
             

 

Sveriges mäktigaste inmarsch hyllad i ny matchtröja  
- Poseidon och Tobias Hysén frontfigurer när  

IFK Göteborg och adidas lanserar ny matchtröja - 
 

24 mars 2012 – Den som någon gång varit på Gamla Ullevi när IFK Göteborg spelar hemmamatch 

vet att inmarschlåten, Snart Skiner Poseidon av Joel Alme, inte lämnar någon oberörd. Denna 

hymn har på kort tid etablerat sig som ett givet inslag hos klubben som stoltserar med att vara 

”mesta mästarna”, och nu har strofen även tagit sig in i själva matchtröjan. ”Snart skiner Blåvitt” 

är namnet på årets gemensamma kampanj från IFK Göteborg och adidas för att lansera årets 

matchtröja. 

 
Vi såg hur du haltade, vi såg hur du sprang 

Med tårar på kinden och hjärtat i brand 

Med längtan i bröstet, du stod där och sa: 

Snart skiner Poseidon och Blåvitt står kvar 

 
Så lyder den del av texten som adidas och IFK Göteborg valt att trycka i årets matchtröja. Raderna är 
hämtade från IFK Göteborgs inmarschlåt, som av många anses vara den mäktigaste av alla i hela 
allsvenskan och som varit ett givet inslag sedan premiären 2009. Texten är skriven i blått på vitt och 
syns i nacken på insidan av alla tröjor. Den nya matchtröjan är klassiskt blåvit-randig med vita 
detaljer och den rundade halsen är tillbaka.  
 
– Att bygga kampanjen för nya matchtröjan kring Sveriges mäktigaste inmarsch känns helt rätt. Det 
finns ingen arena i Sverige som matchar inramningen när Joel Almes toner agerar kuliss och vårt lag 
beträder innerplan. ”Snart skiner Poseidon” kommer att bli lika klassiskt förknippat med IFK som 
våra blåvitrandiga matchtröjor är, säger Andrej Häggblad, Marknadschef IFK Göteborg. 

 
I kampanjmaterialet lyfts två av Göteborgs stora profiler fram, Poseidon och Tobias Hysén. Poseidon 
skildras förutom i texten i matchtröjan även på en sajt där fansens aktivitet synliggör tröjan steg för 
steg. Tobias Hysén är en unik spelare, lagkapten i IFK Göteborg och lagets starkast lysande spelare. 
Att det är han som syns mest i det övriga kampanjmaterial känns som en självklarhet. 
 
Kampanjen ”Snart skiner Blåvitt” ligger tillgänglig på www.snartskinerblavitt.se 
 
Säljstart för nya matchtröjan i slutet av mars. Fansen kan köpa tröjan i utvalda Inter Sport-butiker 
samt i IFK Göteborgs egen butik.  
 
För mer information och bilder: 

Ebba Kanekrans, PR Specialist adidas  Andrej Häggblad,IFK Göteborg 
070- 754 9167 ebba.kanekrans@adidas.com  031 703 73 andrej.haggblad@ifkgoteborg.se 
   
    


