Verksamhetsberättelse 2011-2012
för supporterföreningen 14-3 Örebro
Avser perioden 1 maj 2011 till 30 april 2012.

Nära men inte riktigt ända fram!
Efter kvalet förra säsongen och några på pappret bra
värvningar inför denna säsong fanns förhoppningarna
om en minst lika bra säsong detta år.
Under hösten infriades förväntningarna med råge och
Örebro gick som tåget. Laget var i praktiken klart för
kvalserien redan vid jul! Tyvärr var vårformen lika dålig
som höstformen varit bra, och även om Örebro vann
grundserien tog man med sig den dåliga formen in i
kvalserien där Örebro inte nådde ända fram till de två
första platserna.
Även klacken har haft sina formtoppar & dalar under
säsongen, men matcherna mot Leksand, Västerås och Bofors/Karlskoga är i vanlig
ordning säsongens höjdpunkter.
Sett över hela säsongen har dock klacken på plats ökat i storlek och vi har sett en större
blandning av kön och åldrar. Det totala medlemsantalet i föreningen har dock sjunkit,
troligen på grund av att man med årets medlemskap inte har fått lika bra erbjudanden
på lösa matchbiljetter som man fick förra året. Man fick heller inte med någon halsduk i
årets medlemskap. Vi har idag en kärna av supportar som alltid ställer upp som är
större än föregående säsonger.
Men 14-3 är, precis som Örebro hockey och organisationen runt hockeyn, en ung
organisation som utvecklas starkt år för år. Därför är vi övertygade om att när säsongen
drar igång till hösten igen så kommer 14-3 att höras starkare än någonsin i ishallen.
Vi ses i Hallen !
Styrelsen
Styrelsen:
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Vice ordf:
Ledamöter:
Suppl.:

Jerry Paasovaara
Lars Walldoff
Jan Larsson
Magnus Aronsson
Martin Dahlberg, Susann Larsson, Mathilda Andersson,
Markus Gustavsson, Pär Qvarsell
Eric Kämärä, Patric Bäckström

Revisor
Linnéa Henrysson
Valberedning
Fredrik Åkerstrand

Styrelsemöten:
2011-07-07 El & PC, Propellervägen vid
2011-08-08 Harrys, Hamnplan Örebro
2011-09-04 El & PC, Propellervägen vid
2011-10-23 El & PC, Propellervägen vid
2012-01-21 El & PC, Propellervägen vid
2012-03-03 El & PC, Propellervägen vid
2012-05-06 El & PC, Propellervägen vid

Gustavsvik
Gustavsvik
Gustavsvik
Gustavsvik
Gustavsvik
Gustavsvik

Medlemmar
Antal medlemmar: 200 st varav 24 är kvinnor.
Medlemsavgift
Under föreningens tredje verksamhetsår har vi haft följande medlemsavgifter:
Vuxen: 200 kr och Ungdom (<16 år): 100 kr
Medlemskort
Medlemskortet är framtaget i samarbete med
Harrys i Örebro. Det har även gått att använda
på Harrys för att nyttja ett par speciella rabatter
som tagits fram för 14-3:s medlemmar.
Medlemsförmåner
Förutom ett flashigt medlemskort har
medlemmarna fått:
 Rabatt på ståplatsbiljett
 Möjlighet att köpa rabatterat
supporterabonnemang
 Rabatt på resor till bortamatcher
 Rabatt på vissa av 14-3:s souvenirer
Monter
Bakom ståplatsläktaren har vi haft en monter som varit öppen under hemmamatcherna.
Där har vi bland annat tagit emot anmälningar till bortaresor, sålt medlemskap och
souvenirer samt informerat om supporterklubben och dess verksamhet.
14-3 Örebro på Internet
Föreningens hemsida www.fjortontre.se
innehåller info om supporterföreningen och
artiklar som främst är riktade till våra
medlemmar. Tidigare har det även funnits
ett forum på hemsidan men det har under
året stängts ner på grund av dålig aktivitet.
Det har varit desto större aktivitet på
14-3 Örebros facebook-sida. På den har vi
puffat för samtliga resor samt även för
uppladdningarna inför matcherna mm.

Resor till bortamatcher
Vi har under den gångna säsongen anordnat 11 st
bortaresor. Bland annat en på försäsongen till
Åkers Styckebruk där laget träningsspelade mot
Södertälje. Vid de längre bortaresorna som t.ex. till
Leksand kunde vi erbjuda resenärerna färdkost i
form av baguetter och dricka till en billig penning.
Vid ytterligare ett antal bortamatcher har vi
dessutom rest med minibussar och bilar då vi ej
kunnat fylla en hel stor buss.
TIFO-gruppen
Under ett antal hemmamatcher har det anordnats
diverse TIFO-arrangemang. Bland annat har ett par
stora OH-flaggor som täckt hela kortsidan
tillverkats. Vi har även tagit fram ett antal mindre
banderoller som varit väl synliga under matcherna.
Klacken
Klacken har under den här säsongen ökat i storlek
och varit mer röststark än någonsin. Till skillnad
från tidigare säsonger har fler personer ställt upp
och agerat klackledare. En ny och riktigt bra
megafon köptes in från Italien för att underlätta arbetet. Vi har under säsongen också
blivit mer visuella i form av ett mer kontinuerligt användande av flaggor. Mot Malmö
hemma så genomförde vi kampanjen ”Klackmatchen” med syfte att ytterligare lyfta
klacken.
Uppladdning inför hemmamatcherna
Under säsongen har vi haft Harrys som uppladdningsställe.
Trots trevlig personal och rabatter för medlemmarna har
uppslutningen tyvärr inte blivit vad vi hoppas på.
Marknadsföring
Vår hemsida samt våra sidor på Facebook och SvenskaFans
har använts för att marknadsföra supporterföreningen och våra aktiviteter såsom bland
annat resor till bortamatcher. Supporterföreningens namn och logga har dessutom varit
väl synliga på våra souvenirer. Under säsongen har vi även haft en halvsida i
matchprogrammet där vi gjort reklam för föreningen. Vid några tillfällen har vi även varit
synliga i massmedia.
Massmedia
Massmedia har fortsatt visat intresse för 14-3 Örebro och Örebro Hockeys supportrar.
Inför och under säsongen har vi synts och hörts flertalet gånger i media som Radio
Örebro P4, Nerikes Allehanda, Örebroaren, kvällspressen med mera. Inför kvalserien
gjordes även en film för att spä på intresset inför kvalserien. Filmen blev en riktig
snackis och har setts av över 34 000 på http://www.youtube.com/watch?v=yf0ajDnOzA.

Örebro – Sveriges trevligaste idrottsarena
I Örebro län samverkar idrottens aktörer för att motverka huliganer, våld, hot och
otrevlig stämning på fotbolls- och ishockeymatcher. Strategin ”Örebro län – Sveriges
trevligaste idrottsarena” är ett led i detta arbete. Vi i 14-3 medverkar i projektet, så gör
även Kubanerna, Polisen, Länsstyrelsen, Örebro kommun, Karlskoga kommun, Örebro
Hockey, ÖSK fotboll med flera. Projektet sammanfattas i ett dokument som respektive
förenings ordförande fått skriva under. Dokumentet finns att läsa på Länsstyrelsens
hemsida, sök på publikationens löpnummer 2011:16. Det här är ett pågående arbete
som i år fortsatt med fler möten och diskussioner. Arbetsgruppen har även fått besök av
den nationella samordnaren Björn Eriksson som företräder regeringskansliet i
utredningen om ”Nationell samordning för att motverka brottslighet i samband med
idrottsarrangemang”. Vars delbetänkande finns att läsa på
http://www.regeringen.se/sb/d/15600/a/190338
Souvenirer
Vi har även denna säsong tagit fram riktigt snygga supporterhalsdukar. Man har även
kunnat specialbeställa pikétröjor där man själv har fått ange vilket nummer man vill ha
tryckt på tröjan. Souvenirerna har kunnat köpas vid vår infodisk på matcherna.
Örebro Hockeys mest värdefulla spelare säsongen 2011-2012
På vår hemsida har supportrarna kunnat rösta fram vilken spelare
som gjort sig mest förtjänt av utmärkelsen Most Valuable Player
(MVP). Efter en sammanställning av alla röster visade det sig att
Jared Aulin vann med stor marginal. Prisutdelningen skedde i
samband med den sista matchen hemma mot Rögle av ordförande
Jerry Paasovaara och styrelseledamot Mathilda Andersson. Det är
fjärde året i rad som priset MVP delas ut. Tidigare spelare som
erhållit utmärkelsen är Henrik Löwdahl, Daniel Wågstöm och Ryan
Gunderson.

Väl mött nästa säsong !
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