Verksamhetsberättelse 2009-2010
för supporterföreningen 14-3 Örebro
Avser perioden 22 nov 2009 till 30 april 2010.

Nu är vi på G!
Det blev en smått hektisk start för oss då vi startade
upp supporterföreningen en bra bit in på säsongen. Men
allt har gått planenligt med själva uppstarten även om
vissa moment tagit lite längre tid än vi hoppats på. Nu är
vi i alla fall ordentligt igång och har en stabil grund att
stå på inför framtiden.
Örebro Hockeys första säsong i Allsvenskan blev lyckosam och vi har tydligt visat för hockeysverige att Örebro
blir att räkna med. Med flera färgstarka spelare i laget
har Örebro på kort tid blivit ett populärt lag som övriga
klubbar i Allsvenskan hyser stor respekt för.
I takt med att Örebro Hockey växer sig allt starkare behöver även vi som supporterförening utvecklas. En stark supporterförening är stark på grund av dess medlemmar
och de eldsjälar i föreningen som på olika sätt jobbar för att stötta Örebro Hockey. Det
är faktiskt så att det är våra medlemmar som utgör Örebro Hockeys 5:e femma. Till
nästa säsong behöver vi bli fler som är med och ”lirar” i denna formation så att vi kan
fortsätta att utveckla verksamheten och stötta vårt lag på bästa sätt. Vi vädjar därför
till alla som vill vara med Örebro Hockey på resan mot eliten att bli medlemmar i
supporterföreningen. Hjälp oss att bygga en stor och stark supporterförening.
Vi ses i Hallen!
Med vänlig hälsning
Styrelsen
Styrelsen:
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Vice ordf:
Ledamöter:

Markus Gustavsson
Lars Walldoff
Anders Nordström
Magnus Aronsson
Marcus Larsson, Daniel Johansson, Mathilda Andersson,
Jerry Paasovaara, Pär Qvarsell
Suppl.:
Johan Pettersson, Daniel Wadman
Under säsongen har Daniel Johansson och Mathilda Andersson ersatt Robert Johansson
och Mikael Adamson som ledamöter i styrelsen.
Revisor
Ronny Persson
Styrelsemöten:
22/11 Engelbrekt Kvarterskrog
13/12 BaraVara Coffeeshop
23/1 Stadsbiblioteket, mötesrum
12/2 Stadsbiblioteket, mötesrum
18/4 Stadsbiblioteket, mötesrum
Mycket av styrelsearbetet har skötts via styrelsens interna forum på hemsidan.

Medlemsmöten
16/11 Tårtkalas, 21 år sedan Örebro slog
Grums med 14-3, Engelbrekt
22/11 Konstituerande möte, Engelbrekt
Medlemmar
Antal medlemmar: 104 st varav 13 är tjejer.
Vi har medlemmar i alla åldrar, den ungefärliga genomsnittsåldern ligger på ca 33 år.
Vår yngsta medlem är 7 år och vår äldsta
medlem är 65 år.
Medlemsavgift
Under föreningens första verksamhetsår har vi haft en medlemsavgift på 200 kr som fått
gälla för alla medlemmar. Kategorin Enskild medlem är den enda typ av medlemskap som
funnits. Diskussioner har förts om att utöka med fler kategorier av medlemskap.
Medlemskort
Våra nya medlemskort blev tillgängliga först kring nyåret. Innan dess använde vi
R4 Supports gamla medlemskort. På de nya medlemskorten har vi tryckt en retrolagbild
på ÖIK i bakgrunden med 14-3:s logga i förgrunden.
Medlemsförmåner
Förutom ett flashigt medlemskort har medlemmarna fått:
 Halva priset på ståplatsbiljett
 Gratis supporterhalsduk
 Rabatt på resor till bortamatcher
 Möjlighet att deltaga i föreningsaktiviteter och events
Infodisken
Under ett flertal av våra hemmamatcher har vi haft en infodisk i korridoren som går
parallellt med östra läktaren. Där har vi bl.a. tagit emot anmälningar till bortaresor, sålt
medlemskap och informerat om supporterklubben och dess verksamhet.
Supportersajten
Den 6:e november startade vi en helt
ny supportersajt, www.fjortontre.se.
Hemsidan består bl.a. av redaktionella artiklar, info om föreningen och
info direkt riktad till våra medlemmar. Man har även kunnat nyttja hemsidan för att anmäla sig till bortaresor. Gordie
Dwyer gjorde ett gästspel på sajten då han bloggade i samband med OS. Hockeydoktorn
har varit ett annat inslag där han skrivit lite olika typer av artiklar med laget i fokus. En
stor del av webplatsen består av det välbesökta forumet som under senare delen av
säsongen samkördes med ÖHK.

Resor till bortamatcher
Vi har under den gångna säsongen samordnat ett antal bortaresor. Vid de större och
längre bortaresorna som t.ex. resan till
Leksand kunde vi bjuda supportrarna på
färdkost i form av baguetter och dricka till
en billig penning. Vid några tillfällen har vi
rest med minibussar då vi ej kunnat fylla en
hel buss. Såväl de större som de mindre
bortaresorna har varit mycket uppskattade,
inte bara av supportrar utan även av
spelarna som därmed fått lite extra uppbackning. Säsongens mest lyckade resa var utan
tvekan resan till Leksand den 2 januari då vi hade hela 4 bussar, dessutom hade ÖHK
två funktionärsbussar.
11/11
18/11
6/12
13/12
20/12
27/12
2/1
10/1
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Västerås (2 bussar)
90
Troja/Ljungby (1 minibuss) 9
AIK (1 minibuss+2 bilar)
17
Bofors (2 bussar)
65
Bofors (1 buss)
50
Borås (1 buss)
23
Leksand (4 bussar)
190
Almtuna (1 minibuss+1 bil) 13
Västerås (2 bussar)
80
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TIFO-gruppen
Under ledning av Markus Gustavsson har vi
under ett flertal hemmamatcher förhöjt
stämningen i hallen med diverse TIFOarrangemang. Flera gigantiskt stora banderoller som täckt hela kortsidan har tillverkats. Ni kommer säkert ihåg den snygga
Örebro Hockey banderollen som lagts ned
mycket tid på att tillverka. Den rödvita
stripesbanderollen i plast samt banderollen
för att hylla Niklas Lihagen är några andra
exempel. Vi har även tillverkat ett antal
mindre specialbanderoller. TIFO-gruppen
har också tillverkat ett stort antal röda och
vita flaggor som använts vid ett flertal
matcher såväl borta som hemma. Vid någon
match har vi använt oss av röda och vita
pappersark som publiken fått hålla upp för
att måla läktaren rödvit. Vid ett tillfälle
körde vi med konfettiregn i klackhörnet. Vi
har även två riktigt stora rödvita flaggor som
använts vid ”stormatcherna”. I bortamatcherna mot bl.a. Västerås, Bofors och Leksand
har Örebrosupportrarna gjort sig väl synliga
genom att nyttja våra banderoller och
flaggor.
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Klacken
Vid de större hemmamatcherna har det varit
bra drag i klacken, medan det i flera av de
mindre matcherna, med vissa undantag,
varit tämligen tyst. Under säsongen flyttade
vi klacken från kortsidan till hörnet i ett
försök att förbättra klacken. Vi har även
skaffat en trumma samt en megafon som
använts vid några matcher. En ställning
tänkt att användas av klackledarna har
byggts av Jerry Paasovaara. I avsaknad av
klackledare har Markus Gustavsson räddat
oss då han hoppat in och styrt upp klacken
vid ett flertal matcher. Vid bortamatcherna mot Västerås, Bofors och Leksand hade vi en
väldigt entusiastisk klack. Det råder väl ändå ingen tvekan om att klackverksamheten är
något som vi måste vidareutveckla till nästa säsong.
Hockeypuben Engelbrekt
Under säsongen har vi besökt Engelbrekts
kvarterskrog för att värma upp inför hemmamatcherna. Uppslutningen var skaplig i
början på säsongen men mattades av en
aning under slutdelen av säsongen. Vi har
även nyttjat samma lokaler för andra
sammankomster. Vi vill rikta ett stort tack
till ägarna av Engelbrektskrogen som varit
mycket gästvänliga och tillmötesgående.
Marknadsföring
Vår hemsida har använts för att marknadsföra föreningen och våra aktiviteter såsom
bl.a. resor till bortamatcher. Den klassiska supporterhalsduken med vår logga på som
alla nya medlemmar fått ingår också som en del i vår marknadsföring. Under senare
delen av säsongen har vi även haft en halvsida i matchprogrammet där vi gjort reklam för
supporterföreningen. Att vi ibland syns i massmedia utgör förstås fin reklam för oss.
Massmedia
Då 14-3 firade 21 år med tårtkalas fick vi helsidesartiklar i både NA och NWT. Vi har i
samband med Niklas Lihagens kollaps i Boforsmatchen både figurerat i pressen och
medverkat i TV. Anders Nordström representerade Örebrosupportrarna på ett föredömligt
sätt i samband med en utfrågning/debatt i Tvärsnytt.
Souvenirer
Under senhösten arbetade vi med att ta fram
riktigt snygga supporterhalsdukar. Vi valde till
slut en klassisk design med supporterföreningens
logga sydd i halsdukens båda ändar. Tyvärr blev
leveransen av våra 200 retrohalsdukar försenad
några veckor så vi fick dom först i slutet av
januari. Halsdukarna har ej gått att köpa, dom
har istället ingått som en del i medlemskapet.
Anders Nordström har även jobbat med att ta
fram några olika t-shirtmodeller. Någon beställning av t-shirts har dock ännu ej gjorts.

Örebro Hockeys mest värdefulla spelare säsongen 2009-2010
På vår hemsida har supportrarna kunnat gå
in och rösta fram vilken spelare som gjort sig
mest förtjänt av denna hedersutmärkelse.
Efter en sammanställning av alla röster
visade det sig att Henrik Löwdahl vann.
Priset bestod av en mycket snygg glaspjäs
med supporterklubbens logga elegant ingraverad. Prisutdelningen skedde i samband
med den sista matchen mot Bofors. Det är
andra året i rad som priset MVP delas ut,
förra året hedrades backen Daniel Wågstöm.
Niklas Lihagen
Säsongens känlomässigt starkaste och mest tragiska
händelse var när Niklas Lihagen föll ihop livlös på isen
i matchen mot Bofors den 13 december i Nobelhallen.
Med nöd och näppe klarade Niklas livhanken tack vare
domare Wolmer Edqvists och Bofors sjukvårdare Peter
Carlssons snabba ingripande med hjärt- och lungräddning. De båda tackades sedan av supporterföreningen och ÖHK i en cermoni före matchen då den
återupptogs veckan efter. Hemmamatchen mot AIK
några dagar efter den otäcka händelsen stoppades vid
exakt den tid då matchen avbröts i Bofors. Då hyllades Lihagen med stående ovationer och en gigantisk
banderoll med texten ”Alltid älskad, 71, Lihagen”.
Laget i sin tur hyllade Niklas genom att besegra AIK i sudden med 4-3. Före den sista
matchen av säsongen kunde vi återigen hylla vår hjälte då Niklas personligen mottog
publikens uppskattning samt den gåva som supportrarna samlat ihop till.
Sponsorer och stödmedlemmar
Vi vill rikta ett stort tack till Mikael Fahlander som stöttat oss i samband med uppstarten av föreningen och som även varit med och sponsrat bortaresor. Vi vill även tacka
”Bagarn” som hjälpt oss med billiga och bra bussresor till bortamatcherna. Och så
förstås ett varmt tack till alla våra medlemmar som stöttat oss under säsongen. Det
betyder oerhört mycket att vi har stödmedlemmar med rödvitt hockeyhjärta och som
bara genom sitt medlemskap hjälper till att lyfta hockeyn i Örebro.

Väl mött nästa säsong!

