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 Pressinformation      1 juli 2016  

 
Jakten på Årets fan har börjat! 
 
För tredje året i rad är Unibet på jakt efter Sverige mest engagerade fans. Syftet är att hylla alla 
som står upp för sitt lag, sin förening eller sin idrottsidol, i vått och torrt, på ett schyst sätt. 
Förra året var rekordmånga anmälda och nu återupptas jakten med Glenn Hysén i spetsen. 
 
– Årets fan har blivit en av mina höjdpunkter på året. Det ska bli riktigt gött och att se vilka supportar 
och härliga original som får chansen att berätta sin historia i år, säger Glenn Hysén, fotbollslegendar 
och juryordförande för Årets fan.  
 
Syftet med Årets fan är att lyfta fram och hylla alla de människor runtom i supportersverige som 
representerar ett schyst supporterskap, de som hörs på läktaren med stöttande ramsor och de som 
jobbar ideellt i det tysta och får Sveriges föreningsliv att gå runt. Tävlingen fungerar som en motpol till 
de tråkigheter som det ofta rapporteras om när det kommer till supporterskap 
 
– Det känns väldigt kul att återigen rulla igång jakten på Årets fan. Supportrar kan verkligen skapa 
magi. Även fast Sverige åkte ur fotbolls-EM för tidigt hann vi se prov på härliga uppladdningar och gott 
supporterskap, säger Jonas Nilsson, pressansvarig på Unibet.  
 
Nomineringsprocessen sker via en kampanjsajt, där vem som helst kan anmäla sig själv eller någon 
som man anser är värdig att bli Årets fan. Vinnaren får ett personligt utformat pris till ett värde av cirka 
10 000 kronor samt material att skänka till sin favoritförening för cirka 20 000 kronor. 
Vinnaren utses av Unibets ambassadörer Glenn Hysén och Alexander Gustafsson, samt 
representanter från Unibet. Juryns ordförande är Glenn Hysén. Tävlingen startar i juli och vinnaren 
utses i december.  
 
Anmäl dig eller någon du känner till Årets fan: http://www.aretsfan.se/  
 
För fler och högupplösta bilder besök: http://www.mynewsdesk.com/se/unibet 
 
För mer information och kommentarer, vänligen kontakta: Jonas Nilsson, pressansvarig Unibet 
Sverige, 070-293 23 45, jonas.nilsson@unibet.com  
 
Årets fan: Utmärkelsen Årets fan tilldelas den/de som under året eller undre längre tid utmärkt sig för 
sitt engagemang och sitt stöd för ett lag, för en förening eller en utövare. Årets fan ska ha visat 
exceptionellt engagemang i en positiv anda, svarat för en sund läktarkultur och följt föremålet för sitt 
supporterskap i vått och torrt, i framgång såväl som i motgång. 
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