en 
tydlig mediapolicy har givit resultat, men vi kan fortfar-
ande utveckla oss. kommunikationen med medlemmar 
och supportrar har avsevärt förbättrats främst genom 
en tydlig satsning på våra medlemmar, men också ge-
nom införandet av supporterrådet. det är vår ambition 
att detta arbete skall fortsätta utvecklas och förstärkas 
i alla delar. vi strävar efter en större öppenhet gente-
mot omvärlden.

Ur sTYrelsens 
perspekTiv

ordFörande 

sTen-inge Fredin

vÅr vision lYder;

”HIF – en professionellt driven 
och modern elitförening, 
en av Skandinaviens mest fram-
gångsrika”.
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arenan Olympia klassas fortfarande under 2008 som 
den bästa i allsvenskan, åtminstone enligt tidningen 
aftonbladet. men det räcker inte. vi ser med ökad oro 
på att vi inte fullt ut kan tillgodose våra besökares önske-
mål om fler toaletter, kiosker, restauranger och barer. 
en ny arena är också en möjlighet att öka intäkterna 
för klubben vilket är avgörande för att lyckas med vår 
vision. därför har vi tagit ett nytt initiativ till en om-
byggnad av arenan. i det arbetet vill vi göra så många 
som möjligt delaktiga. redan i början av 2009 kommer 
idéerna att presenteras för staden och allmänheten. 
inriktningen är klar, vi vill bygga en riktig fotbollsborg.

satsning på egna talanger

ungdomssatsningen bar frukt under 2008 och flera 
unga spelare tog steget in i a-laget. detta är en med-

veten satsning som pågått i mer än femton år och som 
på senare tid utvecklats ytterligare. det är vår bedöm-
ning att det blir allt viktigare att ta fram egna talanger. 
alternativet att importera talangerna ifrån mindre ut-
vecklade länder är mera riskfyllt och ställer stora krav 
på resurser för integration i klubben och samhället. vi 
upplever också tydligt att våra supportrar och spon-
sorer uppskattar de lokala talanger som får chansen i 
allsvenskan. i en alltmer hårdnande ekonomisk kon-
kurrenssituation är det således viktigt att outtröttligt 
söka och utbilda egna talanger. därför kommer vi fort-
satt att utveckla scoutorganisationen.

Försiktighets åtgärder inför 2009

klubben har under flera år lyckats öka omsättningen 
och ta nya marknadsandelar. i slutet av 2008 såg vi 
en ekonomisk kollaps i omvärlden. hur den kommer att 
påverka oss och andra kan vi inte säga med exakthet, 
det enda vi vet med säkerhet är att den kommer att på-
verka oss. därför har vi vidtagit en del försiktighetsåt-
gärder inför 2009, bland annat genom att skruva ned 
förväntningarna på publik- och marknadsintäkter samt 
att genomföra kostnadsbesparingar. på längre sikt är 
bedömningen att en arenaombyggnad utgör en viktig 
del av målsättningen att öka intäkterna. 

europaspel genererar nya intäkter

andra möjliga intäktsökningar är naturligtvis på publik 
och marknad samt souvenirförsäljning. framgångar i 
europaspel genererar också nya intäkter till föreningen. 
samtidigt har vi på senare år varit framgångsrika på 
spelartransfers. det är en naturlig del av en fotbollsför-
ening, men som inte går att budgetera. föreslagna för-
ändringar i 51/49-regeln i idrottsbolag kan naturligtvis 
radikalt förändra förutsättningarna för klubbarna. vad 
det innebär för oss återstår att se men frågan kommer 
absolut att hamna i fokus framöver.

sten-inge fredin, med övriga i styrelsen

”Arenan Olympia klassas 
fortfarande under 2008 som 
den bästa i Allsvenskan...”

foto: Ole Jais

foto: bildbyrån
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skolprojekt som till stor del finansieras av skåneidrotten 
och vårt samarbete med fotbollsalliansen ligger helt 
rätt i tiden. fotbollen måste ta ett socialt ansvar och hif 
gör det, våra sponsorer uppskattar det och politikerna 
respekterar det. framförallt når vi resultat och jag kan 
inte nog glädjas över att fia nilsson fick priset som årets 
energispridare, det är hon väl värd.

ombyggnad av olympia

det har skrivits många ord om vår arena Olympia. en 
sak är helt klar – den måste utvecklas. därför har vi 
startat ett nytt projekt för att få fram ett internt be-
slutsunderlag som vi nu presenterar för kommunled-
ningen. detaljerna är inte klara och det är meningen, 
för vi vill involvera alla intressenter i en framtida om-
byggnad. vi vill bygga en fotbollsborg och ni skall vara 
med. mer komfort, bättre hospitality och mediafaciliteter 
samt en skönare stämning är det vi vill skapa. sam- 
tidigt vill jag inte förneka att en ombyggnad är en viktig 
förutsättning för att öka intäkterna.

Finanskrisen påverkar även fotbollen

först ut att möta den finansiella krisen blir fotbollen. 
2008 genererade högre marknadsintäkter men minska-
de publikintäkter för hif. nu står vi inför en säsong där 
förutsättningarna har förändrats radikalt där företag 
och människor står inför en tuff utmaning, att övervinna 
krisen. vi i hif möter dessa svåra tider med respekt. 
för oss blir det ännu viktigare med goda affärsrelationer 
och att leverera en bra produkt till våra kunder - under-
hållande fotboll förblir vårt signum. 

paul myllenberg, klubbdirektör
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klUbbdirekTören

2008 blev ett bra avstamp för framtiden. fjärdeplatsen 
ger oss nya möjligheter i europa. våra talangfulla unga 
spelare, rasmus, Joel, andreas och marcus med flera 
visade vägen och gav vår ungdomssatsning högsta 
betyg. att fortsätta investera i våra ungdomsakademier 
på högstadiet och gymnasiet är en självklarhet för oss. 
ännu bättre är att satsningen delvis finansieras av de 
solidaritetsersättningar som faller ut när tidigare hif:are 
rör sig mellan klubbar i europa. spelare som vi gärna 
ser återvänder till klubben när det blir dags. dessa båda 
pusselbitar är viktiga för klubbens fortsatta framgångar.

Fotbollen måste ta ett socialt ansvar

en annan sak som ligger mig varmt om hjärtat är de 
satsningar som vi gör på ungdomarna i staden. vårt 

hiF pÅ räTT spÅr

”Det har skrivits många ord 
om vår arena Olympia. En 
sak är helt klar – den måste 
utvecklas”.

foto: bildbyrån
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seniorFoTboll

Tuff start 2008

efter stuart baxters avhopp som tränare i december 
2007 stod vi utan en huvudtränare och det var tufft. vi 
stod inför en 16-delsfinal mot psv eindhoven i uefa-
cupen i februari - en inspirerande och en utmanande 
uppgift efter vårt fina spel i cupen med flera fina skalper 
på vägen. vi fick inleda arbetet med att hitta en huvud-
tränare i ett sent skede och det var givetvis ingen dröm-
situation. det kom upp många tränarnamn, vi disku-
terade om vi skulle lösa frågan kort- eller långsiktigt. 
inriktningen var att vi skulle hitta rätt tränare, inte en 
lösning i panik.

vi blickade inåt i föreningen och visste att det fanns 
mycket kompetens. vi valde att lösa frågan genom att 
tillsätta bo nilsson som huvudtränare. med en bra 
stomme med etablerade spelare att bygga kring, ville vi 
öppna upp och satsa på våra ungdomar. det var ett 
uttalat mål för oss, att vi skulle ta vara på våra egna 
talanger. 

en rad unga spelare skickades till ett läger på kanarie-
öarna och spelade matcher mot kaiserslautern och 
rosenborg – och det gav rejäl mersmak för alla. då 
fick de unga spelarna känna på tufft motstånd, men 
också känna att steget inte är så stort som många av 
dem trodde.

Tidigt avstamp på säsongen

matcherna mot psv eindhoven kom, i och med vår 
säsong, lite för tidigt. razak Omotoyossi och adama 
tamboura anslöt sent. Oskar rönningberg gick dess-
utom sönder på landslagsturnén i januari. efter Oskars 
trista skada fick vi, mycket tacksamt, andreas Jakobs-
son att ställa upp i psv-matcherna. det blev två spel-
mässigt jämna kamper. vi spelade med två 19-åringar 
i eindhoven, både Joel ekstrand och andreas land-
gren skötte sig bra. ekstrand hade inget spel i a-laget 
före den svåra uppgiften. 

FYra i allsvenskan 
– med smak pÅ mer

Jag tror vi hade kunnat matcha psv eindhoven rejält 
med ett par tävlingsmatcher i bagaget. men det gav ändå 
ett avstamp inför allsvenskan, som var speciell med 
ett långt uppehåll under em-slutspelet och dessutom 
för första gången med 30 omgångar. det gav en in-
tensiv vårsäsong med elva matcher före em-uppehållet.

andreas ersatte andreas

efter psv-matcherna slutade andreas Jakobsson för 
gott i hif (som spelare i alla fall) och en annan andreas 
tog över hans plats – nämligen granqvist. andreas be-
hövde speltid inför em-slutspelet och vi lånade honom 
fram till em-uppehållet av premier leaguelaget Wigan.

med en stark centrallinje, andreas granqvist som mitt-
back, marcus lantz på mitten och henrik larsson på 
topp, så skapades också arbetsro för att fortsätta att 
slussa in unga spelare. det fanns en trygghet i spelet.

bäst fotboll av hiF

vi spelade bra fotboll under våren, men poängutdel-
ningen blev inte som vi hade hoppats på och förtjänat. 
vi tappade poäng i slutminuterna, vi brände ett par 
straffar och det blev kostsamt. det är målen som räknas, 
men med tanke på vårt spel kändes det som att vi 
skulle haft åtminstone fem-sex poäng mer under våren. 

foto: bildbyrån
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men fotbollen är inte alltid rättvis och det är inget nytt. 
men jag tyckte, och många med mig, att vi spelat bäst 
under den korta och intensiva vårsäsongen. vi skulle 
varit i serieledning efter elva matcher, istället fick vi 
nöja oss med 18 poäng.

Jakten på guldet

under em-uppehållet tappade vi två tunga kort. lånet 
av andreas granqvist gick ut och razak Omotoyossi 
visade med all tydlighet att han mentalt var någon an-
nanstans än i hif. Omotoyossi ville bort, men det tog 
tid innan han hittade en klubb. till slut blev det el-nasr.

vi fick prioritera att hitta en mittback och värvade hannu 
patronen från fc honka i finland. det var givet att 
blicka mot en nordisk liga då det är enklare att ta in 
spelare från liknande förhållanden. i början på juli 
startade allsvenskan igen och bland annat slog vi 
djurgården två gånger om samt aik i en mycket bra 
match på Olympia. hif hade en rad matcher utan förlust 
när vi kom in i en svacka i början av augusti och vi 
förlorade tre matcher i rad mot halmstad, ljungskile 
och gefle.

vi har funderat mycket på hur det kunde gå så. Jag är 
säker på att om vi tagit fyra poäng på de matcherna 
så hade vi varit med i guldstriden hela vägen. avståndet 
upp till kalmar och elfsborg blev för stort och vi fick 
aldrig någon direkt kontakt.

kort före transferfönstrets stängning, efter vi diskuterat 
med flera spelare, lånade vi den österrikiske lands-
lagsspelaren roman kienast från ham kam för att 
täcka upp tomrummet efter razak Omotoyossi. kienast 
kom till oss i en period då vårt spel inte fungerade och 
han fick egentligen ingen riktigt ärlig chans. däremot 
tog rasmus Jönsson chansen och visade vilken jätte-
potential han besitter.

kvalplats till UeFa europa league

det blev brons till slut (fjärdeplats i allsvenskan) och 
känslan är splittrad – bra att vi kunde ta en plats som 
ger kvalspel till uefa europa league 2009, men också 
en liten besvikelse då vi hade chansen att slåss om 
guldet med ett så bra lag som vi hade. laget fick också 
några tråkiga skador som ställde till det för oss på 
hösten, även om det tillhör spelet så kändes det surt.

satsningen på unga spelare och vårt fina spel under 
stora delar av säsongen var givetvis mycket glädjande. 
hif var den klubb 2008 som släppte fram flest unga 
spelare och inte minst spelare från egna leden. det tog 
ett tag innan vi fick det erkännandet. tidigare har hif 
haft en felaktig stämpel på sig att bara satsa på ut-
ländska spelare.

Årets besvikelse

en stor besvikelse under 2008 var förstås vår insats i 
svenska cupen där vi åkte ut mot valsta syrianska 
under cuphelgen i gävle. upplägget i cupen var inte 
lyckat, men det försvarar förstås inte vår insats. vi satsar 
på cupen som ger en god chans till spel ute i europa, 
så det var en stor missräkning.

lovande framtid

klubben ska fortsätta på den vägen och ge våra unga 
spelare chansen, tryggt uppbackade av den etablerade 
stommen och kryddat med utländska spelare. det är 
framtiden och jag är säker på att publiken och våra 
trogna supportrar håller med om vår linje. vi ska satsa 
vidare på våra ungdoms- och juniorlag och låta spelare 
få chansen i a-laget när de visat att de förtjänat det. 

bo nilsson fortsätter som huvudtränare 2009 och vi har 
flyttat upp per-Ola ljung som assisterande tränare till 
100% och omorganiserat och spetsat ungdomsavdel-
ningen. peter gerhardsson har lämnat tränarteamet för 
att prova lyckan som huvudtränare i häcken och det 
är bara att önska honom lycka till i 28 matcher...

Jag tycker det ser bra ut inför 2009 års säsong i all-
svenskan. vi har hittills fått behålla våra spelare och 
gjort kompletteringar av en redan stark trupp, våra 
spelare fortsätter att utvecklas och många får chansen 
i de olika landslagen. Jag är säker på att vi kommer 
hävda oss mycket väl i allsvenskan. i sommar blir det 
kval till uefa europa league och förhoppningsvis kan 
vi gå minst lika långt som förra gången. det behöver 
svensk fotboll!

Jesper Jansson, sportchef
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sammansTällning a-lags FoTboll

a-TrUppen – maTCher

speldag moTsTÅnd inFo resUlTaT

2008-01-24 hif - ängelhOlms ff vänskapsmatch 3 - 1

2008-01-30 sk brann - hif vänskapsmatch 1 - 1

2008-02-06 strömsgOdset if - hif vänskapsmatch 4 - 3

2008-02-13 psv eindhOven - hif uefa cupen Omg 16-delsfinal 2 - 0

2008-02-21 hif - psv eindhOven uefa cupen Omg 16-delsfinal match 2 1 - 2

2008-03-01 hif - rOsenbOrg bk vänskapsmatch 1 - 2

2008-03-08 hif - ac hOrsens vänskapsmatch 3 - 2

2008-03-16 dynamO briansk - hif vänskapsmatch 1 - 1

2008-03-19 hamarkamraterna - hif vänskapsmatch 0 - 1

2008-03-31 gif sundsvall - hif allsvenskan Omg 1 0 - 3

2008-04-06 hif - halmstads bk allsvenskan Omg 2 1 - 1

2008-04-10 lJungskile sk - hif allsvenskan Omg 3 0 - 2

2008-04-13 hif - gefle if allsvenskan Omg 4 2 - 2

2008-04-17 hammarby if - hif allsvenskan Omg 5 2 - 1

2008-04-20 hif - ifk nOrrköping allsvenskan Omg 6 2 - 2

2008-04-23 kalmar ff - hif allsvenskan Omg 7 4 - 2

2008-04-28 hif - malmö ff allsvenskan Omg 8 4 - 2

2008-04-30 fc gute - hif svenska cupen Omg 2 3 - 4

2008-05-03 if elfsbOrg - hif allsvenskan Omg 9 1 - 0

2008-05-07 hif - örebrO sk allsvenskan Omg 10 1 - 0

2008-05-11 trellebOrgs ff - hif allsvenskan Omg 11 1 - 3

2008-05-17 valsta syrianska - hif svenska cupen Omg 3 2 - 1

2008-06-22 hif - fc Zenit vänskapsmatch 0 - 1

2008-06-25 elite 3000 - hif vänskapsmatch 2 - 5

2008-06-28 hif - esbJerg fb vänskapsmatch 1 - 2

2008-07-03 hif - gais allsvenskan Omg 12 1 - 0

2008-07-07 ifk götebOrg - hif allsvenskan Omg 13 1 - 1

2008-07-15 hif - aik allsvenskan Omg 14 2 - 1

2008-07-21 hif - dJurgårdens if allsvenskan Omg 15 2 - 0

2008-07-27 dJurgårdens if - hif allsvenskan Omg 16 1 - 2

2008-08-04 hif - gif sundsvall allsvenskan Omg 17 2 - 1

2008-08-11 halmstads bk - hif allsvenskan Omg 18 3 - 1

2008-08-17 hif - lJungskile sk allsvenskan Omg 19 0 - 1

2008-08-26 gefle if - hif allsvenskan Omg 20 3 - 0

2008-09-01 hif - hammarby if allsvenskan Omg 21 5 - 1

2008-09-14 ifk nOrrköping - hif allsvenskan Omg 22 3 - 4

2008-09-24 hif - kalmar ff allsvenskan Omg 23 1 - 0

2008-09-30 malmö ff - hif allsvenskan Omg 24 1 - 2

2008-10-04 hif - if elfsbOrg allsvenskan Omg 25 2 - 2

2008-10-20 örebrO sk - hif allsvenskan Omg 26 3 - 1

2008-10-25 hif - trellebOrgs ff allsvenskan Omg 27 1 - 1

2008-10-28 gais - hif allsvenskan Omg 28 0 - 3

2008-11-02 aik - hif allsvenskan Omg 29 3 - 1

2008-11-09 hif - ifk götebOrg allsvenskan Omg 30 2 - 1
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pl lag m v o F mÅl p

1. kalmar ff 30 20 4 6 70-32 64
2. if elfsborg 30 19 6 5 49-18 63
3. ifk göteborg 30 15 9 6 50-26 54
4. helsingborgs if 30 16 6 8 54-41 54
5. aik 30 12 9 9 36-32 45
6. malmö ff 30 12 8 10 51-46 44
7. örebro sk 30 11 9 10 36-39 42
8. halmstads bk 30 11 8 11 41-38 41
9. hammarby if 30 11 8 11 44-51 41
10. trelleborgs ff 30 9 13 8 33-31 40
11. gais 30 9 11 10 30-36 38
12. djurgårdens if 30 9 9 12 30-41 36
13. gefle if 30 7 7 16 33-42 28
14. ljungskile sk 30 6 6 18 23-25 24
15. gif sundsvall 30 5 7 18 26-52 22
16. ifk norrköping 30 4 8 18 31-58 20

allsvenskan 2008

adama tamboura 27 0 1 0 1 0 29 0 3 0
andreas granqvist 11 1 1 1 0 0 12 2 2 0
andreas Jakobsson 0 0 0 0 2 0 2 0 3 1
andreas landgren 19 1 1 0 2 0 21 1 7 0
christoffer andersson 28 9 2 0 2 0 32 9 8 0
christoffer nilsson 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
daniel andersson 30 0 2 0 2 0 34 0 6 0
denilson  1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
eldin adilovic 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
erik Wahlstedt 24 0 1 0 0 0 25 0 7 0
fredrik Olsson 2 0 0 0 0 0 2 0 7 1
fredrik svanbäck 12 0 0 0 0 0 12 0 5 2
hampus nilsson 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
hannu patronen 17 1 0 0 0 0 17 1 1 0
henrik fribrock 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
henrik larsson 27 14 1 0 2 0 30 14 7 6
isaac chansa 22 3 1 0 1 0 24 3 6 0
Jabu mahlanhu 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Joel ekstrand 26 0 2 0 2 0 30 0 7 1
Johan eiswhold 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Johan falkesäter 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0
kaka  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
leandro castan 0 0 0 0 1 1 1 1 3 0
marcus bergholtz 13 0 1 0 0 0 13 0 4 0
marcus lantz 21 3 1 0 2 0 24 3 7 0
marcus nilsson 12 0 0 0 0 0 12 0 2 0
martin kolár 4 0 2 0 2 0 8 0 8 0
mattias unkuri 18 0 1 0 0 0 19 0 8 1
may spiwe 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
mike sserumagga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ólafur skúlasson 8 0 0 0 2 0 9 0 5 0
Oscar berglund 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Oskar rönningberg 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
patrik åström 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
pär hansson 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
rasmus Jönsson 18 4 2 0 0 0 20 4 3 0
razak Omotoyossi 10 2 1 2 2 0 13 4 3 2
rené makondele 29 9 2 1 2 0 33 10 8 2
roman kienast 12 3 0 0 0 0 12 3 0 0
samir beloufa 0 0 1 0 0 0 1 0 5 0
skuru mandla 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
tobias holmqvist 2 2 0 0 0 0 2 2 5 1
viktor agardius 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

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

sTaTisTik

spelare                                   allsvenskan         svenska CUpen           UeFa-CUpen                    ToTalT                         Träning

foto: bildbyrån



hif-kalmar ff 1-0
24 september. Målskytt i HIF: Henrik Larsson.
Publik 13.014
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UngdomsFoTboll

2008 var året då vi åter såg flera av våra spelare från 
ungdomsverksamheten debutera i a-laget. Joel ekstrand 
kom direkt in i hetluften mot psv i uefa-cupen, medan 
rasmus Jönsson, marcus bergholtz och Johan eis-
wohld gjorde debut i allsvenskan under året. hif kan 
också glädja sig åt att hela 11 spelare i dagens a-trupp 
kommer från ungdomsverksamheten, positivt för för-
eningen och inspirerande för egna talanger att se möjlig-
heterna i framtiden.

Utbildningsfilosofi

hif:s syn på hur vårt a-lag skall spela fotboll speglar 
också arbetet med vår talangutveckling. bra passnings-
spel, teknik och god speluppfattning är grundbultar i 
vårt träningsupplägg för våra ungdomar. i matcher öns-
kar vi att våra lag skall ha ett stort bollinnehav och vara 
spelförande. vi tror denna grundidé skapar bättre för-
utsättningar även individuellt för att ta det stora steget 
från ungdomsspelare till allsvensk spelare.

resultatmässigt var också 2008 ett lyckat år med final-
spel i u21-sm och slutspel för juniorlaget. vårt p15-
lag var i sm-final, samt finalspel i både nordic cup och 
sverige cupen för våra p14 pojkar.

individuellt har hif som vanligt varit rikligt representera-
de i våra landslag från u21 till p15. förhoppningsvis 
kommer någon av våra duktiga spelare att represen-
tera sverige i kommande u-21 em som bland annat 
spelas i helsingborg.

Utvecklingscentra

2008 var första året hif som en av tre klubbar deltog i 
elitprojektet för svff. detta har gett oss möjligheten 

ForTsaTT sTorsaTsning
pÅ UngdomsFoTboll

att kvalitetsförbättra verksamheten och öka den externa 
och interna utbildningen. året avslutades med en mycket 
givande utbildningsresa till feyenoord och psv för 
delar av våra u-tränare. vi tror det är viktigt att ”lyfta” 
blicken utanför sveriges gränser för att få impulser för 
framtidens talangutveckling.

hiF-samarbete

hif har under flera år haft en strävan att utveckla 
samarbetet med klubbar i närområdet. 2008 har vi tagit 
ett stort ansvar som elitförening genom spelar- och 
tränarutbildning hos lokala klubbar, men även pers-
torp, hässleholm, örkelljunga och österlen har tagit 
del av samarbetet. genom nisse larsson och Jonas 
Ohlanders försorg har både kunskap och hif good-
will förmedlats till dessa klubbar.

skola – fotboll

en av nyckelfaktorerna i hif:s fotbollsutbildning är sam-
arbetet med skolor. petersven skolan är nu fullt ut-
byggt för högstadiet och detta tillsammans med det 
mångåriga samarbetet med filbornaskolan, ger de 
bästa unga spelarna i klubben en möjlighet till värdefull 
extra träning från 13 till 19 år. att under dagtid 2-3 dagar 
i veckan arbeta med individuell teknisk träning, skapar 
ökade förutsättningar för den enskilde att bli en bättre 
fotbollsspelare. 

avslutningsvis vill jag passa på att berömma våra 
duktiga ungdomstränare och ledare för ett fantastiskt 
arbete. det är de 1000-tal timmar ni engagerar er i hif 
som är nyckeln till en framgångsrik ungdomsverksamhet.

hans carell, fotbollskoordinator

”En av nyckelfaktorerna 
i HIF:s fotbollsutbildning är 
samarbetet med skolor.”

”11 spelare i dagens A-trupp kommer 
från ungdomsverksamheten”
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hif-aik 2-1
15 juli. Målskyttar i HIF: Christoffer Andersson och Henrik Larsson.
Publik 11.703



fotboll, numera med positionen nationalsporten är ett 
begrepp som sätter känslor i svallning, skapar rubriker 
i media, blir ett naturligt samtalsämne vid fikabordet, i 
styrelserummet och ett kommunikativt verktyg för mark-
naden. det är något alldeles speciellt med fotboll.

spelet är enkelt, lätt att förstå, lätt att prova, lätt att 
tycka om. det finns inga andra idrotter som skapar lika 
stort intresse på så många olika nivåer – från matchen 
mellan de hastigt ihopsamlade kompisgängen i för-
skolan, till de professionella stjärnorna som möts på 
världens förnämsta arenor.

fotboll ger form och mönster åt alla de där grundläg-
gande känslorna som vi då och då måste få utlopp för. 
alla kan se, uppleva och älska fotboll, utan att själva ens 
behöva vara på planen. glädje i medgång, förtvivlan i 
motgång. fotboll för samman, fotboll är helt och full-
ändat i all sin enkelhet. hif lever. för somliga är hif 
rent av själva livet.

hiF i olika media

marknadsvärdet på hif ökar stadigt. intresset för fot-
boll bland allmänheten samt medias mer uttalade sats-
ningar på nationalsporten, fotboll, medför att tillgäng-
ligheten till, såväl nationell som internationell fotboll, 
ökar för alla. detta gör att näringslivet ser satsningar 
på fotboll som ett alltmer attraktivt sätt, att via media, 
exponera sina varumärken.

den gångna säsongen exponerades hif inte mindre 
än 317 tillfällen i de större tv-kanalerna, en total 
visningstid uppgående till 53 timmar och 10 minuter! 
totalt sågs dessa inslag av imponerande 65 miljoner 
människor.
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marknad oCh pUblik

2008 en säsong där vi 
ÅTerTog vikTig mark!

förutom i tv så är hif ett intressant ämne att spekulera, 
dokumentera och granska. 615 olika bilder förstärkte 
de spaltkilometer som det skrevs om hif under 2008, 
enbart bilderna motsvarar 177 helsidor! för att köpa 
detta utrymme skulle vi behöva investera drygt 17 mkr. 

genom de nya mediakanalerna som mobilen, internet  
och webb-tv är konsumtionen av hif smått fantas-
tisk. att helsingborgs if är ett attraktivt och kostnads-
effektivt sätt för helsingborg att marknadsföra sig med 
står utom allt tvivel!

vi försöker tänka som ett företag

varumärket helsingborgs if vilar på en lång rad histo-
riska värden och traditioner som vi gärna värnar om. 
men vi är också medvetna om att vi är utsatta för en allt 
hårdare konkurrens från den övriga underhållningsin-
dustrin. Jo, ni läste rätt, underhållning – med andra ord 
menas att vi arbetar målmedvetet för att se till att den 
produkt vi levererar alltid matchar publikens, support-
rarnas, våra samarbetspartners och medias förvänt-
ningar. vi har ett passionerat förhållande till vad vi gör 
och vill att hif ska vara ett lag som alla kan vara del-
aktiga i och känna stolthet över. konkurrens är dock 
alltid väldigt nyttigt då organisationen och kreativiteten 
sätts på prov – vilket ofta leder till en positiv utveckling!

”Det finns inga andra idrotter 
som skapar lika stort intresse på 
så många olika nivåer...”

foto: bildbyrån
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marknad oCh pUblik

hiF partner

många företag, stora som små, har på olika sätt funnit 
sammarbetsformer i att vara hif partner. vår ”försälj-
ningsportfölj” har breddats de senaste 2-3 åren för att 
motsvara företagens förväntningar.

förutom platser i olika former på läktaren erbjuder vi 
ett av nv-skånes absolut starkaste företagsnätverk, bra 
exponeringsmöjligheter samt representationsmöjlig-
heter. vi har tillsammans med våra partners skapat en 
mötesplats och relationsarena som är till stor glädje 
för många företag – lokala såväl som internationella. 
mer än en affärsförbindelse har fötts och utvecklats i 
kombination med hif partners. under året arrangerar 
vi dessutom många aktiviteter där värdefulla affärs-
relationer skapas.

vi är oerhört stolta att drygt 1000 företag på ett aktivt 
sätt har gjort ett val; att satsa på helsingborgs if. vår 
ambition och målsättning är att på ett affärsmässigt sätt 
hantera och utveckla våra företags investering i hif!

olympia – Fotbollens högborg 
snart ett minne blott?

december 1993 flyttade hif in i sveriges nyaste och 
mest moderna fotbollsarena – Olympia. publiken fick 
dock se Olympia byggas om under hela säsongen 
1993! publikrekordet mot ifk göteborg den 17 juni, 
17.314, står sig ännu. under flertalet år gjordes många 
studie-besök från andra elitklubbar, inte bara fotboll, 
samt kommuner!

att Olympia är ett starkt varumärke det vet vi. under 
2008 har det diskuterats mycket om idrottsarenors 
namn. allt fler kommersiella arenor, med ishockeyn 
som föregångare, har fått företagsnamn.

helsingborgarna vill dock behålla namnet Olympia. 
för aktiva, journalister och fotbollsrörelsen är Olympia 
fortfarande i topp bland de svenska arenorna.

swedbank stadion i malmö, (nya) gamla ullevi i göte-
borg, swedbank arena solna, borås arena, samtliga 
är beslutade att de skall byggas, byggs just nu eller är 
klara. samtliga dessa klubbar som är involverade inser 
vikten och ser möjligheterna med en ny arena för att 
skapa än bättre förutsättningar för att utvecklas. is-
hockeyn har redan gjort denna resa, senast rögle bk 
med lindab arena, och fått stora positiva effekter av 
satsningen. 

vi är stolta över vårt Olympia, den gröna mattan som 
är unik i sitt slag, läget på arenan som är mitt inne i 
helsingborg med grönskande områden runt om, men 
det är dags för nästa steg.

kan ett företags investering i hiF vara 
en sponsring av en samhällsutveckling?

genom företagens delaktighet i hif på olika sätt är 
företagen dessutom i allra högsta grad med i våra en-
gagemang, såväl på plan som utanför fotbollsplanen.
genom åren har vi på olika sätt mött våra partners, 
som vi väljer att kalla våra investerare/sponsorer, för-

”...erbjuder vi ett av NV-Skånes 
absolut starkaste företagsnätverk”
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väntan på upplevelse, representation, exponering och 
kommunikation. givetvis är det många förutom vi som 
tycker om fotboll och vill att helsingborg skall ha ett 
framgångsrikt lag i högsta serien – men det är så 
mycket mer än så.

många inser också värdet av att hif är med och byg-
ger en plattform för framtiden – för det samhälle vi vill 
leva i.

när man ser hif:s emblem i olika sammanhang tänker 
man först och främst på fotboll. men våra partners skall 
genom sin delaktighet och engagemang vara en del av 
den inre kärnan i hif vilket ger helt andra värden att 
prata om.

• hur hif på ett aktivt sätt är med och inspirerar   
 andra fotbollsklubbar i regionen att utvecklas 
 och ta hand om framtidens ungdomar.
 
• när hif möter alla 6:e klassare i regionen och   
 informerar om idrottens grundvärderingar och 
 hif:s betydelse för helsingborgaren. dessutom 
 får samtliga elever en upplevelse på Olympia 
 i samband med en allsvensk hemmamatch.

• när de goda krafterna kring hif samverkar och   
 skapar bra förutsättningar för tjejdagen som   
 resulterade i 146.000 kr i bidrag till rosa bandet.

• självklart är hif partners även delaktiga i det   
 viktiga arbete som görs inom hif:s ungdoms-
 verksamhet, en satsning som har visat sig 
 vara väldigt lyckad och ses som ett föredöme 
 i fotbollssverige. 

• hif som en positiv förebild för många har även   
 engagerat sig i olika miljöprojekt, ett sätt 
 för oss att göra aktiva val för att påverka miljön.

• när hif partners investerar i hif får de många   
 värden tillbaka – men de hjälper också många
 tusentals ungdomar att hitta egna plattformar 
 av normer och värderingar, som blir en viktig del 
 av deras framtid.

bollen, har ofta kallats världens bästa leksak. men som 
vi hoppas alla förstår, är den mycket mer än så.

rickard nilsson, marknadschef

”Vår ambition och målsättning 
är att på ett affärsmässigt 
sätt hantera och utveckla våra 
företags investering i HIF!”

foto: marcus mellgren



#21  ChrisToFFer andersson 

[född 1978. 24 a-landskamper]

smålänning som efter några år i norge och 
tyskland återvände till Olympia sommaren
2007. tuff och oöm kille som förmodligen 
kan spela på vilken position som helst. 
gjorde hela 9 mål som yttermittfältare 
under säsongen 2008.



sverige i em-slutspelet hade mittfältaren med sin mål-
aptit varit ett vapen. han har dock hunnit med 24 a-
landskamper, då främst som ytterback.

i juryn fanns hif:s klubbdirektör paul myllenberg, anders 
rydberg (från rydbergs ur) och hd.se-läsarna som 
tillsammans hade en röst. henrik larsson var en tuff 
medtävlare, men det blev alltså christoffer andersson 
som tog priset. 

christoffer andersson återkom till hif 2007 efter att 
ha varit proffs först i norska lilleström sk och sedan 
en period i tyska hannover 96. han kom till hif i första 
vändan 1996 och då stannade smålänningen (moder-
klubben är nybro if) till 2003.

christoffer gjorde 28 matcher i allsvenskan – han mis-
sade alltså ett par matcher, daniel andersson spelade 
alla 30 och rené makondele 29.

de Fem senasTe ÅreTs hiF-are:

2008 christoffer andersson
2007 henrik larsson
2006 erik Wahlstedt
2005 atiba hutchinson
2004 mattias lindström
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ÅreTs hiF:are

bildbyrån

det blev en spännande hif-säsong med många riktigt 
bra matcher. en spelare som höll hög standard under 
hela säsongen var christoffer andersson, som passade 
på att fylla 30 år i oktober i fjol. han fick också en 
speciell present några veckor senare – christoffer blev 
utsedd till årets hif:are 2008! för andra gången dess-
utom!

- Det är klart det var en stor ära att få utmärkelsen, 
konkurrensen var tuff och jag hade inte väntat mig 
det. Det är givet att guldklockan kommer att vara ett 
väldigt kul minne för mig när karriären tar slut en dag. 
Jag trodde inte jag skulle få utmärkelsen en andra 
gång. Nu kan jag ha en klocka på båda armarna.

allroundspelaren christoffer andersson fick ta emot 
priset före avsparken i sista allsvenska matchen mot 
ifk göteborg (hif-seger med 2-1). första guldklockan 
fick han ta emot 2001.

den ettrige spelaren hade tidigare inte gjort sig känd 
som någon direkt målskytt, men under 2008 blev han 
ett offensivt vapen av rejäla mått och svarade för hela 
nio mål. ett mycket imponerande facit av en mittfältare 
som håller till på kanten i laget. christoffer spelade även 
ytterback i några matcher under 2008.

- Det kommer alltid chanser när ett lag spelar som 
HIF, med mycket offensiv och då kan det passa 
bra att komma i en andravåg och avlasta anfallarna. 
Men nio mål trodde jag inte det skulle bli.

guldklockan som kommer från rydbergs ur blev 
christoffers med motiveringen ”han har en oerhört stark 
karaktär, är envis och stark och har i allra högsta grad 
bidragit till lagets fina prestationer i årets allsvenska 
med sina nio mål”.

christoffers framfart i allsvenskan under 2008 fick 
många rubriker och det fanns en hel del experter som 
tyckte att han förtjänade en plats i landslaget. men så 
blev det tyvärr inte – för med tanke på hur det gick för 

ChrisToFFer blev 
ÅreTs hiF:are – igen
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mediCinska TeameT

sammanfattning för året

medicinska teamet har under 2008 utgjorts av fem 
personer, ioannis kostogiannis, läkare och medicinskt 
ansvarig, harald roos, läkare, martin berg, sjukgymnast 
och ansvarig för rehabilitering, david söderstjerna, sjuk-
gymnast samt christer Olsson, fystränare och ansvarig 
för konditions- och styrketräning. 

martin och christer är heltidsanställda av hif, medan 
harald och ioannis arbetar på konsultbasis. david är 
timanställd för att ta hand om u-laget och vid behov 
vikariera i a-laget. martin och christer deltar i alla trä-
ningar och matcher för a- och b-lag. läkare finns vid 
alla hemmamatcher, vid en träning per vecka samt i 
övrigt vid behov. telefonkontakt mellan teammedlem-
marna förekommer i princip dagligen.

arbetsmodell

vid varje skada genomgår spelaren undersökning, be-
handling eller operation och därefter rehabilitering. 
under hela rehabiliteringen sker fysträning parallellt. 
efter rehabiliteringsperioden går spelaren in i fysträ-
ning, ofta sker den på fotbollsplanen och med fot-
bollslika moment. detta måste spelaren alltid genomgå 
innan han kan gå in i full fotbollsträning. 

i hif finns en stark kultur för fysträning. denna träning 
har genom åren utvecklats och tar större och större 
del i träningsupplägget. varje säsong inleds med för-
säsongsträning och under säsongen fortsätter fys-
träningen kontinuerligt. för att utvärdera effekten av 
träningen genomgår alla spelare ett testbatteri 3-4 
gånger per år. spelarnas styrka, kondition, snabbhet 
och rörlighet testas. detta i kombination med kunskap 
om skadehistorik ligger till grund för spelarens indivi-
duella träningsupplägg. fysträningen syftar först och 
främst till att vara skadeförebyggande, men även att 
vara prestationsökande. 

Färre anTal 
skador 2008

betydande långtidsskador

varje år gör det medicinska teamet analyser av året 
som gått och 2008 hade vi totalt sett färre antal skador 
jämfört med de senaste åren. hif brukar i detta avse-
ende hävda sig bra i jämförelse med de andra lagen i 
allsvenskan. speciellt har vi med strikta målbeskriv-
ningar för rehabiliteringsprocessen kunnat reducera 
antalet återfallsskador. tyvärr uppkom några skador av 
allvarligare slag och dessa var därför både tidskrävande 
avseende läkning och rehabilitering. det är framförallt 
korsbandsskador i knäleden som avses och detalj-
analys av dessa skador visar att de framförallt var or-
sakade av yttre våld, en typ av skademekanism som 
är mycket svår att förebygga. i fysträningen under 2009 
kommer vi att fortsätta att arbeta med och utveckla 
den skadeförebyggande träningen och förhoppningsvis 
på så sätt ytterligare minska både antalet skador och 
skadetiden.

bildbyrån

bildbyrån
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landslagsUppdrag

a-landslags-
Uppdrag

sverige

• henrik larsson
• andreas granqvist
• Oskar rönningberg

Finland

• hannu patronen
• fredrik svanbäck  

island

• Ólafur skúlasson

österrike

• roman kienast
  
benin

• razak Omotoyossi 

mali

• adama tamboura 
 
kongo

• rené makondele

Zambia

• isaac chansa

Uganda

• mike sserumagga

algeriet

• samir beloufa

hif fick med två spelare i em-slutspelet 2008, som var 
delat mellan österrike och schweiz. henrik larsson 
gjorde comeback på den stora internationella scenen 
och andreas granqvist togs ut efter sin mycket fina 
vår i hif.

em-truppen presenterades under mycket hysch-hysch. 
granqvists namn kom relativt snabbt och var en över-
raskning. henrik larssons namn kom sist – han hade 
tidigare sagt nej till landslaget, men var nu alltså till-
baka igen. 

sverige mot grekland

det fanns en hel del förväntningar på sverige inför 
em-slutspelet och det började bra med en 2-0-seger 
mot grekland i en rätt konstig match. grekerna spelade 
väldigt passivt och de regerande europamästarna anföll 
bara sporadiskt. henrik larsson var bra och hittade 
Zlatan ibrahimovic som gjorde 1-0 efter 67 minuter. 
fem minuter senare var larsson med i uppbyggnaden 
till petter hanssons 2-0-mål. henrik larsson spelade 
hela matchen, medan andreas granqvist blev kvar på 
bänken.

henrik och Zlatan

i andra gruppspelsmatchen väntade en av em:s största 
favoriter – spanien. henrik larsson och Zlatan bildade 
på nytt anfallspar. 1-1 stod sig länge, men på tilläggstid 
slog spanska storstjärna, david villa, till och gjorde 2-1. 
henrik larsson spelade 87 minuter medan andreas 
granqvist åter igen fick nöta bänk.

ryssland sprang sönder blågult i sista gruppspels-
matchen och det kunde ha blivit större siffror än 2-0. 
Zlatan och henrik larsson spelade åter på topp. gran-
qvist fick för tredje matchen i rad sitta på bänken, men 
som debutant i em-truppen fick han nyttiga erfaren-
heter med sig hem.

TvÅ hiF-are i 
slUTspelsTrUppen

Ungdoms-
landslag

U21-landslag 

• pär hansson, -86:a
• andreas landgren, -89:a  

p19-landslag (-89:or)

• Joel ekstrand
• Johan falkesäter
• andreas landgren
• marcus bergholtz
• marcus danielsson
   
p18-landslag (-90:or) 

• konrad andersson
• Johan eiswohld
• christopher nilsson
• hampus nilsson
• linus persson
• rasmus Jönsson

p17-landslag (-91:or) 
• samuel aziz
• Jacob thordson
• sebastian carlsén

p16-landslag (-92:or) 

• emil åberg      

p15-landslag (-93:or) 
• lucas Ohlander
• mikael berglund- 
   bengtsson

mer info på www.hif.se
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hif-hammarby 5-1
1 september. Målskyttar i HIF: Christoffer Andersson, Henrik Larsson 2 st, Hannu Patronen och Roman Kienast.
Publik 10.526
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meriTTeCken

meriTTeCken i

Stora klubbmärket i silver

• niklas appelberg 
• martin berg
• Oscar berglund
• Olof carlius
• rickard davenell
• peter gerhardsson
• paul myllenberg
• gunilla persson
• adama tamboura
• benny Wahlgren

meriTTeCken ii

Lilla klubbmärket med guldkrans

• frederik ericsson
• Jan eskilsson
• mona hansson
• lars Jonsson
• fredrik svanbäck 

meriTTeCken iii

Manschettknappar

• magnus nilsson

meriTTeCken iv

Guldur

• sten-inge fredin
• ulrik Jansson
• harald roos

UTmärkelser 2008

ingvar Weneheds Fond¨

• rasmus Jönsson, J-lag (u-lag)

berTil hanssons minnesFond

• kristian eriksson, u-p16

igo´s hederspris

• Johan eiswold, J

erik nilssons Fond

• robin book, p16

arne linders hederspris

• martin doung, p14

holger perssons Fond

• Jesper lundborg, p12

bill peTTersson Fond

• sebastian carlius, p10

JoJJes hederspris

• andreas linde, målvakt ungdom

smarT reFill/baCapp:s pris Till 
god lagkamraT inom TipseliTgrUppen

• christian eliasson

pUma-priseT Till nYkomlingar

• Joel ekstrand
• rasmus Jönsson
• marcus bergholtz
• Johan eiswold
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heders- oCh sTändiga ledamöTer

hedersordFörande

ingvar Wenehed .................................................2000

sTändiga ledamöTer (nu levande)

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

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

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

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

ingvar Wenehed .................................................1998

urban stoltz .......................................................1998

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

per-Ola ljung .....................................................2001

åke bengtsson ...................................................2002

ulf lauritzson .....................................................2002

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

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

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

heders- oCh sTändiga 
ledamöTer
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FUnkTionärer

helsingborgs iF 2008

senioravdelningen

sporTCheF

• Jesper Jansson

CheFTränare

• bo nilsson

assisTerande Tränare

• per-Ola ljung
• peter gerhardsson

mÅlvakTsTränare

• sven andersson

maTerialFörvalTare

• sverker eliasson

läkare

• harald roos
• ioannis kostogiannis

sJUkgYmnasT

• martin berg
• david söderstjerna

FYsTränare

• christer Olsson

TipseliT verksamheTen

TipseliT Tränare

• per-Ola ljung
• lars bakkerud

assisTerande Tränare

• leif troedsson

lagledare

• staffan eliasson

J-lag

Tränare/ass.Trän

• ulrik Jansson
• dejan pavlovic

lagledare

• kenneth sjöberg

p 16-lag

Tränare

• ronny elgström
• mats eliasson

lagledare

• fredrik richter

UngdomsUTskoTT

• ingemar nilsson
• mats ekberg
• per persson 
• nils larsson
• Jonas Ohlander
• hans carell
• stefan Jansson

FoTbollsansv. Ungdom

• nils larsson
• Jonas Ohlander

mÅlvakTsTränare

• christian ljung
• christian carlström
• lars Jonsson

FYsTränare poJkeliT

• gert bengtsson
• mats nilsson

parkplansansvarig

• per persson

veTeranlag

• bert Olsson
• roger krantz

p15

pål Olsson
derik Wahlgren
Jens karlsson

p14

• arne kastenbom
• roger Winroth
• tobias Wendrup-hedberg
• peter Werner

p13

• patrick karlsson
• pär holmberg
• mikael fäldt

p12

• håkan andersson
• patrick bubicic
• magnus nilsson
• Joel sjöblom
• mikael lundborg

p11

• bo holm
• Jan eskilsson
• leif Osterman
• björn kideborn

p10

• björn hellberg
• hans gribbling
• tomas thomasson
• gustav engholm

p9

• andreas kristiansen
• niklas appelberg
• michael ibsen
• Jesper Jansson
• dennis pettersson
• benny Wahlgren
• rickard davenell
• niklas duarte

p8

• patrick lindberg
• magnus ljungberg
• lars-Olov pennander
• håkan nordkvist
• derik Wahlgren
• Jan eskilsson
• enes hasic
• Joakim gunnarsson

p7

• Olof carlius
• niklas appelberg

p6/5

• tomas pettersson
• mikael palmberg
• brane miljatovic
• lars-Olov pennander
• christian nilsson

kansli 
helsingborgs iF

klUbbdirekTör

• paul myllenberg

redovisningsansvarig

• per-Ola lindahl

ekonomiassisTenT

• anna Johansson

FoTbollskonsUlenT

• berne steen (arena)
• stefan Jansson

FoTbollskoordinaTor

• hans carell

proJekT/medlem

• fia nilsson

reCepTion/shop

• stefan nilsson
• anna hersö
• susanne kjelsson

maTerialFörvalTare

• sophie carlström

hiF serviCe ab

marknadsCheF

• rickard nilsson

sälJare

• Joel sandborg 
• theresia lindkvist

inFormaTionsCheF

• frederik ericsson

bilJeTTansvarig

• christian nilsson

driFTsCheF

• magnus nilsson

lokalvÅrdare

• gunilla persson

vakTmäsTare

• neil cudmore
• kent sjöberg
• stig svensson
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FörvalTnings-
beräTTelse

vår målsättning att sluta säsongen på någon av de fyra 
första platserna i allsvenskan uppfylldes och hiF har där-
igenom återigen kvalificerats sig för spel i europa.

de ekonomiska förutsättningarna inför 2009 med en finan-
siell kris under hösten 2008 och en begynnande djup låg-
konjunktur medför en stor osäkerhet inför 2009.

hiF:s  vision:

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

styrelsens arbete

vid ordinarie årsmöte februari 2008 omvaldes sten-inge fredin 
som ordförande, liksom ledamöterna krister azelius, christer 
fermvik, bo henriksson, björn nilsson, eva-marianne nilsson, 
lars öijer medan annelie Johansson valdes in som ny styrelse-
ledamot.

harald roos hade undanbett sig omval medan Jesper Jansson 
anställdes som sportchef i hif. av den anledningen kunde han 
inte längre ingå i styrelsen.

styrelsen konstituerade sig med lars öijer som vice ordförande 
och ledamot i ekonomiutskottet, krister azelius som sekreterare 
och ledamot i säkerhetsutskottet, christer fermvik som ledamot 
i fotbollsutskottet, bo henriksson som ledamot i arenautskottet, 
annelie Johansson som ledamot i marknads- och kommunika-
tionsutskottet, björn nilsson som ledamot i marknads- och 
kommunikationsutskottet samt eva-marianne nilsson som leda-
mot i ekonomiutskottet.

under 2008 har styrelsen haft 12 protokollförda sammanträden.

enligt hifs stadgar har styrelsen rätt att välja ordförande och 
en ledamot till hifs valberedning och styrelsen valde under året 
lars Johansson som ordförande och hans nelson till ledamot.

medlemmar

hif har under året arbetat för att öka antalet medlemmar och på 
längre sikt nå upp till visionen om 10.000 medlemmar. antalet 
medlemmar för 2008 stannade vid 2627. därför fortsätter arbetet 
att rekrytera medlemmar men för 2009 är det realistiska målet 
4000.

kansliet

hif fastställde inför 2008 en ny organisationsstruktur organiserad 
i tre avdelningar - försäljning & marknad, sport samt arena – 
under ledning av klubbdirektören paul myllenberg som till sin 
hjälp har en ekonomiavdelning. två medarbetare lämnade på 
egen begäran sina tjänster i samband med årsskiftet, susanne 
kjellsson och magnus nilsson.

sportens organisation

Jesper Jansson anställdes som sportchef i början av 2008 
medan hans carell numera har rollen som koordinator för våra 
inflyttade spelare. han har också varit ansvarig för det utveck-
lingscentra som svenska fotbollsförbundet beslöt tilldela hif 
för att utbilda och utveckla unga spelare.

bo nilsson fortsätter som a-lagstränare även 2009. peter ger-
hardsson, assisterande tränare, bestämde sig för att lämna oss 
för att överta ansvaret för bk häckens allsvenska trupp. lars 
bakkerud återkom till oss för att överta ansvaret för tipselit-
satsningen efter per-Ola ljung.

seniorfotbollen

genom samarbetet med ängelholms ff lånades pär hansson, 
henrik fribrock och patrik åström ut under 2008 medan 
leandro castan lånades ut till det brasilianska laget grêmio 
barueri. tobias holmqvist lånades ut till falkenbergs ff under 
hela säsongen men återkom i slutet av året till föreningen. 
fredrik svanbäck lånades ut under en månad till den finska 
föreningen Jaro.

under vårsäsongen lånade hif in andreas granqvist från Wigan 
liksom luis marques da silva denilson. under höstsäsongen 
lånades forwarden roman kienast in från norska ham kam.

hannu patronen, en finsk mittback, köptes in under somma-
ren liksom den nigerianske mittfältare/forwarden yakubu alfa, 
han ansluter dock inte till truppen förrän under 2009.

innan årsskiftet utökades truppen med erik sundin från trelle-
borgs ff och marcus holgersson från ängelholms ff för 
kommande säsong.

förra årets allsvenske målspruta razak Omotoyossi såldes efter 
vårsäsongens slut till den saudiarabiska klubben al nasir, med-
an parma utnyttjade sin option att förvärva mcdonald mariga.
per bokslutsdatum har hif alltjämt en fordran på al nasr, för del 
av transfersumman för razak Omotoyossi. då denna ej reglerats 
i enlighet med ursprungligt avtal har ärendet anmälts till fifa.

ett stort glädjeämne är hifs dokumenterade förmåga att plocka 
fram nya spelare ur sin ungdomsverksamhet och under säsongen 
2008 kom marcus bergholtz , Johan eiswohld, Joel ekstrand, 
rasmus Jönsson, andreas landgren och marcus nilsson att 
spela allsvenskt.

i slutet av 2008 har hif i förtid avslutat kontrakten med leandro 
castan, samir beloufa, Ze rony samt martin kolar.

Ungdom

under 2008 representerade 14 spelare oss i de olika ungdoms-
landslagen vilket vi är stolta över. vi kunde också glädjas över 
att mer än 40 % av den allsvenska truppen bestod av spelare 
från vår egen verksamhet.

vårt deltagande i svenska fotbollsförbundets satsning på ut-
vecklingscentra har inneburit ytterligare möjlighet att förbättra 
talangutvecklingen i föreningen. projektets mål att få fram spelare 
unga spelare för svensk fotbolls framtid, vilket känns mycket 
angeläget med tanke på svenska klubbars minskade ekonomiska 
resurser i ett internationellt perspektiv.
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vår arena olympia

under året slutfördes hyresförhandlingarna med helsingborgs 
stad som resulterade i en hyressänkning med 750.000:- efter-
som hif har tagit över hela skötseln av Olympia från staden.
ett ettårigt avtal avseende restaurang- och kioskverksamheten 
tecknades med restaurang tegel inför säsongen 2008 och 
utfallet blev så bra att ett nytt treårigt avtal är på väg att under-
tecknas.

under slutet av 2008 påbörjades ett nytt arbete med syfte att 
utveckla Olympia för att tillgodose de krav på bekvämlighet, 
säkerhet och service som man som åskådare och supporter 
rimligen kan ställa på arenan. förslaget skall presenteras för 
kommunledningen i början av det nya året.

samarbete hiF support kb

hif gjorde en förlikning med kommanditbolaget vad gäller deras 
krav på del i hifs ersättning av uthyrning av spelare och överens-
kommelsen blev att kommanditbolaget med sin del av ersätt-
ningen finansierar ytterligare spelarförvärv intill 3,2 mkr.

vi kan också konstatera att efter betalning i början av 2009 
återstår endast kronor 200.000 i lån från kommanditbolaget.

avtalet med hif support kb går ut den sista mars 2009.

Tvister

då hif och enköpings sk har olika åsikter huruvida enköping 
är berättigad till ersättning eller ej från uthyrning av mcdonald 
mariga har enköping gått till skiljenämnd för att få tvisten av-
gjord. även om hif anser sig ha rätt i sin bedömning görs en 
reservation i årets bokslut.

det pågår också en tvist med örgryte is eftersom vi ännu inte 
erhållit den överenskomna ersättningen för uthyrningen av Ze 
rony under 2007.

skattefrågor och skatterevision

skattefrågor i en allsvensk ideell förening är svåra att bedöma 
då inga klara svenska skatteregler finns, samtidigt som svenska 
och utländska skatteregler inte överensstämmer. regerings-
rätten har i en dom 2007 ansett att när ideella föreningar betalar 
ersättning för övergång/hyra av fotbollsspelare från utländska 
klubbar ska den ideella föreningen betala s k förvärvsmoms 
med 25% på ersättningen. då motsvarande avdragsrätt för den 
ideella föreningen inte föreligger får föreningen en 25%ig kost-
nadsökning som utländska klubbar inte har. av den anledningen 
har hif bett skatterättsnämnden om ett förhandsbesked om 
inte eg-rätten tar över och ger möjlighet för den svenska för-
eningen till momsavdrag. skatterättsnämndens svarsbesked 
är så svårtolkat att hif bett om en förklaring.

i skatterevisionen som genomfördes under 2007 av hif service 
ab kom skatteverket till slutsatsen att bolaget ska betala ytter-
ligare 1,2 mkr i skatt, vilket är något högre än den reservation 
bolaget gjorde i föregående års bokslut.

hif fick i slutet av året ett omprövningsbeslut från skatteverket 
som följd av den tidigare skatterevisionen, där skatteverket 
hävdar att hif ska betala in ytterligare 770 kkr i moms, vilket 
hif innan årsskiftet gjort och också till stor del fört vidare på 
tredje part. dessutom hävdar skatteverket att hif ska betala 
skatt på av skatteverket bedömda inkomsthöjningar och arbets-

givareavgifter om 1480 kkr, vilket beslut hif har överklagat och 
nu fått uppskov med betalningen av. av försiktighetsskäl görs 
en reservation på beloppet i årets bokslut.

ekonomiska utfallet

ekonomisk utveckling, koncernen 2008 2007 2006 2005 2004

Omsätt. exkl. spelarförsäljning 72 760 80 538 78 033 48 160 47 876

driftsresultat  -3 077 1 055 7 255 1 318 107

balansomslutning 68 944 59 893 46 198 41 068 37 516

eget kapital  10 675 8 462 12 296 5 913 2 677

soliditet* 17,7% 15,1% 26,6% 14,4% 7,1%

kassalikviditet**  0,89 0,61 1,17 1,01 0,94

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

hif:s driftsresultat utvecklades inte som budgeterat under första 
halvåret, kostnadsutvecklingen var betydligt större än budgeterat, 
varför kostnadsbesparingar genomfördes under andra halvåret. 
eftersom avskrivningskostnaderna samtidigt ökade så blev 
driftsresultatet negativt men uppvägdes av nettot på de spelar-
transfereringar som genomfördes under 2008. sammantaget 
blir årets resultat positivt.

redovisningen omfattar föreningen, som svarar för all fotbolls-
verksamhet, publik och arrangemang, samt hif service ab, 
som svarar för marknadsföring och all sponsorverksamhet och 
äger inomhushallen.

resultatet 2008

Omsättningen inkl ersättningar från spelartransfers blev 100,9 
mkr, en minskning med 9,9 mkr som följd av framförallt uteblivna 
royal league- och uefa-cupmatcher. publiksnittet blev 10497 
vilket var en minskning med 1500 åskådare per match, det 
minskade våra publikintäkter med 1,7 mkr till 32,5 mkr. våra 
sponsorintäkter och ersättningar från sändningsrättigheter blev 
39,3 mkr, en minskning med 2,2 mkr också till följd av uteblivet 
internationellt spel.

kostnaderna exkl kostnader i samband med spelartransfers 
minskade med 4,3 mkr.

nettot från spelartransfers ökade med 5,1 mkr till 15,7 mkr.

avskrivningarna ökade med 7,2 mkr  till 13,7 främst till följd av 
en extra nedskrivning på spelarlicenser.

det innebar att målsättningen om ett positivt driftnetto inte 
kunde hållas utan blev en förlust om 3,1 mkr. nettot av spelar-
transfereringar kompenserar dock mer än väl driftunderskottet. 
även finansnettot blev positivt.

i bokslutet görs reserveringar om totalt 11,1 mkr för de skatte-
krav skatteverket angett, framtida spelarkostnader och en extra 
nedskrivning på bokförda förvärvade spelarlicenser.

årets resultat efter skatt blir därmed 2,2 mkr.

spelartransfereringar

framtida intäkter av försålda spelarlicenser kommer att på-
verkas då hif under avtalet med hifsupport kb har avstått 
20% av nettot på framtida försäljningsintäkter på spelare som 
slussats upp i a-truppen från vår ungdomsverksamhet under 



bankernas lämnade villkorade kapitaltillskott är slutgiltigt reg-
lerade genom avtal, undertecknade 2005, och innebär att kvar-
stående kapitaltillskott återbetalas genom att hif säljer sponsor-
paket på motsvarande belopp under perioden 2009-2010.

villkorade kapitaltillskott från hif support ab reglerades i sin 
helhet under 2007.

som följd av den genomgripande omdaning staden önskar ge-
nomföra på hela Olympiaområdet har önskemål framförts att 
frångå det beslut staden fattade 2007 där hif gavs möjlighet 
att kvitta sin investering i Olympiaplanen mot stadens tidigare 
lämnade kapitaltillskott. staden har därför den 14 november 
2008 ersatt hif service ab med 8 mkr för dess investering och 
som följd därav uppgår återstående villkorade kapitaltillskott 
från staden till 15.607.000:-.

styrelsen föreslår att årsmötet 
fattar beslut att:

•  återbetala villkorade kapitaltillskott 
 till bankerna om 810.000 kr

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

• utbetala avkastningsränta på stadens kapitaltillskott   
 uppgående till 388.924 kr

i och med dessa återgärder återstår av stadens lämnade kapital-
tillskott 15.607.000:- samt av bankernas lämnade kapitaltillskott 
2.130.000 kr.

hif koncernens och föreningens resultat och ställning i övrigt 
framgår av efterföljande resultat ochbalansräkning samt not-
apparat.

grafisk presentation av helsingborgs iF 
med koncernföretag
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avtalstiden. det gäller sju tidigare ungdomsspelare så länge 
dessa står under spelarkontrakt med hif.

bortsett från kostnader som kan uppstå i samband med köp 
eller försäljning av spelarlicenser påverkas också resultatet av 
utbildnings- och solidaritetsersättningar, oavsett om spelaren 
är s k bosman eller inte, samt kontraaktuella villkor av typen er-
sättningar till spelarens moderklubb som är vanliga i samband 
med framtida övergångar. det kan och det har inneburit att 
hif har erhållit ersättningar, när tidigare från hif sålda spelare 
av köpande klubb försäljs vidare. den svårighet hif har märkt 
är att vissa klubbar både i sverige, övriga europa och världen 
är mycket långsamma betalare av sådana ersättningar trots 
påstötningar från både oss och fifa . hif har f n sådana ute-
stående fordringar.

ekonomisk ställning

koncernen har efter årets resultat ett eget kapital om 10,7 
mkr, en ökning med 2,2 mkr. bokförda värdet av föreningens 
förvärvade spelarlicenser är 4,9 mkr (fotbollstruppens bokförda 
värde) efter en i årets bokslut extra nedskrivning om 5,8 mkr.

investeringar och finansieringar

hif service ab erhöll under året 8 mkr från helsingborgs stad 
som ersättning för bolagets investering i Olympiaplanen. se 
nedan styrelsens förslag till återbetalning av kapitaltillskott 
samt disposition av avkastningsränta för 2008.

skulden till hif support kb för refinansierade kontrakt har 
minskat med 9,6 mkr. planenligt har hif amorterat 1 mkr på 
bankkredit.

hif har investerat i förvärv av spelarlicenser om 5,4 mkr sam-
tidigt som spelarlicenser sålts för 26,5 mkr. utöver detta till-
kommer kostnader för transaktionerna.

styrelsens nya målsättningar för den 
ekonomiska framtida utvecklingen. 

efter 2003 har styrelsen haft som målsättning att koncernens 
driftresultat alltid ska var noll eller bättre, vilket vi inte uppnår 
under 2008, främst orsakat av att avskrivningar på inköpta 
spelare blivit väl höga.

det kan innebära att koncernens framtida resultat kan komma 
att fluktuera mera än tidigare, varför styrelsen också tagit som 
mål att hifs (föreningens) egna kapital minst måste uppgå till 
6 mkr.

prognos

med tanke på den kraftiga oönskade kostnadsutvecklig hif 
fick under första halvåret och den ekonomiska utvecklingen 
sverige upplevt under slutet av 2008. samt de pessimistiska 
bedömningarna som kan göras för utvecklingen under 2009 
kännetecknas den budget för 2009 styrelsen fattat beslut om 
av stor försiktighet främst på intäktssidan och budgeten slutar 
på ett nollresultat för driften.

styrelsens förslag till återbetalning av kapitaltillskott 
samt disposition av avkastningsränta 2008 

hif fick i samband med rekonstruktionen 2003 villkorade kapital-
tillskott om 27,9 mkr från helsingborgs stad, handelsbanken, 
seb, sparbanken gripen samt hif support ab.

 helsingborgs idrottsförening
 medlemsförening och licenssökande

 balansomslutning ................... 47259 ksek 
 intäkter ....................................84376 ksek 
 eget kapital ............................... 7477 ksek
 
 andelar i hif service ab, 100%
 andelar i hif support ab, 100%

 hiF service ab

 balansomslutning ............. 25530 ksek 
 intäkter ..............................35562 ksek 
 eget kapital ......................... 4626 ksek
 
 andelar i ip Olympia ab, 100%
 andelar i hif shopen ab, 100%

 ip olympia ab

 balansomslutning ................. 382 ksek 
 intäkter .................................... 25 ksek 
 eget kapital ........................... 382 ksek

 hiF support ab

 balansomslutning ............... 2910 ksek 
 intäkter ...................................... 0 ksek 
 eget kapital ......................... 2910 ksek
 
 

 ip shopen ab

 balansomslutning ................. 484 ksek 
 intäkter .................................... 34 ksek 
 eget kapital ........................... 484 ksek
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resUlTaTräkning

Helsingborgs IF Org nr 843000 1407

RESULTATRÄKNING (kSEK)

Koncernen Helsingborgs IF

2008 2007 2008 2007

Intäkter
Publikintäkter 20 022 24 393 30 236 34 144
Sponsorintäkter 30 845 31 356 10 133
Sändningsrättigheter 12 032 17 194 12 032 17 194
Övrig Nettoomsättning

Fotboll 1 922 103 1 922 103

Arena 1 167 1 849 0 0

Affärsverksamhet 1 074 1 096 0 0

4 163 3 048 1 922 103
Övriga rörelseintäkter

Medlemmar 1 021 1 053 1 021 1 053

Spelartransfer inkl uthyrning 28 131 30 275 28 131 30 275

Övriga rörelseintäkter 4 677 3 491 7 414 6 418

33 829 34 819 36 566 37 746

100 891 110 810 80 766 89 320

Kostnader
Försäljnings och materialkostnader

Publik 2 299 3 045 1 984 2 993

Sponsorer och marknad 7 089 9 819 1 235 1 995

Fotboll 5 151 7 633 7 602 10 188

Arena 5 783 6 347 31 32

Affärsverksamhet 726 890 13 78

Medlemmar 790 1 068 766 1 059

Spelartransfer inkl inhyrning 12 411 19 724 12 411 19 724

Övriga kostnader Not 1 6 546 7 975 4 552 6 925

40 795 56 501 28 594 42 994
Personalkostnader Not 2 0 0 0 0

Fotboll 33 775 29 904 33 753 30 038

Övriga 9 869 9 532 4 686 5 292

43 644 39 435 38 439 35 330

Resultat före avskrivningar 16 452 14 874 13 733 10 996

Avskrivningar Not 3 13 734 6 485 11 737 4 647
Nedskrivningar av anläggningstillgångar 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 236 1 058 235 167

Rörelseresultat 2 482 7 331 1 761 6 182

Vinst/förlust vid försäljning av tillgångar 313 2 904 0 2 904

Finansiella kostnader Not 4

Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 017 397 3 610 772

Räntekostnader och liknande resultatposter 2 338 1 211 2 256 1 137

679 814 1 354 365

Skatt Not 5 635 637 575 0

Årets resultat 2 213 2 976 2 540 2 913
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Helsingborgs IF Org nr 843000 1407

BALANSRÄKNING (kSEK)

Koncernen Helsingborgs IF

2008 2007 2008 2007
Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Licensierade spelare Not 6 4 919 13 534 4 919 13 534

Övriga immateriella anläggningstillgångar

Varumärke Not 7 0 6 0 0

0 6 0 0 0

4 919 13 540 4 919 13 534
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark Not 8 9 271 18 675 0 0

Maskiner och inventarier Not 9 2 954 3 327 578 657

12 225 22 002 578 657
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag Not 10 0 0 3 341 3 341

Fondmedel 81 79 81 79

Uppskjuten skattefordran Not 11 117 125 0 0

Andel Hbg Bingoallians & andra långfristiga fordr 11 11 7 7

209 215 3 429 3 427

Summa anläggningstillgångar 17 353 35 757 8 926 17 618

Omsättningstillgångar
Lager

Varulager Not 12 65 158 0 0
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Varulager Not 12 65 158 0 0

65 158 0 0
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar spelarövergångar 20 499 0 20 499 0

Fordringar hos koncernföretag 0 0 9 030 13 803

Övriga kortfristiga fordringar

Kundfordringar 14 635 13 619 4 023 2 522

Skattefordringar 0 17 0 0

Övriga fordringar 1 287 1 153 1 269 1 146

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 13 6 090 4 761 3 251 3 426

22 012 19 550 8 543 7 094

Summa kortfristiga fordringar 42 511 19 550 0 38 072 20 897

Kortfristiga placeringar
Kassa & bank 233 484 261 0

233 484 261 0

Summa omsättningstillgångar 42 809 20 192 38 333 20 897

Summa tillgångar 60 162 55 949 47 259 38 515
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balansräkning

Helsingborgs IF Org nr 843000 1407

BALANSRÄKNING (kSEK)

Koncernen Helsingborgs IF

2008 2007 2008 2007
Eget Kapital & Skulder

Eget Kapital Not 14

Balanserat resultat 8 462 5 486 4 937 2 024

Årets resultat 2 213 2 976 2 540 2 913

Summa Eget Kapital 10 675 8 462 7 477 4 937

Skulder
Avsättningar

Avsättning löneskatt direktpensioner 1 234 1 764 1 234 1 764

1 234 1 764 1 234 1 764
Långfristiga skulder

Banklån och andra lån

Checkräkningskredit (Limit 8 800/9 800 kSEK) 0 5 856 0 5 856

0 5 856 0 5 856

Långfristiga skatteskulder 402 460 0 0

Övriga långfristiga skulder

Fondmedel 81 79 81 79

81 79 81 79

Summa långfristiga skulder 483 6 395 81 5 935

Kortfristiga skulder
Skulder spelarövergångar 8 124 1 134 8 124 0

Skuld till koncernföretag 0 0 709 675

Skatteskulder 227 851 1 004 258
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Skatteskulder 227 851 1 004 258

Övriga kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 105 4 132 1 440 3 505

Övriga kortfristiga skulder 13 665 14 771 9 801 11 886

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 15 21 649 18 440 17 389 9 555

39 419 37 343 28 630 24 946

Summa kortfristiga skulder 47 770 39 328 0 38 467 25 879

Summa Skulder 49 487 47 487 39 782 33 578

Summa skulder & Eget Kapital 60 162 55 949 47 259 38 515

Ansvarsförbindelser Not 16

Efterställda pensionsutfästelser 959 959 959 959

Villkorade kapitaltillskott 18 547 10 547 18 547 10 547

19 506 11 506 19 506 11 506
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KASSAFLÖDESANALYS (kSEK)

Koncernen Helsingborgs IF
2008 2007 2008 2007

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 2 848 1 055 3 115 1 246
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

Avskrivningar 13 734 6 485 11 737 4 647
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 26 260 0 28 131
Utrangeringar spelarlicenser 10 344 7 730 10 344 7 730
Amortering refinansierade spelarlicenser 9 556 5 713 9 556 5 713
Nedskrivning av andelar i HIF Support AB 0 2 904 0 2 904
Förändring avsättning löneskatt direktpension 530 104 530 104
Extraordinära poster ej ingående nedan 0 5 114 0 3 513
Förändring Skattefordran/skuld 50 125 0 0

9 470 1 518 13 021 895
Betald skatt 635 637 575 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 10 105 881 13 596 895
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager 93 28 0 0
Förändring av kundfordringar 21 515 6 996 17 227 1 068
Förändring av övriga korta fordringar 1 446 1 788 52 3 732
Förändring av leverantörsskulder 6 963 1 861 6 093 289
Förändring av övriga korta skulder 1 479 18 983 6 495 11 745

Kassaflöde från den löpande verksamheten 24 531 9 191 18 183 6 339

Investeringsverksamheten
Förvärv av spelarlicenser 5 442 14 058 5 442 14 058
Försäljning av spelarlicenser 28 242 10 576 29 921 10 576
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 664 12 392 179 538
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 8 000 0 0 0
Minskning av finansiella tillgångar 0 2 635 0 2 635

Kassaflöde från investeringsverksamheten 30 136 13 239 24 300 1 385

Finansieringsverksamheten
Förändring utnyttjad checkräkningskredit 5 856 5 856 5 856 5 856
Amortering av skuld 0 9 756 0 9 848
Amortering av efterställt kapitaltillskott 0 6 810 0 6 810

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 856 10 710 5 856 10 802

Årets kassaflöde 251 14 758 261 5 848
Likvida medel vid årets början 484 15 242 0 5 848
Likvida medel vid årets slut 233 484 261 0
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TilläggsUpplYsningar

Helsingborgs IF Org nr 843000 1407
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Tillämpade redovisnings och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden
och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning
hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR SRS. När så är
fallet anges detta i särskild ordning nedan. Även redovisningsprinciper stipulerade av Svenska Fotbollförbundet
och UEFA har tillämpats. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Redovisnings och värderingsprinciper beskrivs under nedanstående rubriker och kompletterande noter.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.

Principerna för klassificering och indelning i poster har ändrats för att uppfylla UEFA´s ekonomiska kriterier.
Föregående års siffror har därvid omräknats.

Koncernredovisning
Koncernredovisning har upprättats enligt förvärvsmetoden i årsredovisningslagen 7 kap. Koncerninterna
mellanhavanden har eliminerats i koncernredovisningen.
Av föreningens inköpskostnader avser 4% inköp från annat företag i koncernen.
Av föreningens intäkter avser 24% försäljning till annat företag i koncernen.

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

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Kortfristiga fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar har omräknats till balansdagens kurs och uppgår totalt till 20 809 kSEK.
Skulder har omräknats till balansdagens kurs och uppgår totalt till 11 383 kSEK.

Transaktioner med närstående
Föreningens fotbollsverksamhet har under året förhyrt tävlings och träningsanläggningar med tillhörande
faciliteter på Olympia från helägda dotterbolaget HIF Service AB.
För verksamhetsåret har reklam och samarbetsavtal tecknats med Scandstick AB där ordförande Sten Inge
Fredin har ägarinflytande, Norrporten AB där styrelseledamot Bo Henriksson ingår i ledningen och Karlhamns
Hamn AB där styrelseledamot Björn Nilsson är verkställande direktör.
Under verksamhetsåret har föreningen köpt produkter och tjänster från ROI där styrelseledamot Annelie
Johansson har ägarinflytande.
Samtliga transaktioner med närstående har skett till marknadsmässiga förutsättningar.

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/fotbollspersonal
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.
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Helsingborgs IF Org nr 843000 1407

Noter till Resultat och Balansräkningarna (kSEK)

Not 1 Revisionskostnader
I övriga kostnader ingår arvode till SET Revisionsbyrå AB avseende revision och andra
uppdrag enligt nedan:

2008 2007
Revision 70 kSEK 70 kSEK
Andra uppdrag 303 kSEK 175 kSEK

373 kSEK 245 kSEK
Not 2 Personalkostnader

Medelantalet anställda 2008 2007
Totalt varav män Totalt varav män

Helsingborgs IF 61 92% 58 90%
Dotterföretag 10 84% 8 88%
Totalt i koncernen 71 91% 66 89%

Sjukfrånvaro (timmar)
2008 2007

Helsingborgs IF Män Kvinnor Män Kvinnor

< 29 år 965 142 0 0
30 49 år 448 16 1 327 560
> 50 år 0 0 0 0
Totalt 1 413 158 1 327 560

Total sjukfrånvaro (varav >60 dagar) 168 0 1 887 1 230

Dotterföretagen
< 29 år 18 0 0 0
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< 29 år 18 0 0 0
30 49 år 168 16 120 0
> 50 år 360 0 127 0
Totalt 546 16 247 0

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

Koncernen
< 29 år 983 142 0 0
30 49 år 616 32 1 447 560
> 50 år 360 0 127 0
Totalt 1 959 174 1 574 560

Total sjukfrånvaro (varav >60 dagar) 168 0 2 134 1 230

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2008 2007

Löner och Sociala Löner och Sociala

ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Föreningen 32 657 7 084 25 080 10 018
(varav pensionskostnader) (500) (535)

Dotterföretag 3 886 1 319 3 177 928
(varav pensionskostnader) (165) (151)

Koncernen 36 543 8 403 28 257 10 946
(varav pensionskostnader) (665) (686)

Löner och ersättningar 2008 2007
Styrelse, sportchef Övriga Styrelse, sportchef Övriga

& klubbdirektör/VD anställda & klubbdirektör/VD anställda

Föreningen 1 509 31 148 1 104 23 976
Dotterföretag 0 3 886 0 3 177
Koncernen 1 509 35 034 1 104 27 153

Av pensionskostnaderna avser i föreningen 176 kSEK (248 kSEK) och i koncernen 176 kSEK (248 kSEK)
gruppen styrelse, sportchef, klubbdirektör och VD
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Not 3 Avskrivningar enligt plan Koncernen Helsingborg IF
2008 2007 2008 2007

Licensierade spelare 11 478 4 419 11 478 4 419
Varumärke 10% 6 5 0 0
Byggnader 5% 679 673 0 0
Markanläggningar 5% 533 426 0 0
Maskiner och inventarier 20% 1 038 962 259 228

13 734 6 485 11 737 4 647

Genomsnittlig avskrivningstid Licensierade Spelare: 2,5 år.

Not 4 Finansiella kostnader Koncernen Helsingborg IF
2008 2007 2008 2007

Valutavinster 52 168 645 575
Ränteintäkter 2965 229 2965 197

3 017 397 3 610 772
Valutaförluster 1 204 1158 1 122 1085
Räntekostnader 1134 53 1134 52

2 338 1211 2 256 1137

Not 5 Skatter Koncernen Helsingborg IF
2008 2007 2008 2007

Aktuell skatt 8 670 8 0
Justering av skatt hänförlig till tidigare år 676 0 567 0
Uppskjuten skatt 49 33 0 0
Skattekostnad 635 637 575 0

Not 6 Licensierade spelare Koncernen Helsingborgs IF
2008 2007 2008 2007

Ingående anskaffningsvärde 41 671 35 747 41 671 35 747
Förvärv 5 442 14 058 5 442 14 058
Försäljningar och utrangeringar 22 035 8 134 22 035 8 134
Utgående ack. anskaffningsvärde 25 078 41 671 25 078 41 671

Ingående avskrivningar 12 094 8 079 12 094 8 079
Avskrivningar 11 478 4 419 11 478 4 419
Försäljningar och utrangeringar 9 901 404 9 901 404
Utgående ack. Avskrivningar 13 671 12 094 13 671 12 094

Refinansiering HIF Support KB 6 488 16 043 6 488 16 043
Utgående planenligt restvärde 4 919 13 534 4 919 13 534

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 7 Varumärke Koncernen
2008 2007

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

Ingående avskrivningar 50 45
Avskrivningar 6 5
Utgående ack. Avskrivningar 56 50

Utgående planenligt restvärde 0 6
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Not 8 Byggnader och mark Koncernen
2008 2007

Ingående anskaffningsvärde 22 766 13 315
Inköp 0 9 451
Försäljningar och utrangeringar 9 148 0
Utgående ack. anskaffningsvärde 13 618 22 766

Ingående avskrivningar 4 091 2 992
Avskrivningar 1 212 1 099
Försäljningar och utrangeringar 956 0
Utgående ack. Avskrivningar 4 347 4 091

Utgående planenligt restvärde 9 271 18 675
Byggnaderna är ej åsatta taxeringsvärde.

Not 9 Maskiner och inventarier Koncernen Helsingborgs IF
2008 2007 2008 2007

Ingående anskaffningsvärde 12 364 9 421 3 331 2 791
Inköp 664 2 940 179 538
Försäljningar och utrangeringar 0 0 0 0
Utgående ack. anskaffningsvärde 13 028 12 361 3 510 3 329

Ingående avskrivningar 9 036 8 072 2 673 2 444
Avskrivningar 1 038 962 259 228
Försäljningar och utrangeringar 0 0 0
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Försäljningar och utrangeringar 0 0 0
Utgående ack. Avskrivningar 10 074 9 034 2 932 2 672

Utgående planenligt restvärde 2 954 3 327 578 657

Not 10 Andelar i koncernföretag

Helsingborgs IF´s innehav Kapitalandel Röstandel Antal andelar Bokfört värde

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

3 341

Dotterföretags innehav Kapitalandel Röstandel Antal andelar Bokfört värde

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

200

Not 11 Uppskjuten skattefordran

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

Koncernen Helsingborgs IF
2008 2007 2008 2007

Underskottsavdrag 117 125 0 0
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Not 12 Varulager

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

Koncernen Helsingborgs IF
2008 2007 2008 2007

Inventerat värde 68 161 0 0
Nedskrivning 3 3 0 0
Utgående varuvärde 65 158 0 0

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen Helsingborgs IF

2008 2007 2008 2007
Förutbetalda kostnader 589 560 77 116
Upplupna intäkter 5 501 4 201 3 174 3 310

6 090 4 761 3 251 3 426

Not 14 Eget Kapital
Balanserat Årets Eget

Koncernen resultat resultat Kapital

Ingående balans 2008 01 01 5 486 2 976 8 462
Vinstdisposition 2 976 2 976 0
Årets resultat 2 213 2 213
Utgående balans 2008 12 31 8 462 2 213 10 675

Balanserat Årets Eget
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Balanserat Årets Eget

Helsingborgs IF resultat resultat Kapital

Ingående balans 2008 01 01 2 024 2913 4 937
Vinstdisposition 2913 2913 0
Årets resultat 2 540 2 540
Utgående balans 2008 12 31 4937 2540 7477

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen Helsingborgs IF

2008 2007 2008 2007
Förutbetalda intäkter 10 242 10 020 9 916 3 334
Semesterlöneskuld 1 460 1 245 902 773
Upplupna intäkter 9 947 7 175 6 571 5 448

21 649 18 440 17 389 9 555
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noTer



noTer

Helsingborgs IF Org nr 843000 1407

Not 16 Ansvarsförbindelser

Villkorad pensionsutfästelse till personal om 60% av lönereduktion under 2003 959kSEK
Villkorade oåterkalleliga kapitaltillskott om 18547kSEK inkl kapitaliserade
upplupna avkastningsräntor

Helsingborgs stad 15 607
Svenska Handelsbanken 1 100
SE Banken 1 290
Sparbanken Gripen 550
HIF Support AB 0

18 547

Helsingborg 2009 02 20

Sten Inge Fredin Krister Azelius Christer Fermvik
Ordförande

Annelie Johansson Lars Öijer
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revisionsberäTTelse

revisionsberäTTelse

vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen 
och bokföringen samt styrelsens förvaltning i helsing-
borgs idrottsförening för år 2008. det är styrelsen som 
har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvalt-
ningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upp-
rättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. 
vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, kon-
cernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår 
revision.

revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i 
sverige. det innebär att vi planerat och genomfört revi-
sionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra 
oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. en revision inne-
fattar att granska ett urval av underlagen för belopp 
och annan information i räkenskapshandlingarna. i en 
revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna 
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 årsredo-
visningen och koncernredovisningen. vi har granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har 
handlat i strid med årsredovisningslagen 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 årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

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

helsingborg 2009-02-21

Willard möller
auktoriserad revisor

mona hansson
auktoriserad revisor

Till föreningsstämman i helsingborgs idrottsförening
org nr: 843000-1407
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