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Året  inleddes med årsmöte på Vilbergshallen torsdag den 7 mars inför 108 medlemmar bänkade. Som 
traditionen bjuder var IFK;s ordförande Peter Hunt på plats och berättade om framtiden. Christoffer Nyman var 
med Hunt och berättade och svarade på frågor om sitt spel i Tyskland och nu hemma med IFK 

Läktarvärdarna har Ingemar Eriksson för 13;e året skött med bravur, inga incidenter, bara applåder. 
På samma segervissa sätt har Giggie Bengtsson hanterat IFK;s lotteri HalvaPotten, med bra siffror 
och ett alltid glatt humör, för 5;e året på raken. 
 
Bussen till Djurgården-IFK  25 april, på Tele2, samlade en full buss med glada supporterar och slutade 1-1. 
Skrabb gjorde IFK:s mål 40:e minuten, Djurgården kvitterade i 90+ till 1-1 (Eric Johansson). 
 
Styrelsens tipstävling avgjordes så att en Harry Boy inhandlades för innestående belopp – ingen vinst. 
 
Årets spelare utsågs av en enhällig jury, under ledning av Rune Brogren, till Filip Dagerståhl. 
Priset utdelades av Supporterklubbens vice ordförande Lars Ahlm, till stort jubel på IFK;s Stjärnkväll 
i en fullsatt  Teknikhall, under stort jubel. 
 
IFK Norrköpings Supporterklubbs 50-årsJubileum firades på Höstmötet 28 november i Vilbergshallen. 
Drygt 100 medlemmar hade samlats och lyssnade till en historisk berättelse framförd av NT;s Mats Willner. Alla 
medlemmar och gäster erhöll Supporterklubbens jubileumsmedalj med band och jubileumsskrift, vilken även 
finns tillgänglig på hemsidan www.ifksupport.com  .IFK norrköping delade ut sin katalog över barn och 
ungdomsverksamheten i ett historiskt perspektiv. En tacksam present till alla.  
 
Supporterklubbens medlemmar kan räknas till cirka 300, plus hang a rounds med släkt o vänner. 
Medlemmarna är en ekonomisk realitet att räkna med för IFK. En majoritet har årskort på VM-läktaren och 
spenderar åtskilliga slantar på sitt kära IFK utöver kortet, typ mat o dryck mm. Att Supporterklubben är en 
miljoninvestering för fotbollsklubben är knappast ett understatement. 
 
Fotbollsallsvenskan 2019 var den 95:e säsongen sedan starten 1924. IFK har i modern tid alltid varit bland 
topplagen, trots en period i Superettan. 2015 tog vi guld och 2019 landade vi på en godkänd 5:e plats bakom 
Stockholmslagen och Malmö.  
 
Nu går vi mot en ny säsong 2020, med nya förhoppningar om stordåd för vårt kära IFK. Vårens Buss går till 
Tele2 Stockholm och matchen mot Djurgården 20 maj, där vi bl a får ta ett nappatag med fd IFK.are som 
Kujovic och Kalle Holmberg, som tidigare varit skyttekungar i vårt IFK. 
 
Beträffande ekonomi, hänvisar vi till kassörens och revisorernas rapporter. 
 
Styrelsen tackar för givet förtroende under den gångna verksamhetsperioden 2019. 
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