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när årsmötet den 25 februari 2010 valt sina ledamöter 
upplevde vi det som något av en nystart, då flertalet av 
oss var nya eller relativt nya i styrelsen. vår första am-
bition var att skapa arbetsro för såväl det egna arbetet 
som för organisationen, då tiden före årsmötet präg-
lats av oro och osäkerhet kring såväl verksamheten 
som föreningen i stort.

vi kan nu i efterhand glädjande konstatera att under 
hela året har hela föreningen, såväl på som utanför 
planen, speglats av mycket positivt, trivsel och har-
moni. Jag kan försäkra att våra medarbetare gör ett 
fantastiskt arbete med engagemang och glatt humör. 
framgångarna för a-laget har givetvis gjort sitt till för 
att skapa den härliga atmosfären.

framgÅngsrikT År

det gångna verksamhetsåret var ett av föreningens 
bästa ur sportslig synvinkel, med stora silvret och cup-
guldet som kronan på verket. det är dock inte bara 
våra seniorer som presterat bra under året. vår talang-
fulla ungdomsavdelning och akademi har generellt 
också gjort ett mycket bra år med bland annat Sm-
guld till vårt u17-lag. Så vi har all anledning till att vara 
stolta över vår fina förening och se framtiden an med 
tillförsikt.

ETT År sOm 
OrdförandE

VisiOn OCH framTid

en viktig fråga på styrelsens dagordning är att inför 
framtiden utarbeta en föreningsvision som bygger på 
föreningens befintliga kultur och värdegrund, men som 
samtidigt känns anpassad till vårt moderna idrotts-
samhälle. under hösten har styrelsen och organisationen 
arbetat med grunden till en sådan vision och detta arbete 
kommer att intensifieras under 2011 och då också in-
förliva spelare, medlemmar, partners med flera.

för att ytterligare utveckla föreningen till en stabil och 
samtidigt framgångsrik elitklubb krävs emellertid en bra 
balansräkning och god likviditet. verksamheten har fyra 
väsentliga inkomstkällor, d v s tv, publik, partners och 
spelarförsäljningar. 

tv-intäkterna förhandlas centralt för att sedan fördelas 
mellan elitklubbarna. potentialen avseende publik- och 
partnerintäkter begränsas delvis naturligt genom regio-
nens invånarantal och struktur på näringsliv. en ökad 
marknadsandel kan åstadkommas men då oftast till en 
kostnad för marknadsföring och/eller motprestation.

Publik OCH PrOblEmaTik

under våren 2010 förlorade vi, liksom hela allsvenskan, 
ca 20-25% av förväntad publik, och den omedelbara 
analysen var att det berodde på den tidiga säsongs-
starten. i efterhand kan vi se att publiken generellt inte 
kom tillbaka under våren trots serieledning, varför för-
klaringen är mer komplex än vad vi först antog. det är 
synnerligen viktigt att vi kan attrahera den nya genera-
tionen, som lever med sin tv, dator och ”smartphone”, 
till att uppleva fotbollen live. får vi inte de yngre gene-
rationerna till Olympia kommer vi sannolikt inte heller att 
locka framtida generationer. Styrelsen tog därför under 
sommaren beslutet att sänka biljettpriserna radikalt på 
vissa sektioner, för att konkurrera med alternativen. 

i efterhand konstaterade vi att hif tillsammans med 
mff var de enda föreningarna i allsvenskan som ökade 
publiksnittet, jämfört med 2009. från 9.470 till 10.542 
personer i snitt per match. eftersom övriga topplag 
inte hade motsvarande utveckling har säkerligen pris-
reduktionen varit den huvudsakliga anledningen och inte 
tabellplaceringen. inför den kommande säsongen har vi 
därför permanentat och utvecklat denna prispolitik. det 
är särkilt viktigt nu när vi mycket aktivt arbetar för att få ett 
samarbete med kommunen i syfte att utveckla Olympia 
till att bli en modern fotbollsarena, anpassad till de krav 
som dagens publik kräver i form av service, komfort och 
upplevelse. vårt mål är att alla läktare skall ha tillgång 
till allt som krävs för att få en positiv upplevelse av sitt 
besök på Olympia.

inVEsTEring för framTidEn

den fjärde stora intäkten är spelarförsäljningar som är 
en naturlig del av vår verksamhet och den som vi kan 
påverka bäst och som kan ge mest. Skall vi fortsätta, 
och det skall vi, att använda ett antal miljoner varje år 
på vår ungdomsakademi måste vi se en framtida av-
kastning på denna investering i framtida spelare. ett av 
våra viktigaste mål är därför att utifrån vår strategi hitta 
en fungerande metodik där vi kan integrera och verkli-
gen testa våra talanger i seniorsammanhang.

”2010 var det första i en 
rad av framgångsrika år”

foto: bildbyrån

foto: bildbyrån

foto: bildbyrån

mot den bakgrunden har styrelsen också tagit ett 
principbeslut att vid förvärv av spelare med hjälp av 
extern finansiering skall investerare få sin eventuella 
vinst eller förlust kopplat till just den spelaren. vi skall 
således inte kortsiktigt konsumera framtiden genom 
att återbetala ett förvärv via framtida försäljningar av 
egna talanger. en i sammanhanget positiv konsekvens 
är att förvärv med externa pengar alltid blir spelare 
med en framtidspotential. 

sluTOrd

när jag fick årsmötets förtroende att leda styrelsear-
betet var ett av mina personliga mål att genomföra 
vissa förändringar i organisationen och dess arbetsätt, 
i syfte att skapa tydliga roller samt understryka att an-
svar och befogenhet hänger ihop. ett annat var att vi 
fortast möjligt skulle formulera en föreningsvision med 
tillhörande strategier för såväl den ekonomiska som 
den fotbollsmässiga utvecklingen. när vi nu samman-
fattar verksamhetsåret är det därför med stor tillfreds-
ställelse jag konstaterar att organisationen motsvarat 
förväntningarna samt att hela styrelsen och klubbled-
ningen har haft konsensus kring hur vi strategiskt skall 
fortsätta utveckla verksamheten, med ambitionen att 
2010 bara var det första i en rad av framgångsrika år.

Jag och övriga styrelsen vill tacka för ett fantastiskt år 
och vi ser fram emot det fortsatta samarbetet med er 
alla i och runt föreningen. hif som oemotståndligt griper 
tag i din själ - i vart fall min!
 
 
 
 

claes Ohlsson
Ordförande

 

 



hjälp av ett starkt stöd från läktarna och med spelare i 
laget som publiken känner igen. utan det nya arbets-
sättet i styrelse och organisation hade inte dessa beslut 
kunnat fattats och genomföras så snabbt. handlings-
kraft blev ledordet och nyckeln till framgång.

öPPnadE möjligHETEr

även på andra områden togs nya strategier. talet om 
externa finansiärer gick från ord till handling. både erik 
edman och alexander gerndt samt sedermera rachid 
bouaouzan rekryterades med hjälp av personer med 
stort hjärta för klubben. i det nya upplägget delar finan-
siärerna möjligheter och risker med klubben, och ser 
inte båda parter möjligheter i spelaren finns det inte 
heller någon grund för en affär. precis som det skall 
vara. dessa pengainjektioner är nödvändiga och ger 
klubben nytt blod och engagemang. även om pengar 
skall betalas tillbaka när spelarna säljs så möjliggör det 
affärer som annars inte hade kommit till stånd. det är 
min absoluta uppfattning att det gynnar alla parter.
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klubbdirEkTörEn

det fanns stora osäkerheter när vi startade året. henrik 
larsson hade slutat, vår styrelseordförande hade be-
stämt sig för att sluta och marknaden visste inte riktigt 
var vi stod. när allsvenskan startade så frös publiken, 
vintern var svår och vissa arenor hade glömt att förbe-
reda sig för tidigt spel. domen blev hård, allsvenskan 
bryr sig inte om sin publik och sina spelare. 
 det argumentet bet dock inte på oss. vi hade 
rustat, vår nya manager conny Karlsson var på plats, 
likaså tre nyförvärv, ardian gashi, mattias lindström 
och erik edman. planen var uppvärmd sedan länge 
och höll sådan klass att genrepet mot brann spelades 
redan den 6 mars. redan då fick vi en försmak av vad 
som komma skulle, men vi förstod nog inte hur bra det 
skulle bli.

nY OrdförandE

på årsmötet valdes en ny ordförande, claes Ohlsson 
och en ny ledamot anders dahlvig. nya strukturer föll 
snabbt på plats. Styrelsen valde att fokusera på de 
strategiska frågorna medan det operativa ansvaret för-
delades till organisationen. ett arenautskott bildades 
med extern kompetens och har sedan dess jobbat in-
tensivt med det nya Olympia. 

alla ska mEd

när publiken svek under vårvintern togs snabbt beslut 
om en ny strategi. hif skall vara till för alla, därför skall 
alla ha råd att se fotboll på Olympia. vår överkapacitet 
skulle fyllas av människor och en ny generation fotbolls-
fans skulle rekryteras. de låga priserna på ståplats blev 
snabbt en Sverigenyhet som andra följde efter. effekten 
uteblev inte. Snabbt steg publiksiffran mot det budge-
terade, tiotusen i snitt. det blev till slut till och med 
bättre än så. Satsningen på sektion 37 blev också en stor 
framgång. Stämningen steg i takt med lagets fram-
gångar och uppfyllde det vi hade som mål, att Olympia 
skall vara vår borg, där vi skall vinna våra matcher med 

2010 - VändPunkTEn

hif-ifk göteborg 2-0
29 mars. Målskyttar, Mattias Lindström 
och Marcus Nilsson. Publik 8.648
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foto: magnus palmér



hif verKSamhetSberättelSe 2010     76     hif verKSamhetSberättelSe 2010    

ungdOm i fOkus

på fotbollssidan antogs en ny strategi som du kan läsa 
mer om på en annan sida. men det viktiga med den 
nya strategin är att våra ungdomar har en central plats. 
de är verkligen föreningens framtid, både på plan men 
också ekonomiskt. när nu Joel ekstrand lämnat till 
udinese kan vi vara stolta över att vi än en gång levererat 
spelare till en av europas topp-5 ligor, hif är en av få 
svenska klubbar som gör det. det finns ingen anled-
ning att mellanhänder som danmark skall tjäna pengar 
på spelare som vi tagit fram och utvecklat. Kontrakts-
strategierna har också slagit väl ut. vi står inte i en 
situation där många spelares kontrakt går ut samtidigt. 
de attraktiva spelarna har lång tid kvar på kontrakten 
när utländska klubbar visar sitt intresse, det ger oss 
stora förhandlingsfördelar.

samHällsEngagEmang

Klubbens sociala projekt rullar vidare. Skolprojektet har 
närmast blivit en institution hos helsingborgs skolor. 
vårt nya ”drive-in”-fotbollsprojekt på drottninghög till-
sammans med helsingborgs stad och helsingborgshem 
har också blivit en framgång. för oss är det viktigt att 
synas i alla delar av staden. rio-nalle blev snabbt ett kärt 
tillskott i hif-familjen. introduktionen var försiktig men 
framgången total. det passerar inte en match utan att 
rio-nalle uppskattas av såväl unga som gamla.

rElaTiOnEr

på marknadssidan har våra samarbetspartners visat 
oss ett stort förtroende. budgeten fylldes snart med 
innehåll, även om andraplatsen naturligtvis bidrog till 
utfallet. men en tydlig trend kan redan skönjas, avtalen 
skrivs återigen på flera år och med ett större ekonomiskt 
innehåll. reaktionen på det vi har gjort kan tydligt av-
läsas, förtroendet är återvunnet. under året infördes 
hif business som regelbundet har sina frukostmöten. 
rekryteringen har varit stark och de som deltar i mötena 
vittnar om tydlig återbäring i form av nya affärer. hif är 
till för våra partners, därför måste vi fortsätta utveckla 
våra relationer. event och resor är en viktig del, 2010 
gick resan till amsterdam för att se landslaget spela.

blÅgulT

Slutligen kan vi återigen konstatera att vi har spelare i 
laget med a-landslagsuppdrag, rasmus Jönsson, 
alexander gerndt, pär hansson, marcus nilsson och 
Joel ekstrand, togs ut till landslagets vinterturné. det 
är säkerligen inte sista gången vi får se dessa spelare i 
den blågula spelardräkten. det är ytterligare ett bevis på 
hur framgångsrik vår ungdomsakademi är. dessförinnan 
hade gerndt fått chansen i en träningslandskamp mot 
tyskland och fått pris som allsvenskans bästa spelare 
på fotbollsgalan. 

framÅTbliCkar

hif är också i högsta grad med i såväl Svensk elitfotbolls 
framtidsarbete som european club associations. vi vill 
vara med och påverka utvecklingen av fotbollen och 
därför deltar vi aktivt i olika arbetsgrupper i dessa orga-
nisationer. det är viktigt för oss. Sammanfattningsvis 
ser framtiden mycket ljus ut för hif. den allmänna kon-
junkturen har blivit bättre, och även om fotbollen fort-
farande ligger lite efter i konjunkturuppgången, kommer 
vi förmodligen att kunna skörda större framgångar 
kommande år. transfermarknaden har åter vaknat till liv. 
vi i klubben fokuserar helt på framtiden och alla tecken 
ser bra ut. Jag är mycket förhoppningsfull. 

tack för ert förtroende.

paul myllenberg
Klubbdirektör

foto: bildbyrån

foto: bildbyrån

mEdia

mediebevakningen 2010 sprängde nya gränser men 
innehållet var mycket positivare än på länge. nyhets-
bevakningen fokuserade på laget och dess framgångar. 
mediepolicyn fungerade väl och i våra Skånederbyn 
ackrediterades fler journalister än på en landskamp, 
det säger en hel del om intresset.

TOTal glädjE

på arrangemangssidan hade vi ett bra år med få incidenter 
på Olympia. det är och skall vara, säkert att se på fot-
boll på Olympia. Samarbetet med bland annat malmö ff 
och ifK göteborg i samband med våra möten har också 
medverkat till att göra våra matcher till fotbollsfester. 
men det är framförallt vår egen supportersamverkan som 
bidragit till den positiva utveckling vi sett de senaste 
åren. detta forum förebygger problem och utvecklar 
nya lösningar för ett ännu bättre stöd till laget. resurs-
tåget till cupfinalen lär ingen glömma som var med om-
bord. Styrelse, personal, spelare, ledare, frivilliga och 
supportrar, alla tillsammans i ett hejdlöst lyckorus som 
kröntes vid hemkomsten till Knutpunkten med ett 
oslagbart firande av en ny cuptitel.

foto: bildbyrån



hif verKSamhetSberättelSe 2010     9

sEniOrfOTbOll

Stora silvret i allsvenskan och seger i cupfinalen. hif:s 
sportchef Jesper Jansson kan blicka tillbaka på ett 
framgångsrikt 2010.

- Jag satt nästan och blev förbannad på den allsvenska 
upptaktsträffen dagarna före seriestarten. Ingen 
av journalisterna eller ledarna betraktade HIF som ett 
topplag.

detta förvånade jesper och han förklarar varför:

- Vi blev visserligen bara åtta 2009, men det fanns 
orsaker till raset de två sista månaderna. I början 
av augusti ledde vi allsvenskan efter 17 omgångar.
Dessutom var vi bara ett mål från att gå vidare 
till Europaligan. Vi ledde i Sarajevo och hade ett 
skott i stolpen. Det var mycket små marginaler som 
fällde oss.

Jesper menar att det fanns mycket som tydde på att 
hif skulle göra en bra säsong.

- Vi fick exempelvis tre oerhört duktiga nytillskott som 
levererade direkt. Erik Edman, Mattias Lindström 
och Ardian Gashi hade inga inkörningsproblem utan 
blev omedelbart stora tillgångar.

sPOrTCHEfEn summErar suCCéÅrET:

- nYförVärVEn 
lEVErEradE dirEkT.

lägg sedan till att alexander gerndt kom under som-
maren från gefle if samt rachid bouaouzan under 
hösten och bilden av ett hif utan henrik larsson blev 
allt starkare.

men hif 2010 handlade om mycket mer än lyckade 
och etablerade nytillskott. under hela våren satsade nya 
managern conny Karlsson på en stomme som fostrats 
i hif:s egna ungdomsavdelning. nio av de elva spelarna 
(gashi och erik Sundin var undantagen) hade utbildats 
inom föreningen.

- En fantastisk utveckling. Bara två år tidigare nobbade 
Ängelholms Emil Salomonsson (Halmstad) HIF 
eftersom klubben inte satsade på sina yngre talanger.

jesper om Hif:s a-trupp 2010:

- 13 lirare kom från vår egen tipselitgrupp. Sex från 
lokala klubbar, fem var utländska spelare (2 av 
dem icke EU-spelare), medan två hämtats från 
allsvenska kollegor. Den här utvecklingen har gått 
mycket snabbt och bidrog till att HIF blev ett 
lag där alla sprang för varandra. Den höga moralen 
gjorde att vi vände på underlägen och aldrig vek ner 
oss, inte ens vid utvisningar.

foto: bildbyrån

hif-örebro 2-1
6 maj. Målskyttar i HIF, Christoffer Andersson
och Rasmus Jönsson. Publik 10.367

foto: bildbyrån

foto: bildbyrån
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sEniOrfOTbOll

hif tog 65 poäng i allsvenskan och så många poäng 
hade ingen mästare tidigare samlat. Kalmar hade rekordet 
med 63 poäng innan mff nu hamnade på 67.

Årets allsvenska höjdpunkt?

- Derbyt mot MFF på Olympia där vi snabbt hamnade 
i underläge efter en feldömd straff. Vi vände och 
vann med 2-1. Matchen mot Elfsborg på Ryavallen är 
ett annat angenämt minne.

de största besvikelserna?

- Derbyt i Malmö. Vi kom inte upp i vår normala nivå 
och förlorade den för guldet så viktiga kampen 
med 0-2. Hemmamatchen mot Gais är ett annat dystert 
minne, 0-1.

Hif tog fler poäng på våren och släppte in betydligt 
färre mål än på hösten, men jesper jansson hyllar 
också spelet efter Vm-pausen:

- Hösten var också bra. Vi förlorade exempelvis aldrig 
två matcher i rad. 

då var förstås nye alexander gerndt det stora affisch-
namnet. hans respektlösthet och framfusighet räckte 
ända fram till seger i skytteligan.

Hur resonerade Hif inför affären?

- Vi letade efter en snabb djupledslöpare med säkra 
avslutningar. Vi följde Gerndt under hela våren 
och i efterhand kan jag bara konstatera att han hade 
fler kvaliteter än vi då trodde.

en vecka efter det att hif belönats med stora silvret 
var det dags för cupfinalen på Söderstadion där ham-
marby hade fördel av hemmaplan. men hif kontrolle-
rade matchen helt även om rasmus Jönssons seger-
mål lät vänta på sig till den 80:e minuten.

- Jag var lite orolig före matchen. Det hade varit tufft 
om vi en vecka efter den allsvenska guldkampen 
också förlorat cupfinalen. Men vi var aldrig hotade, 
det kändes tryggt hela tiden.

då hade vägen till finalen varit desto mer dramatisk. 
hammarby tff (bajens farmarlag) som ledde division 
1 norra besegrades förstås enkelt, men sedan följde 
två riktigt rafflande duster.

först mot häcken på Olympia. göteborgarna tog led-
ningen i 82:e minuten och publiken hade gett upp då 
mattias lindström kvitterade i den 89:e.

Sedan väntade åskådarna på förlängning då lindström 
slog till på nytt i samarbete med erik Sundin. lindström 
som framspelare, Sundin som avslutare. 2-1 i 94:e och 
sista minuten, segermålet var det sista som hände. 

Kvartsfinalen mot de regerande cupmästarna aiK på 
råsunda blev lika dramatisk och än en gång figurerade 
mattias lindström i huvudrollen. han pangade in kvitt-
eringen till 1-1 i den 41:a minuten med ett mäktigt 30 
metersskott i krysset. dessutom var han en av fyra 
hif-skyttar som gjorde mål då cuprysaren till slut av-
gjordes på straffar. 

den avgörande hif-straffen slogs för övrigt in av 
christoffer andersson – andra lyckosamma skyttar var 
marcus nilsson och rene makondele.

ardian gashi var ende hif:are som missade en straff 
– aiK brände två av sina.
Semifinalen mot mjällby på Olympia blev betydligt 
enklare. listerlandets stolthet var då slitet efter en lång 
och oväntat framgångsrik säsong och 2-0-vinsten var 
lika säker som motiverad.

- Cupmatcherna mot Häcken och Mjällby kom i omedel-
bar anslutning till de allsvenska mötena mot just dessa 
lag. Och det är alltid svårt att möta samma motståndare 
med kort varsel. Vi svarade för utmärkta prestationer i 
bägge kamperna, påpekar Jansson.

jesper om känslan att bli cupmästare:

- Det handlar om en titel och sådana är alltid 
attraktiva. Dessutom är cupen enklaste vägen 
ut i Europa och det förhöjer troféns status.

foto: bildbyrån

foto: bildbyrån

foto: bildbyrån

hif har en gång tidigare tagit cupguld och stora silvret, 
1998. vid ett tillfälle har hif tagit the double, det vill säga 
samma år blivit både svenska mästare och cupmästare. 
det var 1941 då cupen spelades för första gången.

jespers tre huvudspår:

•  HIF skall vara bäst på att 
 utveckla spelare.

•  HIF skall vara en attraktiv förening 
 att söka sig till. 

•  HIF skall vara en förening i ständigt 
 utveckling och förnyelse.

jespers fyra karaktärer:

•  Hemvändare.
•  Egna talanger.
•  Klubb- och rollspelare.
•  Spetsspelare.

foto: bildbyrån ”HIF skall spela en attraktiv 
fotboll med ett snabbt 
varierat passningsspel med 
genombrottskraft och
hög intensitet. Här skall 
finnas utrymme för profiler 
och starka karaktärer.”
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sammansTällning a-lagsfOTbOll

Pl lag m V O f mÅl d P

1 malmö ff  30  21  4  5  59-24  35  67
2 helsingborgs if  30  20  5  5  49-26  23  65
3 örebro  30  16  4  10  40-30  10  52
4 if elfsborg  30  12  11  7  55-40  15  47  
5 trelleborgs ff  30  13  5  12  39-42  -3  44
6 mjällby aif  30  11  10  9  36-29  7  43
7  ifK göteborg  30  10  10  10  42-29  13  40
8  bK häcken  30  11  7  12  40-42  -2  40
9  Kalmar ff  30  10  10  10  36-38  -2  40
10  djurgården  30  11  7  12  35-42  -7  40
11  aiK  30  10  5  15  29-36  -7  35
12 halmstads bK  30  10  5  15  31-42  -11  35
13 gaiS  30  8  8  14  24-35  -11  32
14 gefle if ff  30  7  8  15  33-46  -13  29  
15 åtvidabergs ff  30  7  8  15  32-51  -19  29  

16 if brommapojkarna  30  6  7  17  20-48  -28  25

a-TruPPEn – maTCHEr

sPEldag Tid mOTsTÅnd infO rEsulTaT

2010-01-30 13:00 hif - halmStadS bK vänskapsmatch 2 - 2

2010-02-05 14:00 lyngby bK - hif vänskapsmatch 3 - 0

2010-02-12  13:00 bK häcKen - hif vänskapsmatch 2 - 1

2010-02-17 16:30 pOrtimOnenSe Sc - hif vänskapsmatch 1 - 1

2010-02-27 13:00 fc Köpenhamn - hif vänskapsmatch 0 - 3

2010-03-02 14:00 SilKebOrg if - hif vänskapsmatch 1 - 0

2010-03-07 14:00 hif - SK brann vänskapsmatch 2 - 1

2010-03-14 14:00 hif - if brOmmapOJKarna allsvenskan Omg 1 1 - 0

2010-03-21 15:00 dJurgårdenS if - hif allsvenskan Omg 2 0 - 1

2010-03-29 19:00 hif - ifK götebOrg allsvenskan Omg 3 2 - 0

2010-04-05 15:00 trellebOrgS ff - hif allsvenskan Omg 4 0 - 0

2010-04-11 12:30 hif - if elfSbOrg allsvenskan Omg 5 2 - 1

2010-04-14 19:00 åtvidabergS ff - hif allsvenskan Omg 6 0 - 3

2010-04-20 19:00 hif - malmö ff allsvenskan Omg 7 2 - 1

2010-04-26 19:00 mJällby aif - hif allsvenskan Omg 8 0 - 1

2010-04-29 19:00 hif - aiK allsvenskan Omg 9 1 - 0

2010-05-03 19:00 gaiS - hif allsvenskan Omg 10 0 - 0

2010-05-06 19:00 hif - örebrO SK allsvenskan Omg 11 2 - 1

2010-05-10 19:00 gefle if - hif allsvenskan Omg 12 1 - 3

2010-05-16 18:00 Kalmar ff - hif allsvenskan Omg 14 1 - 0

2010-05-19 18:00 hammarby tff - hif Svenska cupen Omg 3 1 - 3

2010-05-22 16:00 hif - halmStadS bK allsvenskan Omg 13 2 - 1

2010-06-28 19:00 fredriKStad - hif vänskapsmatch 0 - 4

2010-07-05 19:00 hif - bK häcKen Svenska cupen Omg 4 2 - 1

2010-07-09 17:00 aiK - hif Svenska cupen Omg 5 4 - 5

2010-07-15 18:00 hif - briStOl city fc vänskapsmatch 4 - 0

2010-07-22 20:00 bK häcKen - hif allsvenskan Omg 15 2 - 1

2010-07-26 19:00 hif - bK häcKen allsvenskan Omg 16 3 - 1

2010-08-02 19:00 if brOmmapOJKarna - hif allsvenskan Omg 17 1 - 3

2010-08-05 19:00 hif - dJurgårdenS if allsvenskan Omg 18 3 - 3

2010-08-15 16:30 ifK götebOrg - hif allsvenskan Omg 19 0 - 0

2010-08-25 19:00 hif - trellebOrgS ff allsvenskan Omg 20 1 - 0

2010-08-28 16:00 örebrO SK - hif allsvenskan Omg 21 3 - 0

2010-09-11 16:00 hif - gefle if allsvenskan Omg 22 3 - 1

2010-09-15 20:00 malmö ff - hif allsvenskan Omg 23 2 - 0

2010-09-20 19:00 hif - mJällby aif allsvenskan Omg 24 2 - 1

2010-09-27 19:00 aiK - hif allsvenskan Omg 25 2 - 3

2010-10-02 16:00 hif - gaiS allsvenskan Omg 26 0 - 1

2010-10-18 19:00 if elfSbOrg - hif allsvenskan Omg 27 1 - 3

2010-10-24 15:00 hif - åtvidabergS ff allsvenskan Omg 28 3 - 0

2010-10-28 19:00 hif - mJällby aif Svenska cupen Semifinal 2 - 0

2010-10-31 16:30 halmStadS bK - hif allsvenskan Omg 29 2 - 4

2010-11-07 16:30 hif - Kalmar ff allsvenskan Omg 30 0 - 0

2010-11-13 16:00 hammarby if - hif Svenska cupen final 0 - 1

2010-11-18 16:00 hif - avai fc vänskapsmatch  2 - 2

allsVEnskan 2010  

abdul Khalili 2 0 2 0 4 0 4 0
alexander gerndt 29 20 5 1 34 21 0 0
ardian gashi 26 5 5 0 31 5 7 1
christoffer andersson 30 5 5 1 35 7 9 2
christian ifeanyi inyam 0 0 0 0 0 0 1 0
erik edman 29 0 4 0 33 0 6 0
erik Sundin 26 8 4 2 30 10 9 1
erik Wahlstedt 7 0 4 0 11 0 7 0
fredrik liverstam 2 0 2 0 4 0 2 0
haisem ismail 0 0 0 0 0 0 1 0
hampus nilsson 0 0 0 0 0 0 1 0
hannu patronen 11 0 1 0 12 0 6 2
hjörtur logi valgarosson 0 0 0 0 0 0 1 0
Joel ekstrand 23 1 2 0 25 1 6 0
Johan eiswohld 3 0 2 0 5 0 3 0
Joseph baffo 0 0 0 0 0 0 1 0
Joseph ngwenya 0 0 0 0 0 0 1 0
Kamal barny 0 0 0 0 0 0 1 0
lucas Ohlander 0 0 0 0 0 0 2 0
marcus nilsson 28 2 5 1 33 3 10 2
marcus bergholtz 6 0 1 0 7 0 2 0
marcus lantz 27 1 3 0 30 1 6 1
markus holgersson 28 2 4 1 32 3 6 0
mattias lindström 28 3 4 3 32 6 10 2
may mahlangu 19 3 3 0 22 3 5 0
mohamed ramadan 0 0 0 0 0 0 1 0
Oscar berglund 3 0 1 0 4 0 4 0
pär hansson 30 0 4 0 34 0 5 0
rachid bouaouzan 11 0 2 0 13 0 0 0
rafael porcellis de Oliviera 6 0 1 0 7 0 8 1
rasmus Jönsson 30 6 5 3 35 9 7 3
rené makondele 7 0 2 2 9 2 8 3
Samuel aziz 1 0 0 0 1 0 2 0
Simon thern 0 0 0 0 0 0 1 0
tomasz Kupisz 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                    TOTalT                   Träning

foto: bildbyrån

HEmmamaTCHEr Publik

hif - Kalmar ff .................................. 16.200

hif - malmö ff .................................... 16.200

hif - dJurgårdenS if ....................... 15.407

PubliksniTT 2010 hif - halmStad bK ............................. 11.141

hif - örebrO SK ................................. 10.367

hif - gaiS .............................................. 10.352

hif - mJällby aif ................................ 10.121

hif - bK häcKen .................................. 10.040

hif - trellebOrgS ff ....................... 9.326

hif - åtvidabergS ff ........................ 9.200

hif - aiK ................................................. 9.022

hif - ifK götebOrg............................ 8.648

hif - gefle if ....................................... 7.910

hif - if elfSbOrg ............................... 7.479

hif - if brOmmapOJKarna .............. 6.731

medel ..................................................... 10.543



ungdOmsfOTbOll

2010 var ett lyckat år för vårt a-lag, och därför är det 
glädjande att så många som 13-14 spelare kommer 
från den egna ungdomsverksamheten.
  efter säsongen såldes Joel ekstrand till udinese. 
en spelare som utbildats hos oss, bidragit starkt till 
framgångarna för a-laget och slutligen fått en möjlighet 
ute i europa. en vinst för hif sportsligt, ekonomiskt 
och strategiskt och naturligtvis en spännande möjlighet 
för Joel.
  vi önskar honom lycka till och hoppas att i fram-
tiden få återse honom i den röd/blå dressen.
 

lagframgÅngar
 
vårt duktiga u-17 lag vann Sm pojkallsvenskan, vilket 
var en fantastisk prestation. då vi var i final även 2009, 
men förlorade mot hammarby var glädjen extra stor 
detta år.
  vägen i slutspelet var kantad av spännande 
matcher, där tre av dem avgjordes på straffsparkar. mot 
mff i kvartsfinalen, Skiljebo i semi och i finalen mot 
Spånga gick laget segrande ur straffsparkstävlingen. 
Oskar nilsson blev stor målvaktshjälte då hif vann sitt 
första u17-Sm. förutom vinsten fick laget också mycket 
beröm för sin fina anfallsinriktade och passnings-
orienterade fotboll.
  p-15 vann eskilscupen och elite cup i örebro, 
vårt duktiga p-14 lag vann serien, segrade i nordic cup 
i göteborg, samt Karslundscupen i örebro. 
  de yngre lagen har haft framgångar både i serie-
spel och cuper och inte minst fått beröm för den fina 
fotboll de spelat.
 

indiViduElla framgÅngar
 
hif:s utbildningsidé bygger på att vi skall utbilda indi-
viduellt skickliga fotbollsspelare. detta gör att vi även 
2010 hade många som representerade Sverige i de 
åldersbaserade landslagen. 16 spelare har deltagit i 
landskamper/läger från det yngsta p-15 landslaget till 

ungdOmarna – En VinsT 
bÅdE PÅ OCH uTanför Plan

vårt u-21 landslag som sånär kvalificerade sig till u21-
em. på distriktsnivå var hela åtta spelare med Skåne-
laget på elitpojklägret i halmstad och ytterligare ett 15-tal 
spelare har deltagit i åldersbaserade distriktslag.

sPElaruTbildning
 
föreningens grundläggande syn är att vår ungdoms-
verksamhet skall ge bästa möjliga fotbollsutbildning för 
våra talanger. vi vill skapa en bra utvecklingsmiljö för 
lärande i fotboll. för att lyckas, är detta några grund-
läggande faktorer:
 
• En tydlig fotbollsfilosofi och riktlinjer för hur vi skall  
 arbeta för att nå målen.

• Sätta upp långsiktiga och kortsiktiga målsättningar  
 för ungdomsavdelningen, t ex att hif:s a-trupp 
 skall bestå av till 50% egenfostrade spelare.

• HIF:s ungdomslag skall spela en passningsorienterad  
 och anfallsinriktad fotboll. vi vill helt enkelt att våra lag  
 skall spela bra fotboll.

• Individuell spelarutveckling, den dagliga träningen   
 präglas av att utveckla spelare till bäst möjliga   
 spelare utifrån sina förutsättningar, vilket innebär   
 mindre lagträning. ”att vinna är viktigt, att utvecklas   
 är ännu viktigare”.

• Duktiga tränare och ledare. Ovanstående strategi   
 har inget värde utan duktiga tränare, ”det måste 
 gå från kontor till verkstad”. det är det dagliga   
 arbetet på träningsplanen av alla våra duktiga tränare   
 och ledare som är grundbulten för att hif skall   
 kunna utbilda nya duktiga fotbollsspelare. tack till   
 er alla, ni är fantastiska!

under 2010 har hif erhållit bidrag från föreningen för 
barn- och ungdomsvård i helsingborg och hif-vänner. 
dessa pengar har gått till att skapa ökade möjligheter 
till att utbilda våra tränare till duktiga ungdomsledare.
 
förhoppningsvis kommer 2011 innebära att Olympia-
publiken får se nya unga duktiga spelare göra debut i 
vårt a-lag. det är då en vinst för hif både på och ut-
anför plan.

hans carell, ungdomsansvarig
hif-bk häcken 3-1
26 juli. Målskyttar i HIF, Erik Sundin två mål och 
Markus Holgersson ett. Publik 10.040
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ÅrETs Hif:arE

när marcus lantz avslutade sitt allsvenska hif-enga-
gemang på Olympia mottog han utmärkelsen ”årets 
hif:are” till publikens ovationer. då han en vecka senare 
avslutade sin hif-karriär gjorde han det med att höja 
cuppokalen på Söderstadion efter finalen mot ham-
marby. ingen annan i hif:s  ärofyllda historia har avslutat 
sitt spel i rödblått på ett lika stilfullt sätt.

Årets Hif:are i näst sista matchen, cupsegrare 
i den sista. En fantastisk final på en fantastisk 
Hif-karriär.

- Underbara minnen. Jag är stolt över utmärkelsen, 
ett bevis på att jag gjort något bra. Och att vinna 
cupen är stort, säger Lantz.

2010 efterträdde marcus lantz Henrik larsson 
som lagkapten. Och det var en lagkapten som 
hela året föregick med gott exempel. Hans vår-
säsong var enastående och belönades med två 
a-landskamper.

- Vi överträffade förväntningarna med råge. Då säsongen 
startade hade vi som mål att straffa 2009 års placering.

ÅrETs Hif:arE 
bäsT i sVErigE

foto: bildbyrån

då slutade Hif åtta – målet var alltså en sjunde-
placering eller bättre. ingen drömde ens om att 
Hif skulle slåss om guldet ända in på mållinjen.

- Då vi tog paus för VM förstod jag att vi skulle bli ett 
topplag säsongen ut. Men vi satte inte upp några nya 
mål, säger Marcus.

Vilket betyg sätter du på Hif 2010?

- Med beröm godkänt. Det är alltid tufft att komma 
tvåa, men vi måste vara nöjda. Vi tog många 
poäng och vi hade chans på guldet i den 30:e och 
sista omgången.

En åttonde placering 2009 med Henke 
larsson – tvåa året därpå utan larsson. 
Hur förklaras sådant?

- Alla tog ett större ansvar, framförallt de yngre. 
Tidigare var de nog lite imponerade över att spela 
med Henke.

Hur högt värderar du dina egna insatser?

- Jag hade ett mycket bra år. Men mitt allra bästa 
hade jag i början på 2000-talet i Rostock då vi kom 
sjua i Bundesligan.

det var för övrigt första gången i karriären som marcus 
lantz var lagkapten. han hade vid några tillfällen vikarierat 
som sådan vid sjukdom eller skada i både rostock 
och bröndby.

lantz kompromisslösa spel och höga arbetsintensitet 
bidrog tveklöst till hif-succén under 2010. han jobbade 
för högtryck från den första minuten till den sista och 
enligt mitt förmenande var han under den korta vår-
säsongen inte bara hif:s bäste spelare utan också 
allsvenskans.

absolut en värdig vinnare till det prestigeladdade priset 
som hif och rydbergs ur delat ut sedan 1982.

Slutligen: 2010 avslutade lantz sin karriär i hif. parterna 
kom inte överrens om längden på ett eventuellt nytt 
kontrakt och därför spelar lantz i landskrona boiS 2011.
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hif-mff 2-1
20 april. Målskyttar i HIF, Ardian Gashi och 
Marcus Nilsson. Publik 16.200, slutsålt



det skall mycket till för att de kunniga men kräsna 
åskådarna på Olympia omedelbart skall ta en spelare till 
sina hjärtan. i alexander gerndts fall tvekade publiken 
aldrig. gotlänningen från gävle tog den med storm direkt.
 men så öste han också in mål i en närmast 
osannolik omfattning. totalt blev det tolv hif-mål under 
hösten eller 20 sammanlagt med de åtta fullträffarna 
för gefle under våren. det gav titeln som skyttekung. 
vid två tillfällen gjorde gerndt hat-trick på Olympia, lika 
många gånger hamnade hans namn i målprotokollet.

succén var förstås given. men föremålet 
självt var inte speciellt tillfreds då han 
summerade sina insatser i Hif:

- Jag är inte så nöjd. Prestationerna var OK, men 
jag missade för många chanser för att vara 
belåten fullt ut. Jag borde gjort fler mål, hoppas 
det blir bättre med det under 2011.

alExandEr gErndT - ÅrETs
allsVEnska sPElarE
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ÅrETs allsVEnska sPElarE

hif-djurgården 3-3
5 augusti. Hattrick av Alexander Gerndt. 
Publik 15.407
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detta sagt av höstens hetaste spelare i svensk fotboll. 
alexander gerndts framfart i hif gjorde bland annat 
att han gjorde landslagsdebut mot tyskland i novem-
ber.  Och i sin andra landsmatch (botswana på Syda-
frikalägret i januari 2011) noterades för sitt första mål i 
nationslaget.

alexander gerndt firade rena målorgier på Olympia 
under hösten och målen fördelades på det sär sättet: 
Sju spelmål, tre frisparkar, en straffspark.

märkligt i sammanhanget: elva av de 
tolv målen gjordes på Olympia. Enda 
undantaget var straffen i 4-2-matchen 
i Halmstad.

- Det är bara tillfälligheter att det blev så där. 
Det finns ingen annan förklaring, menar Gerndt.

däremot är han tacksam över att han 
fick lägga frisparkarna i närheten av 
motståndarnas målbur. i gefle gick de 
uppdragen tidigare till jonathan berg.

- Jag ville lägga dem i Gefle också men fick 
inte, avslöjar han.

i Hif satte han tre stycken och i två av 
fallen var det världsklass på avsluten.
gerndts förhoppning då han lämnade 
gefle för Hif:

- Det var att utvecklas som spelare. Jag visste 
ju att jag kom till ett bra lag.

nu hoppas han prestera mer och missa mindre under 
2011 och slår den förhoppningen in är hif-publiken 
att gratulera. då blir det ett härligt år på Olympia.

 gErndT-suCCén i siffrOr:

  5 aug: hif-djurgården, 3 mål (3-3)

 25 aug: hif-trelleborg, 1 mål (1-0)

 11 sept: hif-gefle, 3 mål (3-1). en frispark.

 20 sept: hif-mjällby, 2 mål (2-1). en frispark.

 24 okt: hif-åtvidaberg, 2 mål (3-0). en frispark.

 31 okt: halmstad-hif, 1 mål (2-4). en straff.

”Jag borde gjort fler mål, hoppas det 
blir bättre med det under 2011.”

foto: bildbyrån



hif verKSamhetSberättelSe 2010     21

landslagsuPPdrag

a-landslags-
uPPdrag

sverige

• Joel Ekstrand
• Marcus Lantz
• Alexander Gerndt
• Pär Hansson  

finland

• Hannu Patronen

ungdOms-
landslag

u21-landslag 

• Joel Ekstrand  (-89)
• Marcus Nilsson  (-88)
• Rasmus Jönsson  (-90)

P18-landslag (-92:or) 

• Joseph Baffo
• Robin Book
• Simon Thern
• Abdul Kahlili

P17-landslag (-93:or) 
• Lucas Ohlander
• Andreas Linde

P16-landslag (-94:or) 

• Albert Berisha
• Linus Müller
• Rasmus Lindgren

P15-landslag (-95:or) 
• Gustav Jarl
• Robert Mirosavic
• Måns Ekvall

helsingborgs if är flitigt representerat i de olika landslagen. 
inte mindre än 18 hif-spelare representerade Sveriges 
färger under 2010 från p15- till a-landslaget. dessutom 
representerade hannu patronen det finska landslaget.

Joel ekstrand, pär hansson och alexander gerndt de-
buterade i a-landslaget under 2010 samtidigt som 
marcus lantz gjorde comeback i den blågula dressen. 
det skall tilläggas att hela fem hif-spelare togs ut till 
januariturnén 2011, mycket på grund av deras och 
hif:s fina säsong 2010. de som togs ut var pär hansson, 
marcus nilsson, Joel ekstrand, rasmus Jönsson och 
alexander gerndt.  fyra av de fem a-landslagsspelarna 
återfinns i hif under 2011. 

återväxten är minst lika bra. tolv spelare i åldrarna 15-18 
har landslagsmeriter, fyra av dessa är redan aktuella för 
hif:s a-trupp och slår kanske igenom redan 2011.

det är inte bara på planen hif finns med i stora sam-
manhang. flera personer i hif:s organisation har under 
2010 olika uppdrag så väl på nationellt som på internatio-
nellt plan. uppdragen står här bredvid.

Hif födEr mÅnga 
landslagssPElarE

uPPdrag PÅ 
naTiOnEll OCH 
disTrikTsniVÅ 
för ungdOm.

•  Hans Carell
 Svff utvecklingscentra projekt

•  Lars Bakkerud
 Svff tränare pojklandslag -93
 
•  Leif Troedsson
 Svff mv-utbildare och 
 mv-tränare pojklandslag -94

• Christian Ljung
 mv-utbildare Skånes ff 

•  Christer Olsson
 ltu tränare Skånes ff

•  Claes Ohlsson
 Skånes ff styrelse

•  Paul Mylleberg
 Svff representantskap och 
 european club association

mer info på www.hif.se

foto: bildbyrån

elfsborg-hif 1-3
18 oktober. Målskyttar i HIF, May Mahlangu ett 
mål och Erik Sundin två. Publik 8.593
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mEriTTECkEn

mEriTTECkEn i

Stora klubbmärket i silver

• Marcus Bergholtz 
• Sophie Carlström
• Neil Cudmore
• Niklas Duarte
• Mats Ekberg
• Pär Hansson
• Markus Holgersson 
• Pär Holmberg
• Anneli Johansson 
• Anna Johansson 
• Theresia Lindkvist
• Brane Mijatovic
• Mikael Palmberg
• Michael Stolt
• Erik Sundin

mEriTTECkEn ii

Lilla klubbmärket med guldkrans

• Christian Carlström
• Joakim Gunnarsson
• Patrick Lindberg 
• Paul Myllenberg

mEriTTECkEn iii

Manschettknappar

• Jesper Jansson
• Mattias Lindström
• Willard  Möller

mEriTTECkEn iV

Guldur

• Christoffer Andersson

uTmärkElsEr 2010

ingVar WEnEHEds fOnd

• lucas Ohlander, u21

bErTil HanssOns 
minnEsfOnd

• emil åberg, u19

igO´s TräningsPris

• andreas linde, u19

Erik nilssOns fOnd

• mattias freij, u17

arnE lindErs HEdErsPris

• Elias Andersson, U96

HOlgEr PErssOns fOnd

• hugo bergström, u98

bill PETTErssOns fOnd

• alex andersson, u00

jOjjEs HEdErsPris

• Linus Müller, målvakt ungdom

mEriTTECkEn V

Standar

• Rickard Nilsson
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aik-hif 2-3
27 september. Målskyttar i HIF, Erik Sundin, Rasmus Jönsson 
och Christoffer Andersson. Publik 8.078

22     hif verKSamhetSberättelSe 2010     



hif verKSamhetSberättelSe 2010     2524     hif verKSamhetSberättelSe 2010     

funkTiOnärErHEdErs- OCH sTändiga lEdamöTEr

HElsingbOrgs if 2010

sEniOraVdElningEn

sPOrTCHEf

• Jesper Jansson

sCOuTCHEf

• Reine Almqvist

managEr

• Conny Karlsson

assisTErandE TränarE

• Per-Ola Ljung

mÅlVakTsTränarE

• Sven Andersson

maTErialförValTarE

• Sverker Eliasson

läkarE

• Harald Roos
• Ioannis Kostogiannis

sjukgYmnasTEr

• Martin Berg
• Mattias Svensson

fYsTränarE

• Christer Olsson

u21-lag

laglEdarE

• Staffan Eliasson

TiPsEliT VErksamHETEn

TiPsEliT ansVarig/ 
TränarE u 19

• Lars Bakkerud

assisTErandE TränarE

• Ulrik Jansson

assisTErandE TränarE/
mÅlVakTsTränarE

• Leif Troedsson

laglEdarE

• Kenneth Sjöberg

u17-lag
 
TränarE

• Jonas Ohlander

assisTErandE TränarE

• Kenneth Storvik
• Pierre Pettersson - juni

laglEdarE

• Derik Wahlgren

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
• Alexander Svensson

mariaPark ansVarig

• Per Persson

VETEranlag

• Bert Olsson
• Roger Krantz

P15

• Alexander Vikner
• Robin Stolt
• Pär Holmberg
• Glenn Ekvall

P14

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

P13 i

• Niklas Velander
• Jan Eskilsson
• Hans Gribbling

P13 ii

• Jens Karlsson
• Johan Mäki
• Björn Hellberg
• Tobias W-Hedberg -maj

P11

• Niklas Duarte
• Niklas Appelberg
• Benny Wahlgren
• Niklas Gudmundsson
• Zebastian Melkersson 
• Petter Nilsson aug-

P10

• Patrick Lindberg
• Magnus Ljungberg
• Johan Svensson
• Joakim Gunnarsson
• Derik Wahlgren
• Enes Hasic
• Björn Lindskog

P9

• Olof Carlius
• Niklas Appelberg
• Brane Mijatovic

P8

• Mikael Palmberg
• Anthony Power
• Sara Onsmark
• Thomas Pettersson -mars

P7

• Christian Nilsson
• Mats Manlinger
• Joakim Olsson
• Magnus Lembrer juli-

P6

• Brane Mijatovic
• Elias Assat
• Ola Bergman
• Mohamed Meselhi

P5

• Carl-Johan Ekman
• Patrik Jarl
• Max Råvik
• Fredrik Widell juni-
• Stephen Weaver okt-

kansli 
HElsingbOrgs if

klubbdirEkTör

• Paul Myllenberg

rEdOVisningsansVarig

• Per-Ola Lindahl

EkOnOmiassisTEnT

• Anna Johansson

fOTbOllskOnsulEnT

• Stefan Jansson

fOTbOllskOOrdinaTOr

• Hans Carell

PrOjEkT/mEdlEm

• Fia Nilsson

rECEPTiOn/sHOP

• Stefan Nilsson

maTErialförValTarE

• Sophie Carlström

Hif sErViCE ab

marknadsCHEf

• Rickard Nilsson

säljarE

• Henrik Leveau
• Theresia Lindkvist

infOrmaTiOnsCHEf

• Frederik Ericsson

biljETTansVarig

• Christian Nilsson

arEnaansVarig

• Johan Grevåker

VakTmäsTarE

• Neil Cudmore
• Kent Sjöberg
• Stig Svensson
• Peter Andreasson (projektarb.)

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

claes Johansson................................................2005

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

Ola nilsson .........................................................2005

tommy norell .....................................................2006

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

Jan-åke persson ................................................2006

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

HEdErs- OCH sTändiga 
lEdamöTEr

foto: bildbyrån

foto: bildbyrån

foto: bildbyrån
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hif-åtvidaberg 3-0
24 oktober. Målskyttar i HIF, Alexander Gerndt två 
mål och Erik Sundin ett.Publik 9.200
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förValTnings-
bEräTTElsE

de sportsliga prestationerna under 2010 är en av de 
bästa i klubbens historia. in i det sista spelade klubben 
om det allsvenska guldet. det slutade med stora silvret 
efter fantastiska 65 poäng. Samtidigt vann vi Svenska 
cupen efter finalseger på Söderstadion mot hammarby. 
cupsegern innebär att vi får en bättre kvalplats i europa-
spelet under säsongen 2011.
 

OrganisaTiOn OCH uTVECkling

årsmötet valde en ny ordförande i claes Ohlsson sam-
tidigt som anders dahlvig valdes in som ny ledamot 
och blev vice ordförande. under året har såväl styrelse-
arbetet som utskottsarbetet utvecklats och förtydligats. 
fördelningen av operativa frågor för organisationen och 
mer strategiska frågor i styrelsearbetet blev också 
klarare. Organisationen förändrades också till att idag 
bestå av sex delar; ekonomi, marknad, försäljning,    
arrangemang & information, arena samt fotboll. Klubb-
direktören leder verksamheten medan sportchefen är 
ansvarig för fotbollsdelen och managern svarar för     
a-lagets prestationer.

EkOnOmiskT uTfall

rEsulTaT 2010

utfallet 2010 var i huvudsak med vad som prognostiserats. 
den tidiga seriestarten medförde kraftigt minskade 
publikintäkter, särskilt under våren. men med ny pris-
sättning och i takt med de sportsliga framgångarna, 
återvände publiken till Olympia. den väsentligt förbättrade 
placeringen i allsvenskan jämfört med budgeterad kom-
penserade dock publikbortfallet. marknadssidan nådde 
sin budget och ser ut att ha lämnat lågkonjunkturens 
tid bakom sig. transfernettot var positivt.

avtalet med parma om vidareförsäljningsrättigheter 
för mcdonald marigas övergång till inter från parma 
visade sig tvistig. frågan förväntas avgöras under för-
sta halvåret 2011 i fifas players Status committe. för 
utfallet har hif reserverat sig. detta innebar att det 
förväntade nollresultatet omvandlades till ett minus-
resultat om 1,5 mkr.

sPElarförVärV OCH finansiEring

på spelarförvärvssidan noteras ett antal större nyförvärv 
för 2010. först ut var mattias lindström och ardian gashi, 
sedan följde erik edman, alexander gerndt under som-
maren och rachid bouaouzan under hösten. för en del 
av förvärven har extern finansiering använts. avtal har 
tecknats med enskilda fysiska personer som investerar 
pengar i enskilda spelare. 

Ekonomisk utveckling HIF‐koncernen 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Omsättning exkl spelarförsäljning 64 776 64 338 72 760 80 538 78 033 48 160
Driftsresultat ‐4 665 ‐8 037 ‐3 077 1 055 7 255 1 318

Balansomslutning 44 537 44 179 68 944 55 949 46 198 41 068
Eget Kapital 626 2 931 10 675 8 462 12 296 5 913
Soliditet * 1,4% 6,6% 17,7% 15,1% 26,6% 14,4%
Kassalikviditet ** 0,80 0,91 0,89 0,61 1,17 1,01

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

Grafisk presentation av Helsingborgs IF (licensökande) med koncernföretag

Helsingborgs Idrottsförening
Medlemsförening och licenssökande
Balansomslutning 33542 kSEK
Intäkter 57852 kSEK
Eget Kapital 3151 kSEK
Andelar i HIF Service AB, 100%
Andelar i HIF Support AB, 100%

HIF Service AB HIF Support AB
Balansomslutning 20907 kSEK Balansomslutning 2910 kSEK
Intäkter 30718 kSEK Intäkter 0 kSEK
Eget Kapital 294 kSEK Eget Kapital 2910 kSEK
Andelar i IP Olympia AB, 100%
Andelar i HIF Shopen AB, 100%

IP Olympia AB HIF Shopen AB
Balansomslutning 564 kSEK Balansomslutning 1098 kSEK
Intäkter 0 kSEK Intäkter 0 kSEK
Eget Kapital 363 kSEK Eget Kapital 242 kSEK
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 Hif service ab

 balansomslutning ............ 20.907 kSeK 
 intäkter ............................. 30.718 kSeK 
 eget Kapital ........................... 294 kSeK
 
 andelar i ip Olympia ab, 100%
 andelar i hif Shopen ab, 100%

 iP Olympia ab

 balansomslutning ................. 564 kSeK 
 intäkter ...................................... 0 kSeK 
 eget Kapital ........................... 363 kSeK

 Hif support ab

 balansomslutning .............. 2.910 kSeK 
 intäkter ...................................... 0 kSeK 
 eget Kapital ........................ 2.910 kSeK
 
 

 Hif shopen ab

 balansomslutning .............. 1.098 kSeK 
 intäkter ...................................... 0 kSeK 
 eget Kapital ........................... 242 kSeK

förValTningsbEräTTElsE

EkOnOmisk sTällning

Koncernen har efter årets resultat ett eget kapital om 
0,6 mkr. det bokförda värdet på spelartruppen uppgår 
till 5,5 mkr vilket är en mycket låg värdering. 

Klubben har fortsatt en upptagen kredit om 3 mkr hos 
resurs bank. vidare finns en uppbokad checkräknings-
kredit hos Shb om 3,3 mkr.

vidare finns en fordran hos den italienska klubben  
udinese för utbildningsersättning för andreas landgren, 
även denna tvist avgörs av fifa.

sTYrElsEns mÅlsäTTningar för 
dEn EkOnOmiska uTVECklingEn

för 2011 är målsättningen att åstadkomma ett nollresultat 
eller bättre. långsiktigt måste balansräkningen bli 
starkare och det egna kapitalet större. tendenserna på 
marknads- och biljettsidan är dock goda och möjlig-
heterna till europaspel och spelartransfers förstärker 
tilltron för framtiden.

sTYrElsEns förslag

Styrelsen föreslår att årsmötet fattar beslut att;

• Återbetala villkorade kapitaltillskott 
 till bankerna om 510.000 kr.

• Utbetala avkastningsränta på stadens 
 kapitaltillskott uppgående till 150.608 kr.

i och med dessa åtgärder återstår av stadens lämnade 
kapitaltillskott 15.607.000 kr.
 
hif-koncernens och föreningens resultat och ekonomiska 
ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkning samt notapparat.

grafisk PrEsEnTaTiOn aV 
HElsingbOrgs if (liCEnssökandE) 
mEd kOnCErnförETag

 Helsingborgs idrottsförening
 medlemsförening och licenssökande

 balansomslutning ..................33.542 kSeK 
 intäkter ................................... 57.852 kSeK 
 eget Kapital ...............................3.151 kSeK
 
 andelar i hif Service ab, 100%
 andelar i hif Support ab, 100%

rEsulTaTräkning

Helsingborgs IF Org nr 843000‐1407

RESULTATRÄKNING (kSEK)

Koncernen        Helsingborgs IF     

2010 2009 2010 2009

Intäkter
Publikintäkter 17 825 19 833 27 635 29 087
Sponsorintäkter 27 147 23 708 1 098 0
Sändningsrättigheter 14 251 9 815 14 251 9 815
Övrig Nettoomsättning

Fotboll 121 3 643 121 3 643

Arena 684 1 628 30 0

Affärsverksamhet 1 018 1 051 0 0

1 823 6 322 151 3 643
Övriga rörelseintäkter

Medlemmar 1 154 1 230 1 154 1 230

Spelartransfer inkl uthyrning 10 786 7 660 10 786 7 660

Övriga rörelseintäkter 2 576 3 430 2 754 5 767

14 516 12 320 14 694 14 657

75 562 71 998 57 829 57 202

Kostnader
Försäljnings‐ och materialkostnader

Publik ‐1 888 ‐1 908 ‐1 706 ‐1 589

Sponsorer och marknad ‐7 129 ‐7 854 ‐788 ‐1 014

Fotboll ‐4 047 ‐5 814 ‐6 801 ‐8 954

Arena ‐6 531 ‐6 814 ‐5 ‐43

Affärsverksamhet ‐677 ‐604 ‐8 ‐14

Medlemmar ‐597 ‐616 ‐542 ‐584

Spelartransfer inkl inhyrning ‐7 986 ‐6 588 ‐7 986 ‐6 588

Övriga kostnader Not 2 ‐4 467 ‐5 492 ‐3 060 ‐3 831

‐33 322 ‐35 690 ‐20 896 ‐22 617
Personalkostnader Not 3

Fotboll ‐30 373 ‐30 006 ‐30 286 ‐29 842

Övriga ‐8 913 ‐8 719 ‐4 068 ‐4 318

‐39 286 ‐38 724 ‐34 353 ‐34 160

Resultat före avskrivningar 2 954 ‐2 416 2 580 425

Avskrivningar Not 4 ‐4 555 ‐4 070 ‐2 951 ‐2 515
Nedskrivningar av anläggningstillgångar 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader ‐19 ‐10 ‐19 0

Rörelseresultat ‐1 620 ‐6 496 ‐390 ‐2 090

Vinst/förlust vid försäljning av tillgångar 0 100 0 0

Finansiella kostnader Not 5

Ränteintäkter och liknande resultatposter 23 973 23 1 450

Räntekostnader och liknande resultatposter ‐268 ‐1 542 ‐240 ‐1 463

‐245 ‐569 ‐217 ‐13

Skatt Not 6 370 31 0 4

Årets resultat ‐1 495 ‐6 934 ‐607 ‐2 099
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Helsingborgs IF Org nr 843000‐1407

BALANSRÄKNING (kSEK)

Koncernen        Helsingborgs IF     

2010 2009 2010 2009
Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Licensierade spelare Not 7 5 483 2 576 5 483 2 576

Övriga immateriella anläggningstillgångar

Varumärke Not 8 0 0 0 0

0 0 0 0

5 483 2 576 5 483 2 576
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark Not 9 8 015 8 589 0 0

Maskiner och inventarier Not 10 1 724 2 463 240 385

9 739 11 052 240 385
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag Not 11 0 0 3 341 3 341

Fondmedel 64 74 64 74

Uppskjuten skattefordran Not 12 117 117 0 0

Andel Hbg Bingoallians & andra långfristiga fordr 11 11 7 7

192 202 3 412 3 422

Summa anläggningstillgångar 15 414 13 830 9 135 6 383

Omsättningstillgångar
Lager

Varulager Not 13 102 107 0 0

102 107 0 0
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar spelarövergångar 9 448 12 105 9 448 12 105

Fordringar hos koncernföretag 0 0 5 733 7 522

Övriga kortfristiga fordringar

Kundfordringar 10 452 8 068 2 748 2 835

Skattefordringar 705 0 689 0

Övriga fordringar 868 1 276 868 1 258

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 14 3 187 3 540 2 183 1 988

15 212 12 884 6 488 6 081

Summa kortfristiga fordringar 24 660 24 989 21 669 25 708

Kortfristiga placeringar
Kassa & bank 4 361 5 253 2 738 4 164

4 361 5 253 2 738 4 164

Summa omsättningstillgångar 29 123 30 349 24 407 29 872

Summa tillgångar 44 537 44 179 33 542 36 255

balansräkning

Helsingborgs IF Org nr 843000‐1407

BALANSRÄKNING (kSEK)

Koncernen        Helsingborgs IF     

2010 2009 2010 2009
Eget Kapital & Skulder

Eget Kapital Not 15

Balanserat resultat 2 121 9 865 3 758 6 667

Årets resultat ‐1 495 ‐6 934 ‐607 ‐2 099

Summa Eget Kapital 626 2 931 3 151 4 568

Skulder
Avsättningar

Avsättning löneskatt direktpensioner 1 209 1 210 1 209 1 210

1 209 1 210 1 209 1 210
Långfristiga skulder

Banklån och andra lån

Checkräkningskredit (Limit 6 800/7 800 kSEK) 3 295 3 311 3 295 3 311

3 295 3 311 3 295 3 311

Långfristiga skatteskulder 0 370 0 0

Övriga långfristiga skulder

Fondmedel 64 74 64 74

Övriga långfristiga skulder Not 16 3 000 3 000 3 000 3 000

3 064 3 074 3 064 3 074

Summa långfristiga skulder 6 359 6 755 6 359 6 385

Kortfristiga skulder
Skulder spelarövergångar 1 619 3 544 1 619 3 544

Skuld till koncernföretag 0 0 1 048 1 057

Skatteskulder 75 1 497 0 1 473

Övriga kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 5 751 1 956 3 708 819

Övriga kortfristiga skulder 8 165 8 213 5 206 6 135

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 17 20 733 18 073 11 242 11 064

34 649 28 242 20 156 18 018

Summa kortfristiga skulder 36 343 33 283 22 823 24 092

Summa Skulder 43 911 41 248 30 391 31 687

Summa skulder & Eget Kapital 44 537 44 179 33 542 36 255

Ansvarsförbindelser Not 18

Efterställda pensionsutfästelser 959 959 959 959

Villkorade kapitaltillskott 16 927 17 737 16 927 17 737

17 886 18 696 17 886 18 696
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Helsingborgs IF Org nr 843000‐1407

KASSAFLÖDESANALYS (kSEK)

Koncernen        Helsingborgs IF     
2010 2009 2010 2009

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster ‐1 865 ‐6 965 ‐607 ‐2 103
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

Avskrivningar 4 555 4 070 2 951 2 515
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar ‐10 786 ‐7 760 ‐10 786 ‐7 660
Utrangeringar spelarlicenser 0 6 288 0 6 288
Amortering refinansierade spelarlicenser 0 ‐6 288 0 ‐6 288
Förändring avsättning löneskatt direktpension 0 ‐24 0 ‐24
Förändring Skattefordran/skuld ‐370 ‐32 0 0

‐8 466 ‐10 711 ‐8 442 ‐7 272
Betald skatt 370 31 0 4

Kassaflöde från den löpande verksamheten före ‐8 096 ‐10 680 ‐8 442 ‐7 268
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager 5 ‐42 0 0
Förändring av kundfordringar 273 14 961 4 533 11 090
Förändring av övriga korta fordringar 37 2 561 ‐495 1 274
Förändring av leverantörsskulder 1 869 ‐6 731 955 ‐4 853
Förändring av övriga korta skulder 1 208 ‐7 755 ‐2 224 ‐9 522

Kassaflöde från den löpande verksamheten ‐4 704 ‐7 686 ‐5 673 ‐9 279

Investeringsverksamheten
Förvärv av spelarlicenser ‐5 660 ‐4 421 ‐5 660 ‐4 421
Försäljning av spelarlicenser 10 786 8 630 10 786 8 630
Förvärv av materiella anläggningstillgångar ‐488 ‐607 ‐53 ‐30
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 100 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 4 638 3 702 5 073 4 179

Finansieringsverksamheten
Förändring utnyttjad checkräkningskredit ‐16 3 311 ‐16 3 311
Upptagna lån 0 3 000 0 3 000
Amortering av efterställt kapitaltillskott ‐810 ‐810 ‐810 ‐810
Refinansiering av spelarlicenser 0 3 503 0 3 503

Kassaflöde från finansieringsverksamheten ‐826 9 004 ‐826 9 004

Årets kassaflöde ‐892 5 020 ‐1 426 3 904
Likvida medel vid årets början 5 253 233 4 164 260
Likvida medel vid årets slut 4 361 5 253 2 738 4 164

5 (11)

TilläggsuPPlYsningar

Helsingborgs IF    Org nr 843000‐1407 

     

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. 
 
Koncernredovisning 
Koncernredovisning har upprättats enligt förvärvsmetoden i årsredovisningslagen 7 kap. Koncerninterna 
mellanhavanden har eliminerats i koncernredovisningen. 
Av föreningens inköpskostnader avser 6% (6%) inköp från annat företag i koncernen. 
Av föreningens intäkter avser 21% (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 7 938 kSEK. 
Skulder har omräknats till balansdagens kurs och uppgår totalt till 1 173 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 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. 
 
Investeringsbidrag 
I samband med spelarrekrytering under året har fleråriga avtal tecknats avseende investeringsbidrag som ger 
investorerna rätt till andelar i framtida spelarförsäljningar. 
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Noter till Resultat‐ och Balansräkningarna (kSEK)

Not 1 Spelartransfer inkl uthyrning Koncernen Helsingborgs IF
2010 2009 2010 2009

Transfernetto från balanserade licenser 0 2 039 0 2 039
Övrigt transfernetto inkl uthyrning 10 786 5 621 10 786 5 621

10 786 7 660 10 786 7 660

Not 2 Revisionskostnader
I övriga kostnader ingår arvode till SET Revisionsbyrå AB avseende revision och andra
uppdrag enligt nedan:

2010 2009
Revision 135 kSEK 135 kSEK
Konsultationer 155 kSEK 0 kSEK
Andra uppdrag 44 kSEK 166 kSEK

334 kSEK 301 kSEK
Not 3 Personalkostnader

Medelantalet anställda 2010 2009
Totalt varav män Totalt  varav män

Helsingborgs IF 58 93% 57 91%
Dotterföretag 10 90% 10 80%
Totalt i koncernen 68 93% 67 90%

Sjukfrånvaro (timmar)
2010 2009

Helsingborgs IF Män Kvinnor Män Kvinnor

< 29 år 1 016 0 2 329 0
30‐49 år 35 104 427 68
> 50 år 0 0 0 0
Totalt 1 051 104 2 756 68

Total sjukfrånvaro (varav >60 dagar) 72 0 1 801 0

Dotterföretagen
< 29 år 0 0 0 0
30‐49 år 127 40 96 40
> 50 år 536 0 332 0
Totalt 663 40 428 40

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

Koncernen
< 29 år 1 016 0 2 329 0
30‐49 år 162 144 523 108
> 50 år 536 0 332 0
Totalt 1 714 144 3 184 108

Total sjukfrånvaro (varav >60 dagar) 72 0 1 801 0

nOTEr
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Not 3 forts Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2010 2009

Löner och  Sociala Löner och  Sociala

ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Föreningen 26 790 6 723 26 229 7 446
(varav pensionskostnader) (567) (583)

Dotterföretag 3 634 1 500 3 601 1 280
(varav pensionskostnader) (250) (111)

Koncernen 30 424 8 223 29 830 8 726
(varav pensionskostnader) (817) (694)

Löner och ersättningar 2010 2009
Sportchef & Övriga Sportchef & Övriga

klubbdirektör/VD anställda klubbdirektör/VD anställda

Föreningen 1 364 25 426 1 332 24 897
Dotterföretag 0 3 634 0 3 601
Koncernen 1 364 29 060 1 332 28 498

Av pensionskostnaderna avser i föreningen 142 kSEK (111 kSEK) och i koncernen 142 kSEK (111 kSEK)
gruppen sportchef och klubbdirektör och VD

Not 4 Avskrivningar enligt plan Koncernen Helsingborgs IF
2010 2009 2010 2009

Licensierade spelare 2 753 2 292 2 753 2 292
Varumärke 10% 0 0 0 0
Byggnader 5% 684 679 0 0
Markanläggningar 5% 1 1 0 0
Maskiner och inventarier 20% 1 117 1 098 198 223

4 555 4 070 2 951 2 515

Genomsnittlig avskrivningstid Licensierade Spelare: 2,58 år.

Not 5 Finansiella kostnader Koncernen Helsingborgs IF
2010 2009 2010 2009

Valutavinster 2 108 2 585
Ränteintäkter 21 865 21 865

23 973 23 1 450
Valutaförluster ‐268 ‐1 344 ‐240 ‐1 266
Räntekostnader 0 ‐198 0 ‐197

‐268 ‐1 542 ‐240 ‐1 463

Not 6 Skatter Koncernen Helsingborgs IF
2010 2009 2010 2009

Aktuell skatt 0 0 0 0
Justering av skatt hänförlig till tidigare år 370 3 0 4
Uppskjuten skatt 0 28 0 0
Skattekostnad 370 31 0 4
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Helsingborgs IF Org nr 843000‐1407

Not 7 Licensierade spelare Koncernen Helsingborgs IF
2010 2009 2010 2009

Ingående anskaffningsvärde 21 987 25 078 21 987 25 078
Förvärv 5 660 4 421 5 660 4 421
Försäljningar och utrangeringar ‐3 079 ‐7 512 ‐3 079 ‐7 512
Utgående ack. anskaffningsvärde 24 568 21 987 24 568 21 987

Ingående avskrivningar ‐15 709 ‐13 671 ‐15 709 ‐13 671
Avskrivningar ‐2 753 ‐2 292 ‐2 753 ‐2 292
Försäljningar och utrangeringar 3 079 254 3 079 254
Utgående ack. Avskrivningar ‐15 383 ‐15 709 ‐15 383 ‐15 709

Refinansiering HIF Support KB ‐3 702 ‐3 702 ‐3 702 ‐3 702
Utgående planenligt restvärde 5 483 2 576 5 483 2 576

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 Varumärke Koncernen
2010 2009

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

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

Utgående planenligt restvärde 0 0

Not 9 Byggnader och mark Koncernen
2010 2009

Ingående anskaffningsvärde 13 618 13 618
Inköp 110 0
Försäljningar och utrangeringar 0 0
Utgående ack. anskaffningsvärde 13 728 13 618

Ingående avskrivningar ‐5 028 ‐4 348
Avskrivningar ‐685 ‐681
Försäljningar och utrangeringar 0 0
Utgående ack. Avskrivningar ‐5 713 ‐5 029

Utgående planenligt restvärde 8 015 8 589
Byggnaderna är ej åsatta taxeringsvärde.

Not 10 Maskiner och inventarier Koncernen Helsingborgs IF
2010 2009 2010 2009

Ingående anskaffningsvärde 13 635 13 028 3 540 3 510
Inköp 378 607 53 30
Försäljningar och utrangeringar ‐68 0 0 0
Utgående ack. anskaffningsvärde 13 945 13 635 3 593 3 540

Ingående avskrivningar ‐11 172 ‐10 074 ‐3 155 ‐2 932
Avskrivningar ‐1 117 ‐1 098 ‐198 ‐223
Försäljningar och utrangeringar 68 0 0 0
Utgående ack. Avskrivningar ‐12 221 ‐11 172 ‐3 353 ‐3 155

Utgående planenligt restvärde 1 724 2 463 240 385
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Not 11 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 12 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
2010 2009 2010 2009

Underskottsavdrag 117 117 0 0

Not 13 Varulager

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

Koncernen Helsingborgs IF
2010 2009 2010 2009

Inventerat värde 105 110 0 0
Nedskrivning ‐3 ‐3 0 0
Utgående varuvärde 102 107 0 0

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen Helsingborgs IF

2010 2009 2010 2009
Förutbetalda kostnader 483 485 134 81
Upplupna intäkter 2 705 3 055 2 049 1 907

3 188 3 540 2 183 1 988

Not 15 Eget Kapital
Balanserat Årets Eget

Koncernen resultat resultat Kapital

Ingående balans 2010‐01‐01 9 865 ‐6 934 2 931
Vinstdisposition ‐6 934 6 934 0
Återbet. efterställt kapitaltillskott ‐810 0 ‐810
Årets resultat 0 ‐1 495 ‐1 495
Utgående balans 2010‐12‐31 2 121 ‐1 495 626

Balanserat Årets Eget

Helsingborgs IF resultat resultat Kapital

Ingående balans 2010‐01‐01 6 667 ‐2099 4 568
Vinstdisposition ‐2099 2099 0
Återbet. efterställt kapitaltillskott ‐810 0 ‐810
Årets resultat 0 ‐607 ‐607
Utgående balans 2010‐12‐31 3 758 ‐607 3 151
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Not 16 Övriga långfristiga skulder
Koncernen Helsingborgs IF

2010 2009 2010 2009
Förfallodag 1‐5 år från bokslutsdatum 3 000 3 000 3 000 3 000
Förfallodag senare än 5 år från bokslutsdatum 0 0 0 0

3 000 3 000 3 000 3 000

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen Helsingborgs IF

2010 2009 2010 2009
Förutbetalda intäkter 4 067 6 502 3 750 5 510
Semesterlöneskuld 1 308 1 491 807 886
Upplupna kostnader 15 358 10 080 6 685 4 668

20 733 18 073 11 242 11 064

Not 18 Ansvarsförbindelser

Villkorad pensionsutfästelse till personal om 60% av lönereduktion under 2003 ‐ 959kSEK
Villkorade oåterkalleliga kapitaltillskott om 16 927kSEK ‐ inkl kapitaliserade
upplupna avkastningsräntor

Helsingborgs stad 15 607
Svenska Handelsbanken 500
SE‐Banken 570
Sparbanken Gripen 250
HIF Support AB 0

16 927

Helsingborg 2011‐02‐21

Claes Ohlsson Anders Dahlvig Christer Fermvik
Ordförande

Annelie Johansson Berth Lindén Nils Petersen

Anders Williamsson

Vår revisionsberättelse har avgivits 2011‐02‐22

Willard Möller Mona Hansson
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

rEVisiOnsbEräTTElsE

rEVisiOnsbEräTTElsE

vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen 
och bokföringen samt styrelsens förvaltning i helsing-
borgs idrottsförening för år 2010. det är styrelsen som 
har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvalt-
ningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. 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 revisio-
nen 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 styrel-
sens 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 ut-
talanden 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 2011-02-22

Willard möller
auktoriserad revisor

mona hansson
auktoriserad revisor

Till föreningsstämman i Helsingborgs idrottsförening
org nr: 843000-1407
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