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ommaren 2016 är en av de mer evenemangs-
intensiva från EM till OS. Och menyn här 
hemma är som vanligt fantastisk där flera eve-
nemang är årligt återkommande. Många är 
de sammanhang och utmaningar där männis-

kor väljer att själva delta. Sammanhang som föregås av 
längre perioder av träning för att mäkta med de olika 
utmaningarna vilket är viktigt ur ett folkhälsoperspek-
tiv. Många väljer även att besöka evenemangen som 
publik. Människor vill på så många olika sätt bli en del 
av upplevelsen. Evenemangsbesökarna  skapar viktiga 
turistströmmar inom och utom Sverige. När jag skriver 
detta pågår premiärmatchen i EM-fotbollen mot Irland 
med över 18 000 svenskar på plats på Stade de France. 
Över 100.000 svenskar beräknas vara i Frankrike un-
der EM-perioden. Otroligt! Det visar på det sköna be-
hovet av att tillhöra ett sammanhang, att tillsammans 
dela upplevelsen av något stort och festligt. En gemen-
sam och positiv nämnare i en splittrad tid. Att arrang-
era evenemang har blivit ett allt viktigare redskap för att 
marknadsföra en destination eller region. Evenemang 
förbättrar destinationens image och påverkar positivt 
värdkommunens ekonomi. Den lokala befolkningen 
bjuds på underhållning och evenemangen väl skötta, 
ökar stoltheten för den egna kommunen och regionen. 
Professionella evenemang lockar nya turistbesökare 
som på sikt vill återvända och kanske även bosätta sig 
här och bli till viktiga skattebetalare i regionen.

    Sommarens evenemang är som ett dignande smör-
gåsbord. Bara att välja just dina favoriter. Tar vi bara 
Göteborg och Ullevi som ett exempel så inleddes juni 

med att 140 000 hängivna fans fick uppleva Håkan 
Hellström i praktslag. Själv går han gärna på fotboll för 
att uppleva Gais på Gamla Ullevi bland kanske 3-4000  
andra fans på läktarna. Passionen styr oavsett format  
på evenemanget. Inte undra på att alltfler företag vill 
förknippas med såna här positiva sammanhang där de 
passionerade konsumenterna finns. Tre veckor efter 
Hellström är det Springsteen som fyller Ullevi till bred-
den. På Entreprenadgatan 7 i Göteborg huserar en av 
Sveriges största evenemangsentreprenörer Dennis An-
dersson, tävlingsgeneral för Gothia Cup. Läs vårt por-
trätt av den gode generalen som ser till att fylla Ullevi, 
Heden och Göteborg igen i juli med deltagare från 80 
länder under världens största ungdomsturnering i fot-
boll. Och så i augusti är det dags för Supermatchen då 
Arsenal och Manchester kommer på besök strax innan 
liga premiären. På några få dagar såldes 20 000 biljetter 
– det lär bli fullt på Ullevi igen den sjunde.

    Men som sagt det var bara några exempel från Göte-
borg och Ullevi. 

    Hela Sverige är just nu en vacker och blommande 
sommaräng full av evenemang. Kanske ses vi nånstans i 
grönskan…

Sport & Affärer önskar alla  
en riktigt skön sommar.

Trevlig läsning!

Gustaf Berencreutz 
Redaktör

Evenemangens tid är här

S

Nästa nummer av Sport & Affärer utkommer vecka 40

HÖG PRESTATION KRÄVER 
SITT LÅGA PRIS.

Nästa gång du och ditt lag är ute på turnering prova något som enligt forskning ökar din idrotts-
liga prestation – god sömn. Ta farväl av gympasalsgolv och välkomna mjuka sängar, tv med fria 
film- och sportkanaler, konferenslokaler och en näringsrik frukost med över 100 produkter. Som 
sportmedlem bor spelare, coacher och föräldrar från 265 kr/natt. En annan bra sak är att våra 
hotell brukar ligga nära de flesta turneringar. Det kostar så klart inget att bli medlem.  
Boka på scandichotels.se/sport

scandichotels.se

FRÅN

265KR/
PERS/
NATT

2

ANNONS     HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA AB    ANNONS

LeDAreN

F
o

t
o

: c
Ic

k
I n

y
B

e
r

G



DELA DRÖMMEN

Proud Partners of the Swedish Olympic Team



Det vilar en internationell atmosfär över 
Gothia Park Academy. Närmaste gran-
ne är ett fashionabelt spa- och golfresort 
med vita sandbunkrar. På dörren finns en 
knapp för BK Häcken och en knapp för 
Gothia Cup. Kurt Olsson skulle instruerat 
att trycka på bägge för att komma till Den-
nis. Av tillfällighet kommer en go gubbe 
med nyckel. Dörrar som öppnas och tillfäl-
ligheter är tongivande ingredienser i fram-
gångsreceptet Gothia Cup.

Från skinngruppen i hörnrummet har vi 
utsikt över planer, spelare och ägorna. Den-
nis Anderssons personliga historia börjar 
nära geografiskt.

– Jag växte upp på andra sidan berget, i 
Hisings Backa. På min tid bodde det inte 
mer än drygt 1 000 personer i Backa. Det 
var landet, där jag sprang runt och tjänade 
mina första kronor genom att plocka ogräs 
hos bönderna på sommarloven. Oerhört 
idyllisk uppväxt och miljö med kompisar, 
blandat killar och tjejer, och fotboll. Det 
stod trygghet i pannan på oss ungar. 

– Redan då stod det klart att jag var idé-
rik och otålig. Skulle man fråga någon lä-
rare från nionde klass skulle de säkert säga 

att han hade mycket mer i huvudet än han 
visade i skolan.

många bollar i luften
Ungdomen i resumé. Dennis skulle blir 
fotbollsproffs. Debut som femtonåring i 
Backa IF:s B-lag mot BK Häckens A-lag 
en februarikväll. Följt av division 3-spel 
motsvarande dagens division 1. Mötet 
med blivande frun sista året i gymnasiet 
resulterade snabbt i tvillingar. Tidigt för-
äldraskap kombinerat med återkomman-
de knäskador tog ner drömmarna till en 
tränarkarriär. Svennis nedstigen till Blå-
vitt med revolutionerande tränargrepp 
på Kamratgården inspirerade mer än för-
bundets mossiga tränarkurser. I slutet av 
1970-talet hade det börja röra på sig i BK 
Häcken som hörde av sig till den snabbfo-
tade mångsysslaren. 

– Jag började i Häcken för att ta hand om 
deras växande ungdomsverksamhet. Pa-
rallellt med fotbollen hade jag gjort karriär 
på konsumentproduktföretaget Mölnlycke 
och blivit försäljningschef vid åldern 22 år, 
utan att ens ha civilekonomutbildning. Jag 
hade inget mål utan har alltid drivits av att 
göra bra grejer. Cheferna såg väl en energi 
hos mig och med jobbet kom hög lön och 
mycket ansvar. 

– Samtidigt gnagde idrotten och att göra 
något som betydde något. Försäljningschef 
på Mölnlycke kunde vem som helst vara 
och inget unikt i sig. Det är precis då tan-
karna föds om att skapa en internationell 
mötesplats för ungdomar.

Världen var större på 1970-talet utan in-
ternet och klippkort på charterresor. I Sve-
rige blåste vänstervindar tag i folk och ögon 
öppnades för omvärlden. 

– Där jag växte upp var socialdemokrat 
så långt höger man kunde komma och vän-
sterpartiet i mitten. Jag var aldrig politiskt 

aktiv, men rörde mig i kretsar där de inter-
nationella frågorna om fattigdom och rätt-
visa diskuterades. Ordet solidaritet berörde 
mig starkt. Det var något ute i världen som 
inte stämde och var orättvist. Jag såg också 
att vi kommer resa mer och det kommer bli 
ett utbyte. Tänk vad lärorikt det skulle vara 
om man fick träffa människor från andra 
kulturer med andra förutsättningar.

Värdegrundad business
Ett intressant fenomen är att ett koppel 
framgångsrika personer som idag driver 
blomstrande business, i sin ungdom stod 
på barrikader och slogs mot kapitalismen. 
Det finns paralleller mellan grundarna av 
Fryshuset och Gothia Cup som för tankar-
na till dagens entreprenörer som vill göra 
gott i samhället. 

– Jag kan känna samhörighet i personer 
som Jan Guillou och andra, inte minst An-
ders Carlberg med Fryshuset, som har för-
verkligat sig genom sina värderingar. De är 
några år äldre vilket gjorde att de blev ännu 

större förebilder för mig på den tiden.
– Fryshus-grejen är ju klockren, och var 

väl inte tänkt som någon affärsidé från bör-
jan. Det är samma sak med Gothia Cup. 
Det är idéburet som leder till affärsverksam-
het med hög omsättning. Men det var inte 
meningen från början utan man ville göra 
en insats. På det sättet är det enklare att job-
ba med värderingar när man inte vill eller 
behöver optimera vinsten.

Första upplagan av Gothia Cup arrang-
erades 1975 med lag från 5 nationer. 40 år 
senare kom det 1754 lag från 74 nationer. 
Översatt i ekonomi handlar det om en om-
sättning på 60 miljoner med ett överskott 
på runt sju miljoner. Göteborg tillförs 450 
miljoner i turistintäkter och svenska staten 
130 miljoner i skatt och moms. En större 
siffra är att en miljon ungdomar har mötts 
via fotbollen genom åren.

– Vi ligger nästan ännu närmare ur-
sprungstanken nu. Idag har vi ekonomiska 
resurser att göra mer, inte minst via projek-
tet Gothia Cup Foundation och alla sa-
ker vi gör i samband med turneringen och 
runtom i världen. Gothia Cups betydel-
se i Göteborg, Sverige och Världen är idag 

dennis andersson styr med ledig stil över en fotbollsklubb som 2015 slog nytt omsättningsrekord.
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Porträttet

Sport & Affärer tog Femmans spårvagn ut på Hisingen för att träffa Dennis, turneringsgeneralen som 
under fyra decennier kommit att personifiera Gothia Cup. Han är klubbdirektören som får BK Häcken 
likt humlan att utmana fotbollens naturlagar. Mötet blev en resa från Hisingen till Heaven via Heden 
och ett samtal om passion, pengar, politik och värdet av en kram.

DEN GODE GENERALEN

Ungdomarna är vår framtid, det är där-
för vårt partnerskap med Gothia Cup 
är så viktigt. Vi vill vara med och skapa 

en mötesplats för ungdomar från hela 
världen, oavsett kön, religion eller social 

bakgrund. Ett tillfälle att utbyta idéer och drömmar, 
samtidigt som de får spela fotboll. Partnerskapet med 
Gothia Cup och våra förturneringar "Meet the World" är 
vårt största CSR-initiativ och kom-
pletterar många andra sociala pro-
jekt som vi engagerar oss i lokalt.

Alrik Danielsson,  
VD och koncernchef, SKF

Gothia Cup är en omistlig del av Gö-
teborg. På samma sätt som Liseberg, 
Feskekörka eller spårvagnar så är det 
något som man starkt förknippar med 

staden. Hundratusentals ungdomar, leda-
re och föräldrar har genom åren rest hem med minnen 
för livet, vilket är en fantastisk marknadsföring. Det 
är svårt att tänka sig Gothia Cup utan Dennis. Han har 
styrt, utvecklat och drivit på med 
hjärta och hjärna för ungdomarna, 
turneringen, fotbollen och staden.

Camilla Nyman,  
VD Göteborg & Co



större än någonsin.Det har också ökat an-
svaret för oss som jobbar med det här att 
driva det vidare. Jag står fortfarande för att 
vi gör det här för barn och ungdomarnas 
skull, och om det blir av ekonomiska fak-
torer har vi hamnat galet.

– När jag berättar om Gothia Cup hand-
lar det om historien om världens största 
mötesplats för ungdomar. Jag nämner inte 
enda siffra, för varken folk eller politiker kan 
relatera till kalla siffror om antal deltagare 
eller besökare. Vi själva har varit dåliga på 
att förklara vad Gothia Cup egentligen är i 
ett bredare perspektiv. Frågar du en stock-
holmare är vi fortfarande den stora knatte-
turneringen i Göteborg.

ovärderliga möten
På bokhyllan står några pokaler och på 
väggen sitter en handfull bilder. På en bild 
syns Dennis med Lill-Babs och på en står 
han med Roger Milla vid ett besök i Ka-
merun. En tredje bild föreställer den mer 
okända Rolando Aguilera.

– Under många år kom ett lag från från 
Bolivia som hette La Academia Tahuichi 
Aguilera. De spelade fantastisk fotboll. La-
get drevs som ett socialt projekt av den här 
mannen Rolando, som kanske är den per-
son som betytt mest och gjort störst intryck 
på mig. Han var inrikesminister, företaga-
re och kom att offra sitt liv i kampen mot 
orättvisorna i landet och förtrycket från ko-
kainkartellerna och USA som styrde landet 

över folket. Han drabbades av nervsjukdo-
men ALS strax efter ett attentat mot hans 
hem. Jag fick förmånen att resa med honom 
i byarna runtom i Bolivia och han var verk-
ligen folkets hjälte. 

Sista gången Rolando var på Gothia Cup 
kunde han bara röra högerhanden och 
kommunicerade via en griffeltavla. Vän-
nerna tog avsked av varandra och bussen 
rullade iväg mot Landvetter efter ännu en 
turneringsseger. Chauffören stannar plöts-
ligt bussen och kom ut och berättade att 
Rolando vill säga något till Dennis:

– Rolly vile ge mig en kram och 
båda förstod att det var sista gång-
en vi sågs. En månad senare dog han. 
Det är sådana möten som etsat sig fast.  
   – Jag är så otroligt tacksam för allt Go-
thia Cup gett mig och jag har fått en annan 
syn på livet. Även om jag tjänat alla pengar 
själv på Gothia, och fått avstå alla möten 
med människor, skulle jag inte ha bytt. Ab-
solut inte!

politiskt självmål
Vi tar klubbdirektörens svarta bil av mo-
dell Mazda CX5 mot Heden, helig Go-
thia-mark där världsstjärnor som Xavi, 
Pirlo och Alan Shearer spelat. I bilen kom-
mer vi oundvikligt in på politik. Dennis 
kan köpa att Göteborgs stad inte lägger in 
en krona i Gothia Cup och samtidigt sat-
sar 40 miljoner på att få stå värd för Volvo 
Ocean Race. Men planerna på att bebygga 
Heden är ett riktigt politiskt självmål en-
ligt den konsensussökande makthavaren.

– Jag har gått i taket på att man ska bygga 
hus på Heden. Det är så patetiskt och små-
tänkt. Hur kul är det när en tvåa kommer 
kosta folk 8 miljoner. Det har skett utan di-
alog och till största delen drivet av tjänste-
män på kommunen även om partier som 
miljöpartiet och vänsterpartiet ställer sig 
bakom förslaget. Helt oförklarligt! Nu har 
man fått backa lite och det pågår en dialog 
efter man förstod att det hade negativ in-
verkan på Gothia Cup, säger Dennis An-
dersson som vill våga lyfta frågan över en 
fotbollsturnering.

– Vår största utmaning är integrationen 
som det knappat talas om för frågan anses 
svår och jobbig. Göteborg är en av Euro-
pas mest segregerade städer. För mig ska 
Heden vara hela stadens mötesplats 52 
veckor om året och jag har tagit fram skis-
ser på det. Göteborgs fotbollförbund gör 
det fantastiskt bra som redan nu lägger 
matcher mellan lag från Hovås och Ham-
markullen på Heden.

På en av planerna spelar ett par grabbar 
i tidiga tonåren fotboll medan den forne 
Backaspelaren försöker jonglera så gott det 
går i blå moccaskor inför fotografen. På vä-
gen tillbaka till bilen växlas några ord med 
gänget. En killarna som spelar i föreningen 
Azalea, berättar ovetandes för vem, om hans 
planer på att byta till BK Häcken. Dennis 
skrattar och konstaterar.

– Det här är något nytt. Tidigare skulle 
alla ungdomar spela i Blåvitt eller Gais. Nu 
vill de spela för Häcken för att vi har den 

bästa akademin.

mötet med blatter
Spelplanen är att vi ska avsluta vår resa 
med en räkmacka uppe på Heaven 23 i 
Gothia Towers. Vi lämnar Heden, politiken 
och diagnosticerar fotbollens tillstånd. BK 
Häcken mår gott och har på senare finan-
sierat sin verksamhet till stor del av spelar-
försäljningar. Inom ungdomsfotbollen har 
det blåst upp till stormig debatt när Svens-
ka Fotbollförbundet tagit beslut att från 1 
januari 2017 inte tillåta resultaträkning i 
serier och cuper upp till 12 år. Det påver-
kar Gothia Cup som har ett ben i den in-
ternationella fotbollsindustrin och ett ben 
i den svenska fotbollsrörelsen. 

– Gothia Cup är en internationell turne-
ring och vi följer Fifas regler. Vi kommer 
att söka dispens och hoppas få det av för-
bundet. Gothia Cup är en avbild av hur det 
fungerar i den normala verksamheten. Det 
är ledare och tränare som sätter prägel på 
ett lag och 95 procent av alla gör ett fantas-
tiskt ideellt jobb. Därför är det tråkigt att vi 
behöver sätta regler och lagar utifrån de fem 
procenten som tror att de coachar ett 
Champions League-lag med barn i elva-
årsåldern.

Världsfotbollen och Fifa är i gungning. 
Företrädaren för världens största ung-
domsturnering har vid ett tillfälle haft med 
världsfotbollsorganisationen att göra.

– Vi hade kontakt med Fifa när vi ville iklä 
oss namnet World Youth Cup och behövde 
deras godkännande för att använda begrep-
pet World Cup. Det var faktiskt Sepp Blatter 

själv som tyckte att vi gjort oss förtjänta av 
att få kalla oss det, säger Dennis som träf-
fade presidenten. 

– Ja, hur var det att möta Blatter… När 
du träffar honom som jag gjorde på en mot-
tagning är han fantastisk trevlig, vänlig och 
socialt kompetent person. Det är lätt att gå 
i fällan och tycka ”vicken kille”. Sedan finns 
det den andra mörka sidan som jag aldrig 
kom i närheten av.

Fönstret öppnas till kina
I glashissen till 23:e våningen bollar vi 
möjligheterna kring en bild med utsikten 

symbiosen som banat väg för framgång och dagens akademiverksamhet som nått femstjärnig status.

över besöksnäringens nav. Från taket ser 
man hamnen där Ostindiefararen Göt-
heborg på 1700-talet idkade handel med 
Kina. Nu växer Gothia Cup i österled.

– Vi tror att behövs mer Gothia Cup i 
världen och det är en av tankarna till att 
exportera upplägget till andra världsdelar. 
Att det blev Kina först kanske var en slump, 
men det finns en enormt växande asiatisk 
fotbollsmarknad. I Kina älskar man fotboll 
och har insett att de behöver influenser uti-
från och från andra kulturer. För 20 år se-
dan fick du fängelse om du knystade om 
det. Den nya kinesiska presidenten har sagt 
att man vill öppna upp landet och att fotboll 
är ett medel för det, ungefär som vi sade om 
Gothia Cup för 40 år sedan, säger Dennis 
och har framtidsbilden klar för sig:

– Det är ungdomar det handlar om och 
utifrån det bygger vi framtiden. I den globa-
liserade värld vi lever i är det ungdomarnas 
attityder till varandra som kommer bli avgö-
rande. Vi har en skyldighet att öka kunska-
pen om varandra, för om vi har kunskap om 
varandras kulturer försvinner mycket av för-
domarna som bygger på okunskap. Om vi 
tycker det är viktigt att Hovås möter Ham-
markullen kan du även se det i ett globalt 
perspektiv. Det vi kan göra är att skapa för-
utsättningar för att mötas.

Gothia Cup verkar behövas mer än nå-
gonsin, i världen och inte minst i Göte-
borg. Historien måste berättas vidare. Ge-
neralen gör det bäst – alltid med skrattet 
och ett leende nära till hands.

text: johan thorén  Foto: jesper löfMan

DeNNIS ANDerSSoN 
titel: Klubbdirektör BK Häcken.
 Generalsekreterare Gothia Cup.

Ålder: 62 år

Uppväxt: Backa på Hisingen

Bor: Öjersjö, Partille kommun

Familj: Hustru, fyra utflugna barn plus sex 
barnbarn

Inkomst: Så det går runt...

Utbildning: Inget speciellt. Gick ur gymnasiet i 
varje fall.

Förebild: Lars Åke Lagrell och Gunnar Larsson 
som ung. Pappa.

Sportslig karriär: Kort och intensiv inom 
fotbollen. Orienterar fortfarande.

Civil karriär: Har förverkligat det jag ville. Att 
skapa en mötesplats för världens ungdomar.

Favoritmat: Har prövat på all världens kök men 
kommer alltid tillbaka till vår husmanskost.

Passion: Internationella frågor, kulturer, 
religioner.

Favoritsport: Fotboll, handboll och orientering 
(att utöva).

Favoritklubb: (utöver BK Häcken): IK Sävehof 
för dess kombination av bredd och elit och så 
Liverpool.

Favoritevenemang: (utöver Gothia Cup) Får väl 
bli O-ringen som deltagare.
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The World Youth Cup. 17–23 juli 2016

Grundat: 1975  
(av Gais, BK Häcken och tidningen Arbetet)

ägare och arrangör: BK Häcken

organisation: 8 heltidsanställda. 2 200 jobbar 
under turneringen

Ackrediterade journalister: 97 (34 länder)

turistnätter: 350 050

Antal besökare: 62 000

Deltagare: 40 200

Pojkar/Flickor: 70/30

Antal matcher: 4 425

Antal lag (2015): 1 754

Antal nationer (2015): 74 (141 sedan starten)

Antal åskådare finaler (2015): 40 520

Antal åskådare invigningen (2015): 56 420

Publik på Heden (7 dagar): 420 000

Partners: Huvudsponsor: SKF. Coca-Cola, 
Turkish Airlines, Svenska Spel, Idrottens Spel, 
SEB, Liseberg, Opel, Intersport, Umbro, Woody, 
McDonald's, Zlatan I:s Perfumes.

Gothia Cup Foundation: Unicef - United 
for Children, Meet the World SKF – mindre 
turneringar worldwide, Gothia Cup Village i 
Afrika, Kim Källström Trophy.

Jag hade förmånen att under fem år i 
slutet av 90-talet arbeta tillsammans 
med Dennis och Gothia Cup. Dennis är 
kreativ och noggrann, han är också en 

bra talare och bra på att återge historier. 
Dennis har under lång tid gjort ett imponerande ar-
bete för fotbollen i Göteborg, i synnerhet BK Häckens 
utveckling. Dennis har med Gothia Cups framgångar 
bidragit att stärka Göteborg som 
evenemangsstad, både i Sverige 
och i världen.

Bo Edsberger,  
Varvgeneral Göteborgsvarvet

SPort & AFFärer

– Jag har stor respekt för Dennis An-
dersson som person. Han har varit med 
och skapat världens största fotbollstur-

nering för ungdomar. Det är bara att lyf-
ta på hatten. Gothia Cup förvandlar varje 

sommar Göteborg till en stor mötesplats för ungdomar 
från alla världens håll där hudfärg eller religion inte 
spelar någon roll. Genom Gothia Cup är det många ute i 
världen som känner till Göteborg och förutom goodwill 
genererar turneringen stora intäkter till staden varje 
år. Gothia Cup är något vi götebor-
gare är stolta över.

Ann-Sofie Hermansson,  
kommunstyrelsens ordförande  

Göteborgs Stad. 



Glädjande utveckling men långt kvar till mål
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– det är inte resultatet som är det viktiga, det 
viktiga är att alla får chansen att vara med, lars 
jansson ordförande i halmstad Inter fc.

en väldigt liten andel av de som kommer till skate-
boardskolan är tjejer. Men stora försök görs hela tiden 
för att hitta nya tjejer som vill prova på att skejta.
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IDrott oCH INteGrAtIoN

med oförminskad kraft fortsätter den 
svenska idrotten sina insatser för att 
välkomna och inkludera de nyanlända. 
över hela landet pågår en fantastisk 
blomstring av integrationsprojekt som 
i sin tur förstärker idrotten. Allt flera 
aktiva utövare strömmar till klubbarna, 
nya kompetenta ledare utbildas, inakti-
va lag väcks till liv och nya lag skapas. 
Detta är glädjande besked, men som 
det ofta medges av de inblandade, är 
det bara början på resan och mödosamt 
arbete återstår innan man verkligen 
kan tala om lyckad integration.

lag med enbart asylsökande
Halmstad Inter FC, som spelar i division 
7 i södra Halland, är förmodligen Sveriges 
första serielag där alla spelare är nyanlän-
da flyktingar. 

– Vi är laget som aldrig funnits förr, säger 
klubbens ordförande Lars Jansson. Vi ger 
nyanlända och asylsökande möjligheten att 
få plats på riktigt, trots sin status som fly-
ende och icke-medborgare.

– Den största utmaningen för oss har va-
rit att hitta sponsorer, framhåller Lars. Jag 
gick på de stora först, Adidas och Select 
och fick direkt god respons. Vi har också 
fått ovärderligt stöd av distriktsförbundet 
och fotbollförbundet. Några av våra övri-
ga sponsorer är Swedbank, BRA flyg och 
Svenska Kyrkan.

 

hur ser du på framtiden?
– Jag tror att vi har lite svårt att planera 

en framtid, säger Lars Jansson. Halva laget 
väntar på besked om uppehållstillstånd, el-

ler på att bli placerade någon annanstans. 
Men det viktigaste är att möjligheten verk-
ligen finns, tillägger han. Jag och tränaren 
Feras Aldamen har visat att alla verkligen 
kan och får vara med i svensk fotboll.

boarders vs borders
I Göteborg har två 14-åringar, Otto Ene-
roth och Norton Lynch, startat Skateboard 
Refugee School, en skateboardskola för ny-
anlända ungdomar. 

– Vi lånade ihop lite brädor av kompisar 
och hjälmar av en skridskobana nära där vi 
bor, säger Otto Eneroth. Sen var det bara 
att göra en Facebooksida och se till att den 
nådde ut till närliggande flyktingboenden.

– Om man har flytt från krig och sånt 
elände, fortsätter Otto, så behöver man sä-
kert något annat att tänka på ibland. Och 
då är skejten perfekt. Skateboard betyder 
frihet. Vi gör lite som vi vill. På vårt sätt. Jag 
tror inte det finns några skejtare som är ra-
sister. Alla är välkomna att skejta. We don't 
hate. We just skate.

hur klarar ni ekonomin?
– Alla ställer upp och hjälper till, sä-

ger Otto Eneroth entusiastiskt. Vi har 
fått brädor och tröjor av Sweet Skatebo-
ards. Hjälmar betalade försäkringsbola-
get if. Ett tryckeri har tryckt klistermär-
ken och stora vepor. Marabou har skänkt 

lite choklad. Oatley lite dryck. Och vi får 
vara gratis i olika skejthallar. En konst-
när sålde en tavla och skänkte pengarna 
till oss. Och en mormor gav oss 500 kr.

 – Vi har inte aktivt sökt några bidrag, 
fortsätter Otto Eneroth, men vi fick allde-
les nyss ett bidrag av stiftelsen Reach For 
Change som själva ringde upp och ville 
hjälpa. Pengarna kommer vi att använda 
för att locka hit fler flyktingar som inte fått 
uppleva att skejta ännu.

Integrationsarbetet på längre sikt
Vi kontaktade också Lillemor Lindell, 
Central samordnare för idrottens inte-
grationsarbete hos Riksidrottsförbundet 
och frågade om hon kunde göra en upp-
skattning av hur många integrationspro-
jekt som är på gång över hela landet just 

nu och hur de finansieras.
– Det är omöjligt att ge en exakt siffra då 

detta sker i mängder av olika former och 
omfattning, förklarar Lillemor. Under år 
2015 gav vi 540 föreningar stöd från de 
medel som regeringen avsatte till idrotten. 
Mer konkret så har nu alla våra idrotts-
distrikt tillsatt varsin koordinator för att 
stötta föreningarna och för att skapa nät-
verk med det offentliga och övriga civil-
samhället.

Vi frågade Lillemor också om Riks-
idrottsförbundet kommer att aktivera sig 
under Almedalsveckan när det gäller ar-
bete med integration.

– Ett av fem seminarium som RF ge-
nomför i samband med Almedalen kom-
mer att lyfta integrationsarbetet. Här 
kommer ett regionalt exempel, Gotlands 
Idrottsförbund, att lyftas fram. Ett av våra 
anslutna förbund – Skolidrottsförbundet, 
fortsätter Lillemor Lindell, kommer även 
att berätta om sin resa och idrottens bety-
delse för den egna etableringen.

Lillemor Lindell kommer att delta i hel-
dagsseminariet Professionell Idrott som 
anordnas i Växjö den 3 oktober 2016. Ar-
rangörer är Sport & Affärer och värdkom-
munen Växjö.

Vad återstår att göra för att kunna tala 
om en lyckad inkludering?

– Det krävs flera steg för att nå inklude-
ring i idrottens alla delar, påpekar Lille-
mor Lindell. För att lyckas med det måste 
vi arbeta med idrottens normer och vad vi 
menar med inkludering. Vi måste arbeta 
långsiktigt och identifiera stegen framåt. 
Öppna upp, möta och prata med de nyan-
lända för att tillsam-
mans forma framti-
den. Därför planerar 
vi under kommande 
tid att arbeta mycket 
med att öka kunska-
pen och bildningen 
inom idrotten.

Internationellt erkännande
Nyligen fick flyktingarna i världen interna-
tionell bekräftelse. Som det meddelades på 
den Internationella Olympiska Kommit-
téns (IOK) hemsida, kommer elitidrotta-
re på flykt att kunna delta i OS i Rio i ett 
eget lag, Refugee Olympic Athletes. Un-
der öppningsceremonin kommer laget att 
marschera bakom den olympiska flaggan 
och vid eventuella prisutdelningar kom-
mer den olympiska hymnen att spelas. 

– Vi vill sända en hoppfull signal till värl-
dens alla flyktingar, säger IOK:s president 
Thomas Bach i ett pressmeddelande.

I en symbolisk gest fick en tolvårig flyk-
tingflicka från Syrien bära den olympiska 
facklan i den första etappen genom Brasi-
lien på väg mot öppningsceremonin i Rio 
den 5 augusti 2016.

text: GeorGIos xyftIlIs
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– det roligaste har varit att träffa dem. att skaka hand med dem och förstå att de är killar precis som vi, säger otto eneroth, skateboard refugee shool. sen är 
det grymt kul att några av dem har blivit riktigt bra på skejt.

Namn Beskrivning Plats Stöd och finansiering

Storvik SK – innebandy Lektioner för flyktingbarn i innebandy och svenska. Storvik – Gävleborgs län Samarbete med Rädda Barnen

Laholms ungdomsförening Mötesplats för idrott och kultur oavsett etnicitet. 
Basket, futsal och konst 

Laholm Gåvor, söker sponsorer. Ska söka bidrag 
när de registrerat sig.

Operation Integration 
- IFK Arvidsjaur

Fotbollslag räddades kvar i division 4 med de 
nyanländas hjälp.

Arvidsjaur IFK Arvidsjaur, Sparbank Nord, 
Norrbottens Idrottsförbund 

Tony Wharton – fotboll Fotbollsträningar för nyanlända har gett nytt liv i 
närområdet.

Skivarp, Skurup, Snårestad Mindre lokala företag. Gåvor av 
privatpersoner. Rydsgårds AIF 

FC Cimrishamn Innebandyträning för flyktingbarn Simrishamn Kommunen, Skånes innebandyförbund 

Stockholm Skatepark 
– Stockholm Skate Nation

Fryshusets projekt för att lära ut skateboard till 
ungdomar på lokala flyktingboenden.

Söderort – Stockholm Stockholmsidrotten, företaget Cheapo, 
Migrationsverket.

IK Solfjädern 
"Svenska via badminton"

Lär ut badminton och svenska till nyanlända barn 
och ungdomar.

Uppsala Upplands idrottsförbund.

IFK Falköping FF Omfattande integrationsarbete med bl.a. utbildning 
och utveckling av aktiva ledare. Utsågs till "Årets 
Idrottsförening 2016" i Västergötland

Falköping

Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund och 
SISU Idrottsutbildarna, Swedbank, 
InterSport, Coop, Länsförsäkringar, 
lokala företag

Sandarna BK Internationellt uppmärksammat arbete för att 
välkomna unga flyktingar och skola in dem i svensk 
fotbollsgemenskap

Göteborg Postkodlotteriet, Stadium, Coop Nära 
och mindre lokala företag.

Norbergs AIF "Integrationsfotboll" Fotbolls-cup som mötesplats 
för asylsökande ungdomar

Malmheden, Västmanland

Norbergs AIF, lokala Lions, privata 
donationer, biblioteketet, landstinget, 
distriktsidrottsförbundet och SISU

"Bollis – lek och spel" 
IFK Norrköping, Norrköping 
DFK, IF Sylvia och Assyriska IF 

Omfattande aktiviteter med bollspel i olika former i 
anslutning till bl.a. flyktingboenden.

Norrköping Kommunen, lokala föreningar, Rotary, 
Östergötlands Fotbollförbund. 

Östra Ryd FK

- juniorfotbollslag

Inaktivt lag väcktes till liv med hjälp av asylsökande 
ungdomar

Östra Ryd, Östergötland Östergötlands Idrottsförbund, privata 
aktörer, Svenska Spel, Willys m.fl.

"Sportis och Flyktis" 
Skogslottens Ryttarförening

Prova-på-verksamhet för unga flyktingar. Främst 
ridning men också andra sporter

Norrköping RF-anslag, kommunalt stöd via 
"Fritidsmiljonen". 

ett LItet UrvAL Av De Projekt Som PÅGÅr I HeLA LANDet För Att väLkomNA oCH INkLUDerA mäNNISkor PÅ FLykt:



HJÄLTETID

 EM I MOUNTAINBIKE | VM I MUAYTHAI
IRONMAN 70.3 JÖNKÖPING | EM I BARFOTAÅKNING

ELMIA SCANDINAVIAN HORSE SHOW | SUM SIM 
PROFESSIONELL IDROTT 2017

Jönköping är platsen för de små men även de största
evenemangen. Här finns inte bara chans att bli mästare, 

här föds hjältar.  

JÖNKÖPING | HUSKVARNA | GRÄNNA | VISINGSÖ 

JKPG.COM
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BeACHSPorter

Arrangör: Svenska 
Volleyevent som ägs 
av Svenska Volleyboll-
förbundet.
Antal deltagare: 8 
dam– och 8 herrlag 
under de flesta event. 
12 lag/kön i Göteborg, 16 
lag/kön Kalmar och 32 lag/kön på SM i Falkenberg.
medier: Webb-tv, dagstidningar, radio och 
regional-tv.
Sponsorer: Mikasa
Funktionärer: Cirka 400
Biljettpris: Gratis
Premiärår: I nuvarande form 2008. Tidigare 
Skandiatouren 1991–1998 och Sverigetouren 
1999–2005.
Publik: 52 291 besök
Spelprogram: Uppsala 10-12 juni, Helsingborg 
8–10 juli, Göteborg 15–17 juli, Kalmar 22–24 juli, 
spelort ej klart 29–31 juli, Falkenberg 1–7 augusti 
och Umeå 18–20 augusti.SweDISh beACh 

tour
10 juLI–20 AuGuStI

ÅhuS beACh  
Fotboll
2–9 juLI

ÅhuS beACh hAnD-
boll FeStIVAl
15–23 juLI

ägare: Åhus Beach AB
Antal deltagare: Cirka 1 300 
lag med 15 000 deltagare och 
ledare
medier: Egen webb-tv-kanal, 
TV4 Sport, Tidningskoncernen Skånemedia och Kvällsposten.
total omsättning: 30 miljoner kronor (2015)
turistomsättning: Över 100 miljoner kronor 
Största sponsorer: Hummel, Interport, Ica Kvantum Åhus, Skåne-
media, Weblink, Coca Cola, GB, Enkla Elbolaget, Martin Servera,  
RP Frukt och Kiviks Musteri.
Funktionärer: Cirka 300 samt cirka 300 föräldrar från handbolls-
klubben i Åhus.
Premiärår: 1997
Publik: Cirka 60 000 unika besökare, deltagare och ledare
Hemsida: www.beachhandboll.com

ägare: Åhus Beach AB
Antal lag: Cirka 500
total omsättning: Cirka fem 
miljoner kronor (2015)
turistomsättning: Cirka 25 
miljoner kronor
Största sponsorer: Hummel, Interport, Ica Kvantum Åhus, Skåne-
media, Weblink, Coca Cola, GB, Enkla Elbolaget, Martin Servera,  
RP Frukt och Kiviks Musteri.
Funktionärer: 100 varje dag
Premiärår: 2006 (nuvarande form 2015)
Publik: Cirka 15 000–20 000 unika besökare och deltagare.
Hemsida: www.ahusbeachfotboll.se

Antal deltagare på Sm-tävlingarna 
i Falkenberg visar att intresset för 
beachvolley fortsätter att öka. För 
första gången sedan touren bytte namn 
gör dessutom Swedish beach tour ett 
stopp i kalmar och deras nya arena för 
beachsporter.

I samband med att den 
svenska beachvolleytour-
en Swedish Beach Tour 
stannar till i Falkenberg i 
början av augusti arrang-

Intresset för beachvolley ökar

eras SM i olika klasser. Svenska Volleybollförbundet, 
som ligger bakom touren, är ett av få förbund där anta-
let utövare ökar.

– Trenden går verkligen uppåt och beachvolleyn är 
en del av det. Under de två senaste årens SM-tävlingar i 
beachvolley har vi ökat med över 100 lag. Det är främst 
tjejer mellan 17 och 19 år som ökar samt veteranklas-
sen. I år tror och hoppas vi på mellan 400 och 500 lag 
som tävlar i SM, säger Jakob Birgersson, projektledare i 
Svenska Volleyevent AB som äger Swedish Beach Tour.

Årets tour inleds i Uppsala som är tillbaka som spel-
ort efter några års uppehåll. Staden har, precis som Gö-

handbollsfesten Åhus beachhandboll Festival är sedan 
många år tillbaka en mötesplats för svensk handboll. 
Arrangörernas ambition är nu att även utveckla Åhus 
beach Fotboll till en mötesplats för fotboll.

– Genom att göra det till mer än bara en fot-
bollscup blir turneringen mer attraktiv för oli-
ka samarbeten, säger Mats G Jönsson, vd för 
Åhus Beach AB.

När Åhus Strand Beach Soccer gick i konkurs 
i december 2014 övertogs fotbollsturnering-
en av Åhus Beachhandboll Festival som förra 
året arrangerade beachfotbollen under namnet 
Åhus Beach Fotboll. För att bygga upp turne-

ringen till ett framgångsrikt event likt Åhus Beachhandboll Festival genom-
förde arrangörerna ett par förändringar.

– Vi ändrade fokus, från motions– och seniorklasser till riktiga förening-
ar som har barn- och ungdomsfotboll. Målgruppen har ändrats från killgäng 
som bor i tält och festar hela dagarna till ett familjeevenemang som lockar 
barn, ledare och anhöriga, säger Mats G Jönsson.

Förändringen innebär en stor skillnad när det gäller antalet besökare, 
vilket ökar gästnätter och turistomsättning. Åhus Beach Fotboll hade en tu-
ristomsättning på runt 25 miljoner kronor förra året medan Åhus Beachhand-
boll Festival, som växer för varje år, hade en omsättning över 100 miljoner 
kronor. 

– Det är siffror som kommer öka de närmaste åren. Bara uthyrningen av 
privata villor och stugor omsätter tio miljoner kronor under handbollstur-
neringen. Priserna stiger för varje år, och det ger mycket tillbaka till kom-
munen.

Antalet lag i Åhus Beach Fotboll ökar i år till 500 lag och intresset sprider 
sig bland föreningarna. Förra året deltog 50 föreningar, i år är det närmare 
90. Åhus Beachhandboll Festival har redan nått drömgränsen 1 300 lag som 
var visionen för år 2020.

– Det finns bara 400 handbollsföreningar i Sverige som bedriver barn– 
och ungdomsverksamhet i jämförelse med fotboll som har 3 000. Med andra 

ord finns en enorm potential för 
beachfotboll. Tyvärr är ytan be-
gränsad på evenemangsstranden 
och planerna är dubbelt så stora 
som handbollens planer. 

lockar näringslivet
Åhus Beachhandboll Festival, som 
börjar en vecka efter att beach-
fotbollen slutar, genomför i år sin 
20:e upplaga, men jubileumsfes-

Somriga Åhus erbjuder strandnära sportfester

teborg, skrivit ett längre kontrakt med Swedish Beach 
Tour. Dessutom är Kalmar, som tidigare var spelort när 
touren hette Sverigetouren, tillbaka. Kalmar, som även 
är arrangör för SM i Beach Soccer, har en ny anläggning 
för beachsport som invigdes förra året.

– Det är kul att kommunen satsar på beachsporter. I 
Kalmar kommer vi ha tre banor precis bredvid center-
court, vilket både är smidigt för lokala arrangörer och 
ger en bra inramning.

 
ny finalarena
Den 17 till 20 augusti avgörs finalen i Umeå som byter 
spelplats från Rådhustorget till Skeppsbron för att få 
mer yta till kringevenemang och komma närmare ha-
vet. Tidigare år har alla spelorter haft totalt åtta delta-
gande lag för herr respektive dam. I år kommer Kalmar 
ha 16 lag och Göteborg tolv vilket öppnar upp för yngre 
talanger.

– Vi har sett att det är svårt att slå sig in på touren, 
men genom att öka antalet lag kan unga förmågor kvala 
in eller få en biljett genom sin ranking. Det öppnar även 
för wild card, där flera utländska lag är intresserade.

Under 2015 förlängde Mikasa sitt avtal med Svenska 
Volleybollförbundet med fem år, och företaget är även 
huvudpartner för Swedish Beach Tour. Nytt för i år är att 
de lokala arrangörsföreningarna får större möjligheter 
att hitta lokala sponsorer till sina event. 

– Vi har lämnat över ganska mycket rättigheter till de 
lokala arrangörerna som har lyckats bra med sin spons-
ring genom åren. Vi kommer också satsa mer på rörlig 
media med reportage och klipp på Facebook och Insta-
gram, berättar Jakob Birgersson.

ten blir inte förrän nästa år då turneringen startade 1997. Eventet har haft en 
fantastisk utveckling och stor betydelse för regionen. Förutom handbollstur-
neringar för barn och ungdomar samt en elitklass med Bundesligalag som SG 
Flensburg-Handewitt och Minden arrangeras ett flertal möten och debatter.

– Vi har sett en ökning av äldre besökare som kommer hit bara för att 
lyssna på näringslivsprofiler och idrottstjärnor som intervjuas på scen. 
Många partners och näringslivsprofiler är här. Anders Nissen som är vd för 
fastighetsbolaget Pandox är på plats varje dag under handbollsfestivalen, 
berättar Mats G Jönsson.

Nuvarande och före detta handbollsstjärnor som Staffan Olsson, Ola Lind-
gren, Stefan Lövgren, Kim Andersson, Ljubomir Vranjes, Peter Gentzel och 
Isabelle Gulldén är också på plats nästan varje år. Inför OS 2012 laddade det 
svenska herrlandslaget upp i Åhus och Mats G Jönsson hoppas på ett liknan-
de upplägg även inför detta OS.

– Förhandlingar pågår. EM för damer, som går i Sverige 2016, ska mark-
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nadsföras under sommaren och vi jobbar även på att få hit några damstjärnor. 
Det betyder väldigt mycket för barnen att få träffa sina idoler.

gemensam sponsring
I år säljer Åhus Beach AB gemensamma sponsorrättigheter för båda turne-
ringarna, även om 80 procent av alla partners är mer inriktade på handbollen. 
Godisleverantören Bubs är ny partner och går in som silversponsor.

– Vi har också ett nytt samarbete med Friends där vi bland annat skänker 
all pant på området till organisationen. Då pratar vi inte om några tusentals 
kronor utan om stora summor.

När Åhus Beach Fotboll och Åhus Beachhandboll Festival är över är det 
dags för Handbollsfiesta i Kristianstad Arena där lokala elitlaget IFK Kristian-
stad möter Bundesligalagen som är med i beachhandbollen. Dessutom arrang-
eras Åhus Beach Live, som är en visfestival och stand-up-event med kända 
komiker och musiker, på evenemangsstranden.

texter: pIerre eklund



Vätternrundan, som har fått en ny vd, 
presenterar i år ett nytt lopp som ska 
locka mountainbike-entusiaster till 
motala. tillsammans med sina partners 
har Vätternrundan dessutom gjort en 
större satsning på rörlig media för att 
nå deltagare och publik. 

2015 firade Vätternrundan 
sitt 50:e lopp med ett fler-
tal aktiviteter och uppträ-
danden under cykelveckan 
som inkluderar Halvvät-
tern, Tjejvättern, Minivät-

tern, Bianchi Vättern GP och MTB-Vättern.
– Det blev ett fantastiskt bra jubileumsår, med nytt 

deltaganderekord i Vätternrundan. Nytt för i år är att vi 
utökar veckan med loppet MTB-Vättern, säger Lars Sam-
uelsson som är före detta ordförande för Vätternrundan 
och som under våren har verkat som tillförordnad vd för 
hela organisationen. 

ny vd för Vätternrundan
Lars Samuelsson gick in som ansvarig chef när Eva-Lena 
Frick avslutade sin anställning för att bli ny vd för Vasalop-
pet. Styrelsen valde även en intern lösning vad gäller Eva-
Lenas långsiktiga ersättare. I mitten av maj blev styrelse-
ledamoten Gunilla Brynell Johansson utsedd till ny vd.

– Hon är en flitig motionär med affärsmässig kunskap 
och erfarenhet av ideell verksamhet, vilket är nödvän-
diga egenskaper som vd för Vätternrundan. Gunilla kom-
mer närmast från Swedbank där hon har varit bankchef 
och nu senast HR-chef i östra regionen.

Arrangörerna fortsätter att satsa på själva evene-
mangsområdet. Nya partnern Stadium bygger upp en bu-
tik på mässområdet där deltagarna kan hitta utrustning 
från kända leverantörer medan Bianchi låter publiken 
testa elcyklar för att öka intresset för cykel som trans-
portmedel. Flera av Vätternrundans partners är aktiva på 
området, men engagerar sig även innan evenemanget.

– Vi har erbjudit våra partners att vara avsändare för 
instruktionsfilmer riktade direkt till deltagarna. Bianchi 

och Crescent visar hur du ska utrusta din cykel, Craft 
demonstrerar hur du ska klä dig rätt och Enervit visar 
hur du laddar rätt med mat och dryck vid träning och in-
för och under loppet.

– Folksam ser genom checklistan så att man är start-
klar och Santander är avsändare i Liveprintfilmen som 
berättar om det nya nummerlappsutdelningssystemet. 
Det ger ett mervärde för våra partners som hamnar i 

sitt naturliga element, förklarar Ulrika Smith Svenstedt, 
marknadschef för Vätternrundan.

Videbloggare marknadsför partners
I år har Vätternrundan och deras huvudpartners gjort en 
ny satsning för att samverka med deltagarna. Fyra vi-
deobloggare har rekryterats som ska cykla Halvvättern, 
Tjejvättern, MTB-Vättern och Vätternrundan.

– Det är ett stort intresse för detta. Bara rekryte-
ringsvideon visades 90 000 gånger på vår Youtube-ka-
nal. Under våren har vloggarna bloggat om sin träning 
på vår kanal och använt vårt Instagramkonto, där de 
taggar Vätternrundans partners som ser till att vloggar-
na är rätt utrustade. På så sätt marknadsförs våra part-
ners på ett mer naturligt sätt i våra kanaler.

Den 10 maj lanserades också en ny storsatsning, nya 
cykla.se, med digital satsning på tidningen Cykla som 
ska ge Vätternrundans cyklister inspiration och kunskap.

– Det sker genom artiklar, bloggar, podcasts, forum 
och kalendrar över cykellopp i Sverige. Det är även ett 
sätt att nå och inspirera de som ännu inte cyklar något 
av Vätternrundans lopp.

ANNONS     HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA AB    ANNONS
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De senaste två åren har Vansbrosim-
ningen introducerat nya simlopp, vilket 
är en trend som fortsätter 2016. I år är 
det premiär för Vansbro Vattenprovet.

Huvudloppet Vansbrosim-
ningen, som har en gräns 
på 9 000 simmare, är nu-
mera alltid fullt vilket gör 
att arrangörerna har riktat 

in sig på att utveckla övriga 
tävlingar under de nio dagar som evenemanget pågår. 
Vansbro Öppen Älv, som precis som Vansbrosimningen 
är en del av En Svensk Klassiker, fortsätter att öka i an-
talet deltagare.

– Vansbro Swimrun hade en lyckad premiär förra året 
som vi nu bygger vidare. Vår triathlontävling har fått SM-
status av Svenska Triathlonförbundet 2016 och 2017, säger 
Jan Palander, generalsekreterare för Vansbrosimningen.

ny tävling
Den stora nyheten i år är den nya ungdomstävlingen 
Vansbro Vattenprovet som arrangeras för barn och ung-
domar mellan sju och tretton år. Sedan tidigare finns 
distansen 1 000 meter för målgruppen och den nya täv-
lingen är på 200 meter.

– Simkunnighet är ett väldigt aktuellt idag ämne och 

Dalsland kanot maraton introducerar 
en ny tävling och öppnar samtidigt 
dörren för nya samarbeten med andra 
stora idrottsevenemang för att fort-
sätta växa internationellt.

Sedan 2004 har den ide-
ella turistföreningen Camp 
Dalsland arrangerat den 
55 kilometer långa kanot-
tävlingen Dalsland Kanot 
Maraton, som är en av de 
största tävlingarna i värl-

den av sitt slag. 56 procent av deltagarna kom från ett 
annat land än Sverige 2015.

– Förra året var det deltagare från 19 olika länder, vil-
ket är positivt rent turistekonomiskt. Vi ser ett mönster 
där de deltagare som bor allra längst bort även stannar 
längst tid här. Många förlänger sin semester och stannar 
en vecka längre, säger tävlingsledare Crister Blüme.
Ska locka fler företag
Förutom kanottävlingen och en tävling i drakbåt arrang-
erar Friluftsfrämjandet SM i kajakräddning. I år är det 
dessutom premiär för en ny tävling, kajakstafett, som 
arrangörerna hoppas kan locka företag, föreningar och 
kompisgäng.

– Genom att göra tävlingen till en stafett med fyra 
deltagare i varje lag blir det inte en lika lång sträcka som 
ska paddlas, vilket vi tror kan locka många som vill göra 
en aktivitet med sina kompisar eller medarbetare. Det 
krävs bara en kajak då själva kajaken är stafettpinne.

För att ytterligare växa internationellt letar Camp 
Dalsland efter strategiska samarbeten med andra stora 

Stafett nytt  
inslag för  
kanotmaraton

ägare:  
Vansbro AIK Simklubb
Antal deltagare:  
Cirka 15 000
Antal tävlingar/ 
klasser: 11 lopp
medier: Press, radio och TV
omsättning: 14,4 miljoner kronor (2015)
Sponsorer: Huvudsponsorer Team Sportia, Coca-
Cola i Sverige, Tyr och Santander Consumer Bank.
Funktionärer: 1 300
Premiärår: 1950
Publik: Cirka 40 000 besökare inklusive deltagare
Hemsida: www.vansbrosimningen.se

VAnSbroSImnIngen
2 – 10 juLI, VANSBRO

DAlSlAnD kAnot 
mArAton
13 AuGuStI, DALS 
LÅNGED – BENGtSFORS

nationella motionslopp. Tanken är att korsmarknadsföra 
evenemangen och locka deltagare som vill genomföra 
flera stora tävlingar i Sverige.

– Vi försöker främst hitta samarbeten med en skid-
tävling och mountainbiketävling. Nästa år kan vi presen-
tera mer om detta. När det gäller sponsorer har det inte 
skett några förändringar sedan förra året.

Positiv utveckling för  
vansbrosimningen

det här är ett sätt att hjälpa barn och ungdomar att ta 
första steget och simma öppen vatten. Tävlingen ar-
rangeras tillsammans med Svenska Simförbundet.

Vansbrosimningen jobbar även vidare med långsiktiga 
samarbetspartners som Coca-Cola i Sverige som bland 
annat fotograferar deltagarna vid målgång. Nya part-
ners för i år är den globala banken Santander och TYR 
som säljer simutrustning som våtdräkter. 

– Vi har haft en positiv utveckling de senaste fem 
åren där vi växt successivt med våra partners. Rent ge-
nerellt finns ett stort intresse av att vara på plats och 
deltaga på något sätt kring våra tävlingar.

Arrangör: Camp Dalsland
Antal deltagare:  
Cirka 600-800
medier: Lokalradio, svensk och 
internationell press, interna-
tionell TV (främst tyska)
omsättning: Ca en miljon 
kronor (2015). Turistekonomisk 
omsättning cirka 4,5 miljoner
kronor.
Sponsorer: Bengtsfors kommun, Fastighetsby-
rån, Coop Konsum, Projektengagemang, Stena 
Recycling, Dals Konfektyr AB m.fl.
Funktionärer: Cirka 250
Premiärår: 2004
Publik: Cirka 5 000
Hemsida: www.kanotmaraton.se 

VätternrunDAn
10–18 juNI
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vätternrundan satsar på rörlig media

texter: pIerre eklund

Arrangör: Motala AIF Idrottsallians 
Antal deltagare: 23 000 (endast Vätternrundan), 
cirka 38 000 totalt 2016
Antal arrangemang: Vätternrundan, Halvvättern, 
Tjejvättern, Minivättern, Bianchi Vättern GP och 
MTB-Vättern.
medier: Lokal, nationell och internationell press, 
nationell radio och TV-inslag.
omsättning: Cirka 45 miljoner kronor (2016)
Sponsorer: SKODA, Cycleurope (Crescent, Bianchi), 
Craft, Team Sportia, Mix Megapol, Enervit, Folksam, 
Postnord, Abtec, Motala Convention Centre, Motala 
Vadstena Tidning, Region Östergötland, Danske Bank 
och Actic
Funktionärer: Cirka 4 000 personer på samtliga 
arrangemang
Premiärår: 1966
Hemsida: http://www.vatternrundan.se/



tessies Sommartips

Den eleganta läktaren med sitt vågformiga tak är ett smycke och ett kännemärke för Bro Park där den ligger precis vid mållinjen. De vågformade taken symboliserar galoppsprång berättar  
arkitekten Gustaf Apell. Vacker och lagom för vardagen, vid storlopp finns plats för tält.

BRO
PARK

10
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HäStSPort

Folk börjar fatta galoppen. Nationaldagsgaloppen
på Gärdet som startade för fyra år sedan var ett
genidrag. Folkfesten den 6 juni mitt inne i stan blev 
från start galoppens klart största publikdag. Den unika 
mixen hästfest med fartfylld galopp, iskall champag-
ne och massor med aktiviteter för hela familjen lockar 
50-60 tusen åskådare i alla åldrar. Årets viktigaste ga-
loppdag är annars söndagen den 19 juni. Då invigs den 

nya galoppbanan på Bro Park, den största satsningen 
som någonsin gjorts inom svensk galoppsport. Försälj-
ningen av Täby Galopp, kanske den största affären inom 
svensk idrott, har i ett slag ritat om kartan och satt 
galoppen på banan. Från ständiga ekonomiska bekym-
mer kan galoppen nu se fram emot en helt ny bana och 
miljardinkomster som kommer att rulla in de närmaste 
15-20 åren.

– Svensk Galopp får själv finansiera bygget av Bro 
Park med egna pengar. Den nya banan har kostat i runda 
slängar en halv miljard, säger Hans Hansson, ordförande 
i Svensk Galopp.

Hans Hansson har hållit i klubban under hela resan, 
från försäljningen av Täby, inköp och bygge av Bro Park 
och han är pappa till Nationaldagsgaloppen. Nu lämnar 
han styrelsen, men galoppintresset finns kvar. 

Stockholms Stora Pris är premiärdagens stora drag-
plåster. Med drygt 4 miljoner att rida om, är invigningen 
ett av Skandinaviens största galoppevenemang. 

Förutom klassiska löpningar som Dianalöpning och 
Jockeyklubbens 2000 Guineas blir det också nya grepp. 
Fem kvinnliga toppjockeys från hela världen utmanar 
fem svenskor. Inez Carlsson är lagkapten för svenska 
truppen, hon är känd från Mästarnas Mästare och har en 
framgångsrik karriär i USA bakom sig.

Bro PArk
När: Söndag 19 juni kl 13

var: Bro Park

Läs mer: www.svenskgalopp.se/bropark

little warriors tog sista stegern i täby
Peter Åbergs 9-åriga hingst Little Warriors med Jacob 
Johansen i sadeln skrev historia genom att vinna det 
allra sista loppet på Täby Galopp. Så stor publik som på 
Tribute Day har inte Täby haft på åratal, många ville ta 
farväl av galoppens hemvist under nära 50 år.

Bara några dagar senare flyttade de allra första häs-
tarna in i de nya stallarna på Bro Park. Roy Arne Kvisla 
var först ut med sina 24 hästar, och trots de hektiska 
slutförberedelserna inför premiären verkar hästarna tri-
vas utmärkt i sina nya stallar och den nya dirttrackbanan 
får också lovord från alla håll. 

– Boxarna här är 12 kvm mot 9 på Täby och det märks 
faktiskt på hästarna, berättar Roy Arne. Jag tror att de 
känner mer frihet med en större box och eftersom varje 
box har ett öppningsbart fönster kan hästarna sticka ut 
huvudet.

Roy Arne Kvissla är oerhört förhoppningsfull.
– Det kommer att bli ett otroligt lyft för galoppen. 

Det känns så spännande, en helt annan känsla än Täbys 
slitna anläggning.

 

SveNSkt GALoPPDerBy
När: Lördag 16 juli

var: Jägersro

Läs mer: www.svenskgalopp.se/jagersro

Derbykonceptet som går hem
Lördag 16 juli går Svensk Galoppderby för 3-åriga hästar 
på Jägersro. 99 år i rad har detta klassiska storlopp av-
gjorts på samma bana! Nästa år blir det 100-årsjubileum 
som bland annat firas med dubbla prispengar.

Derbyt har medvind. Både vanligt folk och företagen 
gillar det nya upplägget som gav en ordentlig publikök-
ning förra året. Första start på lördagseftermiddagen, 
sedan fortsätter löpningarna till framåt kvällen för att 
avslutas med champagne, grillfest och stort utomhus-
disco. I år bjuder Martin Stenmarck med band på After 
Race. Räkna med att dansen pågår till efter midnatt!

 

SommArtrAvet
Halmstad 7 & 9 juli

Årjäng 16 juli

Axevalla 23–24 juli

Jägersro 26 juli

Bollnäs 30 juli

Final Rättvik 6 augusti

Läs mer: www.atg.se

Sommartravet från halmstad till rättvik
26 juli går en av travets absolut största travlopp, Hugo 
Åbergs Memorial på Jägersro. Det är höjdpunkter under 
populära Sommartravet som pågår hela juli med stor 
final i Rättvik 6 augusti. Förra året vann Thomas Urberg 
med Staro Italy.

Sommartravet har gått i 36 år och är mycket popu-
lärt, det är folkfest och svensk sommar. Vissa banor har 
till och med campingplats, berättar Pontus Gille på ATG. 
Många klassiska travdagar ingår och Sommartravet drar 
rejält med publik, förra året räknade över 95 000 besö-
kare, säger Pontus Gille på ATG.

 

FALSterBo  
HorSe SHow
När: 2–10 juli

var: Falsterbonäset

Läs mer: www.falsterbohorseshow.se

Där hittar du program men också förslag på boende

Falsterbo i ständig expansion
Falsterbo Horse Show är Sveriges klart ledande utom-
hustävling och evenemanget har utvecklats stort de 
senaste åren. I år står dressyren i fokus genom det nya 
samarbetet med Axel Johnson Group.

- Intresset för dressyrsporten bara växer, både i Sveri-
ge och utomlands och jag vill bidra till att skapa ett eve-

nemang i världsklass för dressyrentusiaster, säger Anto-
nia Ax:son Johnson, styrelseordförande i Axel Johnson.

- Vi startade en satsning på dressyren förra året och 
nu har vi en plan över tre år där vi investerar totalt fyra 
miljoner kronor i dressyrarenan, berättar Show Director 
Jana Wannius.

- Det blir nya möteslokaler, ny läktare, bättre under-
lag och förbättringar för ryttarna. Målet är att dressy-
ren ska få en lika framträdande plats som hoppningen i 
Falsterbo.

Idésprutan Jana Wannius har genom den nya Falster-
bobanan lyckats locka en helt ny publik till Falsterbo. Ba-
nan har fullt program hela veckan – här visas agility, pro-
va på-körning med miniatyrhästar, Polisrytteriet i Malmö, 
islandshästar, duell mellan häst och hund, tornerspel, 
riddarduell och olika clinics. För att nämna något!

Här går också semifinaler i Folksam Scandinavian 
Open. 5- och 6-åringarna är så många att det krävs två 
banor för att klara tidsprogrammet. Läktarplatserna har 
utökats och här krävs inte särskild läktarbiljett. Läs hela 
programmet på Falsterbos hemsida.

Hela svenska OS-truppen kommer att vara på plats i 
Falsterbo. För dressyren och hoppningen blir det sista 
genrepet inför Rio. Fälttävlansryttarna får två specialklas-
ser, en dressyrklass och en hoppklass, men ingen terräng.

 

vArBerG SUmmer HorSe  
SHow meD voLkSwAGeN  
GrAND PrIx
När: 20–31 juli

var: Varberg

Läs mer: www.varbergsummerhorseshow.se

11 dagars sommarshow i Varberg
Semestermånaden juli inleds i Falsterbo och avslutas 
i Varberg. Sommarshowen föddes förra året och tog 
direkt platsen som Sveriges fjärde största tävling, in-
ternationellt på 3-stjärnig nivå, i år med ca 2 miljoner i 
prispengar. Tävlingarna börja med ponnyhoppning, se-
dan blir det regionalt innan höjdpunkter den 3-stjärniga 
showen med utländskt deltagande. Det blir också fyr-
spannskörning och dressyr. Och publikvänliga klasser 
med lagom antal starter.

Länsförsäkringar går in som ny sponsor och samarbe-
tet med VW fortsätter om än med delvis ändrat upplägg.

– Årets fyra tävlingar kommer från ett starkt återför-
säljarengagemang på lokal nivå och det känns väldigt 
bra. Det är ett bra sätt att säkerställa varumärket Volks-
wagens närvaro i svensk ridsport även i fortsättningen, 
säger Sten Forsberg, chef Volkswagen Sverige.

Varberg är första deltävlingen av fyra i VW Grand Prix. 
Efter Flyinge och Billdal av-
slutas med final på nya Elmia 
Scandinavian Horse Show.

texter:  

tessIe sjöstedt

2016 är galoppens år! Den 19 juni invigs den nya galoppba-
nan bro park. en världsunik händelse och en milstolpe för 
svensk galoppsport. travsporten visar upp sig i hela landet 
under Sommartravet och ridsportens två stortävlingar går 
på två riktiga sommaridyller - Varberg och Falsterbo. 



IDROTTENS Ö 
– ETT VINNANDE 

KONCEPT

IDROTTENS Ö  är ett samarbete mellan Destination Gotland och gotlands idrottsförbund 
på Gotland i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön.

VÄLKOMMEN TILL GOTLAND – IDROTTENS Ö

Idrottens Ö är ett samarbete mellan 
den gotländska idrottsrörelsen och 
besöksnäringen på Gotland. 
Idrotten generar totalt cirka 120.000 gästnätter varje år på 
Gotland. Inom konceptet Idrottens Ö arrangeras över 75 
idrottsevenemang i år! Detta i över 30 olika idrotter under 
hela året januari – december. 

Grundtanken i samarbetet kring Idrottens Ö är att alla ska 
göra det de är bäst på. Det vill säga idrotten arrangerar 
evenemanget, idrottsmötet eller lägret och Destination 
Gotland, som varit en stark samarbetspartner sedan starten 
för cirka 30 år sedan, sköter bokning av resa och boende 
samt skapar förutsättningar för införsäljning av evenemanget.

På www.idrottenso.se finns alla evenemang, information 
om läger, tips på anläggningar samt kontaktuppgifter och 
möjlighet till bokning. 

Destination Gotland som samarbetspartner
Destination Gotlands avdelning idrottsresor är idrottens 
egen ”resebyrå”. Bokning av båtresa med idrottsrabatt 
(ombokningsbart), flygresa och boende görs av idrottsresor.

Alla som deltar i ett arrangemang inom Idrottens Ö reser 
till förmånliga idrottspriser. Detsamma gäller för familjen 
och vännerna som reser till samma förmånliga priser.



Tough Viking
Oslo den 4 juni,
Köpenhamn 11 juni
Moskva 30 juli
Kungliga Djurgården 27 augusti,
Helsingfors 10 september
Paris 1 oktober
Berlin 15 oktober.

Vattenfall World Triathlon
Stockholm 2–3 juli

Kalmar Ironman
Kalmar 20 augusti
Jönköping Ironman (halva distansen)
10 juli

Stockholm 4 juni
Oslo 3 september
Umeå 17 september
Köpenhamn 1 oktober
Göteborg 8 oktober
London 17 juni, 2017

OCR, att springa med hinder, är en rela-
tiv ny typ av sport som kommit starkt de 
senaste åren. En av de tuffaste och kanske 
brutalaste heter Tough Viking och när ett 
av loppen kördes på Stockholms Stadion i 
maj år var 5 000 deltagare anmälda.

Tävlingen har sedan 2012 arrangerats i 
Stockholm och andra nordiska och euro-
peiska städer. I grunden handlar sporten 
om att ta sig över gigantiska hinder för att 
ta sig fram.

I fem år har David Klint arrangerat 
Tough Viking och det är han själv som ska-
pat tävlingen.

– Jag tyckte inte det räckte med plattlopp 
för egen del, jag ville ha lite utmaningar. Jag 
såg att det inte fanns några i Sverige och så 
startade jag det här istället. Jag hade jobbat 
en del med event och marknadsföring tidi-
gare. Det gick bra direkt, det visade sig vara 
fler än David Klint som sökte utmaningar.

– Vi hade sålt ut tre månader innan an-
mälningstiden gick ut redan första året.

Tävlingen finansieras via anmälningsav-
gifter och sponsorer och det har fungerat 
bra enligt Klint. Försvarsmakten (som varit 
med att konstruera hindren), Reebook, Jeep 
och gymkedjan Sats hör till sponsorerna.

– På Sats kan man också träna under året 
inför Tough Viking. På vissa av gymmen har 
man byggt upp egna hinder och sådant, sä-
ger han.

Trots tuffheten och svårighetsgraden är 

Det räcker inte längre att bara springa på platten. Iron Man, triathlon och 
Obstacle Course Race, OCR, står allt oftare på programmet och samlar allt 
fler deltagare och därmed också ett allt större intresse från sponsorer.

gemenskapen en av de viktigaste faktorerna 
till att Tough Viking samlar så många delta-
gare tror Klint. Och uppemot 40 procent av 
de startande är tjejer.

– Du kan delta själv eller starta i lag. 
Men även de som springer individuellt an-
mäler sig tillsammans med andra kompisar 
och så vidare. Alla hjälps åt och det känns 
ju väldigt bra. Vi är också nöjda att det är 
så stor andel tjejer även om vi gärna ser att 
det blir ännu fler.

David Klint deltog själv i tävlingen i 
Stockholms stadion.

– I år var det några som lyfte mig över ett 
hinder fast jag inte bett om det. Men de såg 
att jag inte orkade, säger han.

En konkurrent som dykt upp på senare 
år är Toughest som anordnas i flera svenska 
och europeiska städer. Tävlingen arrange-
ras av Nexthand AB i samarbete med det 
svenska klädföretaget Björn Borg. Det är en 
åtta kilometer lång hinderbana, en gigantisk 
lekstuga för vuxna, kryddad med lite tuff 
kärlek enligt arrangörerna.

Men det finns också andra utmaningar 
för de som söker utmaningar utöver det 
vanliga.

vm-deltävling i triathlon
Vattenfall World Triathlon är Sveriges 
största triathlonlopp och det ingår som en 
VM-deltävling inom ITU World Triathlon 
Series. Loppet går den 2-3 juli i år.

– Vi har cirka 4 000 deltagare och det är 
vad vi kan ta emot. Vi vet att intresset för 
kraftutmaningarna ökar men vi kan inte 
växa mer.

Däremot anordnar man från slutet av maj 
också Try Triathlon varje tisdag där vem 
som helst får chansen att träna triathlon.

– Vi har ledare för de olika momenten där 
man kan träna olika moment. Inte minst 
växlingar. Att byta om från simning till cyk-
ling och sådant är inte alltid så lätt. Även 
här är det många som dyker upp och är in-
tresserade.

Våra partners brukar också passa på att 
visa upp sina produkter vi de tillfällena, sä-
ger Petter Eriksson.

I år kommer tävlingen kommer att ge-
nomföras på avspärrade gator i centrala 
Stockholm. Växlingsområdet för motions-
tävlingen, tävlingens mittpunkt, är beläget 
vid Stadshuset. Målgången är vid Stock-
holms Slott.

kalmar och jönköping satsar järnhårt
I Kalmar finns Sveriges enda fullvärdiga Iron-
mantävling med distanserna 3,86 km sim-
ning, 180 km cykling och 42,2 km löpning.

Tävlingen är också vara ett kval till världs-
mästerskapet, som hålls på Hawaii.

Tävlingens start och arena ligger i cen-
trala Kalmar, medan cyklingen till stor del 
sker i världsarvet på södra Öland. 2012 var 
evenemanget i Kalmar Sveriges allra första 
Ironman. Och för Kalmar som kommun är 
det rena klippet.

– Tävlingen har betytt mycket både ur tu-
ristekonomiskt perspektiv och ur folkhälso-
perspektiv under de fyra år vi haft Ironman, 
säger Johan Göransson, projektledare, för 
idrottsturism och evenemang i Kalmar.

2012 omsatte Kalmar under Ironman-
veckan enligt en turistekonomisk beräk-
ning 18,5 miljoner kronor. 2015 handlade 
det om 41,5 miljoner.

– Det är en mycket gynnsam utveckling. 
Vi är väldigt nöjda. Det är också de fyra ar-
rangerande föreningarna och att de är nöjda 
är själva grundbulten förstås.

Även ur folkhälsoperspektiv har Ironman 
påverkat Kalmarborna positivt.

– Det är svårare att beräkna med säker-
het hur mycket som beror på just Ironman. 

Men för att ta ett exempel så finns det en 
cykelhandlare som innan 2012 sålde cirka 
150 cyklar per år, nu är han uppe i 285, näs-
tan en fördubbling, konstaterar han.

Till årets Ironman är 2 700 deltagare från 
45 olika länder anmälda.

Succén i Kalmar har lett till att Ironman 
också har förlagt en Ironman till Jönköping 
med halva distansen. Löparna som deltar 
i Kalmar har förtur att också få vara med 
i Jönköping.

Det finns med andra ord en hel del alter-
nativ för de som söker utmaningar och inte 
nöjer sig med ”plattlopp” som David Klint 
uttrycker saken.

text: håkan söderBerG
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Svenskarna söker nya kraftutmaningar



SkIStAr SweDISh 
open
9–17 juLI, BÅStAD

erICSSon open
1724 juLI, BÅStAD

var: Båstad
När: 9–17 juli
titelpartner: 
Skistar
Huvudsponsorer: Intrum Justitia, Mercedes Benz, 
SEB, Emirates
omsättning: 30–32 mnkr
Antal spelare: 32
Prissumma: 520 000 Euro. Segraren 82 000 Euro
Antal journalister: 50–60-tal
TV-sänds via TV4-gruppen

När: 17–24 juli
var: Båstad.
Sponsorer: Ericsson, 
Elite Hotels,  
Pyramid, Mercedes 
Benz
omsättning: 17 mkr
Antal spelare: 32
Prissumma:250 000 USD
Antal journalister: Cirka 70  
TV-sänds via TV4-gruppen
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MI juli är det högsommar även för ten-

nisen. 9–17 juli samlas giganter på de 
anrika banorna i båstad för att göra 
upp i Skistar Swedish open.

Swedish Open är en ATP-
turnering i tennis som in-
går i 250 Series och spelas 
årligen på grus i Båstad. 
Tennisveckan i Båstad har 
genom åren sett många 

världsstjärnor stolt lyfta pokalen efter tuffa bataljer.
Turneringen har avgjorts i obruten följd ända sen 

1948, och är den fjärde äldsta Grand Prix-turneringen i 
världen. I över ett decennium röstat fram tävlingen till 
den populäraste tävlingen, och fått utmärkelsen "Inter-
national Series Tournament of the Year". Detta i hård 
konkurrens med 63 tävlingar i 30 länder.

Till årets turnering kommer bland andra David Ferrer 
och Elias Ymer.

– Vi hoppas på en turnering där våra unga svenskar 
tar ytterligare ett framgångskliv, säger presschefen 
Marcus Dunér.

För sjunde året i rad är SkiStar i sommar titelspon-
sor. Därmed inleds det första året på en ny treårssats-
ning i Båstad.

– Under våra sex år som titelsponsor har vi byggt upp 
en hög igenkänning till SkiStar Swedish Open vilket bety-
der mycket för vårt varumärke och är avgörande för den 

nu fortsatta långsiktiga satsningen, säger Mathias Lind-
ström, Marknads- och försäljningschef SkiStar AB.

– Närvaron under Swedish Open i Båstad är ett roligt 
och effektivt sätt att träffa både befintliga och poten-
tiella gäster, kommunicera vintersemester och bygga 
varumärket även under barmarksperioden. Under som-
marsemestern finns dessutom ett stort intresse att 
boka nästa semester. Vi märker helt klart att nedräk-
ningen har börjat då många besökare gärna vill prata 
vintersemester mitt i högsommaren, säger Mathias 
Lindström.

På plats i tennisområdet erbjuder SkiStar besökarna 
bland annat möjlighet att shoppa i den fysiska e-han-
delsbutiken Tennisgallerian samt familjeaktiviteter i 
Kidspark, där snögubben Valle finns på plats.

text: jocke von stedInGk

Skistar bjuder in till tennisfest

konkurrensen hårdnar inför sommarens 
stora tennisevent för damer: ericsson 
open i båstad. Flera ur allra högsta 
världseliten är nu klara för att kämpa 
om segerpokalen.

Damturneringen i tennis 
är n populär turnering som 
lockar spelarna att åter-
komma. Spelarna har för 
andra året i rad röstat fram 
Swedish Open Women i Bå-

stad som deras favorit-tävling. En prestigeutmärkelse i 
konkurrens med de 21 övriga turneringarna på touren.

– Vi har gjort klart med årets hetaste spelare: tyskan 
Angelique Kerber. Hon vann Australian Open efter en av 
tidernas bästa finaler där hon besegrade Serena Willams. 
Angelique är rankad tvåa i världen och ser fram emot 
att träffa de svenska fansen i Båstad. Dessutom kommer 
bland andra italienska ettan och topp 15-spelaren i värl-
den Sara Errani och vår svenska superstjärna och fjolårs-
segrare i både singel och dubbel Johanna Larsson, säger 
Nina Wennerström, Tournament Director Ericsson Open.

Titelsponsor är Ericsson, och avtalet löper över tre 
år. Ericsson gör en storsatsning i Båstad och kommer att 
vara en dominerande partner både gällande exponering 
och aktivering.

– Tack vare vår medialösning kommer tennisfans över 
hela världen kunna följa Ericsson Open på sina mobila en-
heter. Vi arrangerar även för fjärde året i rad vår Executi-
ve Media Summit, där vi bjuder in ledande personer inom 
TV och media för åsiktsutbyte och samtal om framtidens 
mediebransch, säger Per Borgklint, Senior Vice President 
och chef för affärsenheten Support Solutions, Ericsson.

text: jocke von stedInGk

Dags för wtA-spelarnas 
favorittävling

Nu har den omtyckta tidningen Cykla blivit digital! 
Det är en kontinuerligt uppdaterad nyhetssajt om allt som 

rör cykling. Från vardagsmotionär till elit. Det finns artiklar, 
bloggar och dessutom podcasts från Roberto Vacchi!

Välkommen in till www.cykla.se!

CYKLA.se är ett initiativ från Vätternrundan som 
syftar till att öka intresset för cykling i Sverige. 

.se
Svenska Spel kommer tillsammans 
Svenska fotbollförbundet tV 4, Afton-
bladet och andra sponsorer att anordna 
public viewing i de svenska storstä-
derna Stockholm, göteborg och malmö 
under fotbolls-em i Frankrike.

Här kommer man att få möjlighet att följa 
samtliga Sveriges matcher via storbilds-tv.

– Alla har suktat efter ett mästerskap och 
här ges många möjligheter att följa match-
erna, säger Håkan Solberg, 
sponsorchef på Svenska Spel.

Att Sverige kom till EM i 
Frankrike har stor betydel-
se också för det Svenska fot-
bollförbundets huvudspon-
sor Svenska Spel.

– Det är en kronjuvel som 
blivit levande, säger Håkan 
Solberg lätt poetiskt.

Svenska Spel har knutit 
till sig Marcus Allbäck som 
EM-ambassadör före och ef-
ter EM-festen för intervjuer, 
event och marknadsaktiviteter i Svenska 
spels regi. Under själva EM kommer All-
bäck dock att fokusera på sin ordinarie ar-
betsuppgift – att vara assisterande tränare 
till Erik Hamrén.

En aktivitet som Allbäck varit involverad 
i är tävlingen ”Sveriges bästa mur” som an-
ordnades inför EM.

En tävling där folk från hela landet fick 
skicka in bilder på en fem man stark mur 
och motivera varför de är bäst den bästa 
muren.

Sedan fick svenska folket rösta. Det blev 
en fem kvinnor stark mur som vann.

– Det var en rolig historia där de fick 
mura när Kim Källström och Sebastian 
Larsson sköt frisparkar på dem i samband 

Så aktiverar sig en huvudsponsor
med ett träningsläger inför EM, säger Hå-
kan Solberg.

Segrande tjejmur till rivieran
Nu åker de modiga tjejerna ner till Frank-
rike och Camp Riviera och deras aktivite-
ter där kommer att kunna följas via sociala 
medier.

Camp Riviera är platsen där många av de 
svenska fansen bor under EM. Den ligger 
i Agay drygt sex mil utanför Nice på den 
franska Rivieran.

Här finns 800 lägenheter 
och husbilsplatser. Fem av 
dem som kommer att bo här 
är vinnarna i Svenska Spels 
EM-tävling, som handlade 
om att besvara frågor foku-
serade på Sveriges EM-mot-
ståndare.

Svenska Spel kommer, i 
samarbete med andra, också 
att ordna lite roliga aktivite-
ter under själva mästerskapet.

Samarbetet med Sveriges 
fotbollsförbund sträcker sig 

tillbaka till början på 90-talet. Och det kom-
mer att fortsätta.

– Fotbollen är en så stor och fantastisk 
sport som samlar människor i alla åldrar. 
Samtidigt är det självklart en affärskoppling 
för oss. Fotbollen är det dominerande spe-
lobjektet.

Vad tycker du om den svenska eventsom-
maren i övrigt?

– Vi sponsrar ju också SM-veckan med 
nära 50 olika idrotter som avgör sina svens-
ka mästerskap. Det är ett fantastiskt evene-
mang. För vår del handlar det om ett spän-
nande år överhuvudtaget med World Cup 
i ishockey i Toronto och Handbolls-EM 
bland annat, säger Håkan Solberg.

text: håkan söderBerG

Håkan Solberg,  
Svenska Spel
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johanna larsson vann både singel och dubbel 2015 
i Båstad. ska hon höja segerpokalen även i år?



et fanns en tid – inte särskilt avlägsen alls fak-
tiskt – när deltagare i motionslopp var nöj-
da med bananhalvor, dextrosoltabletter och 
en bulle vid målgång. En liten sambaorkes-
ter i den jobbigaste backen och en t-shirt vid 

nummerlappsutdelningen var bonus. På den tiden var den 
självklara referenspunkten och kraftprovet framför alla an-
dra Stockholm Marathon.

Sedan ett par år tillbaka har kartan helt ritats om. Vill 
du springa långt? Varsågod, det finns ultralopp från 43 
km till 32 mil. Gillar du att bli nersprutad med färg? Då 
är Colorrun för dig. Tycker du om att känna samhörighet 
med 40 000 andra i likadana t-shirts? Anmäl dig genast till 
Midnattsloppet. Är elstängsel och vattenhinder din grej? 
Grattis, du har ett smörgåsbord av obstacle-lopp att väl-
ja från. Har du alltid drömt om att springa 2,42 km i full 
syntharmundering? Snöra på dig kängorna och åk till Tan-
tolunden i Stockholm. Så där fortsätter det. Snabbfotade 
arrangörer positionerar sig hela tiden med nya lopp. Del-
tagare och företag som vill synas strömmar till. 

Kvar nära bananhalvorna och bullarna finns den största 
arrangören av alla: Stockholm Marathon Gruppen. På ett 
år lockar deras lopp sammanräknade fler deltagare än nå-
gon annan men konkurrensen är kännbar. De senaste två 
upplagorna av juvelen i kronan, Stockholm Marathon, har 
inte fyllts upp alls lika snabbt som i början av 2010-talet. 

Inkallad för att vända trenden och ta Stockholm Ma-
rathon Gruppen in i framtiden är Daniel Almgren, som 
tillträdde som verksamhetschef vid årsskiftet. Med sin 
bakgrund som tiokampare på elitnivå i Hässelby SK och 
affärsutvecklingschef på Sats står han stadigt med ett ben 
i den ideella idrottsrörelsen och ett i den kommersiella 
verkligheten. 

Daniel Almgren menar att Stockholm Marathon Grup-
pen tillhör de bästa i världen på att arrangera löpartävling-
ar men att man blivit omsprungen på evenemangssidan. 

– Vi måste bli bättre på att ge folk en upplevelse utö-
ver tillfredsställelsen att ha klarat en distans, och i lopp 
som mer handlar om att ha kul som Tjejmilen och Vårru-
set måste vi verkligen lyfta eventdimensionen, säger han.

Vi springer på Norr Mälarstrand, en klassisk del av 
Stockholm Marathon-banan. Här brukar det stå mycket 
publik och löparna kan ta ut stegen igen efter Västerbron. 
Men att Daniel Almgren valde den här sträckan beror 
också på Stockholm Marathon Gruppens färskaste lopp, 
STHLM10, som går runt Riddarfjärden och har premiär 
15 juni. Vid målet i Rålambshovsparken dukas det upp till 
after run med grillfest och DJs. När Daniel Almgren pratar 
om vart Stockholm Marathon Gruppen är på väg framstår 

Kampen om löparna har aldrig varit hårdare än den är säsongen 2016. 
Stockholm Marathon Gruppen tillhör dem som har hamnat på hälarna  
i det nya landskapet där eventdelen tar allt större plats. Mannen  
som ska föra den klassiska arrangören längst fram i fältet igen heter  
Daniel Almgren. Sport & Affärer tog en löptur med honom.

vägen tillbaka

D

FAktA StoCkHoLm  
mArAtHoN GrUPPeN

Antal anställda: 16

Grundades: 1979

ägare: Hässelby SK och 
Spårvägens FK

Största loppen: Stockholm 
Marathon, Tjejmilen, Vårruset, 
Stockholm Halvmarathon, 
Bellmanstafetten, STHLM10 
och Tjurruset.

STHLM10 som en fläkt av det nya med tydligare fokus 
på upplevelse och ett socialt sammanhang. 

Men siktet är framför allt inställt på 2017. Det är då ar-
betet som nu är i full gång ska synas för deltagare och part-
ners. De sex största loppen ska få tydliga varumärkespo-
sitioner och på så sätt förenklas kommunikationen, både 
med partners och deltagare.

– Det ska kännas vilket lopp man är på, inte att det är 
gruppen som också gör Tjejmilen, Vårruset och så vidare.

Daniel Almgren konstaterar att marknaden för part-
ners är starkare än någonsin och att Stockholm Mara-
thon Gruppen med sina kända lopp och goda rykte har 
ett bra utgångsläge. Men det finns utmaningar.

– Det krävs en annan dialog och samarbete med part-
ners än det gjorde för tio år sedan. Få vill ha reklamskyltar 
i dag utan som partner vill man träffa våra deltagare och 
det ligger i vårt intresse också. En snygg och väl genom-
förd aktivering på plats längs banan eller före eller efter 
loppet lyfter evenemanget. Det är en winwin-situation om 
man får till det men det kräver också ett nytt tänk och en 
annan kapacitet än vad vi haft tidigare.

I en tid när allt fler arrangörer vill använda stadens gator 
för sina evenemang är kontakten med Stockholms stad 
kanske viktigare än någonsin. Daniel Almgren säger att 
Stockholm Marathon Gruppen har ett gott samarbete 
med staden och han hoppas staden kommer vara positiva 
även till nya lopp i gruppens regi i framtiden. 

– Vi är en ideell organisation där alla pengar går tillbaka 
till ungdoms- och breddidrott så det känns som att det 
vore mer naturligt att prioritera oss framför svenska och 
utländska eventbolag.

Hur nya många lopp det kan handla om vill Daniel Alm-
gren inte spekulera i i dagsläget men inriktningen kommer 
vara mer åt fun run- och obscable race-hållet än traditio-
nell löpning. Evenemang som är bättre anpassade för den 
stora grupp trendkänsliga motionärer som snabbt hakar 
på nya träningsformer och kanske inte i första hand iden-
tifierar sig själva som löpare.

– Lite mindre snor och blödande bröstvårtor, säger Da-
niel Almgren som samtidigt ser en möjlighets att fånga 
upp dem som fastnar för själva löpning och slussa dem vi-
dare till andra lopp inom Stockholm Marathon Gruppen. 

Själv har han satt upp ett mål för sin löpning: Inom 1-2 
år ska han springa ett marathon. Med en kropp som fått 
jobba hårt under en framgångsrik karriär som tiokampare 
vet han att det väntar många hinder på vägen till mållin-
jen. Men en rejäl utmaning är inget som skrämmer Da-
niel Almgren.

text: MartIn kIndGren  Foto: sIMon hasteGård

DANIeL ALmGreN

Ålder: 36 år

yrke: Verksamhetschef för Stockholm Marathon Gruppen

Idrottskarriär: SM-guld i tiokamp 2005, 2006, 2007, 2010. Deltagit i EM 
och VM. Avslutade idrottskarriären 2010.

Civilkarriär: Utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm, 
tog examen 2006. Arbetat som managementkonsult hos det amerikanska 
företaget McKinsey & Company och affärsutvecklingschef på träningskon-
cernen SATS.

emIlIA bjuggren, IDrottSborgArrÅD (S) StoCkholmS StAD:

Stockholm Marathon, tjejmilen och de andra 
loppen är viktiga idrottsarrangemang för 
staden. För många är loppen motivationen 
för att träna hela året och de bidrar till ett 

attraktivt idrottsliv både för Stockholmare och tillresta. 
Loppen är dessutom av stor betydelse för besöksnäringen 
och hjälper till att attrahera turister både från resten av 
landet och världen.
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midnattsloppet Stockholm utökar 
sina kringarrangemang för att fira att 
eventet fyller 35 år. Dessutom utveck-
lar Adidas och Stadium sin försäljning 
kring loppet.

En av de större förändring-
arna under 2015 var att 
Adidas gick in som ny hu-
vudsponsor för Midnatts-
loppet tillsammans med 
Stadium. Deras medverkan 
innebar bland annat ett 
nytt försäljningstält på 

Zinkensdamms IP under Midnattsloppet Stockholm.
– Utöver det fortsatte vi utveckla kringarrangemang-

en. Vi får fortsatt högt betyg av våra deltagare, men 
samtidigt efterfrågas mer musik. Vi lyssnar och gör som 
de säger, berättar Göran Qvarfordt, vd för Midnattslop-
pet Nordic AB.

Att Midnattsloppet Stockholm fyller 35 år kommer 
uppmärksammas med 35 kringarrangemang, fler än tidi-
gare år. Under vintern har arrangörerna dessutom gjort 

Ingen resultaträkning eller tidtagning, 
men gott om färg. the Color run skiljer 
sig från många andra lopp.

På kort tid har The Co-
lor Run växt till världens 
största eventserie med 
flera miljoner löpare över 
hela världen. Deltagarna 
lockas inte av snabba tider 
eller fina priser utan tar 
gärna god tid på sig för att 
bli träffade av det färgpul-

ver som funktionärerna kastar på dem.
– Det är en färgstark fest för hela familjen. Alla deltar 

på lika villkor och det finns ingen åldersgräns, säger täv-
lingsledare Tomas Stålmarck.

The Color Run, som blev först i Europa med att ar-
rangera ett kvällslopp förra året, arrangerar i år två 
kvällslopp i Göteborg och Stockholm. Dagloppen har 
dock blivit färre och i år arrangerades det två stycken, i 
Lund och Stockholm.

– Det är en naturlig utveckling på vårt koncept där 
vi går ner i antal och ser till att få riktigt bra kvalité på 
dem. Vi gör färre, men värre helt enkelt. Sen har vi fått 
bra stöd från just dessa kommuner vilket är viktigt.

Färgrikt lopp med lika villkor
 

Stora förväntningar
Många deltagare återvänder år efter år. Tomas Stålmarck 
anser att den största utmaningen är att ständigt utveck-
la loppen för att leva upp till de stora förväntningarna. 

– Vi försöker hela tiden bli bättre. I år hade vi en ex-
tra färgzon och en park för yngre familjemedlemmar 
med olika aktiviteter. På dagloppen och nattloppen kom-
mer många spännande nyheter. 

Loka Crush är fortfarande en av eventets största 
sponsorer och nya för i år är O.B. från Johnson & John-
son samt Skittles.

– Alla partners kommer finnas på plats i olika ut-
sträckning.

text: pIerre eklund

the Color run
StOCKHOLM 22/5 
OCH LuND 28/5 SAMt 
GötEBORG (NIGHt) 
10/9 OCH StOCKHOLM 
(NIGHt) 17/9

mIDnAttSloppet
StOCKHOLM 13/8, 
GötEBORG 20/8, 
MALMö 27/8 OCH 
HELSINGFORS 3/9 Franchisetagare: 

Golazo Group  
(där BNC numera ingår)
Antal deltagare: Mel-
lan 5 000 och 10 000 
per lopp.
medier: Nationell press
omsättning: Vet ej
Sponsorer: Loka, O.B. och Skittles.
Funktionärer: Cirka 200
Premiärår: 2012, i Sverige 2014
Hemsida: http://thecolorrun.se/

ägare: Hammarby IF Friidrott
Antal deltagare: Taket på loppen är 44 000 i 
Stockholm, 16 000 i Göteborg, 12 600 i Helsingfors 
och 8 000 i Malmö.
Sträcka: 10 kilometer
mediapartners: Runner's World,  
RixFM, Clear Channel
Sponsorer: Stadium och Adidas samt Cloetta och 
Finnair m.fl.
Funktionärer: Cirka 2 500
Premiärår: 1982
Hemsida: www.midnattsloppet.com

midnattsloppet jubilerar
en förändring av webbplattformen och anpassat den 
bättre med sökordsoptimering.

– Vi ska lägga mer resurser på den digitala marknads-
föringen. Andra nyheter är att vi flyttar in det populära 
loppet MiniMil för knattar upp till åtta år till Zinkens-
damm. Det blir en snygg inramning med många barn 
inne på Zinken.

 
Samarbete med runacademy
2016 kommer Adidas och Stadium att ytterligare ut-
veckla försäljningstältet på Zinkensdamms IP. Före-
tagen bidrar till att öka upplevelsen för löparen med 
aktiviteter utefter banan på Midnattsloppets lopp i 
Stockholm, Göteborg, Helsingfors och Malmö. Nya part-
ners för i år är bland annat Cloetta med Kexchoklad 
och Finnair.

– Vi har också ett nytt samarbete med Runacademy 
där vi lägger en del krut på träningsrelaterat innehåll. Vi 
vill hjälpa deltagarna att komma i ännu bättre form och 
klara sig från skador.

text: pIerre eklund

Motgångar, envishet,
framsteg och stora segrar.
Allt ger energi, på din arena.

Linköpings kommun

linkoping.se

Det är sällan enkelt. Att göra den perfekta kickflipen, 
att disputera inom visualiseringsteknik, att vinna ett 
glimrande guld, att ta en banbrytande innovation ut 
på marknaden, att bli seedad som etta, att få en genial 
idé att bli verklighet. Allt kräver kunskap, envishet 
och en aldrig sinande tro på att lyckas. I dag har över 

150 000 människor och 14 500 företag valt att leva, 
växa och utvecklas i Linköping, för att förverkliga sina 
drömmar och nå sina mål. Därför skapar vi arenor för 
allt från vardagsmotion till elitidrott, från kreativt 
skapande till forskning i världsklass, från motgångar 
till seger – arenor för allt som ger energi.

vägen tillbaka
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pArtIlle Cup
4–9 juLI I GötEBORG

Arrangör: IK Sävehof
Antal deltagare: Cirka 21 000 från 46 nationer. 
50% män, 50% kvinnor
medier: Lokal-tv, lokal radio, svensk och interna-
tionell press, egna webb-sändningar.
Sponsorer: Intersport, Hummel, GB Glace, 
Liseberg, Kopparbergs, Nordstan, Skånemejerier, 
Pågen, Hallon, Pac, Greenfood, Folktandvården och 
Sport & E.
omsättning: Cirka 35 miljoner kronor (2015)
turistekonomisk omsättning:  
110 miljoner kronor (Göteborg & Co)
Sponsring: 3 miljoner kronor (2015)
Biljetter, deltagaravgift och övrig försäljning: 
24 miljoner kronor (2015)
Funktionärer: 1 500

bArnenS ö 
HELA SOMMAREN.
LINGSLÄtö, GRANö 
OCH SALNö I  
VÄDDö SOCKEN, 
NORRtÄLjE KOMMuN.

Arrangör: Stiftelsen Barnens dag som drivs av 
Stockholm Stad och Nacka kommun med ekono-
miskt bidrag från Gålöstiftelsen
Antal deltagare: Cirka 4 000 barn på kollo 2016 
och flera idrottsföreningar under våren
kostnad: 50–350 kr per dag, beroende på om 
man bor i Stockholm eller Nacka. Avgiften varierar 
med familjens inkomst. 
omsättning: 50 miljoner kronor (2015).
Sponsorer: Till största delen självfinansierad. I 
början av 1900-talet skänkte företag och privat-
personer medel som har byggt upp verksamheten. 
Wallenstam bidrar idag genom att renovera kollot 
Östergården.
Premiärår: 1905
Hemsida: www.barnenso.se

VärlDSungDomSSpelen
1–3 juLI 2016.
uLLEVI, GötEBORG

Arrangör: Örgryte IS
Antal deltagare: 3 500 st från 
360 föreningar och ca 20 länder
Antal grenar: Totalt 194 st
medier: Lokal och nationell 
press. Webbsänds
omsättning: Drygt 2 miljoner kronor (2015)
Sponsorer: Intersport, Asics, Scandic Hotels
Sponsring: 250 000 kronor (2015)
Biljetter, deltagaravgift och övrig försäljning: 
950 000 kronor (2015)
Funktionärer: 300
Premiärår: 1996
Publik 2015: Cirka 5 000/dag
Hemsida: www.vuspel.se

Som världens största handbollsturne-
ring för barn och ungdomar finns det 
ett globalt intresse för partille Cup. 
I år utökar turneringen sin satsning 
på livestreaming för att ge anhöriga 
chansen att se finalerna oavsett var i 
världen de befinner sig.

I början av juli förvandlas Heden till Partille Cups aktivi-
tets– och sponsorområde. I år flyttar turneringen även 
in på konstgräset på Nordens största multiarena, Priori-
tet Serneke Arena.

– Med sex handbollsplaner på den nya arenan får vi 
totalt över 20 planer i Kviberg, vilket leder till att at-
mosfären, stämningen och festen ökar på spelområdet. 
Kviberg kommer bli nästan lika stort som Heden, säger 
Fredrik Andersson, generalsekreterare för Partille Cup.

Förra året fick samtliga deltagare ett armband som 
var kopplat till en app med information om respektive 
deltagare, och Fredrik Andersson berättar att armban-
det blev en succé. Nu utökar Partille Cup sin digitala ut-
veckling genom att livestreama utvalda gruppspelsmat-
cher och samtliga finaler.

– Vi har byggt en plattform för det så du kan följa 
matcherna i mobilen eller på dator och iPad. Syftet är 
att öka tillgängligheten för dem som inte kan vara på 
plats. Bor du i Brasilien kan du nu se din dotter eller son 

göteborg missade Vm i friidrott 2021, 
men kan glädja sig åt att den inter-
nationella friidrottstävlingen Världs-
ungdomsspelen fortsätter att locka 
tusentals barn och ungdomar från hela 
världen.

I år är det 20 år sedan Örgryte IS Friidrott startade 
Världsungdomsspelen som genom åren har blivit ett 
evenemang som har gjort föreningen känd även utan-
för Norden. Varje år mobiliserar Örgryte IS Friidrott 300 
funktionärer som ställer upp för att göra spelen möjliga.

– Att ha något att samlas kring och vara stolt över har 
skapat en god sammanhållning och gjort att vi har fått 
en stark funktionärskår som inte många föreningar har. 
Det tog många år innan vi fick ekonomi i det här, men nu 
är det en årlig stabil inkomst för föreningen, säger den 
rutinerade tävlingsledaren Per Crona som är pappa till 
ungdomstävlingen.

Utbyte med Scandic Hotels
Intersport och Scandic Hotels är två stabila samarbets-
partners som inte bara sponsrar Världsungdomsspelen 
utan har stort utbyte av den. I skrivande stund har det 
genomförts över 2 500 rumsbokningar på Scandic Hotels 
med koppling till Världsungdomsspelen.

– Det är fler än vi någonsin har haft. Många gånger 
bygger sponsringen på en tjänst eller tillgång till utrust-
ning. Företaget Leica har genom åren ställt upp med 
mätutrustning utan att ta en krona betalt vilket är värt 
mycket för oss. Det hade annars varit en stor kostnad.

Förra året var första året som delar av Världsung-
domsspelen sändes direkt via webb-tv. Företaget Sport-
way låg bakom produktionen som byggdes upp med fyra 
kameror samt en intervjuposition.

världsungdomsspelen stabil och 
populär bland unga friidrottare

Global publik på Partille Cup

eken Cup stärker handboll och 
goda värderingar

eken Cup
18–21 juNI

Arrangör: HK Cliff, 
AIK och GT Söder.
Antal deltagare: 
Över 500 lag
medier: Lokala och regionala medier
Sponsorer: Klein’s Kitchen, Gudruns.
Samarbetspartners: Tallink Silja, Sportsground, 
Arla, Quality Hotel Globe, All event & sales, Ben 
& Jerry’s, Stockholm stad, Sporrong, Tjäna mera, 
Svensk Handboll.
omsättning: Cirka 4 miljoner kronor (2015)
Premiärår: 1976
Hemsida: www.ekencup.se

Varje år besöker tusentals barn bar-
nens ö i Stockholms norra skärgård för 
sommarlovsaktiviteter och kollo. med 
sina stora faciliteter lockar ön även 
idrottsföreningar som vill anordna lä-
ger för föreningens barn och ungdomar.

I mitten av 1900-talet var det vanligt att barn och ung-
domar fick åka på kollo under sommaren, och i Stock-
holm är det många som har fina minnen från Barnens Ö. 
De senaste åren har intresset för kollo återigen ökat. 
Förra året besökte 3 000 barn och ungdomar Barnens Ö, 
ett antal som kommer att öka med minst tusen barn i år.

– Att det ökar tror jag beror på att man har gjort sto-
ra satsningar på att få ordning på alla hus och att sam-
hället i stort börjar titta på barnens behov igen. Här får 
de möjlighet att träffa barn från andra stadsdelar som 
de annars inte träffar, säger Lennart Arrhenius, vd Stif-
telsen Barnens Dag som driver Barnens Ö.

Lockar idrottsföreningar

Totalt finns över 18 kollogårdar med olika aktiviteter 
som musik-, teater– och scenkollo. Med sina många an-
läggningar lockar ön även idrottsföreningar som vill 
spendera ett par dagar med samkväm och träning.

– Föreningarna är här under våren fram till sommar-
lovet. Djurgårdens IF är en förening som brukar åka hit 
och ser fördelar med att ha ett stort gemensamt boende 
för mellan 40 och 100 personer, och flera fotbollsplaner 

Stora möjligheter för  
sport på Barnens ö

på Granö gård och Granbo hölls en gång varje år ”olympiska spel” för kollobarnen på Barnens ö. här fot-
bollsplanen i Granbo någon gång under 60-talet (vänster bild). Idag är sammanhållningen precis lika bra.
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marknadsför handboll
Eken Cup arbetar för att sprida handbollen i alla nivåer. 
De senaste åren har turneringen haft prova på-verksam-
het för barn mellan sju och tolv år, vilket lockade 300 
personer 2015. För att göra handboll roligt för de allra 
yngsta fick samtliga 150 lag i miniturneringen spela final 
som avslutades med medaljutdelning till alla spelare. 
Eken Cup är dessutom med och marknadsför dam-EM i 
handboll som i år spelas i Sverige.

– Vi kommer göra ett event med förbundet och deras 
sponsor Kempa. Förhoppningsvis kommer både dam– 
och herrlandslagsspelare ner till fältet och hjälper till 
med biljettförsäljningen.

För arrangörerna är det viktigt att skapa samarbeten 
med företag och organisationer som delar deras värde-
ringar. I höstas blev det klart att Intersport går in som 
partner och bygger upp en affär under cupen. 

– Det är roligt att få in seriös partner som vill arbeta 
långsiktigt. Får vi en förfrågan från ett företag som inte 
delar vår syn tackar vi nej. Stora delar av våra intäkter 
kommer från våra försäljningar och vi fortsätter jobba 
med matleverantörer som Klein's Kitchen, som levererar 
över 35 000 luncher varje dag i Stockholm, och Gudruns, 
förklarar Magnus Birath.

handbollsturneringen eken Cup är mer 
än bara matcherna på gubbängsfältet. 
på eken Cup står Fn:s barnkonven-
tion, mänskliga rättigheter och tydliga 
värderingar alltid i centrum – oavsett 
om det gäller match eller nya sponsor-
samarbeten.

Förra året, när den 40:e upplagan av Eken Cup firades, 
spelades finalerna för Seniorer och Special Olympics Cate-
gory på Tele2 Arena istället för klassiska Gubbängsfältet. 
Eftersom flytten blev en succé lade Eken Cup ut en fråga på 
webben var finalerna 2016 borde spelas. Tele2 Arena fick 
82 procent av rösterna.

– Vi frågade Tele2 Arena om det gick att spela där 
i år, men fick besked i april att arenan skulle lägga om 
gräset just dessa datum. Det är bara att göra ett nytt 
försök nästa år, säger Magnus Birath, tävlingsansvarig 
Eken Cup.

Ända sedan 2008 har Eken Cup byggt turneringens 
grund kring FN:s barnkonvention och tydligt poängterat 
vikten av att känna sig trygg och säker på Gubbängsfäl-
tet där alla ska respektera motståndare, domare, ledare 
och föräldrar. 

– Inrapporteringen från domarna vad gäller dåligt 
uppträdande har minskat. Varje år delar vi och Stock-
holms Handbollsförbund ut utmärkelsen ”Ett himla bra 
lag” till ett lag där vi tittar på många olika aspekter. Vi 
driver även sociala projekt som ”Härs och tvärs” för 
barn med funktionsnedsättning och "Respect The Refe-
ree" som vi spridit inom svenska cuptouren.

– Det blev väldigt bra och överträffade mina förvänt-
ningar. I år ska vi sända två av tre dagar och ha mer av 
en studio med intervjuer. Att kunna erbjuda detta ger ett 
mervärde för deltagarna och deras anhöriga.

spela i finalen.
Partille Cup, som har kvar sina största sponsorer Hum-

mel och Intersport, är inget idrottsevent där partners 
främst söker business-to-business. Istället är det den 
stora gruppen deltagare, ledare och anhöriga som är in-
tressant för partners. Målgruppen nås året om via olika 
informationskanaler.

– För att göra affärer behöver du alltså inte vara på 
plats. Även om vi når 50 000 ungdomar via sociala me-
dier är det främst ledarna som vi kommunicerar med. Ett 
exempel är Andreas och Thomas Ravelli som ger lagen 
möjlighet att tjäna pengar inför resan genom att sälja 
Ravellis produkter, förklarar Fredrik Andersson.

i närheten av boendet. Här går det kombinera träning 
med roliga aktiviteter. 

Lennart Arrhenius är förvånad över att det inte finns 
ett större intresse från Stockholms fotbollsföreningar 
att använda Barnens Ö till en fotbollscup under våren. 

– Vi kan inte konkurrera med Gothia Cup, men har så 
många kollogårdar att vi skulle kunna ha en större cup 
med derbyn mellan Stockholmslagen.
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Från och med 2017 är det inte 
tillåtet att utse vinnare i cuper  
för barn under 13 år. Det är en 
 inställning som turneringen  
winning ground framgångsrikt  
har anammat sedan 2014.

Tillsammans med Linköpings kommun och Öst-
ergötlands Fotbollförbund arrangerar fyra för-
eningar BK Derby, BK Tinnis, Hjulsbro IK och IK 
Östria Lambohov – en fotbollsturnering för tjejer 
som bygger på Winning Ground, ett motto från EM 
i fotboll för damer 2013 som spelades i bland an-
nat Linköping. Redan från start valde festivalen 
att inte ha resultaträkning i sina matcher för att 
minska kraven och tävlingshetsen på barn och 
ungdomar. I höstas tog Svenska Fotbollförbundet 
beslutet att ta bort resultaträkning upp till 13 år i 
cuper och serier från och med 2017.

– Vi var föregångare. Tanken är att alla ska få 
spela lika många matcher där resultatet inte räk-
nas. Fördelen är att ledare och spelare kan lägga 
bort press och istället fokusera på att ha roligt 
med fotboll. Vi ser Winning Ground som en festi

texter: pIerre eklund

Alla är vinnare i winning Ground

wInnIng grounD
57 AuGuStI

Arrangör: Östergötlands Fotbollförbund i 
samarbete med BK Derby, BK Tinnis, Hjulsbro IK, 
Linköping FC och IK Östria.
Antal deltagare: Över 50 lag och 900 
deltagare
medier: Lokala och regionala medier, radio, 
sociala och digitala kanaler.
Huvudsponsor: Länsförsäkringar Östgöta.
Supporters: Kreativ Kraft, Scandic, Arkitektko-
pia, ICA Maxi, Indigrow, Ravelli, Stångåstaden, 
Städarna i Sverige AB, Returpack, Tekniska 
Verken-Bixia, Lejonfastigheter, Linköpings-
posten, Dukaten, Fotofabriken, Möllers Group, 
RamiRent, Mc Donald's, Rejmes och Östsvenska 
Handelskammaren.
Samarbetspartners: Linköping kommun, 
Futebol dá força, Olika Förlag,
omsättning: Cirka 600 000 kronor (2015)
Antal funktionärer: Cirka 150
Premiärår: 2014
Hemsida: www.winningground.se

IDrottenS DAg AlmeDAlen
6 juLI ALMEDALEN

Arrangör: Riksidrottsförbundet
Aktiviteter: Prova-på-idrotter och medver-
kan i idrottspolitiska frågor i Almedalen.
medier: Nationellt i tidningar och tv
Premiärår: 2013
Hemsida: www.rf.se/Arbetsrum/Almedalen

IDrottenS DAg hAgApArken
11 SEptEMBER HAGApARKEN

Arrangör: Riksidrottsförbundet, Stockholms 
Idrottsförbund, Solna stad, Stockholms stad, 
Kungliga Hovstaterna, Solna Idrottsförening-
ars Samarbetsorganisation samt AIK Friidrott. 
Aktiviteter: Prins Daniels lopp, Hagaloppet 
och prova-på-idrotter i Hagaparken.
medier: Nationellt i tidningar och tv
Sponsorer: Ica och NeH
Premiärår: 2013
Hemsida: www.rf.se/hagaparken

IDrottenS DAg lInköpIng
DAtuM: 27 AuGuStI LINKöpING

Arrangör: Linköpings kommun och 
Linköpings Idrottsförbund, de lokala idrotts-
föreningarnas intresseorganisation.
Aktiviteter: Prova-på-idrotter på Stångebro 
sportfält i Linköping.
medier: Lokal media
Premiärår: 2016
Hemsida: www.linkopingsif.com/IdrottensDag

Stadium Sports Camp, som firade 20-årsjubileum för-
ra året, fortsätter att växa. I år utökas programmet i 
norrköping med ännu en idrott och från och med 2017 
etableras Stadium Sports Camp även i halmstad.

Med 18 huvudidrotter är Stadium Sports Camp Sveriges största sportläger. 
Initiativtagarna Stadium och Norrköpings kommun arbetar ständigt med att 
bredda lägret för att möta alla tänkbara deltagare. 

– Vi vill nå sportintresserade i alla åldrar och har både dag– och övernatt-
ningsläger. De senaste åren har vi tillfört både konståkning och golf. I år utö-
kar vi med badminton som kommer att kunna utövas under en hel lägervecka 
i sommar, förklarar Helena Frykholm, projektledare vid Stadium Sports Camp.
 
trevägssamarbete
Stadium Sports Camp erbjuder aktiveter för barn med funktionsnedsättning och 
rörelsehinder och delar varje år ut friplatser till barn och ungdomar som inte 
har möjlighet att komma till lägret av sociala och socioekonomiska anledningar.

– Oavsett förutsättningar finns det möjlighet att idrotta hos oss. Vi har 
även ett fungerande trevägssamarbete med kommunen och föreningarna i 
staden. En bra relation gynnar alla. Det lyfter staden och sätter den på kartan.

Förutom Norrköping har Stadium Sports Camp läger i finska Espoo. För att 
fortsätta växa har general manager Marcus Grapne undersökt möjligheten 
att expandera med läger i ytterligare en svensk stad från och med 2017.

– Valet föll på Halmstad. Föreningarna och kommunen har bara varit posi-
tiva samtidigt som de har bra arenor, berättar Helena Frykholm.

I Halmstad är de förstås nöjda med att Stadium Sports Camp ska etablera 
sig i staden.

– Vi är verkligen glada att det nu är klart och ser en rad fördelar med Stadi-
um Sports Camp, säger Ann Johansson, chef på Halmstad Convention Bureau.

Intäkter till kommunen
Organisationen, som ingår i det kommunala destinationsbolaget Destination 
Halmstad, bistår och lotsar dem som vill förlägga nationella och internatio-
nella evenemang i regionen. Under våren var staden värd för OS-kval i bord-
tennis och 2018 stundar lag-VM i samma sport. I sommar arrangeras livrädd-
nings-VM och årliga beachvolleylägret Summersmash Tylösand. Med Stadium 
Sports Camps fina utveckling i Norrköping i åtanke har Ann Johansson stora 
förväntningar på eventet.

– Det ger kommunens ungdomar en chans att prova på olika sporter. För-
eningar får dels möjlighet att rekrytera nya medlemmar och dels få intäkter 
till sin verksamhet. Det ger också besöksströmmar till vår destination som 
gynnar näringen. Vi kommer att jobba aktivt tillsammans med organisatio-
nen för att Stadium Sports Camp ska bli lika kvalitativt och framgångsrikt 
som i Norrköping.

val och helhetsupplevelse där matcherna utgör 
en del, säger Andreas Greén, projektledare för 
Winning Ground.

Attraherar företag
Linköpings kommun har ända sedan start finan-
sierat delar av Winning Ground genom den så 
kallade Fotbollsfonden, där kommunen lade en 
miljon kronor inför 2015 och 2016.

– Utöver det har vi olika partners som stöttar 
med ekonomiska bidrag eller tjänster och produk-
ter som vi behöver för att genomföra festivalen. 
Alla sponsoravtal är inte klara för 2016, men vi 
ser att det finns ett intresse för vår värdegrund.

Winning Ground fokuserar mycket på förebil-
der och drömmar. I år arrangeras bland annat ett 
kändisparty där deltagarna får träffa förebilder 
från Linköpings FC och andra 
 topplag.

– Drömmar och  
inspiration är några av 
framgångsfaktorerna 
 i Winning Ground. 

Halmstad nästa för 
Stadium Sports Camp

StADIum SportS CAmp
26 juNI–23 juLI I NORRKöpING

Initiativtagare: Stadium och Norrköpings kommun
Antal deltagare: Cirka 7 000. 51,5% killar och 48,5% tjejer.
medier: Lokal och nationell press
omsättning: Stadium Sports Camp är ett icke vinstdrivande bolag, 
allt eventuellt överskott går direkt tillbaka till föreningslivet.  
Cirka 28 miljoner kronor.
Huvudsponsorer: Halebop, O’boy, Swedbank, Postnord
Sponsring: 1,2 miljoner kronor (2015)
Biljetter, deltagaravgift och övrig försäljning: Cirka 18 miljoner 
kronor (2015)
Antal ledare: 1 000
Premiärår: 1995 
Hemsida: www.stadiumsportscamp.se

Barnen i fokus på Idrottens dag
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Idrottens dag växer för varje år. I år 
kommer till exempel alla barn som 
kommer till hagaparken i höst att 
få prova på över 50 olika idrotter.

På initiativ av prins Daniel startade Idrottens dag 
Hagaparken för fyra år sedan för att uppmärk-
samma barn– och ungdomsidrott. Barn och ung-
domar kan kostnadsfritt medverka i Prins Daniels 
lopp och testa olika prova-på-idrotter. Bakom 
eventet står bland annat Riksidrottsförbundet 
som leder projektet.

– Det är en jättebra familjeaktivitet där barnen 
får möjlighet att prova på olika idrotter. Förhopp-
ningsvis lockar det fler barn till idrotten, säger 
Annika Nykvist, projektledare på Riksidrottsför-
bundet.

Ica, som sponsrar Riksidrottsförbundet och 
SM-veckan, finns på plats i Hagaparken med ett 
mattält.

– Vår profilleverantör NeH har ingen aktivering 
på plats, men ser till att vi får den fina ”bran-
ding” som vi har på området.

 
konceptet sprids i landet
Idrottens dag arrangeras också i en mindre skala i 

Almedalen där fokus ligger på att lyfta fram idrotts-
politiska frågor om just barnidrott. Annika Nykvist 
berättar att det pågår diskussioner kring hur kon-
ceptet ska spridas till fler orter i Sverige. Linkö-
pings kommun och intresseorganisationen Linkö-
pings Idrottsförbund har redan anammat idén och 
arrangerar i år Idrottens dag för första gången 
vid Stångebro sportfält.

– Upp till 40 olika idrotter beräknas medverka 
varav flera är mindre kända sporter som under-
vattensrugby, roller derby och drill. Kommunen fi-
nansierar våra anställningar och nu när ett flertal 
föreningar är anmälda ska vi lägga mer fokus på 
sponsorrekrytering, säger Emmy Karlsson, pro-
jektledare Idrottens dag Linköping. 

den 11 september inviger prins daniel Idrottens dag i hagaparken.

ANNONS     HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA AB    ANNONS
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www.almedalsveckan.info/event/user-view/33685?redir 

Peter Rohmée, 
analytiker Sveriges 
främsta idrotts- 
kommuner, 
Sport & Affärer

David Lega, 
kommunalråd, 
Göteborgs stad

Anders Ramsby, 
fritidschef, Halmstad

Bo Ronsten, 
distriktsidrottschef, 
Gotlands Idrottsförbund 

Carl-Johan Ingeström, 
vd, Visit Södra Dalarna

Glenn Rytterfjell, 
marknadschef, 
Lidköpings kommun

Håcan Nilsson, 
moderator, 
Sparbanken Skåne

Olof Öhman, 
OS-utredare, 
Stockholms Stad

Pehr Palm, vd, 
Event in Skåne

Per Schöldberg, 
kommunalråd, 
Växjö Kommun

Per Viberg, 
ägare, O´Learys, Visby

Träffa oss under Almedalen!
Sport & Affärer deltar under hela Almedalsveckan. Besök oss gärna i vårt tält, 
plats 201 vid hamnplan. Här delar vi ut det här numret och gör intervjuer eller tar 
en kopp kaffe med dig. Den 7 juli arrangerar tidningen tillsammans med Destina-
tion Gotland ett seminarium på restaurang O´Learys på Strandgatan. Rubriken 
för seminariet är ”Idrottens samhällsroll – idrott som motor för kommunal och 

regional utveckling”. Här diskuterar vi hur samhälle, idrott och näringsliv kan 
arbeta mer framgångsrikt med frågor som integration, spontan-, bredd- och 
elitidrott, evenemang, arenautveckling och destinationsmarknadsföring.
Seminariet börjar kl 11.30 och slutar ca 13. Därefter sker studiebesök på Visbys 
nya arena ICA Maxi Arena.

Har du frågor kontakta gärna Gustaf Berencreutz, Sport & Affärer, 070–73 03 521 eller Johan Lindvall, Destination Gotland: 070–713 34 35, Hjärtligt välkommen! Kom i tid. Antalet platser är begränsade.

18

ANNONS     HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA AB    ANNONS

IDrotteNS ö

Under samlingsnamnet "Idrottens Ö" ska-
par Gotlands Idrottsförbund och Destina-
tion Gotland en kombination som lockar 
allt fler att ta färjan över till Visby. Tävling-
ar, årsmöten och konferenser mixas med 

Allt fler reser till idrottens ö

FAktA GotLAND:
Folkmängd: 57 391 (31/12 
2015)
Antal turister årligen: 
Ca 800 000
yta: 3 140  
kvadratkilometer (Närmast 
identisk med Mallorcas).
Längd: Fårö-Hoburgen 
176 km
Bredd: 52 km
Högsta punkt: Lojsta Hed, 82 m ö h
Antal idrottsföreningar på ön: 186

FAktA IDrotteNS ö
• Ett samarbetsprojekt mellan idrottsrörelsen 
på Gotland och besöksnäringen. Startades redan 
1985 och drivs nu av Gotlands Idrottsförbund och 
Destination Gotland.
• Resor, boendepaket och kringaktiviteter erbjuds 
till förmånliga priser i samband med olika idrotts-
evenemang, läger eller möten på ön.
Antal arrangemang i "Idrottens ö-koncep-
tet" under 2016: 78
evenemang i urval: Gotland Enduro Champion-
ship (motorsport) , Gotland Boulder Session  
(klättring), Gotlandsbrytet (armbrytning), Stånga- 
spelen (gutnisk idrott), Östersjöveckan (bordten-
nis), Visbyspelen (boule), Rauk'n roll (Roller 
derby), Gutegalan (friidrott)
Beräknat antal gästnätter: Omkring 90 000

natur– och kulturupplevelser. Något som 
under fjolåret resulterade i närmare 90 000 
gästnätter på ön.
 
mycket i pipeline
Nu planeras för att locka både internatio-
nella arrangemang och att i ännu högre 
grad rikta sig mot Riksidrottsförbundets 
olika specialförbund.

– Det här går att utveckla på alla nivåer. 
Från Zlatanbesök till mindre möten inom 
distrikten. Vi har hur mycket som helst i 
pipeline, säger Johan Lindwall, marknads-
chef för Destination Gotland.

Maria Modig, chef för kultur– och fri-
tidsnämnden, poängterar konceptets bety-
delse för hela bygden.

– Det är utvecklande för idrottsutövar-
na som finns här på ön. Idrotten är en 

profilbärare som är viktig både för mo-
tionärer och folkhälsan. Det skapar en-
gagemang som i förlängningen kan leda 
till att vi blir fler på Gotland, säger Ma-
ria Modig.

Idrotten sköter arrangemangen när det 
gäller exempelvis läger, cuper, tävlingar och 
andra möten med sporten som bas. Ansva-
ret för resor, boende, mat och eventuella 
utflykter hamnar hos Destination Gotland.

– Var och en gör vad den är bra på. Vi 
fortsätter att utveckla vår idrott på alla plan 
och bli allt mer professionella i det vi gör. 
Det ger en vinning för alla parter, säger Bo 
Ronsten, distriktsidrottschef på Gotlands 
Idrottsförbund.

Idrottens Ö-konceptet har funnits i över 
30 år. Men det är först under de senaste 
åren det tagit fart på allvar. Antalet gästnät-

Låt idrotten göra vad den är bäst på. Och låt turist– och besöksnäringen 
vara expert på sin del. Resultat: Ett unikt samarbetsprojekt som varje år 
lockar tiotusentals idrottsintresserade besökare till Gotland.

ter inom Idrottens Ö-arrangemangen har 
ökat från drygt 45 000 till över 86 000 un-
der perioden 2005-2015.

 
mot nytt rekord
Och nästa år pekar allt mot ett nytt "gäst-
nattsrekord". Då kommer Gotland att vara 
värd för Island Games där aktiva från hem- 
ön får möta idrottare och kulturer från 
drygt 20 andra öar runt om i världen. De 
senaste åren har tävlingarna avgjorts på 
Bermudas och på Jersey.

– 3 000 aktiva kommer att bo här un-
der en vecka. Dessutom har många med sig 
släkt och vänner. Det finns all anledning att 
tro på ett rekordår, säger Johan Lindwall.

I år finns 78 arrangemang på Idrottens 
Ö-listan. Störst är klassiska endurotävling-
en Gotland Grand National som numer 
heter Gotland Enduro Championship och 
körs i sex deltävlingar under året. Där räk-
nar man med runt 20 000 gästnätter.

 
Stimulanspeng

– Sedan har vi en fallande skala ned till 
den lilla kampsportklubben som under 
fjolåret hade knappt tio gästnätter för sin 
träff, säger Bo Ronsten.

Gotlandsidrotten har också i år instiftat 
en "stimulanspeng" för föreningar eller spe-
cialdistriktsförbund som vill starta ett nytt 
evenemang eller utveckla ett befintligt.

– Vi har delat ut 35 000 kr och jag tycker 
vi har en tydlig och stabil utvecklingspro-
cess i projektet, säger Bo Ronsten.

Samtidigt har man också börjat rikta 
blickarna mot ett internationellt perspek-
tiv. Med en nybyggd inomhusarena har 
tankar på att arrangera landskamper och 
större turneringar dykt upp.

– Inget är spikat ännu men för oss är det 
en spännande inriktning, säger Bo Ronsten.

text: urBan tjernBerG

Stärkt trio på Idrottens Ö.  
Från vänster: Bo Ronsten, Johan Lindvall och Maria Modig.
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Johan har en karriär bakom sig som varumärkes– och 
sponsringschef för Svenska Spel vars huvudkontor också 
det är beläget på rosornas ö. Han har arbetat som repor-
ter och programledare inom radio och tv och innehade 
senast en tjänst på rättighetsföretaget Generate som han 
avslutade i oktober ifjol.

Vad ser du som din största utmaning med din nya 
tjänst?

– Att få så många som möjligt att välja oss när de ska åka 
till Gotland. Vi har i år hamnat i en ny konkurrenssituation 
med Gotlandsbåten. Så vi måste vara på tårna. Historiskt 
sett så är det vi som drivit marknadsföringen och bilden av 
Gotland. Här vill vi att fler är med och tar ansvar.

hur ser du på den nya konkurrenssituationen?
– Det är DG som är livsnerven. Vi ombesörjer passa-

gerartrafiken året runt men även transport av fordon och 
mat. Skulle vi stå still stannar allt på ön. Den nya aktören 
går in 16 veckor per år under sommaren och plockar rus-
sinen ur kakan.

kan du nämna något nytt som ni iscensatt i år?
– Ja vi fortsätter med succékampanjen ”Jorden runt på 

johan Lindvall är nytillträdd marknads– och 
försäljningschef på Destination Gotland i 
Visby, ett bolag som bedriver båttrafik året 
runt mellan fastlandet och ön. Han har där
med en nyckelroll med målet att locka en 
växande skara besökare till Gotland.

en ö” i en uppdaterad version (Över 65 000 nedladd-
ningar på YouTube. Red. anm.) som lyfter fram Gotland 
på ett smakfullt sätt. Här frammanas bilden av ön som ett 
exotiskt och mycket starkt semesteralternativ, helt i nivå 
med en rad internationellt kända destinationer.Vi bearbe-
tar i år västra Sverige och Skåne mer intensivt än tidigare. 
Det är nytt. Stockholm och Mälardalen är vårt viktigaste 
upptagningsområde men vi måste hitta nya resenärer från 
andra områden i landet.

Vilka fördelar ser du med gotland som destination? 
– Att man till en rimlig penning kan uppleva känslan av 

utomlands i Sverige.
Vi kan erbjuda så många upplevelser. Alltifrån konfe-

renser, läger, nöjen och evenemang, sol, bad och god mat 
till kultur och en unik natur. Tillgängligheten är fantastisk 
oavsett om du cyklar, vandrar eller åker bil. 

DeStINAtIoN GotLAND
Föddes: 1998 och är idag ett helägt dotter-
bolag till Rederi AB Gotland.
Bedriver: På uppdrag av svenska staten färje-
trafik mellan Visby, Nynäshamn och Oskars-
hamn. Nuvarande avtal med Trafikverket gäller 
fram till 31 januari 2017.
Antal passagerare per år: 1,6 miljoner att jämföra med flygets 400 000.
Antal båtar: Fyra snabbgående färjor
Antal anställda: 400
Omsätter: Ca 1,2 miljarder. Varav 500 mnkr i statligt stöd.
marknadsföring: Sker i samverkan med regionens bolag Region 
Gotland och turist– och destinationsbolaget Inspiration Gotland
Bokningssajt: www.destinationgotland.se

FAktA joHAN LINDvALL
titel: Marknads– och försäljningschef för Desti-
nation Gotland sen oktober 2015
Bor: Visby 
Ålder: 44 
Familj: Fru Eva och barnen Ella, 15 och Klara, 11 
Bakgrund: Sportjournalist Canal plus, Kanal 5, 
Sveriges Radio Gotland, Stockholm, Radiosporten 
1994–2004. Sponsringschef Svenska Spel 2005–2012. Varumärkeschef 
Svenska Spel 2012–2014. Kundansvarig och delägare i Generate Part-
nerships 2014–2015.
Spelar: Golf 
tränar: Tjejlag i fotboll
Favoritsport: Fotboll och ishockey 
Favoritlag: Södertälje SK

– Talar vi idrott så driver vi tillsammans med Gotlands 
idrottsförbund konceptet ”Idrottens Ö” (se artikel på sidan 
18) där vi paketerar attraktiva erbjudanden för klubbar och 
förbund som vill komma på läger eller delta i olika cuper. 
Idrottsföreningarna har en lägre prisbild än den ordina-
rie turisten. Även fotbollslandslaget har varit på ön inför 
större mästerskap, tränat på Gutavallen och bott på Tott. 

– Vi har en klar ambition att öka antalet attraktiva eve-
nemang på Gotland och att vi fått en modern multiarena 
till Visby (ICA Maxi Arena) betyder också oerhört mycket 
för oss. Nyligen hörde handbollslandslaget hört av sig och 
vill diskutera att lägga lägerverksamheten här. Här finns en 
jättepotential för sporter som vi inte nådde förut. Arenan 
möjliggör också konserter året runt.

– Antalet möten och konferenser ökar och där är vår mo-
derna konferensanläggning i Wisby strand ett nav.

Vilka evenemang ser du som viktigast?
– De som förlänger säsongen. Bärande event är till ex-

empel Almedalsveckan, Medeltidsveckan, Gotlandsmäs-
terskapen, deckarfestivalen Crime Time och Gotland Art 
Week. Vi satsar på att öka antalet resenärer även under 
höst/vinter. Julmarknaden blev en succé ifjol. Vi har en klar 
ambition att öka antalet attraktiva åretruntevenemang till 
Gotland.

Vilken period säljer ni flest resor under året?
– Det är i maj månad med helger som Kristi Himmels-

färdshelgen och Pingsten.

kan hotellkapaciteten möta det växande antalet turis-
ter till ön?

– Vi måste se över detta när vi ser en stadig ökning av 
turer till ön. Hotellen paketeras i våra reseerbjudanden. Vi 
äger själva Scandic Hotel i Visby.

många av era resenärer är ju på väg till olika idrotts-
event på gotland. men kan man uppleva events redan 
på själva båten?

– Ja. Nytt för i år är att vi introducerar en Sportbar ute på 
akterdäck så att de som vill kan uppleva EM i fotboll och 
OS på storbilds-tv i trivsam miljö under resan.

text: Gustaf Berencreutz

Marknadsproffs med hjärtat på Gotland

mitt i Almedals-
veckan startar 
Stångaspelen i 
det lilla samhället 
Stånga på gotland.  

Fler än 2 000 deltagare kämpar i  
klassiska gotländska grenar som  
varpa och stångstörtning men också  
i Spark'rövkrok och Dräg'hank.

Stångaspelen har arrangerats den andra veckan i juli 
ända sedan 1924. Der har blivit evenemang för hela ön 

GUtArNAS oLymPIAD I År UNDer ALmeDALSveCkAN
och en folkfest som varar i fem dagar. I år är cirka 2 300 
deltagare anmälda. Gotlänningarna är i klar majoritet.

– Ungefär 20 procent kommer ändå från fastlandet. 
Man märker att det blir lite fler år för år eftersom ryk-
tet sprider sig, inte minst bland ungdomar, säger Mikael 
Nilsson, som är tävlingsledare men också ordförande i 
Föreningen Gutnisk Idrott som arrangerar spelen.

Många av årets deltagare är varpaspelare eftersom 
SM i varpa avgörs på Gotland i år.

– I år har vi verkligen kunna träna bra, eftersom det 
har varit mycket sol här på Gotland. Det krävs att pla-
nerna är torra och hårda så därför är vi ganska väderbe-
roende, säger han,

Gotlands Media, Sparbanken Gotland och Hultgrens 
Mark och Anläggning är årets huvudsponsorer men det 
finns också många andra med,

– Vi tror på mångfald när det gäller sponsorer. Det är 
bättre med många små än en dominerande. Och vi har 
verkligen inte svårt att få med sponsorer här, säger Mi-
kael Nilsson.

Spelen smygstartar på onsdagen då ock-
så Idrottens dag går i Almedalsveckan.

– Vi brukar bjuda in politiker innan spelen för att testa 
de olika grenarna. I år anordnades Landbygdsriksdagen 
här och vi hade 700 personer som testade vår sport. Det 
är en del av vår marknadsföring och politikerna tycker 
det är roligt och lite exotiskt att lära sig om våra sporter.

2015 utsågs Stångaspelen till Årets evenemang av 
Destination Gotland.

– Det är vi jättestolta över och det visar att det är ett 
viktigt evenemang för oss och för hela destinationen 
Gotland, konstaterar Mikael Nilsson.

Pärk är en av de mer klassiska grenarna under spe-
len. Den spelas med en pärkboll som är gjord av ett hårt 
lindat ullgarnsnystan som är insytt i skinn.

Bollen sparkas eller slås med handen. Pärk spelas på 
en gräsplan med sidolinjer, men inga längdlinjer. Spelet 
går ut på att erövra och försvara mark. Det omstridda 
markområdet är markerat med linjer och inom detta om-
råde finns en rektangulär pärkruta (serveruta) som är 

markerad med träribbor. Det finns två varianter av pärk: 
bak– och frampärk.

Den som vill veta om de gotländska sporterna kan gå 
in www.stangaspelen.com

text: håkan söderBerG

StÅngASpelen
610 juNI, StÅNGA

Andra veckan i juli varje år äger "Gutarnas 
Olympiska Spel" rum i Stånga och är ett 
evenemang som startade 1924. Spelen pågår 
i fem dagar. De senaste åren har cirka 2 000 
aktiva kämpat. Platsen är Stangmalmen i 
samhället Stånga, fem mil sydost om Visby. 
Föreningen Gutnisk Idrott är högst ansvarig 
i samarbete med Stånga IF och Förenin-
gen Stangmalmen. Spelen består av de 
traditionella kamperna i varpa, pärk, gutnisk 
femkamp, stanggstörtning (stångstörtning), 
samt Gutniska lekar, varav kan nämnas 
Spark' bleistre, Herre pa stangg, Dräg' hank 
och Spark' rövkrok. Man tävlar både individu-
ellt och i lag.

Johan Lindvall ska ge gotlandsturismen ytterligare ett lyft.
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mAtCh Cup SweDen
4 juLI – 9 juLI

ÅF oFFShore rACe
30 juNI–7 juLI  
StOCKHOLM OCH  
SANDHAMN

SeglArVeCkAn 
bÅStAD
1 – 7 AuGuStI

lySekIl women'S 
mAtCh
8–13 AuGuStI, LySEKIL

ägare:  
Brandspot AB och GKSS
Antal deltagare:  
20 lag (öppen klass för 
herrar och damer)
Antal klasser:  
Världscupen i matchracing
medier: GP, Internationell TV-distribution
omsättning: Cirka 25 miljoner kronor (2015)
Sponsorer: Handelsbanken, Volvo, Turkish 
Airlines, DB Schenker, Pelle P, Albert Riele, Fusion 
Experience, Eskils Tryckeri, Marstrands Havshotell, 
HiQ, Nimbus Boats, ACTEA, Flux m.fl.
Funktionärer: Ca 120
Premiärår: 1994
Publik: Ca 100 000
Hemsida: www.matchcupsweden.com

Arrangör: Kungliga 
Svenska Segelsäll-
skapet, KSSS
Antal klasser:  
Ca 10 st
Sponsorer: ÅF, 
Helly Hansen, Volvo Cars, Handelsbanken, Sharp, 
Dagens Industri, m.fl.
medier: Press och nationell/internationell tv-
distribution. Webb-tv produceras dagligen.
omsättning: Cirka 15–20 miljoner kr (2015). 
En exakt siffra är svår att ge då vissa områden 
hanteras av arrangörspartners till KSSS. 
Funktionärer: Cirka 250
Premiärår: 1937
Hemsida: www.ksss.se

Arrangör: Sailing Båstad och Båstad Båt– och 
Segelsällskap
tävlingar: SM i Express, Internationell regatta i 
Farr 30, nationell regatta för Starbåt och C55.
medier: Hamnmagasinet, Facebook, seglarveckan-
bastad.se, Bjäreliv, svensksegling.se, Lokaltid-
ningen och HD. Officiell Radiokanal: Radio Båstad
omsättning: En miljon kronor (2015)
Sponsorer: Event in Skåne, Hotel Skansen, Musto, 
Baltic Lifejackets, Båstad Turism & Näringsliv, 
Stora Blå, Kona One, Pepes Bodega, Badkrukan 
Beachclub, Marifix, Gränslösa Möten.
Sponsring: En miljon kronor (2015)
Deltagaravgifter: 500 000 kronor (2015)
Funktionärer: 50 personer
Premiärår: 2012
Hemsida: www.seglarveckanbastad.se

Arrangör: Sailnet Lysekil 
AB i samarbete med 
Lysekils SS Gullmar
Antal deltagare: 12 
besättningar med 6 per-
soner i varje besättning
medier: Stor spridning internationellt och na-
tionellt i såväl dagspress, fackpress och TV
omsättning: Cirka 4,5 miljoner kronor (2015). 
turistekonomisk omsättning: Cirka 20 miljoner 
kronor.
Sponsorer: Huvudsponsor är Preem, med Lysekils 
kommun som värdstad. Sebago, Svitzer, BRA, 
BMW/ Bilia Group är partners.
Premiärår: 2004
Publik: 70 000 – 80 000
Hemsida: www.lysekilwomensmatch.se
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Seglarveckan båstad 2016 bjuder på 
fyra klasser med olika kölbåtar. Sam-
tidigt gör arrangörerna en större sats-
ning på land för att ytterligare lyfta 
evenemanget.

Den första veckan i augus-
ti är som vanligt starten 
för Seglarveckan Båstad. 
I årets första tävlingar 
gör 40 kölbåtar upp om 
segern i SM i Express. Där-
efter är det VM i Farr 30 

som är en populär klass i bland annat USA, Skandinavien 
och Tyskland. 

– Sen är det dags för en regatta för Starbåt i två da-
gar, som var en OS-klass 2012 när Fredrik Lööf tog guld. 
I år är den inte med i OS. Vi har också en sommarregatta 
med C55 som är Seglarförbundets skolbåt, berättar Pek-
ko Svensson, delägare i Sailing Båstad som tillsammans 
med Båstad Båt– och Segelsällskap arrangerar Seglar-
veckan Båstad.

Seglarveckan får alltid högt betyg av seglarna och 
det är främst på land som evenemanget kan fortsätta 
utvecklas. Med start i år gör arrangörerna en stor sats-
ning de kommande fyra åren för att knyta ihop tävling-
arna med målgruppen ”den aktiva familjen”. 

– På lördagen är det en stor motionsdag för den ak-
tiva familjen med windsurfing, Stand Up Paddling, kajak 
och Swimrun som vi tror kommer locka mycket folk till 
Båstad. På kvällen är det after sail och nattklubb för 
ungdomar. Under veckan kommer vi även ha kontakt på 

Seglarveckan satsar på åskådarna
Skype med OS-seglarna i Brasilien som alla brukar vara 
här och segla. 

På torsdagen arrangeras Seglarveckans Näringslivs-
dag med föreläsningar och starka profiler, där företag 
har chans att skapa nya relationer. 

– Vi har jobbat aktivt med att knyta upp nya partners 
och leverantörer till alla event, och är nöjda med utfal-
let, säger Pekko Svensson.

match Cup Sweden fortsätter att locka 
världseliten i segling till marstrand. 
2016 är tävlingen final för hela världs-
cupen med en stor summa prispengar 
till vinnaren.

Under flera år har tävling-
arna på Marstrand hetat 
Stena Match Cup, men från 
och med i år är inte Stena-
koncernen titelsponsor 
vilket har resulterat i ett 

namnbyte till Match Cup Sweden. Stenas beslut kommer 
dock inte påverka evenemanget enligt Fabian Bengts-
son, presschef för Match Cup Sweden.

– Vi har alltid haft hög status som seglartävling och 
flera stora partners finns kvar som Volvo, Turkish Airli-
nes, Handelsbanken och Pelle P. Turkish Airlines bygger 
upp en sailor’s lounge som är väldigt fin och inspirerad 
av deras VIP-lounge i Istanbul. Sponsorernas hela pro-
gram är dock inte klart ännu.

 
Final och nya båtar
Sportsligt blir det ett spännande år för Match Cup Swe-
den som i år introducerar nya båtar. Båtarna, som heter 
M32, är katamaraner i kolfiber, vilket innebär en snab-
bare tävling med mer action och behållning för åskå-
darna. Dessutom kommer hela Världscupen i matchra-
cing att avgöras i Marstrand som är final för hela serien. 
Vinnaren av årets Match Cup Sweden får hela en miljon 
amerikanska dollar med sig hem.

– Den som vinner tävlingen blir alltså världsmästa-

världscupfinal 
i marstrand

re. Björn Hansen har ju vunnit här de senaste fyra åren, 
men det är mer osäkert nu när det är nya båtar och kon-
kurrensen är väldigt hård. Yttersta världseliten kommer 
att vara här och vi hoppas på stort genomslag i media, 
säger Fabian Bengtsson.

De som inte kan vara på plats kan följa direktsänd-
ningen på Match Cup Swedens hemsida med bild och ljud 
från båtarna.

– Sändningarna har tagit stora steg framåt de senas-
te åren och håller riktigt hög kvalité i år.

texter: pIerre eklund

även om lysekil women’s match 
fortsätter att växa som event på land 
betonar arrangörerna att deras största 
fokus fortfarande ligger på själva täv-
lingen. – Det gör att vi kan fortsätta 
locka världseliten till lysekil, säger 
projektledaren Anna holmdahl white.

Lysekil Women’s Match är 
en deltävling i den inter-
nationella matchserien 
Women’s International 
Match Racing Series. 2016 
erbjuder tävlingen värl-

dens främsta segling för damer, där nio av de tio högst 
rankade besättningarna kommer till start.

– Det är en populär tävling med ett bra format där 
väder och vind inte är lika avgörande. I första omgång-
en får alla möta alla och sedan är det utslagning hela 
vägen till final. Tre av de elva bästa besättningarna är 
svenskar, vilket är kul för eventet och tillväxten i svensk 
damsegling.

Under hela året och framförallt våren har Lysekil 
Women’s Match möten med sitt sponsornätverk för att 
planera eventet. På mötena finns representanter från 
cirka 25 olika företag och organisationer.

– Allt från våra största partners till mindre aktörer 
medverkar. Under våren förklarar vi våra planer för 
eventet och får information om vad de planerar att göra 
under tävlingarna.

 
Bra business-to-business
Flera av eventets sponsorer har varit med under en 
längre tid. Anna Holmdahl White berättar att många 
företag ser stora fördelar med segling utifrån ett busi-
ness-to-business-perspektiv.

– Det är få idrottsevent där ett företag får tillbringa 
så lång tid tillsammans med sin kund och få deras upp-
märksamhet under en hel dag. Här kan de äta och prata 
och samtidigt följa tävlingar i världsklass.

Starkt startfält i Lysekil 
women’s match

Huvudsponsor är Preem som driver Sveriges största 
oljeraffinaderi utanför Lysekil.

– Preem har ett flertal aktiviteter för publiken och de-
ras 300 viktigaste kunder som de bjuder in till eventet.

För sjätte året i rad förvandlas Skepps-
holmen i Stockholm till en stor seglarfest 
i början av juli. Förhoppningen är att slå 
förra årets fina besöksrekord.

 
I juli avgörs ÅF Offsho-
re Race som startar i 
Stockholm och i år seglar 
medurs runt Gotland. Ar-
rangören Kungliga Svenska 
Segelsällskapet, KSSS, har 
de senaste åren lagt stort 

fokus på att förbättra eventområdet på Skeppsholmen 
och göra det till en upplevelse för ungdomar, barnfamil-
jer och seniorer.

– Det här är vår chans att visa upp vår sport och 
det gör vi genom att skapa en folkfest som attraherar 
många. Här kan man ta en fika i gräset, titta på vackra 
båtar eller ta en öl med kompisarna. Barn och ungdomar 
har möjlighet att testa olika aktiviteter som Stand Up 
Paddling och optimistsimulator, säger Mats Olsson, an-
svarig för PR, press och information på KSSS.
 
Bättre eventupplevelse
2015 räknade KSSS alla personer som gick över bron till 
Skeppsholmen under loppets fyra dagar. Totalt var det cir-
ka 180 000 personer, vilket var 20 000 fler än året innan.

– Dels är det för att allt fler människor vet att vi finns 
här på Skeppsholmen och dels för att vi skapar bättre 
och bättre event och underhållning för varje år. Varje 
år frågar vi besökarna vad som är bra och dåligt och tar 
till oss det.

På Skeppsholmen finns dessutom ett business-to-bu-
siness-område för KSSS partners där de kan lyssna på 
seminarier och umgås med kunder, anställda och andra 

vind i seglen för ÅF offshore race

partners. Många är på plats för att aktivera sig på ett el-
ler annat sätt.

– Vår huvudpartner ÅF vänder sig till exempel till be-
sökare, men bjuder även anställda på after work varje 
år. Sen har vi partners som säljer produkter, som båtför-
säljningsprylar, på plats. Även Volvo är där för att träffa 
presumtiva kunder och visa upp sina nya bilar.
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patrik olderius, vd destination jönköping

Sm-VeCkAnn
6–13 juLI, NORRKöpING
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rocklundaområdet är något av navet i västerås omfattande idrottssatsning.

SPort & AFFärer

Destination jönköping med vd patrik 
olderius vid rodret spanar uppåt och 
framåt. ännu hårdare jobb med digitala 
medier och stenhård inriktning på 
content marketing är receptet. Det ska 
locka fler att komma till evenemangen, 
delta – och helst stanna kvar.

För att lägga ut kursen har Destination 
Jönköping, med ett 20-tal medarbetare, ett 
nära samarbete med Högskolan och även 
andra källor.

– Med rön från till exempel Kairos Fu-
ture har vi lagt ut vår strategi. Insikt num-
mer 1: Innehållet är viktigare än platsen 
när man ska välja resmål. Det är våra hob-
byer och våra intressen som styr, och där-
för ska vi fylla regionen med innehåll som 
kan upplevas här i vår fantastiska region, 
säger Patrik Olderius.

Insikt nummer 2 för den färske vd:n: Att 
förstå vikten av att konsumtion ska vara 
hållbar och kunna upplevas igen och igen.
 
heta evenemang lockar många
I vår och sommar väntar ett flertal evene-
mang. Ett av dessa var EM i mountainbike.

– Vi uppskattar att det var 20 000 besö-
kare här då, och ett 50-tal journalister. Det 
ger stort, stort avtryck ute i Europa, säger 
Patrik Olderius.

Ett annat stort evenemang är mästar-
provet Ironman 70.3 den 10 juli – en del-
tävling i Ironman 70.3 World Champion-

Jönköpings järnmän och kvinnor 
ger regionen lyft och framtid

ship. Att få förtroendet att arrangera detta 
öppnar ytterligare dörrar för framtiden. 
Det väntas fler än 1 800 deltagare som ska 
simma 1,9 km, cykla 9 mil genom kuperat 
landskap innan de avslutar med 21 kilo-
meter löpning genom staden. Målgången 
sker i Rådhusparken i centrala Jönköping. 
Att tävlingen avgörs centralt i Jönköping 
maximerar upplevelsen och möjligheterna 
för alla åskådare.

–Ironman är ett exempel på livsstils-
idrott som bygger varumärket Jönköping. 
Besökare kommer hit, upptäcker vad som 
går att förverkliga här och vill förhopp-
ningsvis återkomma igen. Ett mål längre 
fram är givetvis att evenemangsbesökarna 
dessutom ska vilja flytta hit, säger Patrik 
Olderius, som jobbar med devisen ”Go for 
your passion”

text: jocke von stedInGk

medveten satsning på elitidrott, investeringar i halv-
miljardklassen i nya idrottsanläggningar och Sm–, 
nm–, em– och Vm–medaljörer i hundratal. Västerås 
är på väg att bli "bästerås" igen.

 
– Det var ett begrepp som myntades på 1990-talet. Vi vill 
gärna bli sedda som det nu också. Idrottsliga framgång-
ar bygger stolthet för hela kommunen och spetsverksam-
het är ett av de instrument vi har för att profilera Västerås 
och göra det attraktivt att bo här, säger Stefan Brandberg, 
idrottschef i Västerås med ansvar för bland annat ekonomi 
och verksamhetsstyrning.

När många kommuner väljer att framhålla bredden som 
det primära i idrotts– och fritidsutbudet gör Västerås ingen 
hemlighet av att elitverksamhet är minst lika viktigt. Under 
de senaste åren har kommunpolitikerna beslutat att lägga 
två miljoner per år på att utveckla framtidens elitidrott.

 
många parametrar
För att komma i fråga för det marknadsavtal som ska teck-
nas finns ett antal parametrar som bland annat omfattar 
att "Västerås" ska finnas med i klubbnamnet samt att för-
eningen ska skapa mycket och bra publicitet i olika medier.

Under fjolåret fick Västerås IK (ishockey), Västerås SK 

Elitsatsning ska omvandla stan till "Bästerås"
(bandy), TB Västerås (bandy), VästeråsIrsta (handboll) 
samt Rönnby Västerås IBK (innebandy) del av elitbidraget.

Ur "elitpotten" tas också kostnaderna för de stipendier 
som årligen delas ut till lovande talanger. 2015 fick fem 
aktiva i simning, motocross, triathlon och friidrott 25 000 
kronor vardera för sin fortsatta satsning.

 
rekordmånga medaljörer
– Dessutom är det viktigt att framhålla att det inte är bara 
de mer välkända sporterna som uppmuntras. Vi har en 
bredd av idrotter där utövarna tagit guldmedaljer i seni-
orsammanhang i SM, eller medaljer i NM, EM och VM. I 
fjol uppvaktade vi 95 personer, vilket är ett absolut rekord, 
säger Stefan Brandberg.

Bland idrotter som uppmärksammades finns båtracing, 
ett flertal kampsporter, kägel, wakeboard och modellflyg.

– Nu jobbar vi intensivt med att ta det här vidare ytter-
ligare några steg. Antalet medlemmar i föreningarna ökar 
stadigt, vi ger ekonomiskt stöd till klubbar som arbetar 
med integration av nyanlända för att de ska kunna ta del 
av vårt idrottsutbud och vi har långt gångna planer på att 
bygga nya anläggningar, säger Stefan Brandberg.

I pipeline finns i första hand en ny innebandyarena och 
den helt nya simanläggning som kostnadsberäknats till 

370 miljoner kronor och ska stå klar 2019. Under fjolåret 
byggdes ett nytt ridhus på Rocklundaområdet och 2,5 ki-
lometer långt konstsnöspår invigdes.

– Det finns också en politisk vilja att bygga en ny fri-
idrottsanläggning och på sikt också en ny hockeyarena. 
Man kan inte säga annat än att det ser positivt ut för att 
vi också i framtiden ska kunna vara en mästarstad, säger 
Stefan Brandberg.

text: urBan tjerrBerG

FAktA väSterÅS
Antal invånare: 145 218 (december 2015)
Lokala idrottsprofiler som tagit vm-medalj 
under 2015: Kristina Coleman, båtracing, 
Mikael och Marie Bengtsson, båtracing, Rasmus 
Enström, innebandy, Alexander Galante Carlström, 
innebandy, Stefan Söderlund, issegling, Björn 
Johansson, kampsport, Andreas Bergwall, bandy, 
Jonas Nilsson, bandy
kommunens handlingsplan för idrotten i västerås 2014-2022:
"Övergripande mål är att stärka och utveckla förutsättningarna för 
att idrotten ska vara tillgänglig för alla invånare på likvärdiga villkor 
utifrån skilda behov och förutsättningar.
Västerås stad vill utveckla ett attraktivt idrottsutbud för att göra 
Västerås intressant som besöks– och bostadsort."

västerås sk är ett bra exempel på den elitsatsning som kommunen 
gör. Guldhjälm på så klart efter finalsegern.
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Den 6–13 juli genomförs Sm-veckan för 
fjortonde gången. norrköping står som 
värd för första gången 

– Det är ett rekordstort in-
tresse och 46 olika sporter 
ska genomföra sina SM där, 
säger Annika Nyqvist på 
Riksidrottsförbundet och 

projektledare för SM-veckan.
RF arrangerar SM-veckan tillsammans med berörda 

specialidrottsförbund och värdkommuner två gånger 
om året, en på sommaren, en på vintern. Nyckeln till att 
veckan blivit så framgångsrik finns i avtalet med Sveri-
ges Television, SVT.

Idag är SM-veckan en av SVT Sports absolut största 
årliga produktionssatsningar.

– Det känns bra att samarbeta med SVT. Det handlar 
om public service, att ge utrymme åt sporter som inte 
alltid speglas i media, säger Annika Nyqvist.

SM-veckan har ställts in vid två tillfällen, 2010 och 
2012. Det var OS-år och SVT ansåg sig inte ha möjlighet 
att lägga så stora resurser på veckan då.

Det är OS i år också men nu har inte SVT längre rättig-
heterna att sända OS vilket då gynnar SM-veckan. Intres-
set att som värdstad få arrangera är stort även om den 
turistekonomiska omsättningen är svår att räkna hem.

– Det som är positivt är att vi ser att städer som ar-
rangerat förut söker igen. Exempelvis hade Borås vecka 
2014 och nu ska ha den ha igen 2017.

I och med att det blir fler och fler sporter som är med 
så kanske det krävs en viss storlek för att kunna vara 
med som arrangör.

– Vi går ut och erbjuder alla kommuner så får de av-
göra själva. Piteå och Söderhamn har exempelvis ar-
rangerat och de är inte så stora städer. I och för sig så 

Dags för Sm-veckan i Guldköping

är det ju färre sporter och därmed mindre folk på vinter-
veckan, säger hon.

Sommarens arrangörsstad Norrköping lovar i sin 
marknadsföring att skapa en idrottsfest som ska ge av-
tryck, att alla Norrköpingsbor ska få glädje av veckan 
oavsett hur idrottsintresserad man är.

Ett sätt att göra det är att lägga så många sporter 
som möjligt inne i de centrala delarna av staden.

text: håkan söderBerG

Huvudsponsorer  
Sm-veckan: Ica och 
Svenska spel
Lokala sponsorer:
Norrköpings tryckeri, Norrköpings Bildekor och 
Maxi Ica Stormarknad.
Hemsida: http://www.rf.se/Arbetsrum/SM-
veckansommar/



ägare: O-Ringen AB, som ägs av Svenska Orien-
teringsförbundet
Antal deltagare: Cirka 25 000. I O-Ringen Borås 
2015 deltog 18 058 personer som tillsammans 
gjorde 72 034 starter. 56% var män, 43% kvinnor 
och 1% ville inte uppge kön.
etappvärdar: Malung-Sälens kommun, Visit 
Dalarna, SJ, Biking Dalarna och Taste Dalarna.
tävlingspartners: Suzuki, Bagheera, Ccs, SIA 
Glass, Team Sportia, TORK/SCA, Artic Paper, Ica 
Nära Sälen Lindvallen, Karl Hedin.
Omsättning: 35 miljoner kronor (2015)
Turistekonomisk omsättning: 112 miljoner kronor 
(Rubin research)
Sponsring: 6,5 miljoner kronor (2015)
Biljetter, deltagaravgift och övrig försäljning: 20 
miljoner kronor (2015)
Funktionärer: 1200
Premiärår: 1965
Hemsida: www.oringen.se

ägare: STCC AB, ägare Daniel Sporre, Filip Sporre 
samt Jonas Lundin
Antal deltagare: STCC har 5 team och 10 bilar.
mediesamarbeten: SVT, Auto motor och sport
Större sponsorer: Åbro, Kungliga Automobil 
Klubben, Svenska Bilsport, Michelin, Veidec, Volvo 
med flera.
Premiärår: 1996
Publik: I snitt 8 000 åskådare per tävling
Hemsida: www.stcc.se
Program: Skövde 30 april–1 maj (även RallyX), 
Mantorp Park 26 maj, Anderstorp 18–19 juni, 
Falkenberg 10 juli, Gelleråsen 14 augusti, Solvalla 
(även RallyX) 3 september och Ring Knutstorp 
(även RallyX) 24 september

Plats: Huvudtävlingen på Stockholms Stadion
När: 16 juni – men evenemang 12–19 juni
Grenar:
män: 100 m, 800 m, 3000/5000 m, 400 m häck, 
stav, tresteg och spjut.
kvinnor: 200 m, 400 m, 1500 m, 3000 m hinder, 
100 m häck, höjd, längd och diskus.
Aktiviteter före, under och efter huvud-
tävlingen: Bauhaus Galan Kids Tour i Kung-
strädgården, Diamond 1000 på Stadion, Youth 
17–19 juni på Stadion, Big Shot; kulstötningstävling 
15 juni.
Sponsorintäkter: Cirka 6 mnkr
Huvudsponsorer: Bauhaus, NEH, Stockholm  
– The Capital of Scandinavia, Stockholms Stad

StCC
30 ApRIL – 24 SEpt

StoCkholm bAu-
hAuS AthletICS
12–19 juNI

o-rIngen
23–29 juLI, SÄLEN

Intresset för den klassiska orienterings-
tävlingen o-ringen är större än någon-
sin. Arrangörernas förhoppning är att slå 
ett 31 år gammalt deltagarrekord i år.

När O-Ringens vd Henrik Boström tillträdde 2013 såg 
han stora möjligheter att 
utveckla O-Ringenveckan. 
De senaste åren har orga-
nisationen bakom tävling-
arna arbetat för att stärka 
besökarnas upplevelser 

och underlätta för de motionärer som inte är rutinerade 
orienterare.

– Antalet deltagare har växt med 27 procent de se-
naste tio åren, men inget kan jämföras med det stora 
intresset i år. Vi tror till och med att vi har goda möjlighe-
ter att slå vårt fantastiska deltagarrekord från 1985 som 
ligger på 25 021 deltagare, säger Henrik Boström, vd för 
O-Ringen, som ägs av det Svenska Orienteringsförbundet.

Utökat konceptet
Efter åtta år på andra platser i Sverige är O-Ringen till-
baka i Sälen. Med den traditionella femdagarstävlingen i 
grunden har förbundet utökat konceptet kring O-Ringen-
veckan och tagit in nya tävlingar som stafett, mountain-
bike-orientering samt löpning för barn och ungdomar.

– De nya tävlingarna har gjort att vi växt och attrahe-
rar fler. 2017 kommer nästa stora satsning som kommer 
bli riktigt bra. Vi ska då skapa en plats där ungdomar kan 
sysselsätta sig under hela veckan.

O-Ringen har ett flertal samarbetspartners som en-
gagerar sig på olika nivåer. SJ är exempelvis etappvärd 
medan Team Sportia är tävlingspartner. 

– Team Sportia är ett bra exempel på hur företagen 
aktiverar sig. Under veckan sätter de upp en stor butik på 
2 000 kvadratmeter vid eventområdet, förklarar  
Henrik Boström.

text: pIerre eklund

o-ringen siktar 
på rekordlopp
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jonas leandersson södertälje-nykvarn under  
o-ringen etapp 4 i orientering den 24 juli 2014  
i kristianstad.

toppförare i StCC

F
o

t
o

: B
a

u
h

a
u

h
s

-G
a

l
a

n
/d

e
c

a

roSlAgSloppet
6 AuGuStI

22

ANNONS     HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA AB    ANNONS

roSLAGSLoPPet, o-rINGeN, BAUHAUS-GALAN, StCC

De senaste åren har StCC utvecklat 
sitt evenemang, och i år är det framfö-
rallt stort fokus på det starka start-
fältet. toppförarna björn wirdheim och 
robert Dahlgren, som är nya för i år, 
utmanar om totalsegern i mästerska-
pet.

Den stora nyheten i STCC i 
år är att Flash Engineering, 
med Jan ”Flash” Nilsson 
som ägare, återvänder till 
mästerskapet med en rik-
tig toppförare i Björn Wird-

heim som 2004 var reserv– och testförare för Jaguar i 
Formel 1-serien.

– Björn är ett starkt namn inom racingen som ökar in-
tresset bland media och publik. Han har gjort bra resul-
tat i japanska Super GT-serien och blir en av favoriterna 
till totalsegern, säger Mikael Fransson, pressansvarig 
för STCC.

Björn Wirdheim kom inte till start i årets STCC-premi-
är i Skövde. Istället var det en annan ny toppförare som 
stal rubrikerna efter två händelserika race. Robert Dahl-
gren, som gjorde comeback i mästerskapet, vann första 
racet där Richard Göranssons bil började brinna.

– Det var en tight och lite dramatisk premiär som 
lockade mycket publik och nästan 100 ackrediterade 
journalister från olika länder. I andra racet vann Richard 
med Robert som god tvåa.

Avtal med Lagardère Sports
Förra säsongen hann precis avslutas när STCC släppte en 
stor nyhet vad gäller sponsor– och hospitalityrättighe-
ter för STCC:s samtliga verksamheter i Norden.

– Vi har skrivit ett avtal på tio år med Lagardère 
Sports, som är en helhetsleverantör inom sportevene-
mang och sponsor– och hospitalityrättigheter i Sverige 

och internationellt. Syftet är att professionalisera vår 
kommersiella verksamhet och öka sponsorintäkterna. 
Åbro är en ny huvudsponsor för i år.

Förutom STCC driver STCC AB det svenska mästerska-
pet inom rallycross, RallyX, samt racingtävlingar som 
Porsche Carrera Cup Scandinavia, Swedish GT, Renault 
Clio Cup och Formel Renault 1.6.

text: pIerre eklund

16 juni är det friidrott av allra högsta 
världsklass. en vecka fylld av aktivi-
teter, med huvudtävlingen Stockholm 
bauhaus Athletics i Diamond league på 
anrika Stockholms Stadion som kronan 
på verket. ett av sommarens största 
evenemang för friidrottsälskarna på 
läktare och framför tv – och ett starkt 
tillfälle för sponsorer att synas.

Arenan och tävlingarna är ett mycket starkt årligt drag-
plåster. Världsstjärnorna 
som kämpat här är mycket 
lång – och de kommer gär-
na tillbaka. Kanske lockade 
av att det är bra förhål-
landen. Sedan 1912 har det 
satts inte mindre än 83 
världsrekord i friidrott här.

Detta är en av de 14 friidrottsgalorna i den världsom-
spännande IAAF Diamond League. Arrangör av Stockholm 
Bauhaus Athletics är Stadionklubbarna som består av tolv 
friidrottsföreningar i Stockholm. Det är andra året som 
Bauhaus är huvudsponsor. Aktiviteterna avlöser varandra 
och pågår på olika håll i Stockholm 12–19 juni.

-Bauhausgalan är en del i vår stora satsning på 
svensk idrott, där målet är att nå alla som intresse-
rar sig för idrott, men primärt barnfamiljer. Veckan 

Bauhaus-Galan IAAF Diamond League 
crescendo på en veckas friidrottsfest

blir en härlig friidrott– och sportvecka där vi den 12–14 
juni kommer befinna oss i Kungsträdgården med alla 
de sporter vi är involverade i. Bauhausgalan kids är en 
hinderbana för barnen, stora som små, men vi kommer 
också ha vår rallybil, rallysimulator samt ishockeyskott-
ramp på plats.

Den 15 juni förflyttar vi oss vidare till Rålambshovs-
parken där det blir kulstötning och där även SM-milen 
avgörs. Den 16 juni är det fullt ös på stadion med för-
hoppningsvis massor av nya rekord noterade, säger  
Patrik Sandevik, Bauhaus Event– och sponsringschef.

Därefter, den 17–19 juni, avgörs ungdomstävlingen 
Bauhaus-galan Youth. Upplägget är som Diamond Lea-
gue-galan, och med världsstjärnor som prisutdelare.

text: Bauhaus-Galan/deca

I början av augusti är det dags för som-
marens stora folkfest i roslagen med 
en hel vecka av olika vattenaktiviteter. 
höjdpunkten är det klassiska motorbåts-
racet roslagsloppet.

När Roslagsloppet startade 
på midsommardagen 1962 
blev det Nordens första 
offshoretävling. Tävlingen 
blev snabbt en succé och 
lockade både publik och 

världseliten i Offshore till Roslagen.
– Grundtanken då var att vem som helst med en van-

lig standardbåt skulle kunna vara delaktig i tävlingen. Vi 
försöker hitta tillbaka till den tanken och har introdu-
cerat Öppet Hav där alla båtar som gör minst 25 knopp 
är välkomna, säger Pernilla Ingvarsson, ordförande i ar-
rangörsklubben Öregrunds RK.

 
Något för alla
Hon berättar att Öppet Hav arrangeras på samma bana 
som Roslagsloppet, men fokus är inte att tävla utan um-
gås till sjöss. Öppet Hav är en av många aktiviteter un-
der båtveckan i Öregrund. 

– Vi arrangerar en familjedag för hela familjen där de 
bland annat kan åka badkar i vattnet eller testa att köra 
racerbåt. I år kommer ett gäng från Norrland med snö-
skotrar och kör ett lopp på vattnet innan Roslagsloppet. 

Vi arrangerar även ett EM i Thundercat.
Roslagsloppet, som är en av Sveriges längsta racer-

båtstävlingar, lockade förra året runt 25 000 människor 
till bara Öregrund där målgången sker. Åskådarna kan 
följa alla båtar digitalt, via webtracking, med dator eller 
mobiltelefon. 

– Vi sänder även webbradio. Vår förhoppning är att 
vi dessutom ska hinna starta en egen youtubekanal. 
Just nu jobbar vi med vår sponsring och har diskussio-
ner med ett par företag. Det finns stora möjligheter att 
marknadsföra och faktiskt sälja sina produkter på plats.

text: pIerre eklund

6 augusti 
(Båtveckan pågår 
från 30 juli till 6 
augusti)
Bana: Start på 
Gräddö, depåstopp 
i Älmsta och 
målgång i Öregrund.
Arrangör: Öregrunds racerklubb
Deltagare: Omkring 100 båtar i Roslagsloppet
Sponsorer: Inga klara i dagsläget
medier: Lokal press, radio och tv.
omsättning: Cirka 650 000 kronor (2015)
Premiärår: 1962
Hemsida: www.roslagsloppet.com
Facebook: OregrundsRacerklubb

roslagsloppet inte bara 
för rospiggar



Vi är även huvudsponsorer av: 

BAUHAUS är stolta huvudsponsorer av Johan Kristoffersson
VI BYGGER SVENSK IDROTT!
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Listan över de 15 idrottsföreningar som har störst in-
täkter genom sponsring och företagsförsäljning har all-
tid dominerats av Sveriges största ishockeyföreningar 
och sedan förra året har ytterligare två fotbollsfören-
ingar – Helsingborgs IF och Örebro SK – lämnat topp15. 
AIK Fotboll, som ökade sina sponsorintäkter ifjol, och 
IFK Göteborg, får hård konkurrens nästa år när Lek-
sands IF närmar sig underifrån. 

IFK Norrköping, som vann SM-guld 2015 och landade 

på 27 miljoner kronor i sponsring, kan på sikt ta sig in på 
topp15 beroende på spel i Europa och andra följder av 
det efterlängtade guldet. Av Stockholmslagen närmar 
sig Hammarby IF Fotboll toppen och siktar på 30 miljo-
ner kronor 2016. 

Med eller utan Champions League är Malmö FF återi-
gen årets främsta förening vad gäller sponsring och 
företagsförsäljning. Endast hospitality-paketen i Cham-
pions League låg på 18,8 miljoner kronor, vilket är mer 

än flera allsvenska föreningars totala sponsorintäkter. 
Malmö Redhawks återkomst till SHL innebar en plats 
på listan och FC Rosengård hamnade i topp bland da-
merna. Malmös tre bästa klubbar har ett starkt stöd av 
näringslivet och drog tillsammans in omkring 130 miljo-
ner kronor.

När det gäller ishockeyklubbarna ökade Frölunda HC, 
Luleå Hockey och Örebro Hockey mycket genom avan-
cemang i slutspelet. Modos nedflyttning blev också en 

hård smäll ekonomiskt då de tappade stora sponsorin-
täkter och hamnade utanför topp15 för första gången. 
För de klubbar som har tappat sponsorer under 2016 
kommer det ekonomiska bortfallet märkas först under 
nästa års kartläggning eftersom årets lista gäller senast 
avslutad säsong, det vill säga säsongen 2015 för fot-
bollsklubbar och 2015/2016 för ishockeyklubbar och  
övriga sporter med samma säsongsformat.

F
o

t
o

: s
h

u
t

t
e

r
s

t
o

c
k

.c
o

M
/l

e
n

e
t

s
ta

n

Sm i sponsring 2015/2016
För sjunde året i rad presenterar Sport & Affärer en kartläggning  
av de 15 idrottsföreningar och de fem damidrottsföreningar i Sverige 
som har störst intäkter genom sponsring och företagsförsäljning. 
Ishockey är den stora vinnaren medan årets stora ”sponsorstad”  
är Malmö med tre lag på de två listorna. 

Nästa nummer 
av Sport & Affärer 

utkommer 
vecka 40

vÅrA FrÅGor:
A. Hur mycket drog ni in totalt på sponsring och företagsförsäljning säsongen 2015/16*  

inklusive fasta sponsorkontrakt, dräktreklam, arenareklam, vIP/företagsbiljetter 
samt försäljning av företagsloger och arenanamn? moms ska exkluderas och INte 
ingå i siffran. Sponsring som relateras till slutspel, spel i europa, kval samt kvalserie  
ska inkluderas.

B. Hur ser er marknads/sponsoravdelning ut?

C. vilka är era största samarbetspartners?

* Fotbollsklubbarnas svar avser säsongen 2015. Hockeyligans centrala avtal ingår ej i ishockey- 
    klubbarnas svar. Centrala prestationsbaserade avtal från Svensk Elitfotboll eller UEFA ingår ej.

text: pIerre eklund

Sm I SPoNSrING

1) MALMÖ FF 
(Magnus Svensson,  
försäljningschef)
a. 88,3 mkr (inklusive hos-

pitality-paket i Champions Lea-
gue på 18,8 mkr)

b. Fyra personer inklusive säljande 
försäljningschef.

c. Swedbank (Namnpartner), Puma 
(Dräktleverantör) och Volkswa-
gen (Dräktpartner).

2) FRÖLUNDA  
HOCKEY CLUB 
(Peter Kymmer,  
presschef)
a. Ca 54,5 mkr (inklusive SM-guld 

och CHL-guld)
b. Försäljningsavdelningen på FHC 

är tre säljare som säljer FHC 
hela produktutbud

c. Har en bredd i vår partnerstruk-
tur med många Göteborgsba-
serade företag ex SKF, Stena 
Metall, Volvo Cars, Intersport, 
Easton, Bjurfors, Bohus, Ehren-
borg, Serneke, Input Interiör & 
Sohlbergs Buss.

3) HV 71 
(Peter Ståhl,  
ekonomichef)
a. 53,6 mkr (inklusive kvartsfinal 

och spel i CHL)
b. Åtta personer inklusive biljett 

och media.
c. Husqvarna, Fagerhult, Liljedahl 

Group, Intersport och Bauer

4) LINKÖPINGS HC 
(Anders Mäki,  
klubbdirektör)
a. 49,2 mkr (inklusive kvartsfinal 

och spel i CHL)
b. Marknadsgruppen består av 

fyra säljare och vårt kundcenter 
som tar emot samtal och hjäl-
per till med administration och 
leverans.

c. LHC:s diamantpartners är SAAB, 
Länsförsäkringar Östgöta, In-
tersport, Mediehuset Corren, 
Stångåstaden, Handelsbanken, 
Botrygg AB, CCM Hockey, Martin 
& Servera, Toyota Material Hand-
ling Europe, Tekniska Verken, 
Danske Bank, Nulink och Kjell 
Askling Bil (Toyota).

5) LULEÅ HOCKEY 
(Jocke Darhammar, 
event/marknad)
a. 48 mkr (inklusive semifinal och 

spel i CHL)
b. Tre säljare heltid och en spindel i 

nätet som gör resten. Sen jobbar 
vår vd med alla större avtal.

c. SSAB, LKAB och Coop Norrbotten.

6) ÖREBRO HOCKEY 
(Maria Andreasson,  
säljare)
a. 47,5 mkr (inklusive kvartsfinal)
b. Fyra personer
c. Elon, Concent, Ambitiös och 

Easton

7) BRYNÄS IF 
(Per Johansson,  
ekonomichef)
a. 46,6 mkr (inklusive åttondels-

final)
b. Försäljningschef och tre säljare
c. Gevalia, Gävle Energi, Billerud-

Korsnäs, Intersport m.fl.

8) FÄRJESTAD BK
(Stefan Larsson, vd)
a. 46 mkr (inklusive 

kvartsfinal och CHL)
b. Marknadsavdelningen består av 

tre säljare på exponering.
c. Löfbergs Lila

9) IF ELFSBORG
(Sten Strinäs,  
marknadsansvarig)
a. 44 mkr (inklusive en miljon i  

Europa League)
b. Lina Wettergren, Martin Anders-

son, Johan Sjöberg och Sten 
Strinäs

c. Swedbank Sjuhärad, Folksam, 
Pulsen, Input, Netonnet, Ellos

10) VÄXJÖ LAKERS 
(Nina Bremer,  
ekonomichef)
a. 40,8 mkr (inklusive semifinal 

och CHL)
b. En marknadschef, en säljare och 

en marknadsassistent.
c. CCM, Vida, Intersport, Wilo, Input

11) SKELLEFTEÅ AIK 
(Hans Nordlöf,  
ekonomichef)
a. 40,2 mkr (inklusive  

final och CHL)
b. Tre personer som jobbar med  

företagsförsäljning. 
c. Boliden, Skellefteå Kraft,  

Alltele m.fl.

12) MALMÖ 
REDHAWKS 
(Marcus Larsson,  
marknadsansvarig)
a. 32,5 mkr

b. Två på marknad som levererar 
produkten samt fyra säljare

c. McDonald's, Areco, Ställnings-
byggarna, Malmö Arena, Sysav, 
Climat 80, APQ El, Bravida och 
Intersport

13) AIK FOTBOLL 
(Mikael Ahlerup, vd)
a. 32,1 mkr (inklusive  

Europa League).
b. Sköts av Lagadere Sports via  

avtal med AIK Fotboll
c. Åbro, Adidas, Stadium, Svea Eko-

nomi, VW Stockholm och Fabege

14) IFK GÖTEBORG 
(Anna Landberg,  
företagsförsäljning)
a. Ca 31,6 mkr (inklusive 

Europa League och exklusive 
arenareklam och loger som IFK 
Göteborg inte har rättighe-
ter för).

b. Tre anställda på IFK Göteborgs 
företagsförsäljning med säljstöd 
från externa bolaget ISP

c. Har flera bra samarbetspartners 
och vill inte endast välja ut ett 
par stycken.

15) RÖGLE BK 
(Joel Sandborg,  
kommersiellt ansvarig)
a. Ca 31 mkr

b. En försäljningschef, två säljare, 

en säljare/marknadskoordina-
tor (delad tjänst på 50 procent 
på respektive del sälj- och koor-
dinator).

c. Lindab, Backahill och Resurs 
Bank är de största. Intersport, 
ICA Maxi, Cernelle, ER-HO Bygg 
AB mfl.

DAMer ToPP 5

1) FC ROSENGÅRD
a. Klubben redovisar inte 

herr och dam separat. 
Totalt har föreningen cirka 15 
mkr i sponsorintäkter. Enligt en 
uppskattning utgör omkring 10 

mkr, samma som ifjol, damer-
nas seniorverksamhet (inklusive 
Women's Champions League).

b. En marknadsassistent, vd 80 
procent samt styrelsen.

c. Sigma, Eon och Victoria Park m.fl.

2) KOPPARBERGS/
GÖTEBORG FC 
(Peter Schramm,  
klubbchef)
a. 8,9 mkr

b. Vi är idag fem stycken som job-
bar med sponsring inkluderat 
mig själv, varav en jobbar halvtid 
samt övriga på provision.

c. Kopparberg Bryggeri och SKF 

3) LULEÅ BASKET 
(Urban Nordh,  
klubbdirektör)
a. 7 mkr (inklusive EuroCup  

Women).
b. En säljande marknads- och för-

säljningschef samt en säljande 
eventansvarig.

c. Rikshem, Luleå Energi, Heri, 
Handelsbanken, Lulebo, Hs Copy, 
Läkarjouren, BDX, Hermelinen

4) UMEÅ IK
(Maria Viksten,  
kanslichef)
a. 4,3 mkr

b. En person som jobbar med detta 
samt en marknadsgrupp på tre 
personer som jobbar ideellt.

c. Umeå Energi, UPAB, Puma,  
Balticgruppen samt Bostaden.

5) LINKÖPINGS FC
(Maria Hagström,  
klubbdirektör)
a. 4,2 mkr

b. Första kvartalet hade vi 1 hel- 
tidanställd, resterande tid hade 
vi en deltid på ca 25 procent.

c. Botrygg, Linköpings kommun, 
Länsförsäkringar Östgöta, AB 
Stångåstaden och Dukaten  
Parkering.
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titel:  
Tf Kommunikations– 
och marknadschef

Bakgrund: Tidigare 
elitidrottare inom 
squash, jobbat med 
event, sponsring och sportmarknadsföring 
i närmare 30 år i roller som köpare, säljare, 
projektledare och konsult.

Ålder: 47 år

Bor: Bålsta

Familj: Sambo och två barn, 9 och 12 år

Intressen: Idrott, både att se och utöva

Favoritarena: Vilken skogsdunge eller 
skidbacke som helst. Och Globen, jag har många 
fina minnen därifrån!

Favoritevenemang (bortsett från oS): Just nu 
barnens tävlingar och matcher. Allt har sin tid.

Partners Sok: Nordea och H&M 
(huvudpartners), Volvo, EF, Jet Set Sport, Viasat, 
ÅF, ATG och Postkodlotteriet (teampartners); 
Adecco, Samsung, Arla, Skanska, Atos, Apollo och 
Camfil (leverantörer)

Vilken milstolpe har du upplevt under 
tiden på Sok?

– Vi hade som mål att nå 100 miljoner i 
kommersiella intäkter till 2016, men pas-
serade 100-miljonergränsen redan för två 
år sedan. Nya projekt och paketeringar har 
gett oss bra utväxling.

hur skiljer sig samarbetet med företag 
nu från då?

– Idag har vi större relevans i våra samar-
beten. Våra partners kopplar det vi gör med 
deras verksamhet och vi gynnar varandras 
affärer. Vi själva utgår från ett resurs– och 
kompetensbehov i tjänster och produkter. 
Vi vill inte enbart ha partners för att dra in 
pengar. Kortsiktigt ska partnerskapen stöd-
ja våra aktiva i vardagen och ge bra förbe-
redelser inför ett OS. Det långsiktiga är att 
nå målet att få OS till Stockholm. 

är visionen om ett oS viktig för före-
tagen?

– Ja, mycket viktig för befintliga partners 
och viktigt för att vi ska attrahera även nya. 
Det ger oss en gemensam målbild. Resan 
fram till det målet och arvet efter ett OS 
skulle ge idrotten i Sverige stora möjlighe-
ter att utvecklas genom nya initiativ. Det är 
bra för alla.

och den sportsliga framgången?
– Jag upplever att det är få företag som är 

inne för medaljerna, utan mer för att kunna 
berätta historien om resan bakom de olym-
piska satsningarna och de olympiska vär-
deringarna. Egentligen är det lika viktigt 
och intressant med berättelser om missade 
medaljer och erfarenheter från satsningar 
som inte lyckades.

– SOK har ett mål om att ta 20 medaljer 
i både sommar- som vinterspelen år 2020, 
ett mål som vi utrycker 20–20–20–20. Ut-
maningen ligger i att ha tillräckligt många 

talanger som kommer in i systemet. Vi har 
tydlig statistik på hur många som behöver 
komma in för att vi ska nå uppsatta med-
aljmål.

Vad betyder det att få hans Vestberg 
som ny ordförande för Sok?

– Hans är redan engagerad och brinner 
för ett vinter–OS till Stockholm. Det är en 
av våra viktigaste frågor just nu. I nätverket 
runt Hans finns många av de företag som 
skulle ha nytta av ett OS i Sverige och det 
är givet att ju fler svenska företag som sam-
las runt frågan desto bättre.

Inför oS i Sotji reagerade flera av Sok:s 
sponsorer starkt, hur upplevde du det?

– Det var jobbigt eftersom man även rea-
gerar som privatperson. Samtidigt var det 
nödvändigt för det satte ljus på viktiga frå-
gor. Det blev en intensiv global dialog och 
IOK lanserade året efter ett förändrings-
arbetet med namnet Agenda 2020. Under 
perioden pratade vi själva massor med våra 
partners, där några upplevde att vi vaknade 
något sent. Därefter blev vi progressiva och 
starkt drivande gentemot IOK i frågor om 
transparens i ansökningsprocessen, kriteri-
er för värdstäder och ökade bidrag till värd-
städer för att fler länder ska ha möjlighet att 
kunna arrangera OS. Vi kom våra partners 
nära i att kunna prata om svåra frågor och 
kom stärkta ur det.

har Iok förändrats genom Agenda 
2020?

– Agenda 2020 har påverkat utveckling-
en positivt. IOK är på många sätt en före-
bild för internationella idrottsorganisatio-
ner när det kommer till förändringsarbetet 
som gjorts och pågår. Det har ökat trovär-
digheten för SOK när vi går ut säger att vi 
vill arrangera ett OS som är hållbart både 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Vad gör ni för att tänka nytt och engagera 
flera?

– Vi driver ett projekt som heter Heroes 
of  Tomorrow med en CSR–vinkel. SOK 
har fått projektpengar från Postkodlotteri-
et för att göra något nytt och innovativt. Vi 
vill hitta nya sätt att engagera den så kall-
lade ”talangreserven”. Det handlar om att 
nå grupper som aktiva ungdomar som står 
utanför idrottens strukturer eller ungdo-
mar som tröttnat på idrott och riskerar att 
sluta. Målsättningen är även att fånga upp 
unga ledare med ambitioner att utvecklas 
med idrotten. 

hur kan ni koppla ihop oS med folkhälsa?
– De olympiska värderingarna handlar 

om att utmana sig själv och pusha egna 
gränser. Det kan alla göra i sin vardag. Vi 
kan inte ta ansvar för folkhälsan eftersom 
vårt uppdrag till största delen handlar om 
elitidrott. Däremot kan vi göra den kopp-
lingen när tillfälle ges och använda elit-
idrotten för att exempelvis inspirera barn 
och unga att idrotta och hitta nya idrotter. 
Folkhälsa är inget vi specifikt paketerar 
utan finns med som en ingrediens.

Finns det några planer att följa mo-
tionsloppstrenden och starta ett folkligt 
olympiskt evenemang?

– Det är absolut en tänkbar utveck-
ling. Generellt har SOK blivit mycket mer 
eventintensiva än tidigare. För 5–10 år se-
dan var OS den enda arenan och den låg 
inte hos oss. Arbetet med vår barn- och 
ungdomsturné ”Olympic Day” och ”He-
roes of Tomorrow” är sätt att skapa sam-
manhang som är mer nationella och breda.

kan du se charmen i gräsrotsengage-
manget när den lokala pizzabagaren gör 
en oS–pizza?

– Absolut. Många älskar OS och det tar 

sig olika uttryck, så måste det få vara. Till 
att börja med skiljer vi på initiativ från pri-
vatpersoner och företag, för så ser juridi-
ken ut. Vi måste med respekt för vår rättig-
het och våra partners försöka upprätthålla 
varumärkesskyddet. Om det sker en olov-
lig association är vårt viktigaste mål att få 
stopp på det. I 95 procent av fallen förstår 
företagen misstaget och allt stannar där. Vi 
jobbar mer än någonsin med förebyggande 
information.

hur ser du på tvisten mellan er och 
Svenska Fotbollförbundet kring oS–
dräkten?

– I grund och botten är det en fråga som 
handlar om respekt för vem som äger de 
olika rättigheter som bygger värden i idrot-
ten. Att det är SOK som äger rättigheterna 
till alla OS–kläder är glasklart och något 
som alla måste förhålla sig till. Vi använder 
våra rättigheter för att stärka hela OS–laget. 
För oss är alla idrotter lika viktiga

Vad innehåller en arbetsvecka med kort 
tid kvar till oS i rio?

– Det är många parallella uppgifter med 
alltifrån kommunikationsfrågor, förbereda 
gästprogram med vår biljettpartner och ta 
fram riktlinjer för sociala medier. Jag har 
nära dialog med förbunden där vi upp-
muntrar till att dra nytta av och lyfta OS.

Din starkaste personligaste upplevelse 
från oS?

– Avslutningsceremonin i London, när 
vi summerade hur bra allt blivit och med 
en lättnad över att inget hade hänt. Det 
hade varit mycket diskussioner om ter-
rorhot och man hade satt in brittiska mi-
litärtrupper som säkerhetspersonal efter-
som det tilltänkta säkerhetsföretaget inte 
klarade av uppdraget. Det gav ett hemskt 
intryck med kamouflagefärgade militärer i 
kpist som gick igenom min väska, men de 
gjorde ett suveränt jobb med stora leenden 
på läpparna. I tider av krig och terror är OS 
och de olympiska värderingarna något som 
driver mot något annat, en oas som det är 
fantastisk att vara en del av. 

text: johan thorén

”mÅLet är 20 meDALjer oCH ett vINter-oS”

Sveriges Olympiska Kommitté med ordförande Stefan Lindeberg i spetsen satte 
tryck på staten och näringslivet i början av 2000talet. Det var nödvändigt med 
ökat ekonomiskt stöd för att undvika fler medaljdebacle som OS i Nagano 1988. 
Lotta Olsson med förflutet som squashproffs anslöt 2011 till teamet som har upp
draget att förstärka kraften i ringarna. Nu har 100miljonergränsen spräckts och 
siktet är inställt på ett vinterOS i Stockholm 2026.

lotta olsson har många kreativa möten med sok:s partners inför och under ett os-år. på bilden från vänster johan ward, h&M, filip hellsten,  
eventchef på nordea och lotta olsson, sponsor– och marknadschef för sveriges olympiska kommitté.
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Idrottsstaden Växjö har en stolt 
tradition av framgångsrik idrott. Det har gett 
oss titeln Sveriges främsta idrottskommun.
Vi är helt enkelt bra på både elitidrott och stöd till ungdomsverksamhet. 
Dessutom finns här ett av Sveriges främsta idrottsområden – Arenastaden.
Med många eldsjälar och goda idrottare, med näringsliv och forskning  – skapar vi ett vinnande Växjö.

Välkomna hit till konferensen PROFESSIONELL IDROTT 2016 den 3 oktober!

 VINNANDE

VÄXJÖ
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henrik lundqvist spelar en  
huvudroll under world cup.

sarah sjöströms guldjakt kan 
följas i tv3 och tv10 under os.

kim källström slutar i landslaget 
efter eM. Mannen med den känsliga 
frisparksfoten som aldrig får lägga 
några frisparkar trots vänsterlägen. 
dock har han i alla år fått äran 
att lägga upp bollen och leverera 
smörpass till kung avzlut.

ska john Guidetti följa upp succén
med förra årets u21-guld under
eM och kanske os?

Missa inte dokumentären om 
Björn Borgs sagolika karriär den 
fjärde juli.

Cykel
Tour de France hör tv–sportsommaren till. Direkt i Euro-
sport 2–24/7. Den 103 touren gör etappgästspel i Spanien, 
Schweiz och Andorra. Totalt cyklas 3 519 kilometer. Vågar 
vi tv–tittare hoppas på att det blir dopingfria kilometrar?
Spanien Runt i samma kanal 20/8–11/8.

Fotboll
EM pågår i Frankrike, final 
10/7. Sveriges sista match i 
grupp E spelas mot Belgien den 
22/6. De andra två grupplagen 
Italien och Irland möts samma 
klockslag. Extra intressant är att 
samma dag spelar Island, under 
Lars Lagerbäck, sin sista grupp-
match, mot Österrike.
Spelprogrammet verkar vara 
satt med hänsyn till svenskt 
midsommarfirande, för kvarts-
finalerna börjar 30/6.
Semifinalerna börjar 6/7. SVT 
och TV4 delar på sändningar-
na, finalen sänds i TV4. 

Pågår gör också Copa Ame-
rica, som avgörs i USA. Semi-
finalerna spelas 21–22/6 och fi-
nalen den 26/6. Viasat sänder alla matcher, det är nattid 
som gäller.

Allsvenskan börjar om direkt efter EM, alla matcher 
direkt i C More. Superettan visas i TV4:s sportkanaler.
Premier Leauge med flera andra ligor startar den nya sä-
songen och det medan OS pågår eller direkt efter. 13/8 bör-
jar exempelvis Premier League. Enligt tradition kommer 
spelschemat runt månadsskiftet juni/juli. 

Viasat forsätter att sända Premier Leauge. Andra li-
gor i Viasat är spanska La Liga, 
italienska serie A och franska 
Ligue 1, sistnämnda ny i ut-
budet. Viasat har även rätten 
till den holländska och polska 
ligan,samt den danska, i hur 
stor utsträckning matcher däri-
från visas är oklart.

Tyska Bundesliga är kvar 
hos Eurosport, där finns också 
USA-ligan MLS. Champions 
Leauge är kvar hos Viasat, med-
an European League visas i Ka-
nal 5, Kanal 9 och Eurosport.
Efter OS turneringen (4–20/8) 

är det dags för VM-kvalet, där visas Sveriges matcher i 
Kanal 5. Kanal 5 ägs av Discovery som har tv-rättigheten 
till alla europeiska kvalmatcher. Sveriges första match är 
hemma mot Holland 6/9.

FrIIDrott
Diamond League är alltid extra intressant ett OS-år.
SVT och TV4 delar på sändningen, den från Stockholm 
kommer i SVT 26/6.
EM avgörs i Amsterdam 6–10/7, delas av samma kanaler. 
Visas även i Eurosport. Finn-
kampen dröjer till 3–4/9, avgörs 
i Tammerfors och sänds i SVT. 
SM avgörs under SM-veckan, 
se nedan.

IShoCkey
16/8 startar nya säsongen 
Champions Hockey League,
Eurosport sänder. Den stora 
hockeyfesten World Cup av-
görs i Toronto 17/9–1/10. TV3 
sänder.
 
motor
Formel 1, MotoGP och Formel 3 i Viasat, DTM och 
FIA WTT i Eurosport, STCC och rallycross-VM i SVT, 
speedway i C More. För deltävlingar, se respektive sports 
hemsida.

oS
Tolv kanaler och cirka 2 000 timmar, där har ni Viasats 
bevakning av sommar-OS i Rio de Janeiro. Spelen pågår 
3–20/8 och givetvis är det tv-rekord. Alla tävlingar har vid 
de senaste spelen tv-bevakats, men då har mycket sorterats 
bort då SVT inte haft teknisk möjlighet att visa allt. Viasat 
kommer inte heller att visa allt, sportchefen Per Nunstedt 
säger att "några bordtennismatcher måste vi välja bort".

Huvudkanalerna är TV3 och TV10, sedan används de 
ordinarie sportkanalerna. Plus ett antal extrakanaler, däri-
bland några som bara kommer att visa en enda sport, som 
tennis. Lägg till möjligheten att följa OS i Viasat Play på 

internet.
De mest publika sporterna och 
de där svenska medaljhopp 
finns kommer att visas i TV3 
och TV10. En gissning att da-
mernas simfinal på 100 m fjäril 
– Sarah Sjöström du är väl där? 
– den 7/8 sänds i TV3, det är en 
säker gissning.

Sarah Sjöströms tuffa OS-program ser ut så här:
6/8:   100 m fjäril, kval och semifinal.
7/8:   100 m fjäril, final.
8/8:   200 m fritt, kval och semifinal.
9/8:   200 m fritt, final.

10/8:   100 m fritt, kval och semifinal.
11/8:  100 m fritt, final.

12/8:   50 m fritt, kval och semifinal.
13/8:   50 m fritt, final.

Därtill kommer stafetterna 4x100 m medley och 4x100 
m fritt.

Friidrotten under OS pågår mellan 12–21/8, sista dagens 
enda gren är herrarnas maraton. Förmiddagspassen av-
görs svensk eftermiddagstid, finalpasset börjar svensk tid 
01.00. Få svenska friidrottare har klarat kvalgränserna, 
en är diskuskastaren Daniel Ståhl, där avgörs finalen 13/8.
Stort svenskt fokus blir det på fotboll och handboll, både 
herrar och damer. I fotboll inleder damerna mot Sydafrika 
3/8 och herrarna mot Colombia 4/8. Dock får vi klara oss 
utan många från U-21 succén pga åldersstrecket (födda 
1993 och senare).

I handboll startar både damerna och herrarna den 7/8, 
damerna mot Argentina, herrarna möter Tyskland. Sam-
ma dag avgörs damernas linjelopp på cykel där Emma Jo-
hansson tillhör favoriterna.

 
Sm–VeCkAn
49 sporter är representerade i årets SM-veckan som av-
görs i Norrköping 6–13/7. Simning och friidrott är de do-
minerande sporterna, extra stort intresse för här är sista 
chansen att visa upp OS-värdighet.

SVT sänder cirka 90 timmar, fördelade hälften på tv, 
hälften i SVT Play. Här får sporter som tyngdlyftning, 
dragkamp, sjumannarugby, is-
landshäst chansen till tv-bilder, 
samma för en del grenar för rö-
relsehindrade.

tennIS
ATP och WTA har sin givna 
plats hos C More och Euro-
sport. C More sänder Wimble-
don 27/6–10/7. Dam- och herr-
finalen visas i SVT. US Open 
mellan 29/8–11/9 i Eurosport. "Sa-
gan om Björn Borg" är en do-
kumentär som visas i SVT1 4/7.

För mer info: Gå in på respektive kanals hemsida eller  
tvmatchen.nu, sporttv.nu eller tv.nu

Sport i tv hett i sommar
När ni läser detta pågår EM i fotboll, Wimbledonturneringen i tennis har 
börjat och det är bara drygt en månad till OS i Rio de janeiro. Däremellan och 
därefter är tvkanalernas sporttablåer så välfyllda att sol, bad och hängmatta 
konkurreras ut. Sport & Affärer ger dig här en sommarguide till sport i tv.
text: frank österGren      Foto: BIldByrån
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HeLA tABeLLeN
Frågan som ställdes till respondenterna 
i Demoskopundersökningen var: ”Vilken 
kommun i landet anser du är bäst på idrott  
dvs en sammanvägning av spontan-, bredd- 
och elitidrott samt friluftsfrågor och som 
samtidigt verkar för ökad inkludering och 
jämställdhet”.

Resultatet ses i tabellen, där vi publice-
rat de 60 bästa idrottskommunerna, enligt 
svenska folket. I år har vi stärkt frågan 
med det viktiga tillägget inkludering och 
jämställdhet.

kommun procent

1  göteborg (2) 21,47
2 Stockholm (1) 20,38
3 malmö (3) 10,38
4 örebro (4) 3,63
5 karlstad (13 ) 2,21
6 norrköping (12) 2,17
7 linköping (22) 2,08
8 Falun (8) 1,83
9 Skellefteå (14) 1,58
10 östersund (18) 1,49
11 Västerås (10) 1,37
12 luleå (9) 1,31
13 helsingborg (5) 1,28
14 halmstad (36) 1,26
15 Solna (11) 1,17
16 gävle (28) 1,15
17 Södertälje (30) 1,10
18 partille (29) 0,94
19 Ale (-) 0,90
20 Sundsvall (23) 0,84
21 Växjö (15) 0,75
22 hudiksvall (-) 0,73
23 lund (16) 0,73
24 kungsbacka (33) 0,70
25 örnsköldsvik (17) 0,67
26 tyresö (24) 0,66
27 jönköping (20) 0,62
28 nacka (38) 0,60
29 kiruna (-) 0,58
30 boden (-) 0,57
31 borås (6) 0,56
32 umeå (7) 0,53
33 kristianstad (31) 0,21
34 Vännäs (-) 0,52
35 Sollentuna (27) 0,50
36 Vänersborg (-) 0,49
37 gotland (46) 0,48
38 Danderyd (-) 0,46
39 Söderhamn (-) 0,46
40 högsby (-) 0,44
41 piteå (47) 0,39
42 härnösand (-) 0,37
43 Sundbyberg (-) 0,37
44 Vetlanda (-) 0,37
45 Säter (-) 0,34
46 Skövde (-) 0,34
47 mora (26) 0,34
48 lomma (-) 0,33
49 Sigtuna (-) 0,32
50 Åtvidaberg (-) 0,32
51 Filipstad (-) 0,31
52 Degerfors (-) 0,31
53 uppsala (45) 0,30
54 leksand (-) 0,29
55 kalmar (19) 0,28
56 olofström (-) 0,27
57 markaryd (-) 0,25
58 ängelholm (-) 0,25
59 trollhättan (-) 0,25
60 lidköping (49) 0,25
( ) = placering 2015.

SVERIGES FRÄMSTA

IDROTTSKOMMUNER 2016Sport & Affärer:

SÅ GjorDeS UNDerSökNINGeN 
Undersökningen är genomförd inom ramen för 
Demoskops telefonomnibus under våren 2016. 
Urvalet har gjorts med Demoskops standard 
för telefonnummerbaserat befolkningsurval. 
Urvalet är riksrepresentativt och kan sägas 
utgöra ett mini-Sverige. Resultaten baseras 
på 1 000 genomförda intervjuer med personer 
mellan 18–89 år. Urvalsprincipen är densamma 
som i Demoskops månatliga väljarundersök-
ningar som publiceras i Expressen.
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Göteborg vinner folkets pris mycket beroende  på sin stora bredd parallellt med framgångsrika elitklubbar som årets guldlag i ishockey frölunda Indians och  
Ifk Göteborg i fotboll. kommunen är erkänt duktiga på att arrangera idrottsevenemang och blev årets evenemangskommun  i sport & affärers kommunranking 
2015. pärlor som Göteborgsvarvet och världens största ungdomsturnering i fotboll, Gothia cup, har internationell status. kommunen arbetar aktivt med integra-
tionsfrågor och för ökad jämställdhet inom idrotten.

DemoSkoP

Sport & Affärer har sedan 2006, genom peter Rohmée, rankat Sveriges främsta idrottskommuner, vars  
resultat de senaste fyra åren presenterats under seminariet professionell idrott, den första måndagen i oktober 
(i år i Växjö), samt i Sport & Affärer som distribueras med Dagens industri. utöver huvudpriset Sveriges främ
sta idrottskommun, utses varje år även Årets breddidrottskommun, Årets elitidrottskommun och Årets evene
mangskommun. tidningen har genom priserna velat sätta fokus på idrottens betydelse som motor för lokal och 
regional tillväxt. Sedan 2014 delar tidningen även ut Folkets pris, som baseras på en årlig Demoskopundersök
ning. Resultatet publiceras varje år i tidningens juninummer. Folkets uppfattning är givetvis av stor betydelse, 
då det är folket som idrottskommunerna kämpar om för att behålla som nöjda och friska invånare, nya inflyt
tare (skattebetalare) eller turister vilka genererar turistintäkter och som på sikt kan bli nya kommuninvånare.  
I år vanns priset av Göteborg med Stockholm strax efter. Folkets pris delas ut under Sport & Affärers Almedals
seminarium den 7/7 på O´Learys i Visby.

hur känns det att ha blivit utsedd till 
Sveriges bästa idrottsstad 2016, enligt 
det svenska folket? 

– Det är naturligtvis väldigt roligt och he-
drande att  svenska folket uppskattar vårt 
arbete med idrottsfrågor i Göteborg.

Vad tycker du är kännetecknande för 
göteborg som idrottskommun?

– Att vi lyckas kombinera breddidrotten 
med eliten. Det är en styrka och ett kän-
netecken. Det finns också en bredd i an-
talet olika sporter som utövas i staden och 
många framgångsrika idrottare.

Vad är du mest stolt över som du tycker 
fungerar bra i idrottsfrågorna? 

– Jag är stolt över att Göteborg kan er-
bjuda våra invånare en meningsfull fritid, 
möjligheter att utvecklas inom sina idrotter 
och intressanta evenemang. Bredden i för-
eningslivet skapar förutsättningar för elit-
idrottare som i sin tur inspirerar andra att 
komma igång. Sen måste jag nämna Go-
thia Cup och Partille Cup – att vi har värl-
dens två största ungdomsturneringar i två 
stora sporter i Göteborg är fantastiskt. 

Vad tycker du kan förbättras? 
– Vi har ett prioriterat mål i kommunen 

som säger att föreningsengagemang är vik-
tigt. Föreningslivet och idrotten är viktiga 
funktioner i ett samhälle. Men det kan så 
klart alltid bli bättre. Som alla andra stä-
der brottas vi med att det behövs fler ledare 
inom föreningarna, det är något vi hela ti-
den behöver jobba med. Hur kan vi hjälpa 
och stödja idrottsrörelsen med att fler vill 

engagera sig som ledare? Där finns ett stort 
och viktigt jobb att göra, avslutar Ann-Sofie 
Hermansson.

– Vi har en bra bredd och en bra elit i  
Göteborgsidrotten och det är kul att all-
mänheten ser detta. Sen tror jag att Gö-
teborg kan bli ännu bättre, till exempel på 
stora idrottsevenemang, barn och ungas 
idrottande samt att uppmuntra till spon-
tanidrott, säger David Lega.

text: Gustaf Berencreutz

Göteborg Sveriges bästa idrottsstad 
2016 enligt svenska folket.

Sport & Affärers kommunranking är originalet sedan 2006 och skall inte förväxlas med copycaten som publiceras av en av tv-kanalernas sportredaktion.

HUvUDPrISet SverIGeS FrämStA IDrottSkommUNer GeNom ÅreN: 

2006–2010: Göteborg, 2011: Stockholm, 2012: Solna, 2013: Växjö, 2014: Stockholm, 2015: Stockholm, 2016: Avgörs i Växjö 3/10.  

Stockholm och Göteborg har legat topp 3 samtliga år i Sport & Affärers kommunranking.

David Lega, 
kommunalråd, KD

Ann-Sofie Hermansson, 
kommunstyrelsesens 
ordförande i Göteborg.



Två av den engelska fotbollens största klubbar kommer till Göteborg den 7:e augusti 
då Arsenal FC möter Manchester City FC på Ullevi. Supermatchen i Göteborg blir 
den sista möjligheten för lagen att finslipa detaljerna inför den kommande säsongen. 

För info om biljett- och VIP-paketeringar samt sponsor- och exponeringsmöjligheter 
kontakta oss på info@sporte.se.

Supermatchen arrangeras av Sport & Evenemang AB tillsammans med Got Event AB.

ARSENAL &
MANCHESTER CITY

ÄR KLARA FÖR 
SUPERMATCHEN

ARSENAL &
MANCHESTER CITY

ÄR KLARA FÖR 
SUPERMATCHEN

Namnlöst-3   1 2016-06-14   08:38



venska Ishockeyförbundet 
gläds åt att 20 procent fler barn 
i åldrarna 5 till 10 år har bör-
jat spelat ishockey de två se-
naste åren. Man borde i lika 

hög grad bekymras över varför det blivit ett 
default-läge att tacka nej till Tre Kronor. 
6-0-smällen mot Kanada under VM var 
långt ifrån något föredömligt framträdande.

Det har snarare blivit en regel än undan-
tag att tacka nej till VM-spel. Killar från 
Valbo, Huddinge och Vetlanda som gått 
den långa vägen med Tre Kronor hägrande 
på bröstet tycker i mognare ålder inte det 
är värt mödan att ställa upp när förbunds-
kaptenen ringer.

Trenden har accelererat på senare år och 
går stick i stäv med utvecklingen på knatte-
nivå. Under de senaste två åren har antalet 
barn i åldrarna 5-10 år ökat med cirka 20 
procent.

Den största procentuella ökningen är på 
flicksidan, där det ökat med cirka 66 pro-
cent. På pojksidan är ökningen cirka 17 
procent. Den senaste säsongen spelade 
28 492 pojkar och 3 428 flickor i åldrarna 
5-10 år ishockey i organiserad form.

Svenska Ishockeyförbundets verksam-
het för de yngsta heter Tre Kronors Hock-
eyskola. I projektet ingår kvalitetssäkrat 
utbildningsmaterial, utbildningsdagar för 
ledare och en speciell folder för hockeyför-
äldrar, med mera. Föreningarna som driver 
verksamheten kan ansöka om bidrag via 
Idrottslyftet.

Inför säsongen 2015/2016 drog förbun-
det igång en smart rekryteringskampanj. 
265 000 barn i vårt avlånga land fick ett 
personligt brev skickat till målsman med 
information på sju olika språk om att börja 
spela ishockey. Målsättningen är förstås att 
nå fler nyanlända; familjer som kanske ald-
rig hanterat klubba och puck.

Brevet toppades av en färglagd lands-
lagströja med barnets efternamn tryckt på 
ryggen.

Som på de stora grabbarna. De som inte 
vill vara med när VM spelas.

uno grönkVISt,  

journalIst  

och författare

(och f.d. aktIe- 

äGare I erIcsson)
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Sponsring och Event  
– all time high!

Sh
Är han rätt man för både  
SOK och Ericsson?

et pågående EM-slutspelet i 
Frankrike tar just nu all upp-
märksamhet. Men ägna gär-
na en tanke åt den ångest och 
den förväntan som samtidigt 

präglar fotbollen i Västerås. Frankrike och 
Västerås är nämligen sammankopplat via 
svenske landslagsförsvararen Victor Linde-
löf Nilsson. Lindelöf är gåsen som oupp-
hörligen lägger guldägg.

Victor lämnade Västerås SK för Benfica 
sommaren 2012. Han fyllde 18 den som-
maren och hade året före röstats fram som 
Årets spelare när VSK gjorde ett kort be-
sök i Superettan. VSK och Benfica gjorde 
upp en affär som redan nu betalat sig över 
förväntan. Victor har passerat karriärsteg 
såsom ett visst antal U21-landskamper för 
Sverige och tio ligamatcher i klubbens star-
telva. Där har olika klausuler fallit ut och 
enligt obekräftade uppgifter har VSK hit-
tills tjänat ca 5 mkr på övergången. Vid ett 
tillfälle kom pengarna lagom för att rädda 
VSK undan konkurs.

Men det bästa återstår. VSK har försäk-
rat sig om 20 procent på nettovärdet vid en 
vidareförsäljning. Under våren har ryktena 
placerat Victor i klubbar som Manchester 
United och Paris St-Germain. Transfer-
buden har sträckt sig från 250 mkr till 375 
mkr. Alltså mellan 45 och 70 mkr till VSK.

Av Gunnar Persson  
juni 2016UTBLICK

Victor blev ”het” av en händelse. Han 
kom sent in i truppen till förra sommarens 
U21-EM, som ersättare för Helsingborgs 
skadade Emil Krafth. Men där gick han in i 
startelvan i det som blev ett svenskt guldlag. 
Då tillhörde han Benficas U-trupp. Efter 
guldsuccén fick han ett femårskontrakt och 
flyttades upp i portugisernas A-trupp.

Under säsongen som gått har han byggt 
på sina erfarenheter från VSK (49 serie-
matcher) och Benfica II (95/4 mål) med 
spel för A-laget i ligacupen (4/0), ligan 
(15/1) och mot Bayern München i Cham-
pions League (2/0). En lyckad insats i EM 
och allt pekar på klubbyte, en hittills oanad 
intäkt för Västerås SK och en ännu bättre 
affär för Benfica.

Det är därför det råder både ångest och 
förväntan i Västerås. Den som kommer åt 
kan alltid försöka ta pulsen på VSK-basen 
Bengt-Åke Nilsson. Han har hittills kunnat 
notera hur inkomsterna från Victors försälj-
ning gjort klubbens skuldfri för första gång-
en sedan 2007. En affär till skulle ge löften 
om en ljusare framtid.

Det skulle också (och här kommer brask-
lappen) göra Västerås till ett favoritstopp för 
all världens spelaragenter. Lyckligtvis har 
man numera en manager (Johan Mjällby) 
som kan avgöra vad som är gångbart. Kun-
skap är, som alltid, a och o i Sport&Affärer.

S
Det är svårt att vara ett föredöme när 

man inte ställer upp. Bröderna Sedin gjor-
de ett undantag i hemma-VM 2013 med 
guld som belöning. Dessförinnan tror jag 
det var åtta år sedan, då Österrike arrange-
rade VM i Innsbruck och Wien, som Daniel 
och Henrik förlängde säsongen från Van-
couver Canucks.

Varför har det blivit så lätt att säga nej 
tack?

En anledning är förmodligen att den 
slitsamma NHL-säsongen slutat i moll, 
respektive klubb har missat Stanley Cup-
slutspelet och man är trött och besviken. 
Pressen på att bära laget kan också spela in.

Andra skäl som spär på den negativa in-
ställningen är säkert halvskador och att två 
veckor i nationens tjänst inte ger till närme-
sevis den ersättning som proffslivet på an-
dra sidan Atlanten skänker.

Familjens påtryckningar kan också spela 
in. Nu kan du väl vara hemma och hjälpa 
till med barnen?

Även ett uppburet NHL-proffs har ett 
livspussel att lägga. När han kommit lite till 
åren förändras prioriteringarna. Två veckor 
mellan hägg och syrén i Svedala väger tyng-
re än ett dubbelrum i Moskva hur tjusigt 
hotellet än är.

Avhoppen har blivit till strömhopp som 
tycks smitta. Hur vända trenden?

Nyckeln är att få med de stora namnen. 
Hade Erik Karlsson och Henrik Lundqvist 
reflexmässigt kastat sig på ett plan österut 
skulle garanterat fler följa efter.

Det paradoxala är uppslutningen kring 
World Cup i höst. Ingen behöver övertalas 
om nye förbundskaptenen Rickard Grön-
borg ringer. Skyltfönstret är skinande blankt.

Det blir upp till Grönborg att hålla fönst-
ret lika uppolerat fram 
till maj 2017 då puck-
en i hockey-VM släpps 
på två ställen: Paris 
och Köln.

ponsrings- och eventbran-
schens slår nytt rekord! Mycket 
glädjande och speciellt när vi 
ser att när vår bransch skapar 
fler idrott- och kulturevene-

mang så skapas också fler arbetstillfällen, 
hotellövernattningar och restaurangbe-
sök. Läs, använd siffrorna och låt alla förstå 
värdet av intresse- och upplevelsebaserad 
kommunikation!

Sponsringen ökade med 4,8 % 2015 till 
att omsätta nästan 7 miljarder i Sverige. En 
siffra som IRM (Institutet för Reklam– och 
Mediestatistik) får genom att tillfråga 200 
rättighetsinnehavare (idrott, kultur och so-
ciala). Om utvecklingen fortsätter i samma 
takt kommer siffran att vara 10 miljarder år 
2020. En hisklig summa med enorma möj-
ligheter för vår bransch!

Intressant att se är att sponsringen tar 
10,1 % av IRM’s reklamkaka och passerade 
dagspress för tre år sedan (7,4 %) och Tv-
reklamen för åtta år sedan (8,0 %). Räknar 
vi till eventmarknadsföring och företagsin-
terna event närmar vi oss 20 % av reklam-
kakan och i nivå med internet inklusive mo-
bilt, en kanal som fullkomligt exploderat de 
senaste åren, men som också bidrar mycket 
positivt till vår bransch! Det är en perfekt 
match att sociala medier behöver ett con-
tent och vår bransch större spridning.

Idrotten är i särklass störst och ökade 
med 2,0 % under 2015. Omsättningen är 
nästan 5,0 miljarder och tar därmed 72 % 
av sponsringsinvesteringarna. Kulturspons-
ringen ökade 2015 med 0,7 % och omsät-
ter 849 miljoner vilket är 12,2 % av inves-
teringarna. Sociala sponsringen ökande 
kraftfullt under 2015 och i enlighet med 
vad vi ser och den tydligaste trenden inom 
sponsring med hela 24,2 % och står i dag 

för 1,1 miljarder kronor. Det är nästan 16 
% av de totala sponsringsinvesteringarna. 

IRM tittar också på nationell respektive 
regional sponsring och siffrorna visar tyd-
ligt att den regionala sponsringen blir allt 
viktigare tar mer (61 %) och jämfört per 
person går exempelvis 504 kr till Norr, 492 
kr till öst, 443 kr till väst, 415 kr till syd och 
Mälardalen tar 365 kr. Nationellt är siff-
ran ”bara” 275 kr/person. Siffrorna visar 
att den lokala sponsringen blir allt viktigare 
och att näringslivet lokalt har en större och 
mer betydelsefull roll för att skapa ett aktivt 
idrotts- och kulturellt föreningsliv!

Eventmarknadsföringen, där IRM får 
sina siffror från 70 eventbyråer, ökade med 
3.9 % och omsätter 4,1 miljarder. I den 
siffran ökade i år igen B2C mest (4,5 %) 
och visar den fortsatta trenden att företa-
gen vänder sig alltmer mot sina konsumen-
ter. Däremot minskade investeringarna i 
företagsinterna event med 3 % och omsät-
ter knappt 2,8 miljarder.

Sammanfattningsvis visar siffrorna att fö-
retagen lägger en allt större del av den tra-
ditionella reklamkakan på sponsring och 
event. Företagen inser idag att intresse– och 
upplevelsebaserad kommunikation blir allt 
viktigare för att nå sin målgrupp. Genom att 
tydligt se, identifiera och förhöja målgrup-
pens passioner kan företagen skapa fram-
gångsrika relationer och affärer med dem!

ans Vestberg är som bekant 
ny ordförande för Sveriges 
Olympiska Kommitté sedan 
företrädaren Stefan Lindeberg 
oväntat hoppade av i våras. 

Valberedningen hamnade i tidsnöd, någ-
ra kandidater trädde fram och lika snabbt 
tillbaka och till sist återstod endast Vest-
berg. Valet hälsades med tillfredsställelse av 
många som ansåg att det var på tiden att en 
tung näringslivsföreträdare äntligen ham-
nade på den prestigefyllda posten.

Frågan är om Ericssons aktieägare är lika 
glada? Börsjättens aktiekurs har fallit kraf-
tigt sedan årsskiftet. Kritiken inom närings-
livet lät inte vänta på sig när det blev känt 
att företagets vd accepterat uppdraget som 
SOK-ordförande. DI konstaterade att han 
har gjort marknaden besviken fler gånger 
än han överraskat positivt och slog fast att 
han har en tuff resa framför sig. Kapitalför-
valtaren Carnegie menade att ”ordförande-
skapet liknar mer ett uppdrag som är viktigt 
för vd personligen än för företaget. Ericsson 
är inne i en fas då anställda och aktieägare 
är mycket måna om att ledningen ägnar all 
tid åt företagets problem och framtidsfrå-
gor”.

Att Hans Vestberg älskar idrott, är en erfa-
ren ledare och har ett stort nätverk råder det 
ingen tvekan om. Men ordförandeskapet i 

SOK tar tid, även om han säkert kommer 
att delegera och få avlastning på olika sätt.

Leda möten, träffa RF och specialför-
bund och delta i internationella konferenser 
är ofrånkomliga uppgifter för en ordföran-
de. Att på plats uppleva de olympiska spe-
len tar också tid. Kommer därtill planerna 
på en ny svensk OS-kandidatur.

Frågan är därför om han både kan leda 
SOK på ett förtjänstfullt sätt och förbätt-
ra lönsamheten för Ericsson, som befinner 
sig på en starkt konkurrensutsatt marknad. 
Dygnet innehåller trots allt bara ett begrän-
sat antal timmar. Visserligen kan påminnas 
om att Sigfrid Edström på sin tid förenade 
ordförandeskapet på ASEA med dito i IOK 
i några år, men det var i en helt annorlun-
da tid. Kanske får de som spekulerar om 
att Hans Vestberg ska lämna Ericsson rätt? 
Hans inkomster från företaget under den 
tid han har varit koncernchef ger honom 
nog råd att i fortsättningen ägna all sin tid 
åt SOK om han skulle 
föredra det.
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Professionell Idrott
– idrott som motor för regional utveckling –

SVERIGES FRÄMSTA
IDROTTSKOMMUNER 2016

Sport & Affärer:

Preliminärt program för seminariet Professionell idrott i Växjö den 3 oktober 2016.

 8.00 Kaffe, mingel, minimässa

 9.00 Värdkommunen Växjö hälsar alla välkomna och lämnar över till moderator Lennart Ekdal

  Ett år som RF:s ordförande. Björn Eriksson, Ordförande Riksidrottsförbundet sammanfattar. 

  Evenemang som motor för regional utveckling. Eva-Lena Frick, ny vd för Vasaloppet och f.d. vd för Vätternrundan  
  om nya utmaningar, turismekonomi och evenemangens samhällsroll.

  De sociala effekterna av evenemang och utvärdering av upplevelsen. Emma Wood, doktor i evenemang och  
  turism vid Leeds Beckett University, UK.

10.30 Bensträckare, mingel, minimässa

  Innovativ sponsring och framgångsrik aktivering kring OS.
  Guy Masterman, Ordförande för sportakademin vid Sheffi eld Hallam University och Professor vid Rysslands   
  Internationella Olympiska Universitet. Han är sponsorexpert och har arbetat för fl er olympiska spel och haft uppdrag  
  för stora internationella sponsorer.

  Sveriges främsta idrottskommuner 2016.  
  Peter Rohmée presenterar Årets främsta idrottskommun,
  Årets evenemangskommun, Årets breddidrottskommun
  samt Årets elitidrottskommun. Därefter intervju av pristafagrna.

12.00 Lunch, mingel och minimässa

  Idrottskommunen Växjö:  

  Arenastaden i Växjö – från idé till färdig stadsdel. Per Schöldberg, kommunalråd. 
  Idrotten tar plats i stadsplaneringen, Jessica Råhlin, fritidschef och Paul Herbertsson, planeringschef.
  Vad kännetecknar goda idrottsmiljöer - för fl er medaljer och framtida folkhälsa. 
  PG Fahlström, lektor, Linnéuniversitetet och Karin Redelius, professor, Gymnastik- och idrottshögskolan.  

  SM-Veckan från idé till succé. Annika Nykvist, Riksidrottsförbundet, berättar om den positiva utvecklingen för detta  
  Mini-OS och dess viktiga roll för svensk idrott,  kommuner och regioner.

  Uppstickarna. Paneldiskussion med David Klint, Tough Viking och Johan Göransson, Iron Man. På kort tid har dessa  
  båda evenemang växt och blivit motorer för regioner. Vi får här lyssna till några av framgångsrecepten.

14.45 Kaffe, mingel, minimässa

  Allting börjar i skolan. Om skolgymnastikens samhällsroll. Suzanne Lundvall, idrottslärare, fil dr i pedagogik,  
  lektor i idrott. Suzanne är projektledare för GIH:s flervetenskapliga studie Skola-idrott-hälsa (SIH).

  Idrott och integration. Lillemor Lindell, integrationsansvarig, RF, om idrottens roll för integration och om hur de  
  statliga medlen för ändamålet fördelas. Camilla Altéus, projektledare för Svenska Basketbollförbundet och   
  Martin Kihlström Svenska Postkodlotteriet, om integrationsprojektet Välkommen Hit. 

  Sponsorsoffan. Innovativ sponsring diskuteras i ett samtal lett av Niklas Birgetz, vd Sponsrings & Eventföreningen. 
  Del 1) Emmelie Johansson, f.d. sponsringschef för DHL och Ridsportförbundet, Jonas Eriksson, sponsringsansvarig  
  Volvo Cars, Lotta Olsson, marknadschef SOK och Johan Saxne, BAUHAUS. 
  Del 2) Lagkamrat – ett sponsringsprojekt med samhällsansvar. Kjell Åke Nilsson, vvd, Sparbanken Nord.  
  Ewa Karlsson Sjölander, verksamhetschef Piteå kommun samt Emelie Löfgren, spelare Piteå IF och projektledare.

 17.00  Avslutande mingel och minimässa. 

Välkommen till ett heldagsseminarium om hur du med idrottens 
hjälp kan stärka utvecklingen av din kommun och region. Bredd-
idrott, elitidrott och idrottsevenemang är då viktiga verktyg.
 Seminariet ger dig en helhetsbild där vi kopplar samman 
idrott, näringsliv och samhälle för bästa slutresultat. Vi vill med 
seminariet öka kvalitén på de beslutsunderlag som ligger till 
grund för investe-ringar i större arenaprojekt och evenemang. 
 Seminariet är gjort för dig som arbetar med att utveckla 

bredd och elitidrotten i din kommun och för dig som arbetar med 
att vinna hem större idrottsevenemang. Vi ser framför oss 
deltagare från kommuner, regioner, idrottsföreningar och förbund 
samt sponsor- och eventföretag. Dagen avslutas med en 
presentation av Sveriges främsta idrottskommuner 2016 med 
motiveringar och påföljande prisutdelning. 

Arrangörer: Sport & Affärer och värdkommunen Växjö

Seminarium:  PROFESSIONELL IDROTT  Plats: Växjö Konserthus. Tid: 3 oktober 2016     
Arrangörer: Sport & Affärer i samverkan med Växjö kommun. 
Pris: Ordinarie 3.450:- exkl. moms. SEFS medlemmar: 2.950:- exkl moms. Idrottsföreningar/förbund: 1.950:- exkl. 
moms. Studenter: 295:- exkl. moms.
Lunch och kaffe ingår samt minimässa på plats. Utställarplats minimässan: 5.000:- exkl. moms.
För information och bokning gå in på: www.professionellidrott.se  

Lennart Ekdal

Björn Eriksson

Niklas Birgetz

Ewa Karlsson 
Sjölander

Karin Redelius

Lotta Olsson

Jonas Eriksson

Kjell-Åke Nilsson

Emmelie Löfgren

Lillemor Lindell

Idrottsstaden Växjö har en stolt tradition av fram-
gångsrik idrott. Det har gett oss titeln Sveriges 
främsta idrottskommun. Vi är helt enkelt bra på 
både elitidrott och stöd till ungdomsverksamhet. 

Dessutom finns här ett av Sveriges främsta 
idrottsområden – Arenastaden.

Med många eldsjälar och goda idrottare, med 
näringsliv och forskning  – skapar vi ett vinnande 
Växjö.

Välkomna hit till konferensen 
PROFESSIONELL IDROTT 2016!

VINNANDE

VÄXJÖ

Peter Rohmée

David KlintAnnika Nykvist

Emma Wood

Johan Saxne

Paul Herbertsson

Martin Kihlström
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Guy Masterman

Camilla Altéus

Emmelie Johansson



WELCOME 
EUROPE!

När Göteborg grundades för snart 400 år sedan var det för att  

öppna upp Sverige mot väster och skapa förutsättningar för sjöfart 

och  handel med resten av världen. Med hjälp av skickliga  europeiska 

yrkesmän byggdes den stad som än idag präglas av sin närhet 

till  vattnet och sin öppenhet gentemot omvärlden. I höst gästas 

 Göteborg av tre stora europeiska evenemang som bygger på  laganda,  

 yrkesskicklighet, sjöfart och samarbete över nationsgränserna.   

Värden lika viktiga idag som för 400 år sedan. Välkomna!

Läs mer på goteborg.com

NORTH SEA TALL SHIPS REGATTA 2016, 3–6 SEPT 

EUROSKILLS 2016, 1–3 DEC

EM I HANDBOLL 2016, 10–18 DEC


