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Från styrelsen

HIF – en professionellt
driven och modern elitförening

I skrivande stund känns förväntningarna och nervositeten
minst lika stor som vanligt inför en ny säsong. Som vi
ser det har vi fått en väldigt spännande och kompetent
organisation på plats. Truppen håller i dagsläget på att
formeras och ser spännande ut. Entusiasmen och revanschlustan är stor hos oss alla inblandade. På och utanför plan. Vi har som målsättning att bli ett allsvenskt
topplag med möjlighet att komma ut i Europaspel varje
år. Att spela en attraktiv fotboll med en mix av egna unga
fostrade talanger, hemvändare och spelare med spetskompetens är också ett uttalat mål.

Arbetet med att få alla, verkligen alla, i klubben att omfatta den tagna visionen görs nu. Vikten läggs på att få
alla delaktiga i de målsättningar och strategier som måste
till för att på sikt förverkliga visionen. Vi tror också att vi
därigenom skapar trygghet, framåtanda och långsiktighet
bland anställda och spelare vilket är ett måste för att
förvandla vår kära klubb till en framtida vinstmaskin.
Öppenhet och kommunikation

Foto: Bildbyrån

Vår vision lyder;

”HIF – en professionellt driven
och modern elitförening,
en av Skandinaviens mest framgångsrika”.

För en klubb som HIF, som engagerar så många i samhället, krävs också en stor öppenhet och en väl fungerande kommunikation utåt om vad klubben vill. Allt för att
få medlemmar, fans, sponsorer och media att gå i takt
med klubben själv. HIF har idag ett väl fungerande redovisningssystem som gör det lättare för både klubbledning och styrelse att se till och kontinuerligt följa
upp att utfallen följer den budget som ska leda till ett
positivt driftsresultat.
Vår arena, fortfarande ett smycke i fotbollssverige, är inte
längre helt ändamålsenlig vad gäller service, bekvämlighet, säkerhet och tillgänglighet och ger inte heller klubben
möjlighet att skapa de intäkter som behövs för att bli
den elitförening vi strävar efter att vara. Styrelsen kommer
under början av 2010 gå igenom och fatta beslut om det
ombyggnadsförslag av norra, västra och södra läktarna,
som ger oss dessa förbättringar och som vi under 2009
tagit fram tillsammans med byggföretag. Förslaget medför en oförändrad publikkapacitet men ca 4.000 fler sittplatser samt en oförändrad ståplatskapacitet på Södra
läktaren. Det är viktigt att påpeka att vi som hyresgäster
på Olympia först ska övertyga oss själva om vi orkar
med en förhöjd hyra och därefter överlämna förslaget
till hyresvärden, Helsinborgs stad, för deras ställningstagande och finansiering.
Ungdomsverksamheten allt viktigare
HIF har en av Sveriges bästa ungdomsverksamheter
och det är något vi ytterligare vill förstärka av flera skäl.
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”Entusiasmen och revanschlustan
är stor hos oss alla inblandade.”
Foto: Bildbyrån

Siktet inställt på Europa

Foto:
B

ildbyrå

n

Dels pågår en diskussion inom de europeiska fotbollsorganisationerna om att klubbarna måste ha alltfler
egenutbildade spelare i sina A-trupper. Dels har en försämrad ekonomi för de europeiska klubbarna medfört
att transfermarknaden gått ned i volym och förutspås
gå ned ytterligare. Vi blir alltså ännu mer beroende av
en väl fungerande ungdomsverksamhet.
Vi ser att vi behöver hjälp med att finansiera de mer
kapitalkrävande spelarförvärv som ändå behövs för att
skapa ett lag som kan förverkliga vår målsättning om ett
allsvenskt topplag. Därför pågår nu diskussioner med
ett antal tilltänkta investerare som förutom möjligheter
att tillföra kapital också har ett stort HIF-hjärta. Detta
hoppas vi få till stånd under våren.
Fotbollsåret 2009 startade lysande för oss, så bra att
vi före uppehållet i juni kom att leda allsvenskan, fick
åka ut i Europa och göra ett antal mycket bra kvalmatcher för att i den sista kvalmatchen förlora på straffar i
Sarajevo. Men sen vände lyckan och hela höstsäsongen
blev ett enda långt lidande, både för oss i klubben och
för er som följer oss.

Vi är beredda på att det kan ta tid att bli ett kontinuerligt
etablerat allsvenskt topplag med Europaspel varje år.
Vi vill tydligt markera att man inte kan kräva en sådan
framgång redan 2010, även om det är vår önskan och
vi siktar högt. Oavsett så hoppas vi att ni alla även fortsättningsvis ställer upp helhjärtat för HIF.
Även om HIF förlorade sista hemmamatchen hade vi och
vår publik ändå glädjen att få tacka av en stor fotbollslegend – Henrik Larsson. Efter en lång och fantastisk
karriär i landslag och ett antal storklubbar lägger han
nu skorna på hyllan. Vi önskar Henrik lycka till i sin nya
karriär som fotbollstränare och ser honom gärna tillbaka i
HIF vid tillfälle. Det blev också sista matchen som tränare
i HIF för Bosse Nilsson som vid två tillfällen gjort ett stort
tränarjobb hos oss och plockat fram ett anfallsspel som
i våra bästa stunder varit otroligt sevärt och vinnande.
Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla andra som lämnat
organisationen. Ett extra stort tack till Sten-Inge Fredin
som valt att lämna över ordförandeklubban till nya krafter
i framtiden.
Väl mött under 2010 från alla oss i styrelsen.
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Foto: Bildbyrån

klubbdirektören

Ett intensivt och varierat
år för skadedrabbat HIF

ternt kapital för spelarinvesteringar. Jag ser dessa frågor
som oerhört väsentliga i ett längre perspektiv, både för
den ekonomiska utvecklingen och klubbens attraktionskraft. Dessa frågor får således stort fokus under 2010.

Locka publiken till Olympia
Vi kommer att minnas 2009 som ett intensivt år. Återigen
komprimerades första halvan av Allsvenskan till att
spelas under två månader. Därefter vidtog U21 EM med
spel i bland annat Helsingborg på Olympia. Sedan åkte
vi ut i världen för spel i Europa League. Vi blev snart
varse att det nya Europa sträcker sig bortom Svarta
havet. Det var helt nya världar som öppnade sig för oss.
Besöken i Yerevan och Zestafoni kommer vi att minnas
länge. Matchen i Armenien bevakades av sextio ”secret
agents”, alla med mörka solglasögon och skarpladdade
vapen som följd av att landets president ville se matchen.
Men människorna vi mötte var härliga, gästfria och hjälpsamma. I Georgien var det likadant, gästfriheten var stor.
Men tretimmarsresan från Tbilisi till Zestafoni i buss
kommer vi sent att glömma. Det blev värsta racet från
start till mål kryddat med vapenhot mellan eskorterande
poliser och tunnelvakter. Bättre uppladdning har vi nog
haft, men det här var det mest skarpladdade! Resorna
bidrog dock till att svetsa samman gänget och ge oss nya
erfarenheter. Tyvärr tog Europa-äventyret slut i Sarajevo
denna gång.

”Det blev värsta racet från start
till mål kryddat med vapenhot
mellan eskorterande poliser och
tunnelvakter.”

En annan viktig fråga är naturligtvis publikminskningen
i Allsvenskan. Utökningen av antalet lag i Allsvenskan
har medfört att publiken minskat, även på Olympia fast i
mindre omfattning än på andra arenor. Skulle vi dividera
årets totala antal åskådare med 13 hemmamatcher istället
för 15 är publiken konstant. Vad betyder det? Jo, vi måste
i allt högre grad i framtiden fokusera på vår egen produkt
och inte på motståndaren. Jag tänker på avsparkstider,
komfort och stämning på arenan, prestation på hemmaplan och intresset för spelarna i vårt eget lag, dvs
egna spelare, lokala talanger och hemvändare. Och det
är precis vad vi tänker göra under 2010.
Media spelar en avgörande roll. Alltför många rubriker
har varit negativa för oss genom åren. Den tiden är förbi.
Nu vill vi fokusera på lagets prestationer, unga spelares
utveckling och klubbens framtid. Media är vår partner
och vi skall underlätta deras arbete. HIF skall också förbli
stadens och regionens lag. Den långsiktiga målsättningen
är att 5 % av befolkningen i regionen skall se våra matcher,
det betyder 15.000 åskådare per match.
Inför 2010 är jag full av tillförsikt. Jag ser en klubb som
gnistrar av energi och glädje inför ett nytt fotbollsår.
Det blir en rekordtidig premiär, den 14 mars möter vi
BP på hemmaplan. Vi ses då!

Skadeproblem

hif-fk sarajevo 2-1

Allsvenskan startade bra men slutade olyckligt. Skadedrabbade klarade vi inte att hålla fokus distansen ut.
Det fick konsekvenser både sportsligt och ekonomiskt.
Intäkterna minskade i form av försämrad placeringsbonus och minskade sponsorintäkter. Våra kostnader
reducerades jämfört med tidigare år och det känns
positivt. Vi är dock inte nöjda med balansen mellan intäkter och kostnader. Det har föranlett oss att återigen
ta upp frågorna om en ombyggnad av Olympia och ex-

Paul Myllenberg, Klubbdirektör

30 juli. Kvalomgån 3 till UEFA Europa League.
Målskyttar Christoffer Andersson och Ólafur Skúlason.
Publik 11.136
HIF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009
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SENIORFOTBOLL

En säsong med
skiftande resultat

väl medvetna om att det inte var säkert att Magnus
skulle komma tillbaka till elitnivå efter en knäskada, vilket
han sedermera inte heller gjorde.

Det var med stor tillförsikt vi startade upp vinterträningen
inför 2009, styrkta av vetskapen om att vi borde ha
varit med och slagits om guldmedaljen 2008. Nu hamnade vi trots allt på en fjärdeplats vilket också var det
uttalade målet för klubben.
Topp fyra-placering som genererar europaspel är det
långsiktiga målet och ibland blir det stolpe in och man
vinner Allsvenskan och ibland blir det stolpe ut och man
kommer på plats 2-4, men hursomhelst så vill vi spela
i de europeiska turneringarna! Så resonerar vi, och de
senaste femton åren har vi även bevisat att HIF är den
svenska klubb som har varit mest framgångsrik i europaspelet.

Under vintern var det stort fokus på Henrik Larssons
”spela eller inte spela” vilket diskuterades flitigt i media.
Henrik hade varit tydlig med att han ville ha tid på sig
att fundera och vi i klubben varken kunde eller ville lägga
någon press på honom för att påskynda hans beslut.
Vi jobbade på flera olika spår för att täcka upp en eventuell förlust av Henrik. När han väl bestämde sig för att
fortsätta knöt vi också till oss Magnus Arvidsson för att
få in en etablerad backup forward till vår unga trupp,
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Det var väldigt glädjande, och ett bevis på HIF:s fantastiska ungdomsavdelning, när tre av våra A-truppspelare (Pär Hansson, Joel Ekstrand, Andreas Landgren)
tog plats i U21 truppen. Dessutom var Rasmus Jönsson
reserv på hemmaplan.

”Pär Hansson hade tagit förstaplatsen
mellan stolparna och Markus Nilsson
och Joel Ekstrand spelade väldigt bra
som mittbackspar.”

förlorat semifinalen i svenska cupen mot IFK Göteborg,
fanns det varken ork, kraft eller energi att hålla oss kvar
i toppen av Allsvenskan. Vi förlorade mot bottenlagen
och började dala i tabellen.
Vi visade ändå att vi kunde spela ut och vinna mot topplagen, t.ex. mot AIK på hösten! Men stabiliteten från
våren hade försvunnit och vinsten mot AIK blev inte den
nystart vi trodde och hoppades på. Avslutningen av Allsvenskan var inte acceptabel och därför slutade säsongen
i moll med en dålig känsla och bitter eftersmak.

Mot en spännande höst

Foto: Bildbyrån

En stark trupp
Efter 2008 års säsong kände vi att vi hade en startelva
som med rätt utveckling av de yngre spelarna skulle
kunna ta ytterligare ett kliv uppåt och definitivt kunna
vinna Allsvenskan 2009. Därför var det viktigt att komplettera truppen med de spelartyper och karaktärer vi
saknade. Vi var tidigt ute och värvade Markus Holgersson
och Erik Sundin. Vi tog dessutom tillbaka Pär Hansson
som haft en väldigt bra utveckling i Ängelholm. Dessutom anlände den nigerianske talangen Yakubu Alfa till
Sverige. Dessa spelare hade vi följt länge och de var på
plats direkt efter avslutad säsong, vilket kändes tryggt.
Vi hade alltså breddat laget och kompletterat en redan
stark trupp och vi hade gjort det tidigt.

Tre unga landslagsmän

Foto:

Bildb

yrån

Stabilt försvarsspel
Efter en försäsong med bland annat ett träningsläger i
Sydafrika inledde vi Allsvenskan med en stark 1-0 seger
hemma mot IFK Göteborg. Det som var mest glädjande
i premiären var att vi visade upp ett väldigt stabilt försvarsspel, vilket inte hade varit fallet under 2008 års försäsong.

Kval till Europa League, Svenska Cupen och topplacering
i Allsvenskan, det var vad vi såg fram emot efter sommaruppehållet och det började bra. Vi gick vidare i cupen
och en semifinal mot IFK Göteborg väntade längre fram.
Det blev slitsamma resor österut och ett motstånd
som man inte visste mycket om, varken taktiskt eller
kvalitetsmässigt. Men HIF har genom åren skaffat sig
ovärderlig erfarenhet att bemästra dessa annorlunda
förutsättningar och gick vidare till tredje avgörande kvalomgången. Men FK Sarajevo blev ett hinder. Efter vinst
hemma med 2-1, genom en väldigt stark insats mot ett bra
lag som spelade en mycket tuff fotboll och uppträdde allt
annat än sportsligt, väntade en tuff uppgift nere i Sarajevo.
Dessutom hade Henrik Larsson och Rasmus Jönsson
ådragit sig skador i hemmamatchen.

Pär Hansson hade tagit förstaplatsen mellan stolparna
och Markus Nilsson och Joel Ekstrand spelade väldigt
bra som mittbackspar. Dessutom startade Markus Holgersson som högerback och visade direkt att han var
den karaktärspelare vi trott att han var.

Vi startade matchen mycket bra och tog ledningen med
1-0 och hade ytterligare stora chanser att punktera
matchen och därmed kvalificera oss till Europa League,
vilket var en tydlig målsättning för klubben. I denna
match fick ett av våra sommarförvärv, May Mahlangu,
debutera. Det andra sommarförvärvet Rafael Porcellis
debuterade bara någon vecka därpå. Bägge spelarna var
förvärv till 2010 års säsong, men slängdes in i hetluften
direkt just på grund av det tuffa skadeläget i truppen.

Vi kanske inte startade Allsvenskan 2009 med ett lika
glimrande anfallsspel som 2008, men det stabila försvarsspelet höll i sig och vi hade framförallt lärt oss att
”stänga matcherna”. Därmed befann vi oss i toppskiktet
när uppehållet för U21 EM hölls.

Vi ledde Allsvenskan, var minuter ifrån att kvalificera
oss till Europa League och en semifinal i svenska cupen
väntade. Just då började det gå grus i maskineriet och
vi hamnade i en nedåtgående spiral som vi inte klarade
att ta oss ur. Efter att ha missat Europa League och

Foto: Bildbyrån

En lång karriär avslutades
Sveriges största spelare genom tiderna, Henrik Larsson,
meddelade i oktober att han hade spelat sin sista match
på elitnivå i HIF och höstveckorna kändes allt annat än
muntra. Men i näst sista omgången fick vi alla som var
på matchen mellan HIF och Djurgården uppleva något
historiskt. Alla som befann sig på Olympia denna dag
bortsåg från förlusten och stannade kvar för att hylla
Henriks avslutning på en fantastisk karriär! Imponerande, stort, otroligt, ja orden räcker inte till!

Jesper Jansson

HIF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009
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SAMMANSTÄLLNING A-LAGS FOTBOLL

allsvenskan 2009

a-truppen – matcher
Speldag	Motstånd	Info	Resultat
2009-01-30	BRÖNDBY IF - HIF	Vänskapsmatch
2009-02-07	IF ELFSBORG - HIF	Vänskapsmatch
2009-02-15	HIF - LYNGBY BK	Vänskapsmatch
2009-02-21	FC KÖPENHAMN - HIF	Vänskapsmatch
2009-02-28	HIF - Ramlösa Södra	Vänskapsmatch
2009-03-03	HIF - ÄNGELHOLMS FF	Vänskapsmatch
2009-03-10
Orlando Pirates FC - HIF	Vänskapsmatch
2009-03-17	Thanda Royal Zulu FC - HIF	Vänskapsmatch
2009-03-22	HIF - TRELLEBORGS FF	Vänskapsmatch
2009-03-30	HIF - DJURGÅRDENS IF	Vänskapsmatch
2009-04-06	HIF - IFK GÖTEBORG	Allsvenskan Omg 1
2009-04-13	GAIS - HIF	Allsvenskan Omg 2
2009-04-16	HIF - HAMMARBY IF	Allsvenskan Omg 3
2009-04-20	ÖREBRO SK - HIF	Allsvenskan Omg 4
2009-04-23	HIF - HALMSTADS BK	Allsvenskan Omg 5
2009-04-26	VÄSBY UNITED - HIF	
Svenska Cupen Omg 3
2009-04-29	AIK - HIF	Allsvenskan Omg 6
2009-05-04	HIF - MALMÖ FF	Allsvenskan Omg 7
2009-05-11	IF BROMMAPOJKARNA - HIF	Allsvenskan Omg 8
2009-05-14	GUNNILSE IS - HIF	
Svenska Cupen Omg 4
2009-05-18	HIF - TRELLEBORGS FF	Allsvenskan Omg 9
2009-05-22	BK HÄCKEN - HIF	Allsvenskan Omg 10
2009-05-25	HIF - ÖRGRYTE IS	Allsvenskan Omg 11
2009-05-31
KALMAR FF - HIF	Allsvenskan Omg 12
2009-06-24	LANDSKRONA BOIS - HIF	Vänskapsmatch
2009-06-28
Syrianska FC - HIF	
Svenska Cupen Kvartsfinal
2009-07-02	HIF - FC Mika 	UEFA Europa League Omg Kvalomg. 1
2009-07-05	DJURGÅRDENS IF - HIF	Allsvenskan Omg 13
2009-07-09	FC Mika - HIF	UEFA Europa League Omg Kvalomg. 1
2009-07-12	HIF - IF ELFSBORG	Allsvenskan Omg 14
2009-07-16	FC Zestafoni - HIF	UEFA Europa League Omg Kvalomg. 2
2009-07-19	GEFLE IF - HIF	Allsvenskan Omg 15
2009-07-23	HIF - FC Zestafoni 	UEFA Europa League Omg Kvalomg. 2
2009-07-26	HIF - GEFLE IF	Allsvenskan Omg 16
2009-07-30	HIF - FK Sarajevo	UEFA Europa League Omg Kvalomg. 3
2009-08-03	HAMMARBY IF - HIF	Allsvenskan Omg 17
2009-08-06	FK Sarajevo - HIF	UEFA Europa League Omg Kvalomg. 3
2009-08-09	HIF - ÖREBRO SK	Allsvenskan Omg 18
2009-08-16	IFK GÖTEBORG - HIF	Allsvenskan Omg 19
2009-08-23	HIF - GAIS	Allsvenskan Omg 20
2009-08-31	MALMÖ FF - HIF	Allsvenskan Omg 21
2009-09-13	HIF - IF BROMMAPOJKARNA	Allsvenskan Omg 22
2009-09-16	HIF - IFK GÖTEBORG	
Svenska Cupen Semifinal
2009-09-19	HALMSTADS BK - HIF	Allsvenskan Omg 23
2009-09-24	HIF - AIK	Allsvenskan Omg 24
2009-09-27	TRELLEBORGS FF - HIF	Allsvenskan Omg 25
2009-10-04	HIF - BK HÄCKEN	Allsvenskan Omg 26
2009-10-18	ÖRGRYTE IS - HIF	Allsvenskan Omg 27
2009-10-24	HIF - KALMAR FF	Allsvenskan Omg 28
2009-10-28	HIF - DJURGÅRDENS IF	Allsvenskan Omg 29
2009-11-01	IF ELFSBORG - HIF	Allsvenskan Omg 30

0-2
1-3
0-2
5-2
3-2
1-0
0-1
0-3
3-4
2-2
1-0
1-4
1-0
2-0
1-3
0-2
0-3
1-0
0-3
0-7
2-2
3-0
3-1
2-0
0-1
1-3
3-1
2-1
1-1
3-2
1-2
0-2
2-2
2-0
2-1
1-2
2-1
0-1
2-2
0-1
0-0
0-1
1-3
2-1
3-2
4-2
1-0
3-0
1-1
0-2
1-0

Pl	Lag	M	V	

O	F	Mål	D	P

1	AIK
2	IFK Göteborg
3	IF Elfsborg
4 Kalmar FF	
5	BK Häcken
6	Örebro
7	Malmö FF	
8	Helsingborgs IF	
9	Trelleborgs FF	
10	Gefle IF FF	
11	GAIS
12	IF Brommapojkarna
13	Halmstads BK
14	Djurgården
15	Örgryte

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

18
17
15
14
13
12
11
13
11
10
8
9
8
8
6

7
6
10
8
9
9
10
4
8
9
11
7
8
5
7

5
7
5
8
8
9
9
13
11
11
11
14
14
17
17

36-20
53-24
43-34
53-39
43-30
33-32
40-25
39-39
41-34
28-38
41-38
32-46
29-43
24-49
27-49

16
29
9
14
13
1
15
0
7
-10
3
-14
-14
-25
-22

61
57
55
50
48
45
43
43
41
39
35
34
32
29
25

16	Hammarby

30

6

4

20

22-44

-22

22

publiksnitt 2009

HIF - IF ELFSBORG................................ 11.527
HIF - HAMMARBY IF.............................. 10.130
HIF - ÖRGRYTE IS.................................. 9.773
HIF - GAIS............................................... 9.760
HIF - TRELLEBORGS FF........................ 9.558
HIF - AIK.................................................. 9.363
HIF - HALMSTADS BK............................ 8.818

hemma Matcher	Publik
HIF - MALMÖ FF..................................... 15.800
HIF - IFK GÖTEBORG............................ 13.120
HIF - DJURGÅRDENS IF........................ 11.671

HIF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

HIF - GEFLE IF........................................ 8.428
HIF - ÖREBRO SK.................................. 8.034
HIF - IF BROMMAPOJKARNA............... 6.587
HIF - KALMAR FF................................... 5.159
HIF - BK HÄCKEN................................... 5.025
Medel...................................................... 9.517

Statistik
Spelare	
Adama Tamboura
Andreas Landgren
Christian Eliasson
Christoffer Andersson
Daniel Andersson
Erik Sundin
Erik Wahlstedt
Fredrik Liverstam
Fredrik Svanbäck
Hannu Patronen
Henrik Larsson
Isaac Chansa
Joel Ekstrand
Johan Eiswhold
Marcus Bergholtz
Marcus Lantz
Marcus Nilsson
Markus Holgersson
Mattias Unkuri
May Mahlangu
Pascal Bosschaart
Pär Hansson
Rafael Porcellis de Oliviera
Rasmus Jönsson
René Makondele
Samuel Aziz
Tobias Holmqvist
Yakubu Alfa
Ólafur Skúlason

Allsvenskan
22
21
0
28
8
18
15
4
8
12
20
15
24
0
12
21
25
22
7
8
0
23
7
26
29
1
5
2
14

0
1
0
5
0
4
0
0
0
0
7
0
0
0
0
4
0
1
1
0
0
0
0
8
7
0
0
0
0

Svenska cupen
3
2
1
4
2
4
2
1
1
2
2
2
3
0
2
3
3
3
1
1
0
2
0
4
4
0
0
0
1

Siffrorna står för matcher och mål, träningsmatcher är inte inräknade i totalstatistiken.
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0
0
1
2
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0

UEFA-cupen
5
5
0
6
0
4
6
0
3
2
4
0
5
0
4
3
6
4
3
1
0
6
0
6
6
0
0
0
4

0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
1

Totalt	
30
28
1
38
10
26
23
5
12
16
26
17
32
0
18
27
34
29
11
10
0
31
7
36
39
1
5
2
19

0
1
1
8
0
11
0
0
0
0
10
0
1
0
0
4
0
1
1
0
0
0
0
13
10
0
0
0
1

Träning
9
7
0
9
6
8
10
2
4
3
6
6
6
4
8
5
6
11
5
1
1
5
0
7
11
1
5
0
0

0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
4
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
6
0
4
0
0
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UNGDOMSFOTBOLL

Ungdomarna – en viktig
del av HIF:s framtid

framtiden förhoppningsvis kommer att spela fotboll i
HIF:s A-lag.
Bra tränare utvecklar bra spelare

I den lyckade seriepremiären mot IFK Göteborg hade 8
av 11 startspelare tidigare spelat junior- eller pojklagsfotboll i HIF. Nästan 50% av A-lagets spelartrupp kom
under året från de egna leden, vilket pekar på vikten av
en bra ungdomsverksamhet i ett allt tuffare ekonomiskt
klimat för HIF och andra svenska fotbollsklubbar.

”Nästan 50% av A-lagsspelarna
kommer från de egna leden.”
Framgångar

Spelidé och utbildning
Våra tränare skall också ha en samsyn på vilken spelidé
och utbildningsfilosofi HIF har. Vi vill genomsyras av en
anfallsinriktad fotboll med bra passningsspel och en
målsättning att HIF:s ungdomslag skall vara spelförande.
Vi vill helt enkelt lära dem spela bra fotboll.

Vår Tipselitgrupp har haft ett flertal spelare som med
regelbundenhet har tränat med A-laget och spelat med
U-21 laget. Samuel Aziz fick göra allsvensk debut och
Christian Eliasson deltog i cupspel. P-16 laget hade
ett framgångsrikt år och gick till final i SM, där det dock
blev knapp förlust mot Hammarby.

HIF:s ungdomslag vill vinna fotbollsmatcher och skapa
framgångar för lagen, men den individuella talangutvecklingen är mycket viktig. Detta får spelarna möjlighet
till i daglig träning och under skolträningen på PeterSven-skolan och Filbornaskolan.

Vårt framgångsrika P-15 lag med spelare födda -94 är
ett av Sveriges absolut bästa lag och vann allt de ställde
upp i, både serier och cuper, under 2009. Vinsten mot
Bröndby i Nörhalne var kanske den mest meriterande.

”Vi vill genomsyras av en anfallsinriktad foboll med bra passningsspel och målet att HIF ska
vara spelförande.”

I de lägre pojklagsåldrarna hade vi stora framgångar
med bra spel. Med bland annat DM-final för P-14 och
flera cupvinster för övriga lag.

hif-ifk göteborg 1-0

En av de absolut viktigaste förutsättningarna för en
framgångsrik talangutveckling är duktiga tränare och
ledare med stor fotbollskunskap och passion för att
arbeta med ungdomar. HIF har under ett antal år satsat
på kompetenshöjning av våra ungdomstränare med
extern och intern utbildning, vilket gör att vi idag har
mer kvalificerade tränare än någonsin.

Mål och strategier

När det gäller landslag har vi som vanligt varit bra representerade med 14 spelare i de olika åldersbaserade
landslagen U21 – P15. Pär Hansson, Andreas Landgren
och Joel Ekstrand deltog bland annat i spelartruppen
för vårt framgångsrika landslag under sommarens härliga U-21 EM.

Från de yngsta 5-åringarna på Maria Park där fotbollslek
är huvudinriktningen, till den mer elitinriktade verksamheten, är det viktigt med tydliga strategier och mål.
HIF-modellen är framtagen som vårt måldokument och
vår arbetsmodell för hur vi långsiktigt arbetar med ungdomsverksamheten.

Satsningen på åldrarna 12 – 15 år som startades för ett
antal år sen, börjar nu bära frukt. Mer än 25 spelare från
HIF har uppmärksammats av Skånes Fotbollsförbund
och blivit uttagna till olika elitläger i åldersgrupperna
1993-95. Här finns många duktiga unga spelare som i

Avslutningsvis vill jag tacka och berömma alla duktiga
och engagerade tränare och ledare på alla plan. Ni har
gjort ett fantastiskt arbete för föreningen 2009.
Hans Carell, Akademiansvarig

6 april. Marcus Lantz gjorde matchens enda mål på straff.
Publik 13.120
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Helsingborgs IF – mäktig
anförare i idrottsstaden
Helsingborg

grund att stå på. Vi har tillsammans med en styrgrupp
skapat en ny plattform för HIF Partners i syfte att stärka
de affärsmässiga relationerna. Gruppens ambition har
varit att tydliggöra intresset av att skapa affärsmässiga
relationer i syfte att stärka sin position och validera sin
investering i HIF. HIF skall vara en drivande och utvecklande part för HIF Partners och verka på ett proaktivt
sätt för att HIF Partners skall träffas i och utanför HIFsammanhang. Ett samarbete mellan näringslivet och
idrotten kräver en tydlighet från bägge parter för att nå
uppsatta mål.

I Helsingborg arbetar starka krafter för en hög idrottsstatus. ”Helsingborg-idrottsstaden” är en kommunal
hårdsatsning för att ytterligare stärka imagen på denna
spektakulära, attraktiva stad. All idrott är viktig men fotbollen har av hävd en särställning i Helsingborg. Som
idrottsvarumärke är det Helsingborgs IF som regerar.
Fotbollen är mäktig och lidelsefull i Helsingborg. Ett fundament som man lutar sig mot, som engagerar, väcker
varma känslor men som också kan oroa, uppröra och till
och med ”storma” kring. Denna anrika klubb har allt.
Man vill ge folket ”bröd och skådespel.” HIF skall vara
synonymt med glädje, framgångar, vacker fotboll och
medaljer.

innebär att 81 miljoner människor följde HIF under det
gångna året. Härtill kommer helsända matcher, PPVsändningar och internationella matcher varav siffrorna
skjuter ytterligare i höjden. HIF har en stark ställning i
mediavärlden. Staden har många ansikten utåt och HIF
tillhör självklart de med högst PR-värde för Helsingborg.

”TV-tiden bara ökar och det
gångna året medverkade
HIF vid 366 tillfällen i olika
kanaler, med en visningstid
på över 35 timmar.”
Knöt kontakter via El Classico
El Classico innehöll brainstorming av HIF partners, knytande av kundkontakter och affärsresonemang i den
katalanska högborgen Barcelona med början torsdag
26 november. 85 näringsidkare med koppling till HIF
hade följt med på denna fantastiska affärs-/kultur-/fotbollsresa i HIF-regi. Det blev en unik upplevelse som fick
sin höjdpunkt på söndagskvällen på Camp Nou. Zlatan
Ibrahimovic blev matchhjälte med ett mäktigt volleyskott
som betydde 1-0, vilket också blev slutresultatet, mot
ärkerivalen Real Madrid (El Classico är mötet mellan
dessa båda giganter). Detta koncept gav mersmak och
vi kan redan märka en stor spin-off-effekt.

”Genom åren har företagsnätverket
växt sig starkare och tillsammans
har vi en bra grund att stå på.”
kring HIF och träffat lyckade affärsuppgörelser. Exempelvis har vi skaffat en ny huvudsponsor för tre år, vilket
var viktigt eftersom andras kontrakt löpt ut. Sportsliga
framgångar spiller över på marknadsföringssidan. Vi var
på god väg förra året, men hoppas självfallet på att lyfta
fotbollsåret 2010 till något större och härigenom kunna
skapa ännu bättre relationsmarknadsföring med nya
spännande kontakter.

Ett samarbete kräver även ansvar från såväl den köpande
som säljande parten. Våra HIF Partners skall tillföra energi
och engagemang till både HIF och övriga Partners.
Detta innebär bland annat att aktivt arbeta för att skapa
nya kontakter för sig själv och andra i HIF, samt ha en
positiv attityd till andra HIF partners intresse.

HIF berör, engagerar, är lyhörda och skall i kraft av sin
särställning, sitt varumärke, kunna utgöra en kommunikationsplattform för alla och envar. Alltifrån enskilda
aktörer till stora koncerner.
Väl mött 2010!

Imponerande mediaexponering
Sponsorers och supporters högt ställda förväntningar
och fotbollsfolkets behov av tröst, inte minst i kristider,
vill vi på alla sätt tillgodose. Som bekant finns ekonomi
att ta hänsyn till. Härvidlag spelade givetvis dåliga tider
och finanskris en dyster roll förra året. 2009 fick en skakig
ekonomisk inledning. Marknadsföringsklimatet var trögt
men vi har ändå, trots mindre intäktsbudget och sänkta
intäktsförväntningar, lyckats skapa ett aktivt nätverk
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HIF Business
Förutom de traditionella möjligheter som HIF erbjuder
i form av exponering och kanaler för kommunikation,
är HIF en viktig del av näringslivet i Helsingborg. Med
fotbollen som samlingspunkt har näringslivet en naturlig
och attraktiv mötesplats. Genom åren har företagsnätverket växt sig starkare och tillsammans har vi en bra

Det skrevs mängder text om HIF under 2009. Antalet tillhörande bilder, 532, motsvarar 167 helsidor. 167 är också
lika med andelen bilder i lokalpressen. Detta sammantaget betingar ett värde av drygt 16 miljoner kronor. TVtiden bara ökar och det gångna året medverkade HIF
vid 366 tillfällen (i genomsnitt en gång om dagen!) i olika
kanaler, med en visningstid på över 35 timmar. Detta
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Samhällsengagemang

Fotbollens
sociala ansvar

Efter det första besöket väntar sedan ett annorlunda
studiebesök på Olympia där barnen får se A-laget träna.
Sedan blir det också en allsvensk match, där klasserna
får visa upp sina egna banderoller och tifos.

Helsingborgs IF är en kommunikationsplattform med
bland annat Helsingborgs mest värdefulla och påpassade
varumärke, vilket gör vår del i samhället betydande. CSR
(Corporate Social Responsibility) är idag en viktig del hos
politiker, företagsledare, fotbollsklubbdirektörer och inte
minst bland marknadsförare. Den vanligaste missuppfattningen är att CSR är någon form av paketering, att det
bara är någon form av PR-, informations- eller marknadsaktivitet. Men det är så mycket mer. Från HIF:s sida har
vi under flertalet år arbetat med olika projekt och ett
mer passande uttryck skulle vara FSR (Football Social
Responsibility). I första hand handlar det om att vi agerar
ansvarstagande gentemot de som vi har en relation till,
samhället i stort och alla som figurerar kring idrotten.
De huvudpunkter som vi vill ta upp här i verksamhetsberättelsen 2009 och som vi anser att vi har nått framgång genom är:
• Skolprojektet
• Miljön
• Tjejdagen
• Positiv läktarkultur

Skolprojektet

Ingen har väl missat att människan har gått hårt åt vår
jord och att vår miljö inte blir bättre av hur vi lever idag.
Sedan januari 2008 arbetar vi med att göra hela HIF
mer miljövänlig. Vi arbetar både internt med kansliet,
spelarna och Olympia, men också mot sponsorer, publik
och vid våra matcher. Vi driver vårt miljöarbete med
våra anställdas intresse och vilja.

Sjätteklassarna kommer i kontakt med HIF tre gånger
under en termin. Först besöker Fia skolan och för en
dialog om allt från motion och droger till ätstörningar
och dopning. Dessutom tittar man på filmer där olika
spelare från HIF ger sin syn på saker och ting. Därutöver
tillkommer fotbollssnack – om läktarbråk, fusk och filmningar på plan. Alltså etik och moral inom idrotten.
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Johan Grevåker, supportersamverkare i HIF i samarbete
med Fotbollsalliansen/Fryshuset, är en förbindelselänk
och bollplank mellan supportrar och klubben. Detta har
bl.a. tagit sig uttryck i protokollförda möten som finns på
HIF:s hemsida, gemensamt framtagande av värdegrund,
releasefest för samarbetspartners, supportrar och medlemmar, en gemensam tågresa till bortapremiären mot
GAIS – ”Sundspilen” och tHIFo-samarbeten. Han har
också varit behjälplig vid lanseringen av den nya HIF-låten
och hjälpt enskilda supportrar i olika sammanhang. Vidare
har Johan även besökt skolor i Höganäs kommun där
han i årskurs 9 jobbat med värdegrund och supporterpjäsen Top Boy under temat positiv supporterkultur.
Han har också stöttat BRÅ och fritidsgårdar i fotbollsturneringen ”Alla är vi helsingborgare.”

Energiledningssystemet

”Ett briljant skolprojekt med viktiga
samhällsfrågor, intressant studiebesök och pricken över i:et att få se
en fotbollsmatch live. Tack för att
ni bryr er om ungdomarna. Vi hejar
på er!”
Lärarna i klass 6 på Laröds skola.

Som ett led i att på ett aktivt sätt bemöta morgondagens
generation med idrottsliga förebilder, besöker vi samtliga
sjätteklassare i Helsingborgs kommunala skolor. Skolprojektet, som nu är inne på sitt fjärde år, leds av Fia
Nilsson. Projektnamnet är ”Dagens ungdom – Vår framtid”, men HIF betonar att det inte handlar om att i första
hand få ungdomarna att gå och se HIF i framtiden.

Vårt syfte med denna satsning är att öka förståelsen
för klimatfrågan och skapa engagemang kring denna.
Genom ett aktivt arbete bland anställda och publik vill
vi skapa insikt om hur vi tillsammans kan vara delaktiga
i dessa frågor. Vi har spelare som tar sig till träningen
varje dag och publik som åker långt, men det finns även
de som promenerar. Mat och dryck konsumeras, tidningar läses och konfetti kastas. Via allt det roliga kommer också miljöpåverkan.

Ca 3.000 elever har fått kontakt med projektet hittills
och siffran kommer att öka.

HIF och miljön
För oss är det första och viktigaste steget att inse att vi
är en del av klimatproblemet men samtidigt inse att vi kan
göra ett aktivt val och bli en del av lösningen. Genom
detta beslut har vi tillsammans med några av våra
Partners valt att vara med och påverka miljön för framtiden. HIF är ett av regionens starkaste varumärke med
ett stort ansvar varför vi nu tagit på oss en roll som
regional opinionsbildare i miljöfrågor.

HIF och Öresundskraft har under slutet av 2009 jobbat
fram ett energiledningssystem i syfte att se över, effektivisera och minska energiförbrukningen på Olympia.
Målsättningen är att minska energianvändningen med
ca 15 % under perioden 2010-11. Detta skulle innebära en
besparing av såväl ekonomisk som miljömässig karaktär,
vilket ligger helt i linje med HIF:s miljömedvetenhet.

Positiv supporter- och läktarkultur
Vi värnar självklart också om våra sponsorer och vår
publik vid matcher. Läktar- och matchmiljön med dess
skilda innehåll är ständigt i fokus. Ett rent Olympia är
målsättningen.
Under 2009 har goda relationer skapats mellan klubb
och supportrar i syfte att åstadkomma en konstruktiv
dialog där alla inser sin roll och tar sitt ansvar. HIF strävar
efter en rumsren och positiv läktarkultur. Det bör påpekas att detta inte enbart är HIF:s problem. Problematiken kring gängrelaterade bråk, grupperingar som ser
en fotbollsmatch som en anledning till att skapa bråk,
är ett samhällsproblem. HIF som fotbollsförening kan
inte ensam ta ansvar för dessa svåra frågeställningar.
Däremot skall HIF i egenskap av arrangör av fotbollsmatcher och en del av samhället, ha en aktiv och drivande
roll i detta arbete.

HIF stödjer Rosa Bandet
Traditionellt sett är publiken i allsvenskan starkt dominerad
av män/killar på läktarna men genom åren har procentsatsen kvinnor/tjejer ökat på Olympia. Det har av den
anledningen känts naturligt för HIF att årligen arrangera
en Tjejdag i syfte att skapa en större och bredare marknad
för HIF i regionen. De senaste åren har vi kopplat detta
arrangemang till en satsning på Rosa Bandet, där vi avsätter en del av publikintäkterna och utställarnas avgifter
till Bröstcancerforskningen.
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ÅRETS HIF:ARE

En ikon har slutat – blev
årets HIF:are för tredje
gången

Foto: Bildbyrån

Henrik Larsson är årets HIF:are och behärskar fotbollskonster utöver det vanliga. Och så länge han fick vara
hel var HIF med i racet i 2009 års allsvenska. Henrik
valde att dra sig tillbaka efter årets säsong och det är
på sin plats att se tillbaka på några hållplatser på hans
fantastiska fotbollsresa.
Sannsagan började på Harlyckans IP i södra Helsingborg, i början på 90-talet. I Högaborgs BK fanns en
yngling värd att beskåda. Men det fanns tvivlare som
menade att Henrik ”Henke” Larsson var talangen som
kanske bara skulle bli lovande. Belackarna hade ungefär samma invändningar, han var för tunn, kanske en
aning vek, inte riktigt komplett, och skulle inte komma
att nå de riktiga höjderna. Men med okuvlig vilja, knuten
näve i byxfickan, oförbrännelig energi och ett särdeles
sinne för hur fotboll ska spelas visade Henke gång efter
annan att etablissemanget haft fel.
Bosse Nilsson, fotbollsikonen från Hässleholm med
stort HIF-hjärta, trodde på talangen från Högaborg
och upphöjde Henke till A-lagsspelare i HIF 1992. Det
blev succé direkt. Äntligen tog HIF efter 24 års bortovaro

steget upp i Allsvenskan. Henke levererade tillsammans
med hemvändaren Mats Magnusson. De ”komplicerade”
varandra som Henke uttryckte saken i en intervju.
Det blev Feyenoord i Rotterdam som blev hans nästa
klubbadress. Men tiden från 1993 till 1997 var lite av en
besvikelse. Henke spelade 101 matcher och gjorde 26
mål men fann aldrig riktigt rytmen i Holland. Istället blev
Skottland, Glasgow och Celtic sommaren 1997 vändpunkten. Allt vad Henke behövde kunna i fotbollsväg
tog han fram – och lite till. 242 mål på 315 matcher talar
sitt tydliga språk. På Celtic Park var han Gud. Han lyfte
laget till stora framgångar i UEFA-cupen. Det bar ända
till final 2003.
År 2001 fick Henrik Larsson Guldskon som Europas
bäste målskytt. Han är dessutom den bäste målskytten
genom tiderna i UEFA-cupen och fyra gånger skotsk
ligamästare, lika många gånger skyttekung, två gånger
skotsk cupmästare samt tre gånger dito ligacupmästare.
Ändå fanns det en klick tvivlare som menade att den
skotska ligan var medelmåttig och att man inte skulle
övervärdera hans målskytte och titlar. FC Barcelona var
av en annan uppfattning. Detta slog ut i full blom under
2006 års Champions Leaguefinals sista 30 minuter,
då Henke (inbytt) regerade med två fantastiska målpass. Barca kunde därmed gå från underläge till 2-1
seger mot Arsenal.

”Henrik Larsson är en sann världslagspelare som producerade mål
i massor men ändå hann med att
göra sina lagkamrater bättre. En
komplett fotbollspelare, helt enkelt.”
Vi kommer för alltid att komma ihåg Henrik Larsson
utomordentliga tajming, split vision och inbyggda fotbollsdetektor. Han var en sann världslagspelare som
producerade mål i massor men ändå hann med att göra
sina lagkamrater bättre. En komplett fotbollspelare.
Tre gånger utnämnd till årets HIF-are innebär att vandringspriset är hans för evigt. Två gånger Guldbollenvinnare och därtill år 2005 framröstad som alla tiders
Guldbollenvinnare. Det är bara att gratulera alla fotbollsälskare i allmänhet och HIF:are i synnerhet till att
han gjort oss lycklig och lyft fotbollen till ibland svindlande höjder.

En sådan spelare måste givetvis ha en fantastisk inramning till avtackning. Och så blev det: Scen, Olympia.
Datum, 28 oktober 2009. Tid, ca 21.00. Match som sådan, rätt så ovidkommande. En världsartist tar farväl
ackompanjerad av stående ovationer och stor(bilds)främmande på TV-skärmen i form av fotbollskosmopoliter
från när och fjärran. Tack Frederik för ditt unika collage!
Visst har Henke öppnat pärleporten till fotbollens finrum
och man kan bara instämma i Henke-vismakaren, Stellan
Nilssons, utströmmande, suggestiva, frälsningtoner
kvällen till ära: ”Han heter Henrik Larsson och kommer
ifrån Högaborg, han är mäktig, rik och stark…”. Men
inte riktigt i detta nu, ty en påtagligt rörd Henrik tar
emot i strumplästen och överdragströja - skorna och
tröjan har han kastat upp till klacken - och försöker till en
början hålla sitt tal men rösten blir tunnare och tunnare
och till slut brister det. Den 11.000-hövdade publiken får
uppleva Henkes tack men också se denne lugne, coole
världsman gråta.
Supporterklubben Kärnan tar ett ömt farväl på innerplan och HIF:s dåvarande ordförande Sten-Inge Fredin
tycker att cirkeln är sluten i och med att Henke nu avslutar på Olympia där han en gång började sin proffskarriär. Henkes farväl av Bosse Nilsson blir känslosamt. Henke uppmanar publiken till en stor applåd för
Bosses insatser. Slutligen, i spelargången, ger mediauppbådet sista ordet till Henke.
- Det är stort att sluta på hemmaplan och det
måste ta slut någon gång.

Henrik Larsson

Och om framtiden säger han:
- Det blir tomt och det gäller att fylla den med något.

klubbar: Högaborg, Helsingborg, Feyenoord,
Celtic, Barcelona och Manchester United.

Det tomrummet har han redan fyllt ett par mil söderöver.
Eftersom Henrik Larsson har många strängar på sin lyra,
och likt Strindbergs ”drängen Karlsson” i ”Hemsöborna”,
är ”en djefla man som kan många konster”, så har han
nu som bekant tagit över som huvudtränare i Landskrona BoIS. Han får säkert anledning att ytterligare några
gånger knyta näven i byxfickan.
Det är bara att önska honom all lycka med detta uppdrag och hoppas att HIF, så småningom när tiden är
mogen, får åtnjuta hans förhoppningsvis då ännu bättre
konster.

VALD TILL ÅRHUNDRADETS
HIF:ARE 2007
HIF:are: 1992-1993 och 2006-2009.

klubbmeriter: Fyra gånger skotsk mästare
med Celtic. Skyttekung i skotska ligan fem
gånger. Vinnare av ”Guldskon” 2001 som Europas
främsta målgörare. UEFA Cup-final 2003.
Spansk mästare 2004-05 och 2005-06. Vinnare
av Champions League 2006.
LANDSLAGSMERITER: 106 landskamper, 37 mål.
VM-brons 1994. Har spelat i fem EM- och VMslutspel och gjort mål i samtliga. Fått Guldbollen
1998 och 2004 samt ”Tidernas guldboll” 2005
som den bäste svenske fotbollsspelaren någonsin.

Bo Alverfors
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MEDICINSKA TEAMET

LANDSLAGSUPPDRAG

Färre men allvarligare
skador under 2009

Internationell fägring
på hemmaplan

Medicinska teamet har under 2009 utgjorts av fem
personer, Ioannis Kostogiannis, läkare och medicinskt
ansvarig, Harald Roos, läkare, Martin Berg, sjukgymnast
och ansvarig för rehabilitering, Mattias Svensson, sjukgymnast samt Christer Olsson, fystränare och ansvarig
för konditions- och styrketräning. Martin och Christer
är heltidsanställda av HIF, medan Harald och Ioannis
arbetar på konsultbasis. Mattias är timanställd för att ta
hand om U-laget och vid behov vikariera i A-laget. Martin
och Christer deltar i alla träningar och matcher för A-lag.
Vid U21-matcher deltar Martin, Christer eller Mattias.
Läkare finns på plats vid alla hemmamatcher, och en
träning per vecka samt i övrigt vid behov.

I slutet av juni var Olympia och Helsingborg helt plötsligt
i allas blickfång. UEFA U21-EM anordnades i Sverige
vilket ledde till att Helsingborg och Malmö fick stå som
värdar för Grupp A. En grupp som bestod av Italien,
Serbien, Sverige och Vitryssland. I svenska truppen
fanns hela tre starka HIF:are representerade i form av
Joel Ekstrand, Pär Hansson och Andreas Landgren.

Rehabilitering och fysträning
Vid varje skada undersöks spelaren omedelbart och det
görs en preliminär bedömning, oftast av en av sjukgymnasterna. Vid behov kontaktas läkare och antingen
beslutar man per telefon om utvidgad utredning med
t.ex. magnetkamera, eller så kommer man överens om
att göra en läkarundersökning så fort det är möjligt.
Någon eller några dagar per vecka görs en genomgång och uppföljningar av de skadade spelarna med
både läkare och sjukgymnast närvarande. Initialt upprättas en behandlingsplan med en tänkt tidsplan som
förmedlas till spelaren och ledarna. Planen innefattar typ
av behandling, såsom sjukgymnastik eller operation
med efterföljande rehabilitering. Under hela rehabiliteringen sker fysträning med fotbollsinriktning parallellt.
Efter rehabiliteringsperioden går spelaren in i mer riktad
fysträning, ofta sker den på fotbollsplanen och med
fotbollslika moment. Detta måste spelaren alltid genomgå och inför återgången till full fotbollsträning och
matchspel finns strikta kriterier som måste uppfyllas.
I HIF finns en stark kultur för fysträning. Denna träning
har genom åren utvecklats och fått större och större del
i träningsupplägget. Varje säsong inleds med försäsongsträning och under säsongen fortsätter fysträningen
kontinuerligt. För att utvärdera effekten av träningen ge-

Foto: Bildbyrån

nomgår 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 individuella träningsupplägg. Fysträningen syftar först och främst till att vara skadeförebyggande men även till att vara prestationsförbättrande.

Medicinska teamet HIF
Martin Berg, Christer Olsson, Harald Roos,
Ioannis Kostogiannis

Ungdomslandslag

Sverige

U21-Landslag

• Henrik Larsson
• Andreas Landgren
• Joel Ekstrand

• Marcus Bergholtz -89:a
• Joel Ekstrand -89:a
• Pär Hansson, -86:a
• Rasmus Jönsson -90:a
• Andreas Landgren, -89:a
• May Malangu, -89:a
• Marcus Nilsson -88:a
• Alfa Yakubu -90:a

Finland
• Hannu Patronen
Island
• Ólafur Skúlasson

P19-Landslag (-89:or)

• Adama Tamboura

• Johan Eiswohld
• Rasmus Jönsson

Zambia

P18-Landslag (-90:or)

Mali

Viktigt kontrollera belastning
Varje år gör det medicinska teamet analyser av året som
gått och de senaste två åren har det varit en trend mot
att vi har färre skador än tidigare, däremot är ett större
antal av de skador vi får mer allvarliga och tidskrävande.
Flertalet av dessa uppkom under den intensiva matchperiod vi hade under sommaren där vi spelade i både
Allsvenskan, Svenska cupen och kvalade till Europa
League. Detaljanalys av dessa skador visar att de framför allt var orsakade av yttre våld, men det rörde sig även
om en del överbelastningsskador. Vi strävar alltid efter
att utvecklas och dra lärdom av våra erfarenheter och
i framtiden blir det allt viktigare att försöka kontrollera
belastningen som spelarna utsätts för. En av åtgärderna
för säsongen 2010 är att vi kommer att registrera alla
träningspass med pulsklockor där vi också i realtid kan se
vilken belastning samtliga spelare har. Detta ökar förutsättningarna för att göra träningen ännu effektivare, vilket
bör kunna reducera risken för överbelastningsskador.

A-landslagsuppdrag

• Isaac Chansa

• Samuel Aziz
• Christian Eliasson

Foto: Bildbyrån

P17-Landslag (-91:or)
Sverige gick ut hårt och vann överlägset i premiärmatchen
mot Vitryssland som slutade 5-1. Efter denna smått
fantastiska inledning var det inte konstigt att det blev
ett enormt publiktryck på Olympia under kommande
match. Över 11.000 besökare strömmade till Helsingborg
och trots att matchen mot Italien spelades på självaste
midsommarafton var Olympia fyllt till sista plats. Sverige
tog sig trots förlust mot Italien hela vägen till semifinal där
Engelsmännen efter ordinarie straffar och extrarundor
tyvärr knep finalplatsen.

• Joseph Baffo
• Robin Book
• Abdul Rahman Khalili
• Emil Åberg
P16-Landslag (-92:or)
• Mikael Berglund-Bengtsson
• Roy Hoang
• Lucas Ohlander
P15-Landslag (-93:or)
• Albert Berisha

I A-landslaget representerades HIF under 2009 av Henrik
Larsson, stabil lagkapten och veteran. VM-kvalmatchen
mot Danmark den 10 oktober blev Henriks sista landslagsuppdrag.
Mer info på www.hif.se
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MERITTECKEN

utmärkelser 2009

Ingvar Weneheds Fond

Merittecken I

Merittecken IV

• Samuel Aziz, J-lag (U-lag)

Stora klubbmärket i silver

Guldur

• Joel Ekstrand
• Gustaf Engholm
• Michael Ibsen
• Rasmus Jönsson
• Andreas Landgren
• Magnus Ljungberg
• René Makondele
• Fia Nilsson
• Marcus Nilsson
• Stefan Nilsson
• Jonas Ohlander
• Stig Svensson
• Tomas Thomasson
• Mattias Unkuri
• Tobias Wendrup-Hedberg
• Stefan Janzen

• Rickard Nilsson
• Berne Sten
• Erik Wahlstedt

Bertil Hanssons
Minnesfond
• Tobias Svensson, J-lag
Igo´s Hederspris
• Robin Book, J-lag
Erik Nilssons Fond
• Lucas Ohlander, P16
Arne Linders Hederspris
• Ideal Rezniqi, P14
Holger Perssons Fond
• Nenad Jovcic, P12
Bill Pettersson Fond

Merittecken II

• Jonathan Gudmundsson, P10

Lilla klubbmärket med guldkrans

Jojjes Hederspris
• Martin Winberg, Målvakt ungdom
Smart refill/bacapp:s
pris till god lagkamrat
inom tipselitgruppen

• Lars Bakkerud
• Hans Gribbling
• Björn Hellberg
• Andreas Kristiansen
• Per-Ola Lindahl
• Christian Nilsson
• Derik Wahlgren

• Jonathan Nestenius, P14
Puma-priset till
nykomlingar
• Pär Hansson
• Samuel Aziz

Merittecken III
Manschettknappar
• Hans Carell
• Ronny Elgström
• Marcus Lantz
• Bo Nilsson
• Kent Sjöberg
• Berne Sten

hif-mff 1-0
4 maj. Målskytt Henrik Larsson framspelad av Christoffer Andersson i 89:e minuten.
Publik 15.880
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HEDERS- OCH STÄNDIGA LEDAMÖTER

FUNKTIONÄRER

heders- och ständiga
ledamöter

helsingborgs if 2009

Hedersordförande

senioravdelningen
Sportchef

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

• Jesper Jansson
cheftränare

22

assisterande tränare

P12

Redovisningsansvarig

• Arne Kastenbom

• Niklas Velander
• Jan Eskilsson
• Erik Wallin

• Per-Ola Lindahl

lagledare

• Ronny Elgström

Ständiga ledamöter (Nu levande)

• Bo Nilsson

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
Claes Johansson................................................2005
Larry Larsson......................................................2005
Ola Nilsson..........................................................2005
Tommy Norell......................................................2006
Bert Olsson.........................................................2006
Jan-Åke Persson.................................................2006
Kenneth Sjöberg.................................................2009

assisterande tränare

ungdomsutskott

• Per-Ola Ljung

• Ingemar Nilsson
• Mats Ekberg
• Per Persson
• Nils Larsson
• Jonas Ohlander
• Hans Carell
• Stefan Jansson
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målvaktstränare

• Sven Andersson
materialförvaltare

• Sverker Eliasson
Foto:

Bildb

läkare
yrån

• Harald Roos
• Ioannis Kostogiannis
sjukgymnast

• Martin Berg
• Mattias Svensson
fystränare

• Christer Olsson

Fotbollsansv. ungdom

• Nils Larsson
• Jonas Ohlander
målvaktstränare

• Christian Ljung
• Christian Carlström
• Lars Jonsson
parkansvarig

Tipselit Verksamheten

• Per Persson
veteranlag

Tipselit tränare

• Lars Bakkerud

lagledare

• Kenneth Sjöberg

U21-lag
lagledare

• Staffan Eliasson

• Björn Hellberg
• Hans Gribbling
• Tomas Thomasson
• Gustav Engholm

Fotbollskonsulent

P10

• Hans Carell

• Niklas Duarte
• Niklas Appelberg
• Michael Ibsen
• Rickard Davenell
• Andreas Kristensen
• Niklas Gudmundsson
• Benny Wahlgren
P9

p 16-lag
tränare

• Ulrik Jansson

• Berne Sten
• Stefan Jansson
Fotbollskoordinator
projekt/Medlem

• Fia Nilsson
fotbollsalliansen

• Johan Grevåker
reception/shop

• Stefan Nilsson

• Patrick Lindberg
• Magnus Ljungberg
• Lars-Olov Pennander
• Joakim Gunnarsson
• Derik Wahlgren
• Enes Hasic
• Håkan Nordkvist

materialförvaltare

P8

• Rickard Nilsson

• Olof Carlius
• Niklas Appelberg

Säljare

• Sophie Carlström

HIF Service Ab
marknadschef

• Henrik Leveau
• Theresia Lindkvist

• Mikael Palmberg
• Tomas Pettersson
• Sara Onsmark

informationschef

P15

P6

biljettansvarig

• Jens Karlsson
• Derik Wahlgren
• Tobias Wendrup-Hedberg
• Roger Winroth

• Christian Nilsson
• Mats Maanlinger
• Joakim Olsson

• Christian Nilsson

P14

• Brane Mijatovic
• Johan Holmsten
• Ola Bergman

• Alexander Vikner
• Patric Karlsson
• Pär Holmberg

P5

P13
Foto: Bildbyrån

• Anna Johansson

P7

• Bert Olsson
• Roger Krantz

assisterande tränare

• Leif Troedsson

P11

Ekonomiassistent

• Håkan Andersson
• Patrick Bubicic
• Magnus Nilsson
• Christer Olsson
• Mikael Lundborg

Kansli
Helsingborgs IF

• Frederik Ericsson

Arenaansvarig

• Berne Sten
lokalvårdare

• Gunilla Persson
vaktmästare

• Neil Cudmore
• Kent Sjöberg
• Stig Svensson

klubbdirektör

• Paul Myllenberg
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Inför 2009 kände vi osäkerhet för hur ekonomin
skulle utvecklas. Medan kostnaderna hölls sig inom ramen lyckades vi inte uppnå målet för våra
sponsorintäkter och inte heller för intäkterna av placeringsersättningarna.

HIF – en professionellt driven och modern elitförening

Medlemmar
Vi hade en målsättning under 2009 att nå upp till 4.000
föreningsmedlemmar och nådde nästan hela vägen fram.
Vi gick från 2.627 medlemmar till 3.823, det är en kraftig
ökning med hela 1.196 medlemmar.

Publik
Vår målsättning var att få 10.000 åskådare i snitt på årets
allsvenska matcher men det uppnådde vi inte. Snittet
på Olympia stannade på 9517 och minskningen får i första hand tillskrivas vår mycket svaga höstsäsong då vi
efter vårsäsongen låg klart över budget. Det skall tilläggas
att det ekonomiska utfallet uppnådde budgeterat. Det
allsvenska publiksnittet för 2009 ökade blygsamt till
7.952 åskådare. Antalet sålda säsongskort uppgick till
4.855 stycken.

Seniorfotbollen
Efter en fjärdeplats 2008, tidiga kompletteringar på spelarsidan till en redan stark trupp och slutligen Henrik
Larssons beslut om att spela ytterligare ett år, var det
med stor tillförsikt vi gick in i 2009 års säsong. Våren
och sommaren visade att kontinuiteten i spelartruppen
och den fortsatta utvecklingen av våra egna yngre
spelare gav de resultat vi förväntade oss.
Vi startade många matcher med en laguppställning där
åtta av elva spelare fostrats i HIF:s Tipselit-trupp, vilket
vi är stolta över. Det är ett bevis på att ungdomssatsningen och seniorfotbollens strategi går hand i hand.
Så sent som i augusti månad ledde vi Allsvenskan, var i
semifinal i Svenska Cupen och i tredje kvalomgången för
spel i Europa Leauge. Därefter kan vi bara konstatera
att hösten blev mörk och resultaten likaså.

Ungdomsfotbollen
Som brukligt är har HIF under 2009 haft ett antal spelare
som representerat de olika åldersbaserade landslagen.
Pär Hansson, Andreas Landgren och Joel Ekstrand var
med i landslagets framgångsrika U-21 trupp under EM
slutspelet och även Marcus Nilsson samt Marcus Bergholtz spelade i det landslaget. Rasmus Jönsson gjorde
debut i U-21 och var en av nyckelspelarna i U-19, där
också Johan Eiswohld deltagit. Samuel Aziz och Christian
Eliasson i U18, Joseph Baffo, Emil Åberg och Robin Book
har deltagit i landskamper och läger för U17. I de yngsta
åldrarna var HIF representerat av Lucas Ohlander och
Roy Hoang i P16, samt Albert Berisha i vårt P15 landslag.
Olympia

Klubbens organisation

hif-aik 3-2

Styrelsen har allt sedan den ekonomiska krisen 2003
av olika skäl haft en lite för hög operativ inriktning, vilket
varit en önskan att rätta till. I samband med att ny huvudtränare skulle anställas tog därför styrelsen i månadsskiftet november/december beslut att anställa en s k
manager, som utöver sitt huvudtränaransvar också får
ansvar för klubbens hela fotbollsverksamhet medan
klubbdirektören liksom hittills ansvarar för all övrig verksamhet inklusive huvudansvar för ekonomi. Sedan är det
upp till klubbdirektör och manager att organisera och
personbesätta sina respektive organisationer. Båda ansvarar direkt under styrelsen. Styrelsens avsikt med
förändringen är att kunna få ökad tid till de viktiga och
mera långsiktiga frågor som klubben står inför.

Besökare på dagens fotbollsarenor ställer alltmer krav
på service, bekvämlighet, säkerhet och tillgänglighet för
att komma till arenan, samtidigt som klubben måste få
möjlighet att utöka sina intäkter från matcharrangemang.
Dagens Olympia motsvarar inte längre fullt ut dessa
krav. Därför har klubben tillsammans med byggföretag
tagit fram alternativ till ombyggnad av västra, norra och
södra läktare utan att nämnvärt utöka publikkapaciteten
men vi får bättre möjligheter att erbjuda våra besökare vad
de kräver. Vi får ca 4.000 fler sittplatser samtidigt som vi
behåller ståplatskapaciteten på södra kortsidesläktaren.
Innan vi överlämnar ombyggnadsförslaget till hyresvärden,
staden, för deras ställningstagande och finansiering,
kommer styrelsen utvärdera möjligheterna att genom-

24 september. Målskyttar i HIF: Andreas Landgren ett och Henrik Larsson två..
Publik 9.363
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föra och skapa ekonomi av ett uppfräschat Olympia, vilken utvärdering ska var klar under första kvartalet 2010.
I slutet av 2009 förde klubben en långt gången förhandling med staden om försäljning av inomhushallen med
en samtidig långtidsförhyrning av hallen som en följd
av bl a stadens önskan att äga samtliga byggnader på
Olympiaområdet. Vi tror att vi når en överenskommelse
och avslut under 2010.

HIF Support KB
I och med HIF Support KB:s finansiering av Rafael Porcellis de Oliviera avslutades det femåriga avtalet med
kommanditbolaget.
Framtida intäkter av eventuella försålda spelarlicenser
kommer att påverkas då HIF under avtalet har avstått
20 % av nettot av dessa intäkter på åtta spelare som
flyttats upp i A-truppen från vår ungdomsverksamhet.

Den brasilianska moderklubben för Leandro Castan har
under sommaren 2009 ställt krav på utbildningsersättning
av HIF. Då detta inte var en del av överenskommelsen
vid köpet bestrider HIF detta krav och den brasilianska
klubben har inte heller återkommit därefter.
HIF har av den anledningen inte reserverat ersättningskravet i året bokslut.

Skattefrågor
HIF har tidigare överklagat ett beslut från Skatteverket
om ytterligare skatt på av Skatteverket bedömda inkomsthöjningar och arbetsgivaravgifter. Målet kommer att
avgöras av Länsrätten under första kvartalet 2010. Hela
det krävda skattebeloppet är sedan 2008 reserverat.

Omsättningen exklusive ersättningar från spelartransfers
minskade med 8,5 mkr till 64,3 mkr framförallt beroende
på ett större tapp av sponsorintäkter. Den ekonomiska
krisen slog till hårdare mot oss än vad vi budgeterat.

I samband med att klubben tecknade avtal med ny huvudsponsor, Resurs Bank, erhöll klubben samtidigt en kredit
om 3 mkr som kan användas för tillfälliga, korta likviditetsbehov.

Sändningsersättningar minskade med 2,2 mkr till 9,8 mkr
helt beroende på att vi tappade placeringar i den allsvenska tabellen jämfört med året innan.

HIF har fortfarande stora utestående fordringar på den
italienska klubben Parma, som ännu inte fullföljt sitt avtal
från köpet av McDonald Mariga. Klubben är av HIF anmäld till FIFA för sin bristande betalning.

Omsättningen inklusive ersättningar från spelartransfers
minskade från 101 mkr till 72 mkr, där transferersättningarna minskade med 20,5 mkr.
Kostnaderna exklusive kostnader i samband med spelartransfers minskade med 4,3 mkr.
Större delen av koncernens kostnader är på kort sikt
fasta, vilket gjorde att vi inte hann parera intäktstappet.
Rörelseresultatet visar en förlust om 6,5 mkr jämfört med
positivt resultat 2008 om 2,5 mkr.

Spelartransfereringar
Klubben har under året förvärvat spelarlicenser för Joseph
Baffo, Marcus Holgersson, Fredrik Liverstam, May Mahlangu samt Rafael Porcellis de Oliviera samt avyttrat
spelarlicenser för Yakubu Alfa, Leandro Castan, Isaac
Chansa samt Mike Sserumaga. Vi förlängde kontraktet
med Henrik Larsson med ytterligare en säsong. Daniel
Andersson, Ólafur Skúlason, Fredrik Svanbäck, Adama
Tamboura samt Mathias Unkuri lämnade klubben efter
att deras kontrakt inte hade förnyats. Andreas Landgren
gick som Bosman vid årsskiftet, men klubben erhåller
utbildningsersättning för Andreas tid i HIF.
Magnus Arvidsson och Henrik Larsson avslutade under
året sina fotbollskarriärer.
Under året har Joseph Baffo, Oscar Berglund, Sebastian
Carlsén, Henrik Fribrock, Tobias Holmqvist samt Rodger
Kola varit uthyrda.

Ekonomiskt utfall
Ekonomisk utveckling, koncernen

2009

2008

2007

2006

2005

Omsätt. exkl. spelarförsäljning

64 338

72 760

80 538

78 033

48 160

Driftsresultat

-8 037

-3 077

1 055

7 255

1 318

Balansomslutning

44 179

68 944

55 949

46 198

41 068

Eget Kapital

2 931

10 675

8 462

12 296

5 913

Soliditet*

6,6%

17,7%

15,1%

26,6%

14,4%

0,91

0,89

0,61

1,17

1,01

*Soliditet = Eget Kapital/Tillgångar
**Kassalikviditet = Omsättningstillgångar exklusive varulager/Korta skulder
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Investeringar och finansiering

Årets resultat efter skatt blir därmed en förlust om 6,9 mkr.

Krav

Kassalikviditet**

Resultat 2009
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Staden har ställt ut borgen för en checkräkningskredit
som klubben tidigare tagit upp där borgen har satts ned
med 1 mkr per år. Kvar finns nu en borgen om 4 mkr.

Styrelsens målsättningar för
den ekonomiska utvecklingen
Sedan 2003 har styrelsen haft som målsättning att
koncernens driftresultat alltid ska vara noll eller bättre,
vilket inte uppnås under 2009, främst orsakat av att vi
inte under 2009 hann med att kompensera kostnadsmassan i takt med sjunkande intäkter.
Med årets förlust och den osäkerhet som alltid finns
runt intäktsutvecklingen höjer styrelsen målsättningen
för driftresultatet till att alltid vara 1 mkr eller bättre.
Styrelsen har tidigare lagt fast en målsättning att föreningens samlade vinstmedel alltid bör uppgå till minst
6 mkr för att skapa en marginal mot resultatfluktuationer
och säkerställa att alltid erhålla Elitlicens, men den målsättningen håller vi inte under 2009, då de samlade
vinstmedlen endast uppgår till 4,6 mkr.

Den tidigare överenskommelsen med de banker som
lämnade kapitaltillskott 2003 innebär att deras kapitaltillskott kommer att vara återbetalda efter utgången av 2010.

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
	HIF:s (föreningens) samlade vinstmedel enligt
fastställd balansräkning och med förutsättning
att HIF:s likviditet så tillåter, samt att föreningens revisorer godkänner utbetalningen.
• Utbetala avkastningsränta på stadens
kapitaltillskott uppgående till 343.354 kr.
I och med dessa åtgärder återstår av stadens lämnade
kapitaltillskott 15.607.000 kr samt av bankernas lämnade
kapitaltillskott 1.320.000 kr.
HIF-koncernens och föreningens resultat och ekonomiska
ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkning samt notapparat.

Grafisk presentation av Helsingborgs IF
(licensökande) med koncernföretag

Helsingborgs Idrottsförening
	Medlemsförening och licenssökande
	Balansomslutning...................36.255 kSEK
	Intäkter....................................58.652 kSEK
	Eget Kapital...............................4.568 kSEK

Prognos
För 2010 har styrelsen tagit beslut om en budget med
ett driftresultat om 2 mkr, vilket ställer stora krav på
kostnadsneddragningar och en stor ekonomisk försiktighet och kostnadsmedvetenhet i organisationen.

	Andelar i HIF Service AB, 100%
	Andelar i HIF Support AB, 100%

HIF Service AB
	Balansomslutning............. 22.316 kSEK
	Intäkter.............................. 29.751 kSEK
	Eget Kapital.............................124 kSEK

Ekonomisk ställning

Styrelsens förslag till återbetalning av kapitaltillskott samt disposition av avkastningsränta

Koncernen har efter årets förlust ett eget kapital om 2,9 mkr
medan föreningen har samlade vinstmedel om 4,6 mkr.
Bokförda värdet av föreningens förvärvade spelarlicenser
är 2,6 mkr (fotbollstruppen är därmed mycket lågt värderad
om jämförelse görs med dess bedömda marknadsvärde).

Formerna för återbetalning till staden kommer att avtalas i samband med försäljningen av inomhushallen.
Det är fortsatt vår högsta ambition att återbetala det
lämnade kapitaltillskottet till staden så fort vår ekonomi
tillåter detta.

HIF Support AB
	Balansomslutning............... 2.910 kSEK
	Intäkter....................................... 0 kSEK
	Eget Kapital......................... 2.910 kSEK

	Andelar i IP Olympia AB, 100%
	Andelar i HIF Shopen AB, 100%

	IP Olympia AB
	Balansomslutning.................. 567 kSEK
	Intäkter..................................... 25 kSEK
	Eget Kapital............................ 366 kSEK

HIF Shopen AB
	Balansomslutning............... 1.093 kSEK
	Intäkter..................................... 36 kSEK
	Eget Kapital............................ 245 kSEK

HIF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

27

resultaträkning

balansräkning

Helsingborgs IF

Org nr 843000‐1407

RESULTATRÄKNING

(kSEK)

Helsingborgs IF

Org nr 843000‐1407

BALANSRÄKNING

(kSEK)
Koncernen

Koncernen

2009

2008

2009

2008

19 833
23 708
9 815

20 022
30 845
12 032

29 087
0
9 815

30 236
10
12 032

3 643
1 628
1 051

1 922
1 167
1 074

3 643
0
0

1 922
0
0

6 322

4 163

3 643

1 922

1 230
7 660
3 430

1 021
28 131
4 677

1 230
7 660
5 767

1 021
28 131
7 414

12 320

33 829

14 657

36 566

71 998

100 891

57 202

80 766

Intäkter
Publikintäkter
Sponsorintäkter
Sändningsrättigheter
Övrig Nettoomsättning
Fotboll
Arena
Affärsverksamhet
Övriga rörelseintäkter
Medlemmar
Spelartransfer inkl uthyrning
Övriga rörelseintäkter

2008

2009

2008

Not 7

2 576

4 919

2 576

4 919

Not 8

0
0

0
0

0
0

0
0

2 576

4 919

2 576

4 919

8 589
2 463

9 271
2 954

0
385

0
578

11 052

12 225

385

578

0
74
117
11

0
81
117
11

3 341
74
0
7

3 341
81
0
7

202

209

3 422

3 429

13 830

17 353

6 383

8 926

107

65

0

0

107

65

0

0

12 105
0

20 499
0

12 105
7 522

20 499
9 030

8 068
0
1 276
3 540
12 884

14 635
0
1 287
6 090
22 012

2 835
0
1 258
1 988
6 081

4 023
0
1 269
3 251
8 543

24 989

42 511

25 708

38 072

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Licensierade spelare
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Varumärke

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och inventarier

Not 9
Not 10

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fondmedel
Uppskjuten skattefordran
Andel Hbg Bingoallians & andra långfristiga fordr

Not 11
Not 12

Kostnader
Försäljnings‐ och materialkostnader
Publik
Sponsorer och marknad
Fotboll
Arena
Affärsverksamhet
Medlemmar
Spelartransfer inkl inhyrning
Övriga kostnader
Personalkostnader
Fotboll
Övriga

Summa anläggningstillgångar

Not 2

Not 4

Rörelseresultat
Vinst/förlust vid försäljning av tillgångar
Finansiella kostnader
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Skatt

Årets resultat
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‐2 299
‐7 089
‐5 151
‐5 783
‐726
‐790
‐12 411
‐6 546

‐1 589
‐1 014
‐8 954
‐43
‐14
‐584
‐6 588
‐3 831

‐1 984
‐1 235
‐7 602
‐31
‐13
‐766
‐12 411
‐4 552

‐35 690

‐40 795

‐22 617

‐28 594

‐30 006
‐8 719

‐33 775
‐9 869

‐29 842
‐4 318

‐33 753
‐4 686

‐38 724

‐43 644

‐34 160

‐38 439

‐2 416

16 452

425

13 733

‐4 070
0
‐10

‐13 734
0
‐236

‐2 515
0
0

‐11 737
0
‐235

‐6 496

2 482

‐2 090

1 761

100

‐313

0

0

973
‐1 542

3 017
‐2 338

1 450
‐1 463

3 610
‐2 256

‐569

679

‐13

1 354

31

‐635

4

‐575

‐6 934

2 213

‐2 099

2 540

Not 3

Resultat före avskrivningar
Avskrivningar
Nedskrivningar av anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

‐1 908
‐7 854
‐5 814
‐6 814
‐604
‐616
‐6 588
‐5 492

Helsingborgs IF

2009

Helsingborgs IF

Omsättningstillgångar
Lager
Varulager

Not 13

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar spelarövergångar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Not 14

Kortfristiga placeringar
Kassa & bank

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

5 253

233

4 164

261

5 253

233

4 164

261

30 349

42 809

29 872

38 333

44 179

60 162

36 255

47 259

Not 5

Not 6
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kassaflödesanalys

Balansräkning

Helsingborgs IF

Org nr 843000‐1407
Helsingborgs IF

BALANSRÄKNING

(kSEK)
Koncernen

2009
Eget Kapital & Skulder
Eget Kapital

2009

Summa Eget Kapital

9 865
‐6 934

8 462
2 213

6 667
‐2 099

4 937
2 540

2 931

10 675

4 568

7 477

1 210

1 234

1 210

1 234

1 210

1 234

1 210

1 234

3 311
3 311
370

0
0
402

3 311
3 311
0

0
0
0

74
3 000
3 074

81
0
81

74
3 000
3 074

81
0
81

6 755

483

6 385

81

3 544
0
1 497

8 124
0
227

3 544
1 057
1 473

8 124
709
1 004

1 956
8 213
18 073
28 242

4 105
13 665
21 649
39 419

819
6 135
11 064
18 018

1 440
9 801
17 389
28 630

33 283

47 770

24 092

38 467

41 248

49 487

31 687

39 782

44 179

60 162

36 255

47 259

959
17 737

959
18 547

959
17 737

959
18 547

18 696

19 506

18 696

19 506

Långfristiga skulder
Banklån och andra lån
Checkräkningskredit (Limit 7 800/8 800 kSEK)
Långfristiga skatteskulder
Övriga långfristiga skulder
Fondmedel
Övriga långfristiga skulder

Not 16

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder spelarövergångar
Skuld till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 17

Summa kortfristiga skulder
Summa Skulder
Summa skulder & Eget Kapital
Ansvarsförbindelser
Efterställda pensionsutfästelser
Villkorade kapitaltillskott
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Helsingborgs IF
2009
2008

Den löpande verksamheten

Skulder
Avsättningar
Avsättning löneskatt direktpensioner

(kSEK)
Koncernen
2009
2008

2008

Not 15

Balanserat resultat
Årets resultat

KASSAFLÖDESANALYS

Helsingborgs IF

2008

Org nr 843000‐1407

Not 18

Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar
Utrangeringar spelarlicenser
Amortering refinansierade spelarlicenser
Förändring avsättning löneskatt direktpension
Förändring Skattefordran/skuld
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av kundfordringar
Förändring av övriga korta fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av övriga korta skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av spelarlicenser
Försäljning av spelarlicenser
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Förändring utnyttjad checkräkningskredit
Upptagna lån
Amortering av efterställt kapitaltillskott
Refinansiering av spelarlicenser
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

‐6 965

2 848

‐2 103

3 115

4 070
‐7 760
6 288
‐6 288
‐24
‐32
‐10 711
31
‐10 680

13 734
‐26 260
10 344
‐9 556
‐530
‐50
‐9 470
‐635
‐10 105

2 515
‐7 660
6 288
‐6 288
‐24
0
‐7 272
4
‐7 268

11 737
‐28 131
10 344
‐9 556
‐530
0
‐13 021
‐575
‐13 596

‐42
14 961
2 561
‐6 731
‐7 755
‐7 686

93
‐21 515
‐1 442
6 964
1 474
‐24 531

0
11 090
1 274
‐4 853
‐9 522
‐9 279

0
‐17 227
52
6 093
6 495
‐18 183

‐4 421
8 630
‐607
100
3 702

‐5 442
28 242
‐664
8 000
30 136

‐4 421
8 630
‐30
0
4 179

‐5 442
29 921
‐179
0
24 300

3 311
3 000
‐810
3 503
9 004

‐5 856
0
0
0
‐5 856

3 311
3 000
‐810
3 503
9 004

‐5 856
0
0
0
‐5 856

5 020
233
5 253

‐251
484
233

3 904
261
4 164

261
0
261
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tilläggsupplysningar

Helsingborgs IF

noter

Org nr 843000‐1407

Helsingborgs IF

Org nr 843000‐1407

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Noter till Resultat‐ och Balansräkningarna

(kSEK)

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.

Not 1

Transfernetto från balanserade licenser
Övrigt transfernetto inkl uthyrning

Not 2

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 6% inköp från annat företag i koncernen.
Av föreningens intäkter avser 23% 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 11 876 kSEK.
Skulder har omräknats till balansdagens kurs och uppgår totalt till 4 666 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, Biomain AB där styrelseledamot Anders Williamsson ingår i styrelsen.
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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Spelartransfer inkl uthyrning

Not 3

Koncernen
2009
2 039
5 621
7 660

2008
24 486
3 645
28 131

Helsingborgs IF
2009
2 039
5 621
7 660

2008
24 486
3 645
28 131

Revisionskostnader
I övriga kostnader ingår arvode till SET Revisionsbyrå AB avseende revision och andra
uppdrag enligt nedan:
2009
2008
Revision
135 kSEK
70 kSEK
Andra uppdrag
166 kSEK
303 kSEK
301 kSEK
373 kSEK
Personalkostnader
Medelantalet anställda
2009
2008
Helsingborgs IF
Dotterföretag
Totalt i koncernen

Totalt

varav män

Totalt

varav män

57
10
67

91%
80%
90%

61
10
71

92%
84%
91%

Sjukfrånvaro

(timmar)
2009

2008

Helsingborgs IF
< 29 år
30‐49 år
> 50 år
Totalt
Total sjukfrånvaro (varav >60 dagar)

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

2 329
427
0
2 756
1 801

0
68
0
68
0

965
448
0
1 413
168

142
16
0
158
0

Dotterföretagen
< 29 år
30‐49 år
> 50 år
Totalt
Total sjukfrånvaro (varav >60 dagar)

0
96
332
428
0

0
40
0
40
0

18
168
360
546
0

0
16
0
16
0

2 329
523
332
3 184
1 801

0
108
0
108
0

983
616
360
1 959
168

142
32
0
174
0

Koncernen
< 29 år
30‐49 år
> 50 år
Totalt
Total sjukfrånvaro (varav >60 dagar)
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noter

noter

Helsingborgs IF

Org nr 843000‐1407
Helsingborgs IF

Not 3 forts

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Not 7

2009

Föreningen

ersättningar

kostnader

ersättningar

kostnader

26 229

7 446
(583)
1 280
(111)
8 726
(694)

32 657

7 084
(500)
1 319
(165)
8 403
(665)

Ingående avskrivningar
Avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ack. Avskrivningar

‐13 671
‐2 292
254
‐15 709

‐12 094
‐11 478
9 901
‐13 671

‐13 671
‐2 292
254
‐15 709

‐12 094
‐11 478
9 901
‐13 671

Refinansiering HIF Support KB
Utgående planenligt restvärde

‐3 702
2 576

‐6 488
4 919

‐3 702
2 576

‐6 488
4 919

29 830

2009

3 886
36 543

2008

Styrelse, sportchef

Övriga

Styrelse, sportchef

Övriga

& klubbdirektör/VD

anställda

& klubbdirektör/VD

anställda

1 332
0
1 332

24 897
3 601
28 498

1 509
0
1 509

31 148
3 886
35 034

Av pensionskostnaderna avser i föreningen 111 kSEK (176 kSEK) och i koncernen 111 kSEK (176 kSEK)
gruppen styrelse, sportchef, klubbdirektör och VD
Not 4

Avskrivningar enligt plan
Licensierade spelare
Varumärke
Byggnader
Markanläggningar
Maskiner och inventarier

10%
5%
5%
20%

Koncernen
2009
2 292
0
679
1
1 098
4 070

2008
11 478
6
679
533
1 038
13 734

Helsingborgs IF
2009
2 292
0
0
0
223
2 515

Finansiella kostnader
Valutavinster
Ränteintäkter
Valutaförluster
Räntekostnader

Not 6

Skatter
Aktuell skatt
Justering av skatt hänförlig till tidigare år

Uppskjuten skatt
Skattekostnad

Koncernen
2009
108
865
973
‐1 344
‐198
‐1 542
Koncernen
2009
0
3
28
31

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 8

Helsingborgs IF
2009
585
865
1 450
‐1 266
‐197
‐1 463

2008
‐8
‐676
49
‐635

Helsingborgs IF
2009
0
4
0
4

2008
56
0
56

‐56
0
‐56

‐50
‐6
‐56

0

0

Koncernen
2009
13 618
0
0
13 618

2008
22 766
0
‐9 148
13 618

‐4 348
‐681
0
‐5 029

‐4 091
‐1 212
956
‐4 347

8 589

9 271

Koncernen
2009
13 028
607
0
13 635

2008
12 364
664
0
13 028

Helsingborgs IF
2009
3 510
30
0
3 540

2008
3 331
179
0
3 510

Ingående avskrivningar
Avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ack. Avskrivningar

‐10 074
‐1 098
0
‐11 172

‐9 036
‐1 038
0
‐10 074

‐2 932
‐223
0
‐3 155

‐2 673
‐259
0
‐2 932

Utgående planenligt restvärde

2 463

2 954

385

578

Utgående planenligt restvärde
Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ack. anskaffningsvärde

2008
645
2 965
3 610
‐1 122
‐1 134
‐2 256

2008
‐8
‐567
0
‐575

Koncernen
2009
56
0
56

Ingående avskrivningar
Avskrivningar
Utgående ack. Avskrivningar

Not 9

2008
52
2 965
3 017
‐1 204
‐1 134
‐2 338

Varumärke
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ack. anskaffningsvärde

2008
11 478
0
0
0
259
11 737

Genomsnittlig avskrivningstid Licensierade Spelare: 2,75 år.
Not 5

2008
41 671
5 442
‐22 035
25 078

Sociala

(varav pensionskostnader)

Föreningen
Dotterföretag
Koncernen

Helsingborgs IF
2009
25 078
4 421
‐7 512
21 987

Löner och

3 601

Löner och ersättningar

2008
41 671
5 442
‐22 035
25 078

Sociala

(varav pensionskostnader)

Koncernen

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ack. anskaffningsvärde

Koncernen
2009
25 078
4 421
‐7 512
21 987

Löner och

(varav pensionskostnader)

Dotterföretag

Licensierade spelare

2008

Org nr 843000‐1407

Ingående avskrivningar
Avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ack. Avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Byggnaderna är ej åsatta taxeringsvärde.
Not 10

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ack. anskaffningsvärde
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Noter

noter
Helsingborgs IF

Not 11

Org nr 843000‐1407

Not 16

Andelar i koncernföretag
Helsingborgs IF´s innehav
HIF Service AB
556190‐8855
Säte i Helsingborg
HIF Support AB
556607‐0560
Säte i Helsingborg

Kapitalandel

Röstandel

Antal andelar

Bokfört värde

100%

100%

1 000

3 341

100%

100%

3 675

0
3 341

Dotterföretags innehav
IP Olympia AB
556602‐9731
Säte i Helsingborg
HIF Shopen AB
556534‐4099
Säte i Helsingborg

Helsingborgs IF

Kapitalandel

Röstandel

Antal andelar

Bokfört värde

100%

100%

1 000

100

100%

100%

1 000

100

Not 17

200
Not 12

Not 18

Uppskjuten skattefordran
Underskottsavdrag och därmed uppskjuten skattefordran bedöms sannolikt kunna utnyttjas
den kommande femårsperioden. Uppskjuten skatt på årets skattemässiga underskott i
dotterbolaget HIF Service AB har ej balanserats.
Koncernen
Helsingborgs IF
2009
2008
2009
Underskottsavdrag
117
117
0

Not 13

2008
0

Inventerat värde
Nedskrivning
Utgående varuvärde
Not 14

Not 15

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
2009
Förutbetalda kostnader
485
Upplupna intäkter
3 055
3 540

2008
589
5 501
6 090

Helsingborgs IF
2009
0
0
0

Helsingborgs IF
2009
81
1 907
1 988

Helsingborgs IF
Ingående balans 2009‐01‐01
Vinstdisposition
Återbet. efterställt kapitaltillskott
Årets resultat
Utgående balans 2009‐12‐31

Balanserat

Årets

Eget

resultat

resultat

Kapital

8 462
2 213
‐810
0
9 865

2 213
‐2 213
0
‐6 934
‐6 934

10 675
0
‐810
‐6 934
2 931

Balanserat

Årets

Eget

resultat

resultat

Kapital

4 937
2540
‐810
0
6 667

2540
‐2540
0
‐2 099
‐2 099

7 477
0
‐810
‐2 099
4 568

2008
0
0
0

Helsingborgs IF
2009
3 000
0
3 000

2008
0
0
0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
2009
6 502
Förutbetalda intäkter
Semesterlöneskuld
1 491
Upplupna kostnader
10 080
18 073

2008
10 243
1 460
9 946
21 649

Helsingborgs IF
2009
5 510
886
4 668
11 064

2008
9 916
902
6 571
17 389

Ansvarsförbindelser

15 607
800
930
400
0
17 737

Helsingborg 2010‐02‐22

2008
0
0
0

2008
77
3 174
3 251

Eget Kapital
Koncernen
Ingående balans 2009‐01‐01
Vinstdisposition
Återbet. efterställt kapitaltillskott
Årets resultat
Utgående balans 2009‐12‐31

Koncernen
2009
Förfallodag 1‐5 år från bokslutsdatum
3 000
0
Förfallodag senare än 5 år från bokslutsdatum
3 000

Helsingborgs stad
Svenska Handelsbanken
SE‐Banken
Sparbanken Gripen
HIF Support AB

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

2008
68
‐3
65

Övriga långfristiga skulder

Villkorad pensionsutfästelse till personal om 60% av lönereduktion under 2003 ‐ 959kSEK
Villkorade oåterkalleliga kapitaltillskott om 17737kSEK ‐ inkl kapitaliserade
upplupna avkastningsräntor

Varulager

Koncernen
2009
110
‐3
107

Org nr 843000‐1407

Lars Öijer
Ordförande

Christer Fermvik

Annelie Johansson

Berth Lindén

Nils Petersen

Anders Williamsson

Vår revisionsberättelse har avgivits 2010‐02‐23

Willard Möller
Auktoriserad revisor

Mona Hansson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Anteckningssidor

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

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen
och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Helsingborgs Idrottsförening för år 2009. Det är styrelsen som
har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, 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 koncernredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar 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 årsredovisningen 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 upprättats 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 ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Willard Möller
Auktoriserad revisor
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Anteckningssidor
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