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IFK SUPPORT – 50 ÅR – 2019 
 

I slutet av maj 1969 bildades IFK NORRKÖPINGS SUPPORTERKLUBB av ca 10-talet 

Engagerade fotbollsgrabbar. Senare i augus� valdes den första styrelsen, som bl.a. bestod av 
Branko Jezdic (Ordf.), Nils-Olof Croneman, (Sekr), Ulf Calmfors (Kassör) samt ledamöterna Josef 
Malmqvist och Curt Pe�ersson. Sy�et var, a� på alla sä� o vis stödja IFK NORRKÖPING:s styrelse 
o fotbollssek�on och a� få se IFK NORRKÖPING som e� av Sveriges och Europas topplag. 
Supporterklubbens PR-verksamhet skö�es bl.a. av den kände Tv-profilen Pekka Langer (riksplanet) 
samt den kände underhållaren Gösta Elweroth (lokalplanet), vilka båda två hade bra s.k. 
”kundkontakter” var och en på si� håll genom sina vi�omgrenande arbetsområden. 

Pekka Langer föddes i Göteborg, men kom i unga år �ll Norrköping arbetade bl.a. med radio 
underhållning sedan 1952 o sedermera TV där han bl.a. var programledare för diverse olika 
populära underhållningsprogram.  Gösta Elweroth var också ak�v inom underhållningsbranschen – 
mera på det lokala planet i Norrköping och Östergötland – vilket bl.a. gjorde, a� dessa två herrar 
hade e� bra och stort kontaktnät, vilket kom IFK �llgodo. 

Till en början så samlades supportrarna bl.a. på olika caféer och andra samlingspunkter runt om i 
Norrköping för sina styrelsemöten och för a� ”snacka ihop” sig inför matcherna och stödja 
hemmaspelarna (IFK) på olika sä�. Support hjälpte �ll a� göra ”IFK-reklam på sta´n med diverse 
affischer, banderoller, lo�örsäljning och andra PR-ak�viteter vid olika köpcentra. 

Så småningom fick Support disponera e� mindre rum under huvudläktaren av IFK. 
(E� kuriosa inslag i möteslokalsdeba�en var bl.a. a� vi under Parkens renovering av läktare  

bl.a. var hänvisade a� ha våra möten och klubblokal i en s.k. byggarbetsvagn på Parkens sandplan!) 
Sedermera ordnade vi möteslokal bl.a. annat vid Haga, Brunnegatan, där vi höll �ll en �d. E�er Åke 
Bjerselius inträde som ordförande, har vi sedan slutet av 1990-talet få� 

�llgång �ll möteslokaler hos Vilbergen Bowling AB, som ställt upp både med klubb- och festlokaler, 
utan några som helst kostnader för Support. Under de senaste 20 åren har vi ha� diverse olika 
möten och ak�viteter som årsmöte, höstmöte, jul-bord etc. 

Både årsmöten och höstmöten har under senare år varit välbesökta.  O�ast har över 100 
medlemmar kommit och har få� lyssna på tränare och spelare som t.ex. ”Janne Andersson, Stefan 
Hellberg, Jens Gustafsson, Christoffer Nyman och Isak Pe�ersson. Ordförande i IFK Norrköping Peter 
Hunt har o�a kommit på dessa möten. Mycket uppska�at har varit a� Support bjudit på raggmunk 
med fläsk. 

Support har genom sina medlemmar (ca 25-talet personer) vid varje hemmamatch ak�vt arbetat som 
LÄKTARVÄRDAR (under Ingemar ”Igge Erikssons ledning) samt med lo�örsäljning (Halva Po�en) 
under Gigi Holmbergs ledning. Försäljningen av ”halva po�en” 

har varje år blivit en inkomst både för IFK Norrköping och Support. Vidare har Support under e� 
antal år arrangerat och anordnat bussresor �ll e� antal bortamatcher (ca 50-talet personer vid 
varje resa), vilket också varit e� mycket uppska�at ini�a�v för våra medlemmar. Bl.a. har vi under 
senare år företagit sådana Supporter-resor �ll Sthlm (Friends Arena) o Tele2-Arena. 
Nu senast i år 2019 slog vi AIK med 2-0.  

Vid den populära ”Vilbergsmarken” har även Support deltagit och medverkat e� antal år med 
diverse olika program, t-ex. utspark av signerade fotbollar av olika IFK-are där vi bl.a. fick 
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den kände och berömde dåvarande landshövdingen Björn Eriksson, som utsparkare 
(trots a� han är ur AIK-are). Allsång från scenen med den populäre TV-underhållaren 
Uffe Holmertz som allsångsledare. Vidare hjälpte vi �ll i olika lo�eristånd och som vaktpersonal. 
 
Utdelning av pris �ll ”BÄSTA HEMMASPELARE” startade vi upp för 19 år sedan. 
 
Styrelsen i Support är det som utser den bästa hemmaspelare. 
1. Eddie Gustafsson (2000) - 2. Fredrik Bild (2001) - 3. Balazs Raboczki (2002) 
4. Andreas Lindberg (2003) - 5. Andreas Alm (2004) - 6. Bruno Santos (2005) 
7. Eirik Dybendahl (2006)  - 8. Mikael Blomberg (2007) - 9. Nuredin Bakiu (2008) 
10. Daniel Bamberg (2009) - 11. Niklas Westberg (2010) - 12. G. H. Thorwaldsson (2011)  
13. Christoffer Nyman (2012) - 14. Andreas Johansson (2013) - 15. Alexander Fransson (2014)  
16. Emir Kujovic (2015) - 17. Daniel Sjölund (2016) - 18. Jon Gudni Fjoluson (2017)  
19. Isak Pe�ersson (2018). 20. Filip Dagerståhl (2019) 
 
I år har vi jubileum och kan stoltsera med a� dela ut de�a pris för 20:e året i följd, vilket 
tradi�onsenligt sker i samband med IFK:s ”Stjärnkväll” vid Östgötaporten.  
 
För tre år sedan ins��ade och startade vi inom styrelsen utdelning av pris �ll årets ledare. 
De�a pris utdelas vid ordinarie årsmöte, som all�d brukar äga rum i mars månad. Den person som 
var premiärmo�agare av de�a pris var nuvarande ordförande i IFK Norrköping Peter Hunt. 
De övriga mo�agarna, som erhållit de�a pris är följande: Janne” Andersson - år 2016, Avgående 
manager då för IFK Norrköping, för a� som bekant senare bli vår nye förbundskapten för vårt 
svenska landslag i fotboll. Stefan Hellberg - som under e� flertal år medverkat som biträdande 
manager för IFK och där verkligen gjort e� grundande ”träningsjobb”. Tillsammans med bl.a. 
Janne Andersson o Jens Gustavsson. 
 
Vidare har Support vid bl.a. avgående SPELARE o LEDARE, som varit med i IFK under en längre 
period och som vi tycker gjort e� förtjäns�ullt o gediget arbete inom föreningen, avtackat 
dessa med blommor och priser. 
 
Noteras kan även a� Supports medlemmar �ll e� mycket stort antal all�d köper årskort �ll VM-
läktaren, sedan många år. Våra medlemmar kan nog ses som en säker miljoninvestering för IFK på 
inkomstsidan under åren som gå� och för fram�den. 

 
Ja, som synes, har Supporterklubben under denna 50-årsperiod varit mycket ak�v inom många olika 
områden i ”fotbollens värld” och vi får nu ”blicka framåt” mot nästa ”sekel” och se, vad de�a kan 
föra med sig. 
 
AVSLUTNINGSVERS – IFK SUPPORT 50 ÅR – 2019 
Du som gillar idro� o sport, 
Välkommen som medlem i IFK Support. 
Där kan Du glädje o kamratskap finna, 
De�a gäller alla, både herr o barn o kvinna. 
Hjälp oss a� heja fram vårt blåvita gäng, 
Så kanske det kan leda fram �ll flera match-poäng! 
Fa�a därför pennan, telefonen eller datorn på en gång, 
Så kan Du vara med från början a� heja fram IFK i dess segersång! 
 


