
 

 

 

 

 

SUPPORTERKLUBBEN 

 
Traditionellt förknippar man supportrar med den ibland våldsamma svans som 

många elitlag håller sig med. Sen finns det ju dom där riktiga som följer sitt lag i 

med och motgång lika och som stödjer de sina med sin närvaro och uppmunt-

rande tillrop. 

 

Sen fanns det en annan supporterklubb, HBK:s egen, som bestod av en samling 

engagerade mammor med Margareta Kvarnström i spetsen. De jobbade för att 

skapa goda ekonomiska förutsättningar för barn- och ungdomsfotbollen i HBK. 

För att få ihop pengar jobbade man både enskilt och på bred front. Vad sägs om 

följande: 

 

 Arbetskvällar med kvalificerat hantverk i de mest skiftande material. En 

gång i veckan på Ilanda fritidsgård 

 Tipspromenad med fina (skänkta) priser runt ett utvidgat Ilanda 

 Knytdanser i Träfotere och Skåreskolans matsal 

 Speciella insatser vid större arrangemang. Särskilt minns vi den flera 

meter långa tårtan vid en serieseger i början på nittiotalet 

 Försäljning av hantverksföremål på marknader i omgivningen 

 Årlig julbasar på Ilanda fritidsgård – årets höjdpunkt! 

 

Man brukar säga att det är resan som är viktig och att målet kommer på andra 

plats. På vägen till en stärkt ekonomi för ungdomsfotbollen skapade supporter-

klubben många aktiviteter och mötespunkter som hade stor betydelse för en 

stärkt gemenskap inom Hertzöga BK. Deras stora hantverkskunnande var 

omvittnat och i de flesta hem i Skåre med omnejd finns fortfarande spår av deras 

framfart.  

 

Supporterklubben hade egen styrelse och egen redovisning. Det var dess 

årsmöte som beslutade hur bidraget skulle användas. Själva verksamheten 

upphörde i och med julbasaren år 2000. Kvarvarande lager såldes successivt och 

2005 var det dags att göra avslut på kontot. 

 

 

 

 

 



 

Så här mycket i direkt ekonomiskt stöd till ungdomssektionen kunde man lämna 

under de 14 år man var verksam: 

 

År Bidrag 

  

1988 3 000 

1989 28 370 

1990 53 335 

1991 79 418 

1992 27 420 

1993 22 118 

1994 51 687 

1995 60 555 

1996 33 302 

1997 44 000 

1998 40 000 

1999 40 000 

2000 43 020 

2001 21 420 

2002  

2003  

2004  

2005 45 414 

  

Summa 593 059 

 


