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Möt oss i sommar! 

Vi fi nns på plats på våra kontor, telefon med personlig service dygnet runt och inte minst på fl era av sommarens event. 
Kalle Anka Cup, Båstad; Match Cup Sweden, Marstrand; Catella Swedish Open, Båstad; Falsterbo Horse Show, Falsterbo m.fl . 

Trevlig sommar!

Kontakta oss på 0771-365 365 eller www.seb.se

DN Galan en  
perfekt upp- 
laddning inför  
Friidrotts VM.
                           Sid 26

Ungdoms-
eventen  
blomstrar  
i sommar! 
           Sid 14-15

Läs om galopp-
sportens klassiker 
Strömsholms  
Grand National.

Sid 7

Hockey &  
Rock ́n´ Roll
Vi porträtterar eveneman-
gens mästare Thomas 
Johansson, Live Nation.

Sid 4-5

idrottskommunen 
degerfors
Degerfors ska tillbaka 
med hjärta och risk-
kapital.

Sid 22

–̋Ett miljöanpassat 
OS till Sverige!˝
Sverige är rustat för ett håll-
bart OS i riktig vintermiljö. 
Läs Lars Lindqvists krönika.

Sid 30

Läs om sommarens seglarfester sid 8, 11, 25
Sporten stärker staden sid 12

Evenemangen som samhällsmotor sid 18
Skåne storsatsar på evenemang sid 19

Upplev det genuina sommartravet sid 20
Skatternas påverkan på eventen sid 23
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2 LEdaREN

JUNI
Fotboll 
u21-landskamp, Sverige–ukraina (malmö, 5)
Korpiaden
Fotboll, Innebandy, Beachvolley, Badminton, Bordten-
nis, Boule, Friidrott (göteborg, 5-7)
Bilsport
STCC (göteborg, 6)
Fotboll
vm-kval herrar
Sverige–Danmark (Stockholm, 6)
Fotboll
u21-landskamp, Sverige–estland (Falkenberg, 9)
Friidrott
göteborg grand Prix (göteborg, 9)
Fotboll
vm-kval herrar
Sverige–malta (göteborg, 10)
Segling
Ocean race-hamn i marstrand (10-14)
Cykel
vätternrundan (12-13)
Motionsmarsch
elfsborgsmarschen (göteborg, 13-14)
Handboll
eken Cup (Stockholm, 13-16)  
Galopp
Svenskt grand national (Strömsholm, 14)  
Segling
volvo Ocean Race (Stockholmsstoppet, 14-25)
Fotboll
u21-em (göteborg, Halmstad, Helsingborg, malmö, 
15-29)
Segling
Ocean race-hamn i Stockholm (15-25)
Cykel
Sm, landsväg (götene, 21-28)
Speedway
FIm Swedish grand Prix (göteborg, 24)
Friidrott
Sollentuna gP (Stockholm, 25)
Fotboll
eritrean Sports Festival (göteborg, 25-27)  

Golf 
The Princess (Båstad, 25-29)
Friidrott
världsungdomsspelen (göteborg, 26-28)
Bilsport
STCC (Knutstorp, 27)
Handboll
Partille Cup (göteborg 28-5/7)
Segling
Int. regatta, matchcup Sweden (29-5/7)

JULI
Simning
Sm (Linköping, 1-5)  
Segling
gotland runt (Sandhamn, 1-4)
Tennis
Collector Swedish Open Women
(Båstad, 4-11)
Friidrott
Karlskrona gP/Telenorgalan (Karlskrona, 7)  
Friidrott
världsungdomsspelen (göteborg, 7-18)
Reining
em (Svedala, 10-12)
Beachhandboll
Åhus Beachhandboll festival (Åhus, 10-19)
Bilsport
STCC (Falkenberg, 11)
Tennis
Catella Swedish Open (Båstad, 11-19)
Ridsport
Falsterbo Horse Show (Falsterbo, 11-19)
Simning
vansbrosimningen (vansbro, 10-12)
Fotboll
gothia Cup (göteborg, 13-18)
Orientering
O-Ringen (eksjö, 18-24)
Fotboll
Landskamp, damer, Finland–Sverige (Åbo, 22)
Golf
europatouren, herrar (Barsebäck, 23-26)

Friidrott
Karlstad/göta gP (Karlstad, 23)
Volleyboll, basketboll, handboll, fotboll 
och innebandy
malmö Youth games (malmö, 27-1/8)
Segling
vm i dammatchracing (Lysekil, 27-1/8)
Orientering
Sprint-Sm (Strömstad, 27-28)
Segling
Sm-vecka (malmö, 28-30)
Diverse
Sm-veckan (malmö, 28-3/8)
Hopprep
em (Höllviken, 29-30)
Ridsport
Sm, hoppning (Hammarö, 29-2/8)
Ridsport
em, voltige (Flyinge, 29-2/8)
Golf
British open, damer 
(Lancashire, Storbritannien, 30-2/8)
Ridsport
Sm, dressyr (Katrineholm 31-2/8)
Fotboll
eskilscupen (Helsingborg 31-2/8)
Friidrott
Dn-galan (Stockholm, 31)

AUGUSTI
Friidrott
Sm (malmö, 1-3).
Sm i Friidrott för funktionshindrade 
(alingsås 8).
Segling
em i laser (Borstahusen, 1-8).
Ystad Offshore Week (Ystad, 3-8).
Bilsport
STCC (Karlskoga, 15)
Löpning
Run To The Beat (malmö, 15)
MC-sport
FIm Scandinavian grand Prix (målilla, 16)

Segling
Tjörn Runt (göteborg, 22)
Fotboll
Landskamp, Sverige–norge (Stockholm, 19)
Löpning
midnattsloppet (göteborg, 22)
Triathlon
maZDa Stockholm Triathlon (Stockholm, 23)
Ridsport
Sm, fälttävlan (Odensbacken, 28-30)
Friidrott
Finnkampen (göteborg, 29-30)
Bilsport
STCC (våler, preliminär plats, 29)
Friidrott
Tjejmilen (Stockholm, 30) 

SEPTEMBER
Rodd
Sm (Råda, 4-6)
Löpning
Stockholm Halv marathon (Stockholm, 5)
Trav
Svenskt Travderby och Derbystoet (Jägersro, 6).
Baseboll
vm, gruppspel (Stockholm, 9-12)
Orientering
Sm, medeldistans (Oskarshamn, 11-12)
Motocross
SuperCross & Freestyle (göteborg, 11)
Bilsport
STCC (Knutstorp, 12)
Ridsport
Sm, voltige (västerås, 12-13)
Squash
Lag-em (göteborg, 16-20)
Rodd
Långdistans-Sm (näsinge, 19-20)
Friidrott
Lidingöloppet (Lidingö, 26)
Bilsport
STCC-final (mantorp, 26)

Evenemangskalendarium juni-september

Välkommen till vårt sommarnummer 
– ett smörgåsbord av idrottsevenemang!

GUSTAF BERENCREUTz redaktör

Sommaren 2009  
erbjuder en ovanligt  
läcker evenemangsmeny. 
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ummer två av Sport & affärer lyfter som van-
ligt fram våra svenska sommarevenemang.
evenemang som har en stor samhällsekono-
misk betydelse och ger arrangerande städer 
möjlighet att lyfta fram sina fördelar inför de 

stora strömmar av publik, deltagare och medier som de lockar.
Förutom den viktiga turistekonomiska effekten ökar väl genom-
förda evenemang möjligheten att attrahera nya skattebetalare/
bosättare och företagsetableringar till regionen vilket torde 
vara en av kommunens viktigaste uppgifter.

idrottsevenemang ger staden en positiv profil och stimulerar 
människor till egen aktivitet. Friska människor och företag 
förbättar samhällsekonomin. evenemang som vasaloppet,  
O-ringen, Stockholm marathon och göteborgsvarvet etc förenar 
dessutom bredden med eliten på ett sunt sätt. elitidrottsmän-
nen och vanligt folk deltar tillsammans och publiken förstärker 
upplevelsen. många deltagare, mycket publik och medier gör 

även företagen intresserade av att investera. 2008 var ett 
rekordår för sponsring och event. enligt IRm(Institutet för 
reklam och mediestatistik) investerade företagen 5,1 miljar-
der på sponsring och 3 miljarder kronor på evenemang vilket 
var 12,6% av den totala reklamkakan. Första kvartalet i år 
har sponsorinvesteringarna gått ner medan eventmarketing 
glädjande nog ökat i jämförelse med samma period ifjol. Det 
kan tolkas så att evenemangen är något man vill satsa på och 
förknippas med när mycket annat går i moll. Samtidigt är 2009 
ett år med osedvanligt många spännande events vilket motive-
rat företagen att satsa.  

För oss på Sport & affärer är det därför extra roligt att lyfta 
fram en företeelse som går riktigt bra mitt i krisen. en förete-
else som får människor mer aktiva och friska, ökar samhällets 
skatteintäkter och stärker stadens varumärke i sin kamp om 
nya investeringar och nytt kapital. Det känns därför motiverat 
att vi gör Sport & affärer event en gång per år. numret kom-
mer förutom den pappersversion du håller i handen ligga ned-
laddningsbar på www.di.se en hel vecka efter utgivning med 
ca 1 miljon besökare per dag och dessutom på vår nyhetssajt
www.sportaffarer.se

Trevlig läsning och ha en riktigt skön sommar! 
Önskar gustaf Berencreutz Redaktör
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Malmö hälsar välkommen till norra 
Europas modernaste arena.

M A L M O  A R E N A

www.malmoarena.com
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harlotte Ström
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all, ishockey och friidrott: O
lle U

lvinen, handboll: Johan Främ
st.
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Hockey 
      & Rock ́ń  Roll
EMA Telstar fyller 40, men grun-
daren Thomas Johansson känner 
inte av nån 40-årskris.
Tvärtom säger han, så ökar män-
niskors behov av ”live”-möten i 
en tid då många sociala kontakter 
sker via datorn.

Thomas är beryktad för sin för måga 
att arrangera proffsiga events och är 
populär bland artisterna. Han är ock-
så en stor hockeyälskare. Han sitter i 
Djurgårdens hockeystyrelse och ar-
rangerar utsålda NHL-matcher i Sveri-
ge. Hans vision är att människor möts 
på den sociala arenan. Och har kul.

Hur började din karriär som 
arrangör av evenemang?

–  Jag började tidigt redan i 16-års 
åldern. På vardagarna jobbade jag 
på en speditionsfirma. Jag pluggade 
kvällstid och på helgerna arrangera-
de jag rockkonserter. Jag hade defini-
tivt inga fritidsproblem. På det sättet 
körde jag till dess jag blev 19 år. Vär-
defulla kontakter knöts när jag jobba-
de på artistbyrån Starlight i London. 
Det var ju London som gällde på den 
här tiden. 

– Jag var 20 när jag bildade EMA 
Telstar 1969. 

– Jag var även manager för de 
svenska grupperna Outsiders och No-
vember med bland andra gitarristen 
Snowy White (senare Pink Floyd, Pe-
ter Green och Thin Lizzy). 

Du startade bolaget på 60-talet 
– var det ett gynnsamt klimat att 
jobba med musik då?

– Rockmusiken var ju mångas an-
gelägenhet och jag hade en stark vi-
sion att arbeta med saker som låg mig 
nära framförallt människor och musik. 
Tror att den egna drivkraften är vikti-
gare än den tid man lever i.

Kan du bjuda på någon anekdot 
från det glada 60-talet? 

– Ja, ett bland många glada minnen 
från den tiden var när Jimi Hendrix 
bytte däck på min bil, en Wolseley 
1500. Vi var på väg till Sandviken för 
en spelning när vi fick punka. Jag har 
alltid varit dålig på praktiska grejer 
men Jimi visade en oanad talang här 
och vi kom i tid till giget.

Vilka events är du mest nöjd med 
genom åren?

– Det finns tre som lyser starkast. 
EMA Telstar skötte ABBAs konsertar-
rangemang och turnéer. 

– När ABBA spelade inför 52 000 

i Sydney kändes det ultimat. Att dra 
så mycket folk ända bort i Australien 
kändes fantastiskt. Hemma i Europa 
var 1977 intresset så stort att två spel-
ningar i Albert Hall med en publikka-
pacitet för 10 000 åskådare fick 3,5 
miljoner intresseanmälningar.

– Stones på Ullevi i juni -82 är en 
annan höjdpunkt. Och på sitt sätt när 
Springsteen spelade i den intima at-
mosfären på Cirkus när han gjorde 
GhostTom Joad där. Cirkus ägs för 
övrigt av Live Nation.

Vilka är dina favoritarenor?
– Cirkus , Ullevi och Globen.

Vad kännetecknar ett riktig pro-
fessionellt genomfört evenemang?

– Ett evenemang är allt från en mid-
dag för två personer till en konsert el-
ler ett sportevent inför 50 000. Målet 
är att skapa maximal upplevelse och 
vägen dit handlar framförallt om nog-
grann planering. Det gäller att ha koll 
på ekonomin och allt det praktiska.

Hur ser marginalerna för  
branschen ut?

– Livebranschen har marginaler 
som pendlar någonstans mellan 3-5% 
medan skivbranschens ligger på mel-
lan 30-40% Så det är inte mycket som 
får gå fel om vi ska gå plus på ett event. 
Du måste ha koll på hur många som 
kommer och kostnaderna för genom-
förandet dvs artistarvoden, arenahyror, 
personal, utrustning etc.

EMA Telstar såldes till Clear Chan-
nel 1999 för 250 miljoner kronor 
och övergick i Live Nations ägo 
2005. Har det varit en lyckosam 
övergång?

– Ja. Evenemangsbranschen är tuff 
och jag upplever många fördelar med 
att ingå i ett större sammanhang. Vi 
hade inte kunnat expandera så snabbt 
som vi gjort utan Live Nation. 

Live Nation är idag inte enbart 
en konsertarrangör. Ni har skapat 
en ny modell kallad 360-graders-
modellen som omfattar alla 
rättig heter som rör artisten. Hit 
hör skivintäkter, turnéprogram, 
konserter, videos, sponsoravtal, 
merchandise etc. Artister som på 
senare tid kontrakterats på detta 
sätt är Madonna, Jay Z, Nickel-
back, Shakira och U2.

–  Den nya modellen ger synergi-
effekter. Det blir enklare att planera 
för artistens utveckling när samma bo-
lag håller i allt och mindre stridigheter 

Thomas Johansson, Live Nation
– Mytomspunnen mästare på mänskliga möten

mellan olika aktörer.
– En artist är ett varumärke och 

värdet kan maximeras med hjälp av 
proffs. Nu har även skivbolagen börjat 
använda vår modell och försöker kny-
ta ihop skivor med turneér och mer-
chandise.

– Jag började för övrigt min karri-
är inom EMA med att vara promotor 
och manager för några svenska band.

Förlorar inte konsumenten 
på er dominanta ställning på 
marknaden?

– Nej, biljettpriserna blir högre med 
fler aktörer. Artisterna kan då trissa 
priserna i förhandlingarna. Därför  har 
Sverige och Holland lägst biljettpriser 
i Europa.

Er största konkurrent är AEG som 
nyligen etablerade sig i Sverige.

 – Ja, fast det är orättvist att jämföra 
oss med dem. Enbart till våra senaste 
Sverigekonserter med Springsteen och 
Iron Maiden såldes 220 000 biljetter à 
600 kronor, vilket är mer än vad AEG 
drar in på ett helt år.

En av dina medarbetare i kärn-
truppen för EMA headhuntades  
till AEG?

– Ja, David Maloney jobbade 22 år 
för mig. Han började vid 14 års ålder. 
Problemet är att det inte finns några 
övergångsregler som inom hockeyn.

Du har efter närmare 15 års 
förhandlingar och planeringsar-
bete fått NHL premiären och andra 
gästspel till Europa och Sverige. 

– Ja kontakterna knöts genom mitt 
nätverk i musikbranschen och idag har 
vi en heltidsanställd hos oss, Jay Siet-
sema, som ser till att premiärmatcher-
na i Globen och vänskapsmatcherna i 
Linköping och Karlstad ska bli riktigt 
häftiga events.

– Ifjol sålde premiärmatcherna i 
Globen slut på två dagar. 28 000 biljet-
ter för mellan 800-1800 kronor biljet-
ten. Det är ingen jätteskillnad mellan 
att arrangera hockey och att arrange-
ra musik. Det är show, underhållning 
i båda fall.

Du sitter också i Djurgårdens 
hockey styrelse. Elitserien har 
fått kritik bland annat för alla 
omgångar som inte gäller något 
med de spelare som blivit kvar 
efter proffsflykten. Vad säger du 

världens största konsert- och eventar-
rangör med sätet i Beverly Hills, 
Kalifornien.
Bildades 2005 som en avknoppning 
från reklamjätten Clear Channel.
Huvudsakligen arrangör av konserter 
som signar artister till separata 
arrangemang och turneér. Äger i 
vissa fall även artisternas musik och 
inspelningsrättigheter.
Live Nation internationellt har avtal 
med bla: u2, madonna, Jay Z, Shakira 
och nickelback. 
Live Nation Sverige har avtal med: 
ulf Lundell, Tomas Ledin, magnus 
uggla, Roxette, Per gessle, The ark, 

Titiyo, melodifestivalen, Kleerup mfl, 
arrangerar även events inom sport 
bland annat motor och pausarrang-
emangen under Super Bowl.
I Sverige och europa har Live nation 
genom Thomas Johansson arrangerat 
gästspel från nHL. 
Äger arenan O2 i Dublin (byggd som 
en amfiteater med scenen i centrum 
och maxavstånd 60 meter från artist 
till publik).
Sköter driften på Wembley och äger 
Cirkus på Djurgården i Stockholm.
Omsättning: 4,5–5 miljarder  
dollar 2008.
Antal anställda: 4700 

Största konkurrent: aeg med  
ca 500 anställda.
I Sverige har Live nation ett 
samarbetsavtal med eventum runt 
företagsevenemang.
(eventum bildades av Per Schött och 
ägs idag av sponsorbyrån Håkanson 
united).

Clear Channel: grundades 1972 med 
sätet i San antonio, Texas, uSa.
Är världsledande inom utomhusreklam 
och äger idrottsarenor, nöjesplatser, 
radio- och Tv stationer. Ägde ema 
Telstar från 1999 till 2005.

Sagt Om 
tHOmaS
”Förutom hans 
kompetens och nog-
grannhet slås jag av 
hans svenska ärlighet. 
vi har aldrig skrivit 
kontrakt. Det har räckt 
med ett handslag.”
Björn Ulvaeus, ABBA

”Thomas är en unik 
kombination av hängi-
ven musikälskare och 
en fullständigt lojal 
professionell. Sådana 
görs inte längre.”
Per Gessle, Roxette

“Thomas älskar 
hockey lika mycket 
som rock´n roll. Tack 
vare hans vision och 
ansträngningar har 
sex nHL-lag spelat 
i europa sedan år 
2000 och förra året 
gick nHL-premiären i 
Skandinavien.” 
Ken Yaffe, senior  
Vice President, NHL.

”Thomas har varit 
framgångsrik så länge 
för att han alltid velat 
artisternas bästa. Han 
har varit ovärderlig i 
Live nations interna-
tionella uppbyggnad 
mot vår världsledande 
ställning.”
Michael Rapino, CEO/
President, Live Nation
(Källa: IQ Magazine)

Fakta Live Nation

evenemangens mästare thomas  
johansson som låtit människor mötas 
på den sociala arenan i över 40 år.

pORtRättEt
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Fakta thomas Johansson

thomas johanssons liv är hockey och rock ́ n´ roll. han är en världsberömd rockarrangör, tar nhl till sverige och sitter i djurgården hockeys styrelse.

Ålder: 60 år
Jobb: ansvarar för konsertarrangören Live 
nations affärsstrategier i norden och europa.
Bakgrund: grundade evenemangsjätten ema 
Telstar (european music agency) 1969, vilket 
1999 köptes av amerikanska Clear Channel och 
övergick i Live nations ägo 2005.
Styrelseuppdrag: Ordförande för Live nation 
nordic, Chairman Live nation europe och sitter 
i moderbolagets ledningsgrupp i Los angeles. 
Styrelsemedlem i Djurgården Hockey sedan 
1992.
Uppväxt: I Handen
Bor idag: På Lidingö
Familj: Fru, barn, barnbarn och hunden Tanyc, 
en vorstee.
Favorittjej: eva-marie. enda felet är att hon 
håller på Färjestad.
Favvobil: mercedes.
Äter helst: Husmankost.
Dricker: Ömsom vin , ömsom vatten.
Största intressen: människor, musik, konst, 
litteratur, historia och hockey.
Klär sig gärna i: Italienska kläder, jeans.
Lyssnar gärna på: Blues, bluesbaserad rockmu-
sik och klassiskt.
Några favoritartister: Dylan, neil Young, 
Springsteen, Tom Petty, eric Clapton.
Favoritsport: Hockey.
Favoritklubb: Djurgården. 
Idrottslig höjdare: när Djurgården tog det 
senaste guldet och när vi fick nHL-premiären 
till globen.
Några rockartister som Thomas låtit folk 
uppleva live genom åren:
Jimi Hendrix, The Doors, The Rolling Stones, Ja-
nis Joplin, Frank Zappa, The Faces, Led Zeppelin, 
Bob Dylan, Queen, aBBa, Bruce Springsteen, 
madonna, u2, aC/DC, Roxette, metallica, Iron 
maiden, David Bowie, Coldplay med flera.
Inom sport: Ligger bland annat  
bakom nHL-premiären på ericsson globe  
i Stockholm.

om att integrera den europeiska 
hockeyn med NHL? De inhemska 
ligorna bildar grenar i en europeisk 
NHL-division med ett gemensamt 
slutspel?

– Europa har inte tillräckligt bra lag 
för att kunna bilda en Europadivision 
av NHL. Tror inte heller att det finns 
tillräckligt med pengar. Hockeyligan 
och klubbarna diskuterar just nu en 
lösning på hur vi kan öka intresset för 
hockeyn och skapa intressantare ligor. 

– Vi jobbar med försäsongs-
turneringen Nordic Trophy och vi har 
kontakt med den ryska ligan, KHL. På 
sikt vore det häftigt med ett hockeyns 
Champions League. Då måste lag som 
Djurgården ha samma ekonomiska 
förutsättningar som till exempel De-
troit vilket blir svårt. Ett Detroit som 
för övrigt innehåller sju svenskar.

NHL-matcherna på Globen kryd-
das med Liverock innan och efter 
match. Bland annat river Backyard 
Babies av några rökare i höst. 
Skulle inte det konceptet vara 
något även för Elitserien? Att få 
publiken att komma tidigare och 
stanna kvar längre ökar ju även 
omsättningen markant.

– I USA är hockeyn en del av un-
derhållningsindustrin, liksom bas-
ket och amerikansk fotboll  I Sverige 
är det kaffe, mazarin och ”We will We 
will Rock you” i högtalarna. Det bör-
jar kännas litet dammigt. 

– Hockeyarenorna runt om i landet, 
som de i Örnsköldsvik, Karlstad, Lin-
köping, Jönköping och Malmö med 
flera har ju utvecklats och blivit arenor 
med multifunktioner och med mycket 
bättre kapacitet och akustik. Idag bokar 
vi stora konserter dit - så varför inte.

– Ta Malmö som exempel. Det är en 
rätt stor skillnad mellan Baltiska hal-
len och stickorna i häcken som det var 
förr, till Percys moderna multiarena för 
hockey och Rock´n Roll.

Du skulle väl kunna testa av kon-
ceptet på Djurgården där du sitter 
i styrelsen? Dregen är djurgårdare 
liksom Uggla, Thåström och Tom-
my Körberg. De ställer säkert upp 
och rockar loss för laget. Funkar 
modellen kan de andra klubbarna 
locka med sina lokala förmågor.

–  Kul ide! Att sälja en hockeybil-
jett med fler showartade inslag ökar 
ju upplevelsen och kan definitivt vara 
något på sikt. Även om själva hockey-
upplevelsen är det centrala.

Hur ser du på läget för svensk 
hockey?

– Jag tror de olika kommunerna 
måste bestämma sig. Ska vi ha ett elit-
lag – ja, då kostar det. Klubbarna gör så 
stor nytta för sina regioner att kommu-
nerna måste ta hänsyn till detta i avta-
len kring till exempel arenahyrorna om 
nu inte klubben äger sin egen arena.

– Att leasa ut arenan billigt och låta 

klubbarna själva sköta driften utan 
mellanhänder och dyra konsulter är en 
annan modell. Det måste bli billigare 
även för bredden att utöva sin sport.

– Det här är en politisk fråga och 
vissa kommuner är betydligt bättre 
på att sköta det här än andra. Det är 
ingen slump att kommuner som Karl-
stad, Jönköping och Linköping, där det 
här funkar, har klubbar som domine-
rar svensk hockey just nu, med bästa 
ekonomin, resultaten och spelarmate-
rialet. 

Du blev utnämnd till ”Årets Göte-
borgare” ifjol. Kommentar?

– Jag har alltid haft ett bra sam-
arbete med Göteborg. Många minnes-
värda konserter har gått på Ullevi, 
Scandinavium och Eriksberg.

– Kommer till exempel ihåg när  
Ullevi gick sönder efter en Springste-
enkonsert -85 och man byggde om. 

– I början av 1987 hade vi sålt ut 
Ullevi inför den sommarens konserter 
med U2 och David Bowie.

– Under påsken ringer Göteborg 
och säger att det här kommer inte att 
hålla. Vi måste hitta alternativ till Ul-
levi. Göran Johansson tog mig då 
runt på stan några intensiva dagar 
och vi enades till slut om Eriksbergs 
varv som på två månader byggdes om 
till en konsertarena för en publik på  
60 000 personer. Man försöker alltid 
hitta kreativa lösningar och har viljan 
till snabba beslut.

Hur påverkas evenemangen av den 
ekonomiska krisen?

– Vi säljer möjligheten att uppleva 
något tillsammans med andra män-
niskor. Det behovet är stort i dataål-
dern. Man bokar biljetterna via datorn, 
men vill uppleva live. Även om det är 
finansoro vill folk unna sig sina favorit-
artister.

– De riktigt stora evenemangen 
kommer inte att uppleva någon stör-
re kris. De mellanstora arrangörerna 
tvingas nog att sänka biljettpriserna 
och de minsta får rikta in sig på att job-
ba ideellt, som det var när jag startade.

– Ibland tycker jag att girigheten 
tagit överhanden. Jag började inte i 
branschen för att tjäna en massa peng-
ar utan för att låta kompisarna få upp-
leva de artister som jag gillade. 

Nu har ”kompisarna” blivit ganska 
många. Tillsammans närmare 100 
miljoner människor har de sen-
aste 40 åren mötts och upplevt 
”live” tack vare Thomas och EMA 
Telstar.
Vilken är den största kicken med 
ditt jobb ?

– Det är att stå vid grindarna och se 
människornas leenden när de ström-
mar ut från arenan efter en lyckad 
show. Det är den skönaste belöningen.

Text: gustaf Berencreutz

Foto: Jörgen Hildebrandt

Sagt Om 
tHOmaS
”Thomas har varit 
enormt viktig för 
globen. Live nation 
är idag vår största 
kund. Thomas är känd 
runt hela värl den för 
sin kompetens och 
pondus.”
Ninna Engberg, vd, 
Stockholm Globe 
Arenas 

”aeg (anschutz 
entertainment group) 
äger idag 12,5% av 
Djurgården Hockey 
och de ser enbart 
positivt på att Thomas 
Johansson från Live 
nation, med alla sina 
erfarenheter sitter i 
hockeystyrelsen.”
Mats Larsson , 
ordförande för 
Djurgården Hockey

”Thomas Johansson 
och ema Telstar har 
varit en viktig faktor i 
göteborgs arbete mot 
vår status som en be-
tydande evenemangs-
stad i europa. att 
Thomas blev ”Årets 
göteborgare 2008” är 
ett talande bevis på 
vår uppskattning.”
Leif Nilsson, VD för 
Göteborg & Co

SpORt & aFFäRER
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Full fräs över  
Gubbängens gräs

EKEN CUP          13-16 JUNI

Ny startplats och ny 
bansträckning för tjej-
loppet. Det är de stora 
nyheterna när årets Vät-
ternrundan avgörs.

- När vi för något år sedan 
flyttade nummerlappsutdel-
ningen in till centrala Mota-
la ökade aktiviterna i stan.
- Nu tar vi nästa steg och flyt-

tar starten till hamnområdet.
Det säger Jessica Hallros, 
marknadschef i lednings-
gruppen för organisationen 
bakom eventet.

- Nytt är också att Tjejvät-
tern kommer att starta i 
riktning söderut. Det har 
varit det enda lopp som 
startat norrut. Nu följer tje-
jerna Vättern söderut, del-
vis på samma bana som nya 
Halvvättern.
Tjejvättern är med start 6 
juni första loppet av de fem 
som arrangeras. De andra är 
Halvvättern, Minivättern, 
Eurosport Vättern GP och 
så huvudloppet Vätternrun-
dan. I sistnämnda startar 
19 000 cyklister.

Extralopp för alla klas-
sikersunga
Hade arrangörerna haft 
plats hade ännu fler fått vara 
med. Så stort var intresset 
för årets tävling att många 
som siktade på Klassiker-
märket inte fick plats. För 
dessa skapades dock en spe-
ciallösning, den 30 maj kör-
de cirka 200 cyklister en ex-
tra Vätternrunda, allt för att 
kunna ta Klassikermärket.

Klassikermärket är belö-
ningen för den som under 
samma år fullföljer Vasalop-
pet, Vätternrundan, Vans-
brosimningen och Lidingö-
loppet. De 300 kilometerna 
runt Vättern har alltid lock-
at kända namn och då inte 
bara tidigare cykelproffs 
som Gösta Fåglum och 
Francesco Moser. Förre 
utriksminstern Sten An-
dersson har kört, fotbolls-
bröderna Bertil och Knut 
Nordahl, speedwayföraren 
”Varg-Olle” Nygren, löpa-
ren Gunder Hägg och skid-
stjärnan Marie Svahn, för 
att nämna några.

Skidtjejerna bestämmer
En poäng är att Marie Svahn, 
i dag ansvarig för Vansbro-
simningen, som ansva-
rig kollega för Vätternrun-
dan har sin landslagskollega 
Eva-Lena Frick. Men med-
an Marie Svahn deltar i sin 
egen tävling cyklar Eva-Le-
na Frick loppet i förväg, ti-

den räcker inte annars till.
Bland årets kända ansik-
ter finns skidlöparen Björn 
Lind och de tre schlager-
bröderna Herrey´s, som i år 
byter de gyllene skorna mot 
cykelskor.

Mycket händer i Motala
Arrangör av Vätterrundan 
är Motala AIF. Sex personer 
arbetar heltid med eventet, 
den vinst som blir går in i 
idrottsförenings verksam-
het. Förutom loppen hän-
der tävlingsveckan mas-
sor av saker i Motala. Det 
är artistuppträdanden och 
underhållning, Eurosports 
cykelprofiler Roberto Vac-
chi och Anders Adams-
son kommenterar Euro-
sport Vättern GP, det blir 
uppvisningar i bland an-
nat i vindsurfing och dirt-
bike. På startområdet finns 
också en företagsmässa där 
sponsorerna visar sina pro-
dukter.

Text: Frank Östergren

VäTTERNRUNDAN          6-13 JUNI

Vätternrundan slår deltagarrekord
Bröderna Herrey bland årets deltagare

Fakta VättERNRUNdaN:
Tid: 6-13 juni
Plats: vättern runt
Deltagare: 29 000
Omsättning: 28 mijoner
Sponsorer: Bianchi, Crescent, Team Sportia, mix megapol, eurosport
Medier: SmS. Radio vätternrundan via Internet, lokalpress
www.vatternrundan.se

I vätternrundan startar 19 000 cyklister.

Världens största hand-
bollsturnering på gräs, 
Stockholm Eken Cup, 
avgörs den 13-16 juni. 
Det är 34:e gången som 
tävlingen lockar hand-
bollssugna ungdomar 
och ledare i mer än 600 
lag från Sverige, övriga 
Norden och Baltikum. 
Platsen är som alltid 
Gubbängsfältet i södra 
Stockholm.

Förhoppningsvis är väd-
rets makter på gott humör, 
och bidrar till idrottsfest där 
barn och ungdomar med 
handbollen som gemensam 
nämnare umgås och roar sig.
Hittills i år har 25 lag an-
mälts bara från Litauen vil-
ket är nytt rekord. Cirka  
20 000 spelare, ledare och 
familjemedlemmar kom-
mer att samlas vid och på  
planerna.

Utbyte mellan ungdomar
- Vi kommer att slå rekord 
angående deltagande lag 
från utlandet. Vi lägger kraft 
på att utöka ett positivt ut-
byte mellan ungdomarna i 
Östersjöområdet, och har 

genom samarbetspartners 
skapat bra förutsättningar 
för utländska lag att komma 
till Stockholm. Till exempel 
SiljaTallink som på flera sätt 
ser till att lagen kan resa till 
Stockholm Eken Cup. Vi har 
även bra samarbete med SJ, 
som erbjuder miljövänliga 
resor hit. Vi planerar att ha 
incheckning av lagen redan 
när de anländer till Central-
stationen, säger sportchefen 
Magnus Birath.
- Huvudsponsorer för Eken 
Cup är HSB, och Gudruns. I 
kategorin samarbetspartners 
finns GB, SL, Gröna Lund, 
Sanifix, Idrottsförvaltningen 
för Stockholms Stad, Securi-
tas, Pokalhuset, Rent a Tent 
och Express-Bild. 

Besökare viktiga
Totalt omsätter Eken Cup 
cirka 3 mkr. Turneringen ar-
rangeras av BK Söder, HK 
Cliff och AIK
- Enda smolket i bägaren 
är att SL tyvärr inte läng-
re bidrar med möjligheter 
för alla deltagare att förflyt-
ta sig och upptäcka Stock-
holm. Det är dyrt för oss 
att drabbas av denna mer-

kostnad, och vi efterlyser en 
större förståelse för hur vik-
tiga alla dessa besökare är 
för hela Stockholm. Genom 
att få möjlighet att upptäcka 
Stockholm kan de bli posi-
tiva ambassadörer och åter-
komma igen och igen, säger 
Magnus Birath.

Fakta EkEN CUp: 
När: 13-16 juni
Var: gubbängsfältet, södra 
Stockholm
Antal lag: 600
Antal deltagare: 20 000
Arrangörer: BK Söder, HK Cliff, 
aIK
Huvudponsorer: HSB och 
gudruns.
Historia: genomförs i år för 34:e 
gången

Svenska folkets favoritevenemang
2008 gjordes en mätning av undersökningsinstitutet Norstat på uppdrag av Sponsor Insight för att kartlägga 
och lista svenskarnas favoritevenemang inom idrott. Vi publicerar här det intressanta resultatet. Utöver 
topplistan över folkets favoritevenemang undersöktes även folkets favoritidrotter. Hockeyn visade sig vara 
populärast med 53%. Friidrotten kom 2:a med 52% och fotbollen 3:a med 47%. Källa: Sponsor Insight.

Finnkampen

DN Galan

Vasaloppet

GE Galan

LG Hockey Games

Svenska Rallyt

Elitloppet Trav

Gothia Cup Fotboll

Scandinavian Masters

Göteborg Horse Show

Scandinavian TCP Golf

Stockholm Horse Show

Falsterbo Horse Show

Stockholm Maraton

If Stockholm Open

Vårruset

Göteborgsvarvet

Lidingöloppet

Vätternrundan

Catella Swedish Open Båstad

O-Ringen

Tjejmilen

Riksserien (Damliga Hockey)

Match Cup Sweden

Eurocard Gotland Runt

Tjejtrampet

Nordea Nordic Light Open

52 %

43 %

42 %

25 %

20 %

18 %

17 %

13 %

13 %

12 %

12 %

12 %

12 %

12 %

10 %

10 %

9 %

9 %

9 %

8 %

8 %

8 %

7 %

6 %

6 %

5 %

3 %

Ganska och mycket intresseradeXX %

Metod

• Undersökningen är genomförd via webb-
  intervjuer med ett representativt urval av den
  svenska befolkningen (+15 år).

• 1000 intervjuer genomfördes under veckorna
  16 och 17 (april) 2008.

• Datamängden har vägts utifrån kön, ålder 
  och geografi för att representera den svenska 
  befolkningen.

• Undersökningsinstitutet Norstat har genom-
  fört datainsamlingen på uppdrag av Sponsor 
  Insight AB.

Fråga: Hur intresserad är du av följande 
evenemang?

Svarsalternativ: Inte intresserad, lite intres-
serad, ganska intresserad, mycket intresserad, 
aldrig hört talas om.

Procentsatserna anger andel av svenska folket
som har ett ganska eller mycket stort intresse 
för respektive evenemang.
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Österängen på Ströms-
holm är galoppens främsta 
reklampelare. Trots att här 
bara tävlas en enda dag om 
året. 

– Folk som inte kan nå-
gonting om kapplöpningar 
känner ofta till just Ströms-
holm. Platsen är unik, det 
finns ingen liknande bana 
någonstans i världen, det är 
paradiset på jorden, säger 
Dennis Persson. 

Han borde veta. Han är 
född på Strömsholm och har 
gått i pappas fotspår, först 
som jockey och nu som trä-

nare. Både pappa Tore, bro-
dern Johan och Dennis själv 
har haft som mål att någon 
gång vinna Svenskt Grand 
National. Alla har ridit fle-
ra gångar. Det blev Dennis 
som till sist lyckades. Som 
tränare.

Gamla ekar och gröna fält
Tradition och historia finns 
det gott om bland Öster-
ängens 100-åriga ekar och 
böljande gröna fält. Här har 
ridits kapplöpningar i över 
hundra år och platsen är be-
dövande vacker. Det var ka-

valleristerna som ställde i 
ordning banan som slingrar 
sig runt dungarna och längs 
stora och lilla sjösvängen. 
I slutet av 1960-talet tog 
Amatörryttarklubben över 
och sedan dess sköts banan 
av ideella krafter. 

Hinder som mindre hus
Här finns inga staket som 
på en modern bana, istäl-
let markeras bansträck-
ningen med flaggor, vita på 
vänster sida och röda på hö-
ger. Grand National-banan 
är lång, 4 200 meter, med 
15 fasta hinder. Hindren 
är som mindre hus, med 
en fast nedre del och risad 
överdel, de högsta hindren 
ligger på 1,80, alltså nästan 
två meter. Det krävs mod 
och uthållighet och hästen 
måste hoppa genom riset, 
inte över som en banhopp-
ningshäst. 

Galoppens primus motor 
Björn Zachrisson, för övrigt 
bror till golfens Göran, skrev 
brev till en viss Mrs Mirabel 
Topham. Tillsammans med 
sin make drev hon den brit-
tiska förlagan på Aintree ut-

anför London. När svaret 
damp ner i brevlådan utbröt 
glädjeyra! Sverige fick mer 
än gärna instifta en svensk 
upplaga av Grand National 
och Mrs Topham skänkte 
också det fantastiska vand-
ringspriset, en 7,2 kilo tung 
silverbuckla från 1895, en 
pjäs som till och med slår 
fotbollens UEFA-pokal. 

Bucklan i svensk ägo
Sedan premiären 1971 har 
bucklan vandrat mellan 
segrarna. Just nu är den i 
svensk ägo, och befinner sig 
närmare bestämt i Helsing-
borg. För förra året höll det 
äntligen hela vägen in i mål 
för hemmatränaren Dennis 
Persson, hästen Lights Out, 
ryttaren Niclas Lovén och 
hästägarna Kerstin och Nils 
Adlercreutz. 

I ledvolten precis innan 
ryttarna lyfts upp i sadeln 
ger tränarna ”order” om 
hur hästen ska ridas. Takti-
ken var att låta Lights Out 
gå ut lugnt i början och inte 
förrän i mitten av loppet 
börja avancera mot täten. 
När hästarna passerade sis-

ta hindret ryckte Lights Out 
ifrån och gick om fjolårsvin-
naren Neptune Joly precis 
före mål. 

– Först då kände jag att 
nu, nu vinner vi det här, för-
klarade Niclas Lovén som 
red sitt 14:e Grand Natio-
nal och äntligen bärgade 
den efterlängtade segern. 

Prispengarna höjs
Svenskt Grand National har 
varit nedläggningshotat fle-
ra gånger. För två år sedan 
var det riktig kris, då var 
konkursen nära. Men ett 
upprop fick alla galoppvän-
ner att gå ihop och samla in 
pengar så att tävlingen ändå 
kunde genomföras. I år läg-
ger finanskrisen sin skugga 
över Österängen. Trots att 
loppet i år saknar huvud-
sponsor ser det ljusare ut än 
på länge. 

Det ska bli fler häck-
lopp, mer tevetid och am-
bitionen är att prispengarna 
ska höjas. Grand National 
på Strömsholm är ett av 
våra främsta propagandain-
strument, säger Björn Ek-
lund, generalsekreterare för 
Svensk Galopp. 

Chans för Josephine
Det dröjde hela 36 år innan 
det äntligen blev en svensk 
seger. 2006 skrev Henrik 
Engblom historia genom 
segern med hästen Dal-
fors. Ännu har ingen kvinn-
lig jockey lyckats ta hem 
Svenskt Grand National, 
men Josephine Kelly har 
chansen den 14 juni. Hon 
är ledande amatör över hin-
der, bara proffset Niclas Lo-
vén är bättre, och hon har 
ridit loppet en gång. 

– Trots att både hästen 
och jag var noviser tog vi en 

femteplats. Det kändes fak-
tiskt som en seger!

I år sitter Josephine  
upp på Nittiåttan. Förra 
året vann paret Kungens 
Kanna på Täby. Nittioåt-
tan är ökänd för att han drar 
iväg och är svår att hålla. 

– I ett lopp som Grand 
National kan vad som helst 
kan hända, en löshäst kan 
komma i vägen eller också 
kan du bli utknuffad av en 
häst som hoppar dåligt. Ba-
nan är ganska knixig och 
det gäller att ta varje hinder 
ut absolut rätt vinkel för att 
komma rätt på nästa. 

Tvåa vill ha revansch
Årets startfält ser bättre ut 
än någonsin. Fjolårstvå-
an Neptune Joly vill ha re-
vansch, Josephine Kelly kan 
skriva historia och Dennis 
Persson sadlar ut två hästar. 
Titelförsvararen Lights Out 
gör säsongsdebut i Grand 
National med Niclas Lovén 
i sadeln. 

– Vackert väder så att vi får 
en stor betalande publik, det 
är vad vi önskar oss just nu, 
säger Hans Engblom, ordfö-
rande i Amatörryttarklubben. 

Dags att packa picnic-
korgen! Och styra mot 
Strömsholm mellan Eskils-
tuna och Västerås. 

Tessie Sjöstedt

SVENSKT GRAND NATIONAL STRöMSHOLM           14 JUNI 

Strömsholms  
– den svenska galoppsportens tidlösa klassiker
Söndagen den 14 juni är det klart för start i den 39:e upplagan av Svenskt Grand 
National, Skandinaviens största hinderlöpning. En klassiker som ridits sedan 1971, en 
rysare med lika delar skönhet och spänning. Men också en folkfest med picnic-korgar, 
filtar, ungar och hundar.

Grand national avgörs på österängen i närheten av vackra strömsholms slott - hjärtat i en trakt som sedan Gustav vasas tid 
varit ett centrum för svensk hästsport.
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svenskt Grand national är skandinaviens största hinder- 
löpning. en rysare med lika delar skönhet som spänning. 
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tränaren dennis persson och 
fjolårssegraren niclas lovén 
med den 7,2 kilo tunga 
silverbucklan från 1895, en 
pjäs som till och med slår 
fotbollens uefa-pokal. 

Fakta SVENSkt gRaNd NatiONaL: 
Skandinaviens största steeplechase som rids över fasta hinder på  
Österängen på Strömsholm.
Första loppet gick 1971 och vanns av J Cook med Officer Kelly.
Förlagan i england går nu som då på aintree utanför Liverpool.
Banan på Strömsholm är 4 200 meter med 15 fasta hinder upp till  
1,80 meters höjd
Prispengar 216 000 kronor varav 120 000 till segraren
Rekordmannen i Svenskt grand national är norrmannen Terje Dahl.  
Han har sex segrar som jockey och har tre gånger vunnit som tränare.
Titelförsvarare: Lights Out riden av niklas Lovén och tränad av Dennis 
Persson. Ägare Kerstin och nils adlercreutz

Grand National
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I mitten av juni kommer 
Volvo Ocean Race till 
Skeppsbron i Stockholm. 
En gigantisk händelse för 
såväl seglingsentusiaster 
som andra festivalsugna 
människor. För staden 
är det en unik chans att 
profilera Stockholm som 
”The Capital of Scandi-
navia”.

– Det är det största eve-
nemanget som staden nå-
gonsin finansierat och det 
största som sker 2009, både 
publikt och mediemässigt. 
Det är mer än bara båtar 
som lockar, svenskar är fes-
tivalsugna, gillar att gå ut 
och käka. Vi räknar med en 
halv miljon människor på 
våra områden, säger Ola 
Åstradsson, projektansvarig 
för stoppet i Stockholm.

Förutsättningarna för 
att dagarna i juni ska bli en 
fest finns definitivt – ett per-
fekt geografiskt läge och ett 
stort seglingsintresse bland 
folket. Åstradsson och hans 
medarbetare har som vision 
att stoppet i Stockholm ska 
bli det bästa i tävlingens his-
toria.

– DET äR VÅR ambitions-
nivå, vi har höga förvänt-
ningar på oss. Vi har varit 
runt och tittat hur andra 
gjort och vi tror oss kunna 
göra något unikt. Vi ligger 
snäppet över de andra på 
skalan, säger han och må-
lar upp en bild av en skön 
kontrast mellan hypermo-
derna paviljonger och 300 
år gamla hus i Gamla stan, 
säger han.

TIDEN FöR Stockholms-
stoppet börjar närma sig 

och organisationen har 
mycket att göra. Men lä-
get är under kontroll, annat 
var det i december då bara 
två sponsorer var signade. 
Åstradsson minns paniken, 
då snacket om finanskris 
var som värst och företagen 
grävde ner sig. 

Men i början av året vän-
de det och nu är sponsor 

och supplierplatserna slut-
sålda.

– Företagen vill använda 
evenemanget till relations-
byggande aktiviteter. Det är 
ett enormt intresse att kom-
ma in på den här avdelning-
en, säger Åstradsson och 
pekar på den del av ritning-
en över Skeppsbron där fö-
retagen ska hålla till.

DET GIGANTISKA evene-
mangsområdet vid Skepps-
bron – där allt utom mat 
och dryck är fritt – kommer 
att delas in i tre delar. Ett 
för service av båtarna, ett 
företagsområde och den för 
allmänheten närmast slot-
tet. Där kommer det att fin-
nas en stor flytande scen ute 
i vattnet med uppträdanden 
från Sveriges hetaste artis-
ter. Evenemangsområdet 
kommer även att innefat-
ta Kungsträdgården, totalt 
innebär det 60 000 kva-
dratmeter, lika mycket som 
Stockholmsmässan.

DET äR INTE bara Ola 
Åstradsson och hans crew 
som har en nyckelroll för 
att stoppet ska bli lyckat. På 
Stockholms Visitors Board 
ansvarar man för att värva 
evenemang till staden och 
sköter sedan marknadsfö-
ringen. Organisationen har 
jobbat tätt tillsammans med 
arrangören och rättighets-
innehavaren sedan det blev 
klart att VOR skulle komma 
till huvudstaden.

– Vi har en vision att 
Stockholm ska vara en eve-
nemangsstad i världsklass 
år 2030. Självklart är det en 

fantastisk möjlighet att pro-
filera Stockholm som ”The 
Capital of Scandinavia”, 
och att visa upp Stockholm 
som en evenemangsstad i 
världsklass, säger Mattias 
Rindberg, evenemangschef 
Stockholms Visitors Board.
VILKA PR-EFFEKTER 

TROR NI PÅ?

– Det är fantastiskt bra, 
vi har inte gjort någon sif-
ferberäkning på PR-effek-
terna, men de ökar hela 
tiden och är mycket omfat-
tande för Stockholm som 
varumärke.

 TOTALT VäNTAS 500 000 
besökare, en siffra som för-
modligen är lågt räknad, av 
dem är 150 000 turister. Det 
kommer att generera kon-
sumtionsintäkter på minst 
130 miljoner. Eftersom det 
är första gången staden ge-
nomför evenemanget för-
tydligar Mattias Ridberg 
att allt handlar om estime-
ringar – skulle det komma  
50 000 personer till flyger 
siffrorna i taket.

RACE VILLAGE vid Skepps-
bron öppnar den 14 juni 
när båtarna stoppar i Mar-
strand. Tre dagar senare 
väntar ett citysprint – med 
destination centrala Stock-
holm.

– Det blir fantastiskt 
och det kommer att hän-
da mycket på Skeppsbron. 
Stoppet i Stockholm är 
unikt eftersom man lyf-
ter in och genomför det 
mitt i centrala staden, säger  
Mattias Rindberg.

Text: Patrik Lagerkvist

Fakta VOLVO OCEaN RaCE: 
När och var: Racet startade  
i alicante, Spanien, den  
11 oktober 2008 och går i mål 
i S:t Petersburg, Ryssland den 
27-28 juni 2009.
Båtar: ericsson 3, ericsson 4, 
Telefonica Blue, Puma Ocean 
Racing, green Dragon, 
Telefonica Black, Delta Lloyd, 
Team Russia.  
Stockholmsstoppet:
Omsättning, Stockholm: Staden 
går in med en rambudget på 
49,8 miljoner, sponsorintäkter 
har minskat kostnaden till  
ca 40 miljoner.
Race Village: 100 containers 
skall packas upp och byggandet 
börjar den 3 juni. 
Totalyta: 60 000 kvadrat. 
1 800 restaurangsittplatser, 
100 000 maträtter kommer att 
serveras.
Program: 14/6, evenemangs-
området öppnar. 16/6, båtarna 
anländer till Sandhamn. 17/6, 
City Sprint till Skeppsbron  21/6, 
In-Port Race Kanholmsfjärden. 
22/6, Pro/am Race mot nacka 
strand. 25/6, avgång mot målet 
S:t Petersburg.
Medier: Stort internationellt  
intresse, 100 journalister kan 
följa tävlingarna på vattnet, 
totalt 200 ackrediterade 
journalister. Tv4 sänder evene-
manget och sprinten kommer 
att sändas på storbilds-Tv.  
egen radiostation, 99,9, som 
sänder dygnet runt med 
bemanning mellan 10-24.
Sponsorer: Homecoming Part-
ner: ericsson. Port Sponsors: 
Onico, Puma, Sodexo, vasa-
kronan, viamare Invest aB.

VOR sätter Stockholm på världskartan

Efter flera omgångar i 
domstol är det klart att 
tävlingen körs i februari 
2010.

Ända sedan schweiziska 
Alinghi vann den senaste 
upplagan av America’s Cup 
har rubrikerna handlat om 
maktkampen mellan två 
miljardärer, Ernesto Berta-
relli (Alinghi ) och Larry El-
lison (Oracle). De två hatar 
varandra och den 33:e upp-
lagan av världens äldsta täv-
ling kommer att bli en pre-
stigekamp utan motstycke.

– Det enda som säkert går 
att förutse är att de kommer 
att fortsätta bråka. De kom-
mer att mötas på vattnet så 
småningom, någon kommer 

att vinna och den andre går 
till domstol, säger Bert Will-
borg, före detta kommuni-
kationsansvarig på svenska 
Victory Challenge, som nu 
återvänt till MTG som in-
formationschef.

Konflikten har sin grund 
i det protokoll som presen-
terades av Alinghi efter se-
gern 2007. Regelverket 
hade förflyttats och det var 
skrivet direkt av Alinghi och 
bara påskrivet av den span-
ska klubben Club Nautico 
Espanol de Vela.

– GRUNDEN FöR America’s 
Cup är att det är en utman-
artävling, den har satts upp 
för att vara en utmanartrofé 
i en evighet, säger Willborg 
och fortsätter:

– När jag såg och läste 
protokollet blev jag väldigt 
ilsken över vad det var för 
dokument de hade produ-
cerat. Jag kan inte säga att 
Oracle haft rakt igenom rätt, 
men hela upplägget från 
Alinghi andades arrogans 
och maktfullkomlighet.

INTRIGEN MELLAN de två 
lägren är spänd och en or-
sak till detta stavas Rus-
sell Coutts – framgångsrik 
skeppare för Alinghi 2003. 
När det schweiziska syndi-
katet skulle försvara sin ti-
tel 2007 ville Coutts ha mer 
inflytande och fick sparken 
med ”gyllene handklovar” 
– vilket innebar att han inte 
fick tävla för någon annan. 
När avstängningen hävdes 

skrev han omgående på för 
Oracle.

– Det kan spela in i att de 
två så genuint avskyr varan-
dra, säger Willborg.

När en upplaga av 
America’s Cup avgjorts ska 
en yachtclub utmana mäs-
taren. En grundregel för 
att vara en värdig utmanare 
är att det ska vara en klubb 
som arrangerar årliga regat-
tor. Club Nautico Espanol 
de Vela hade skapats bara 
två dagar före Alinghis pro-
tokoll.

GILTIGHETEN HAR testats i 
domstol flera gånger och i 
våras kom – det som ser ut 
att bli – den slutgiltiga do-
men. Oracle vann med 6–0 
och det bestämdes att täv-
lingen skulle börja inom tio 
månader.

– Det troliga är att det 
blir en flerskrovsuppgörel-
se, där den som vinner får 
börja om och ordna en kon-
ventionell America’s Cup. 
Skulle det bli Alinghi hop-

pas man att de har lärt sig 
en läxa, säger Bert Willborg.

Vad har konflikten betytt 
för tävlingens rykte?

– DET HäR SKADAR varu-
märket, En hel industri med 
seglare och båtbyggare har 
gått i stå på grund av detta. 
Louis Vuitton, som tidigare 
var huvudsponsor, har dra-
git sig ur och det finns inga 
sponsorer tillkännagivna. 
Alinghi har varit sponsra-

de av den schweiziska stor-
banken UBS som haft stora 
problem.

MyCKET äR OKLART när 
det gäller America’s Cup 
och räkna med att de två 
parterna kommer att fort-
sätta strida på land fram 
tills det att den 33:e uppla-
gan av världens mest presti-
gefulla tävling startar.

Text: Patrik Lagerkvist

America’s Cup – två miljardärers maktkamp

Fakta amERiCa´S CUp:
Grundad: År 1851, världens äldsta, nu aktiva, interna-
tionella tävling.
Regerande mästare: Société nautique de genève, 
Team alinghi.
Flest segrar: new York Yacht Club, 25 stycken i följd 

mellan 1870-1983.
Nästa upplaga: Trolig start, februari 2010. allt pekar 
på en match i bäst av tre seglingar i katamaraner 
mellan alinghi och Oracle. valencia var tidigare tänkt 
som arrangörsstad, men det är i dagsläget inte alls 
säkert.

VOLVO OCEAN RACE                14-25 JUNI

ola åstradsson, projekt-
ansvarig för volvo ocean 
racestoppet i stockholm.

volvo ocean racestoppet väntas locka en halv miljon besökare till stockholm i juni.

den 33:e upplagan av america´s cup går troligtvis av stapeln 
i februari 2010.
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En evenemangstad i världsklass

Det är ingen slump att Stockholm är skandinaviens hetaste evenemangsstad. Här fi nns arenorna, evenemangs-
platserna, kommunikationerna, medierna, erfarenheten och kanske framförallt: publiken.

Event Stockholm arbetar med att marknadsföra Stockholm som evenemangsstad och med att underlätta för 
evenemangsarrangörer. Oavsett om du står i begrepp att ansöka om ett evenemang, eller skulle vara intresserad 
av att stå som arrangör för ett evenemang i framtiden så kontakta oss – våra tjänster är kostnadsfria!

Event Stockholm drivs av Stockholm Visitors Board och är ett partnerskap mellan off entlig verksamhet och 
närings liv. Vi verkar för att uppnå Stockholms vision om att vara en evenemangs- och upplevelsestad i världsklass. 
www.eventstockholm.se
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Var med där det händer! 
I guldstaden Alingsås satsar vi på framtiden.

Vill du veta mer om vad Alingsås erbjuder? Maila info@alingsas.se

AttraktivtLivskvalitetHållbarhetModern mötesplats

THE PRINCESS          25-29 JUNI

Sverige har sedan flera år 
tillbaka producerat lovande 
golfspelare till alla de stora 
tourerna i Världen, men en 
fortsatt återväxt är ingen-
ting som kan tas för givet. 

– Internationella tävling-
ar på hemmaplan skapar in-
spiration för lovande golf-
spelare, och vi vill att The 
Princess skall vara en platt-
form för duktiga svenskar. 
Steget riskerar annars att bli  
för långt från vår nordis-
ka SAS Masters Tour till 
PGA European Tour, säger  
Johan Elliot på Sportyard.

Klubbhus öppet för alla
Namnet The Princess har 
en koppling till nästa gene-
ration – arvtagarna inom 
golfen – men tävlingen tar 
också ett större socialt an-

svar i ett samarbete med 
Childhood Foundation.

Det kommer att märkas 
bland åskådare och press 
att det är golfen och de 156 
spelarna som står i centrum 
vid denna tävling.

– Vi vill att spelarna skall 
värdera tävlingen som den 
trevligaste på touren, och 
även om tävlingen sett till 
prispengarna blir näst störst 
på Challenge Touren, så 
är vårt motto ”enkelt men 
gästvänligt”, berättar Johan.

Publiken kommer också 
att märka skillnader gente-
mot en Europatour-tävling. 

–  Vi kommer inte att 
ha några biljetter eller av-
spärrningar runt banan och 
klubbhuset kommer att vara 
öppet för alla, säger Johan. 
Det gör att publiken kom-

mer närmare spelet och 
spelarna.

Den stora publika hän-
delsen kommer annars att 
gå av stapeln måndagen ef-
ter tävlingens slut, då täv-
lingens värd Henrik Stenson 
kommer att möta en ännu 
icke namngiven världsstjär-
na i en match över 18 hål. 
Det försäkras att den nybliv-
ne vinnaren av The Player’s 
Championship skall få ett 
riktigt tufft motstånd.

Segraren får Guldpokalen
Förutom prispengarna kom-
mer segraren även att få 
motta den klassiska Guldpo-
kalen, som i många år varit 
en av de finaste vandrings-
priserna i Sverige. Ett sätt 
att väva in tradition i en ny 
tävling. Men även framti-

den finns med i tankarna 
hos Sportyard.

– Det är ingen hemlighet 
att vi i Sverige strävar efter 
att få arrangera Ryder Cup i 
framtiden, och då krävs det 
att vi har en omfattande täv-

lingskalender på nationell 
och internationell nivå. Det 
inkluderar tävlingsverksam-
het på såväl Europatouren 
som på Challenge Touren, 
avslutar Johan Elliot.

Text: Håkan Leeman

The Princess
- första steget mot Ryder Cup Fakta tHE pRiNCESS:

När: 25-29 juni 2009
Var: Bjärehalvön (Båstads gK)
Omsättning: Ca: 6-7 mSeK (S&a 
beräkning)
Prispengar: 300 000 euro
Sponsorer: Henrik Stensons 
sponsorer, d v s Srixon, Rolex, 
Hugo Boss, Leisure Corp. samt 
BmW 
Medier: Troligen 30 – 60 minu-
ters highlights I Tv.  
Lokal tryckt press.
Ingår i: Challenge Tour (steget 
under europatouren)

Den 25 – 28 juni gör en ny Challenge Tour-tävling debut i Sverige, med den 
svenske världsstjärnan Henrik Stenson som värd.  Tävlingen kommer att 
spelas på Båstads GK på Bjärehalvön, och det är företaget Sportyard som 
står som arrangör.

the princess avgörs på Båstad Gk:s vackra golfbana.

vinnaren får höja det legendariska 
vandringspriset Guldpokalen
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Eurocard Gotland Runt 
skiljer sig markant på en 
punkt, jämfört med andra 
stora seglingstävlingar i 
Sverige, den är öppen för 
den ”vanliga” seglaren. 
I år lanserar dessutom 
arrangören, Kungliga 
Svenska Segel Sällskapet, 
ett helt nytt koncept – 
Sandhamn Race Week.

– 90 procent är normala fa-
miljebåtar, Gotland Runt är 
ungefär som Vasaloppet, ett 
mandomsprov. Totalt hand-
lar det om 300 båtar och 
med det är vi störst i värl-
den, vilket är häftigt, säger 
Fredrik Feldreich, kommer-
siell direktör KSSS.

Minst Två TP52:or kom-
mer att delta i årets Euro-
card Gotland Runt, Tor-
björn Törnqvist (KSSS) 
med sin båt Artemis och 
Niclas Zennström med sin 
båt Ran. Men det är ändå 
den stora bredden som ka-
rakteriserar evenemanget.

Feldreich igen: 
– Det skapar en härlig 

stämning i Sandhamn, här 
möts näringslivstoppar och 
en mix av proffs- och ama-

törseglare. Nu lyfter vi eve-
nemanget med seglingar 
även i början av veckan.

Race Week är den stora 
nyheten i Sandhamn, vilket 
gör att folkfesten börjar re-
dan den 25 juni och håller 
på till den 4 juli. Förutom 
segling kommer det att fin-
nas massor att göra för be-
sökarna – seminarier, diver-
se ”prova på” aktiviteter och 
underhållning är bara några 
exempel.

– DET äR öNSKEMÅL från 
sponsorer om att vara två 
helger i Sandhamn som har 
gjort att vi har ändrat lite 
på start och slutdatum. Det 
kommer nog att passa alla 
och vi kommer nog att hål-
la kvar vid konceptet, säger 

Feldreich.
Att vara lyhörd för öns-

kemål från sponsorer är ett 
måste under rådande fi-
nansklimat. När Sport & Af-
färer frågar hur det påverkat 
Gotland Runt svarar Fred-
rik Feldreich att de mär-
ker en markant skillnad på 
hur företagen agerar. Och 
även om det i vissa fall finns 
pengar ligger de ändå lågt 
för att inte sticka ut image-
mässigt.

DETTA GöR ATT DET lutar 
åt att omsättningen – som 
låg på tio miljoner förra året 
– minskar något.

– Det blir mindre peng-
ar in i år, men det är abso-
lut ingen katastrof. Huvud-
sponsorn, Eurocard, är kvar 

och på suppliersidan har vi 
en fantastisk uppställning. 
Att använda Sandhamn 
som en mötesplats är nog 
den viktigaste delen för våra 
sponsorer, säger Feldreich.

Intresset för att spons-
ra segling är stort, på KSSS 
tror man att det beror på att 
segling – ur miljösynpunkt – 
är en ren sport. I stort sett 
användes bara miljökraft för 
att driva båtarna. Fredrik 
Feldreich berättar att KSSS 
samarbetar med Världsna-
turfonden och tillsammans 
försöker de ändra tänket hos 
alla som utnyttjar havet.

I FöRRA ÅRETS eventnum-
mer av Sport & Affärer ut-
tryckte Per-Erling Evensen, 
segelentusiast och mark-
nadschef på Destination 
Gotland, sin förhoppning 
om att få till ett hamnrace 
utanför Visby, eller matchra-
ce nedanför Högklint. Men 
några sådana nyheter är inte 
aktuella.

– Grejen med tävlingen 
är att man ska vara ute på 
havet i 48 timmar. Att det 
är en havskappsegling, säger 
Fredrik Feldreich.

Text: Patrik Lagerkvist

Hela världseliten på plats 
Match Cup Sweden 2008 
blev en jättesuccé. Fram-
gångskonceptet – där 
Göteborgs Kungliga Segel 
Sällskap ansvarar för det 
sportsliga och konsultbo-
laget Brandspot för det 
kommersiella – har lyft 
tävlingen. Och i år finns 
förutsättningarna för 
en ännu bättre seglings-
vecka i Marstrand.

– Förra året ville vi ta ett an-
svar för den breda publiken 
och satte upp evenemangs-
område på andra sidan ön. 
Men seglingarna och Race 
Village har så stark drag-
ningskraft att folk drar sig 
dit, säger Jan Torstenson, vd 
på Brandspot. 

I sommar kommer Mar-
strands restauranger och 
nöjesliv i stället få leva vid 
sidan och i samspel seg-
lingsfesten.

Tajt, tätt och intensivt
– Vi koncentrerar oss på vår 
arena, ordnar fler semina-
rier och händelser än tidi-
gare. Mycket beror på att 
fler partners och sponsorer 
lärt sig att utnyttja tillfället. 
Årets evenemang blir taj-
tare, tätare och intensiva-
re i och med att vi har kon-
centrerat alla aktiviteter till 
Race Village intill tävlingar-
na, säger Torstenson.

Ett – av flera – semina-
rier som kommer att hållas 
handlar om hur städer och 
länder tänker när de väl-

jer att ansöka om ett evene-
mang. Och vad som avgör 
vilken stad som till slut får 
det. 

Trots rådande finanskris 
verkar det finnas pengar till 
stora sporthändelser. Före-
tagen ser det som bra till-
fällen att stärka varumärket 
och relationen till kunder-
na. Och för den arrangeran-
de staden är det en fin möj-
lighet att synas.

– PR-mässigt går det 
inte att köpa för pengar, 
det är unikt att ha ett så här 
stort evenemang i en så li-
ten kommun som Kungälv. 
Varumärket stärks och tu-
rismen ökar, säger Jan Tor-
stenson om evenemangets 
betydelse för kommunen 
och fortsätter:

– Under veckan får man 
ut företag, företagsledning-

ar, sportprofiler och plat-
sen uppmärksammas. Plus 
direkta och indirekta ar-
betstillfällen. Dessutom får 
Marstrand ett stopp i Volvo 
Ocean Race.

Lättsålt evenemang
Även i år kommer nio olika 
sponsorer att ge namn åt bå-
tarna. Det kostar drygt 800 
000 kronor att vara en ”boat-
partner”. Detta får synergief-
fekten att det är lätt för publi-
ken att hålla reda på båtarna 
och företagen får bättre valu-
ta för sina pengar.

– I år står ingen i kö nå-
gonstans, men det här eve-
nemanget är relativt lätt-
sålt eftersom vi kan förklara 
fördelarna med att gå in. I 
normal segling försvinner 
båtarna ut på havet, i Mar-
strand kan publiken se hela 
tävlingen och det är något 
unikt som vi kan erbjuda, 
säger Brandspots vd.

Den gynnsamma täv-
lingsformen och en föränd-
ring i företagens sätt att se 
på sponsring och samarbete 
gör Match Cup Sweden till 
en vinnare.

– En jättetydlig trend är 
att relationsskapande aktivi-
teter har fått mycket högre 
prioritet. När vi gick in i det 

här trodde vi att företagen 
till 70 procent var med av 
exponeringsskäl och till 30 
av relationsskapande orsa-
ker, men det har svängt till 
tvärtom. Företagen som går 
in lägger krutet på det som 
händer på plats och att visa 
upp sina produkter där.

Bästa startfältet någonsin
Sportsligt kan årets täv-
ling gå till historien. Start-
fältet är det bästa någonsin 
på såväl dam- som herr- 
sidan.

– Vi kommer ha ettan 
till nian på världsranking-
en samt de som vann Ame-
ricas cup, team Alinghi. I år 
är första året vi inte vet om 
vi kommer att kunna ta med 
de bästa svenskarna, säger 
Jan Torstenson.

En månad efter Match 
Cup Sweden körs VM för 
damer i Lysekil, med lika-
dana båtar – DS 37 – som 
i Marstrand. Det gör att 
damtävlingen kommer att 
hålla yppersta världsklass.

– Vad vi vet kommer alla 
toppnamnen, de får en ut-
märkt arena att testa sig 
mot konkurrenterna och det 
finns nog ingen som missar 
det tillfället en månad före 
VM, säger Torstenson.

Ännu bättre seglare, ett 
mer koncentrerat tävlings-
center och fler företagsak-
tiviteter. Årets Match Cup 
Sweden har förutsättning-
arna att överträffa succén 
från i fjol.

Text: Patrik Lagerkvist

Marstrand samlar världseliten

Nya vindar över seglarnas Vasalopp

När: Börjar med Sandhamn Race 
Week den 25 juni, eurocard 
gotland Runt pågår mellan den 
1-4 juli.

Startfält: anmälningarna ramlar 
in i början på juni, men arrangören 
är säker på ett mycket kompetent 
startfält.

Prisbord: många gamla anrika 
silverpokaler med mera. Hittills 
inga prispengar, i stället seglar 
man för äran och pokalerna.

Sponsorintäkter: Inte helt klart, 
men sponsorvärdet på totalt 10 
miljoner, i år blir den summan med 
stor sannolikhet 15-20 procent 
lägre.

Huvudsponsor: eurocard. andra 
sponsorer: audi, SaaB Technology, 
HiQ, viamare, Tieto, Helly Hansen, 
True Heading, Stokab, ice.net, 
globalinn, Screenbolaget, utsikt, 
WWF, Stockholm Radio, nilings, 
Sandhamns Hotell & Konferens, 
SmHI, predictwind.com, Segling, 
Skärgårdsradion, Swedish Skincare 
System.
Mediebevakning: KSSS räknar 
med starkt ökat intresse, på grund 
av volvo Ocean Race och nya 
Sandhamn Race Week. 

Höjdpunkten under veckan blir na-
turligtvis eurocard gotland Runt. 
arrangören har en avancerad 
streamingfunktion med livestrea-
ming från flera deltagande båtar 
och utbyggt positioneringssystem 
som gör att vår webb blir hårt 
belastad. Dessutom kommer ett 
produktionsteam mata på med 
producerat material. Förra året 
sände Tv4 fyra halvtimmespro-
gram från evenemanget. I år 
bevakas det även av ments.se 
som kommer att flytta ut delar 
av sin redaktion till Sandhamn. 
Skärgårdsradion specialbevakar 
hela veckan. Till allt detta kommer 
presskonferenser som brukar 
få stor uppslutning och starkt 
gensvar.

Besökare: Cirka 10 000 per dag, 
vid start och mål. men årets nyhet 
med Race Week gör det svårt att 
uppskatta.

Antal banor: under årens lopp har 
flera olika banor körts, ibland inte 
ens runt gotland. Skillnaden på 
båtarnas hastighet är nu oerhört 
stor, därför används i år fem olika 
banor, principen är att alla ska 
vara ute på vattnet lika länge. De 
största kör till och med två varv 
runt gotland.

MATCH CUP MARSTRAND          29 JUNI - 5 JULI

GOTLAND RUNT  1-4 JULI

Deltävling i: World match 
Racing Tour.
Pågår: 29 juni-5 juli.
Omsättning: 20 miljoner 
kronor.
Medier: I fjol: 69 journalister, 
fotografer och Tv-reportrar från 
olika länder på plats.  
Press Office bemannas med fem 
personer hela veckan.
Medialt värde 2008: 69,5 
miljoner kronor.
Publik/besökare:  
Drygt 100 000 personer.
Fördelning besökare i procent: 
västra götaland 70, övriga 
Sverige 20, utlandet 10.
Antal sponsorer: 52 stycken.
Sponsorer: Trophy Sponsor 
(värd för evenemanget): Onico. 
Båtsponsorer: SeB, volvo, Pelle 
P, Onico, Santa maria, Castel-
lum, Stena Line, Childhood. 
Företagarna är också ny 
sponsor i evenemanget, de vill 
göra match Cup Sweden till 
en företagarnas mötesplats, 
västkustens almedalen.

Fakta matCH CUp:

årets Match cup sweden har förutsättningarna att  
överträffa succén från i fjol.

seglarnas vasalopp lockar näringslivstoppar och amatörer.

Fakta gOtLaNd RUNt:

det är unikt att ha ett så här 
stort evenemang i en så liten 
kommun som kungälv säger 
jan torstensson.
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12 SpORtStädER

Sporten stärker staden
Beteckningen sportstad används allt mer. Sportstaden satsar på hälsa, fysisk aktivi-
tet och motion. Den har stor bredd med internationellt starka idrottsklubbar och en 
tillväxt av individuella idrottsstjärnor. Dessutom har de genomfört eller planerar stora 
internationella idrottsevenemang.

Sportindustrin med ”idrotts-
rörelsen” är en kultur, som 
skapar utveckling. Sociologen  
Robert D Putnam talar om 
nätverks- och förtroendeska-
pande och krafter för eko-
nomisk tillväxt och nämner 
”fotbollslag och körer”.

Idrott stärker stadens  
varumärke och tillväxt 
skapas.  

Är stadens varumärke 
särskilt värdefullt om det är 
laddat av sport?  Som till ex-
empel tennisstaden Wimb-
ledon, ”alpinorten” (Åre), 
”seglingsstaden” (Kiel, Mar-
strand) eller OS-staden Bar-
celona? Författaren hävdar 
att en stad som innehåller 
mycket sport är en attrak-
tiv stad som skapar mer in-
flyttning och inpendling och 
därför mer företagsamhet.

Världens sport, the sport 
industry, skapar sin andel 
i bruttonationalprodukten 
BNP i alla länder på sam-
manlagt 6000 miljarder kro-
nor varav ca 2000 miljarder 
kronor i USA. 

(IEC och Brenda G. 
Pitts, David K. Stollar, Fun-
damentals of Sport Marke-
ting, Third Edition 2007).

Det betyder att invånarna 
i utvecklade länder lägger ut 
6000-7000 kronor per år på 
sport, sportprodukter, med-
lemsavgifter, sportresor, en-
tréer och sportmedia. För 
en familj på fyra personer 
blir det 25000 kronor dvs 2 
000 kronor per månad.

Sportverksamheter ger 
skatteintäkter till sportsta-
den. Vasaloppets ca 100 
miljoner kronor per år ska-
par 20 miljoner kronor 

till berörda kommuner i  
Dalarna.

Skattekvoten varierar mel-
lan olika länder och städer 
men en ledande sportstad 
som tex  Toronto får varje år 
in (till staten, regionen och 
staden) 4-5 miljarder skatte-
intäkter ur sin sportsektor. 
Staden satsar en (mindre) del 
av detta i sin egen sportverk-
samhet.

 
Sporter och sporteve-
nemang i en ort har ofta 
historiska rötter

 Sportstäder utvecklar 
stra    tegier för att bli attrakti-
va i några sporter, vi finner 
inga städer som har arenor 
eller klubbar för alla 100-
tals sporter.

Ett historiska perspektiv 
får vi av  ekonomen och soci-
ologen Thorstein Veblen  som 
i ”The Theory of the Leisure 
Class” (1899) diskuterade 
slöseriet med dyrbar tid och 
den tomhet (!) som finns i de 
välbärgades fritidssysselsätt-
ningar, lekar och sport.

De brittiska sporterna 
lade grunden för vissa av de 
moderna sporterna (crick-
et, tennis, golf, hästsporter, 
soccer tex). Där uppstod 
tennisens Wimbledon och 
golfens S:t Andrews. 

Den dynamiska staden 
kan beskrivas med utgångs-
punkt från Jane Jacobs (”Ci-
ties and the Wealth of Na-
tions” Vintage , 1985) där 
städerna ses som ett nätverk 
i en global ekonomi. 

De stora urbana koncen-
trationerna framstår allt-
mer som drivkraften i global 
ekonomisk tillväxt.
Strategier för ”healthy 

cities” och ”urban plan-
ning” visar en strategi 
för hur sportstäder kan 
främjas 

Det finns hälsostäder i 
världen som planerar för 
god folkhälsa. I Norden gäl-
ler det t ex Åbo och Kö-
penhamn (t ex välordnad 
struktur för cykling). Inter-
nationellt  i England (Liver-
pool, Brighton) och i Tysk-
land (Freiburg, Hannover). 
Toronto är det ledande in-
ternationella exemplet på 
hälsostaden.

Vi kan summera att stä-
der som är ekonomiskt ex-
cellenta (hög BNP per ca-
pita) kan vara renodlade 
sportstäder (Indianapolis), 
gröna städer (Växjö), kultur-
städer (Florens, Paris) och 
särskilt ”kreativa städer” i 
sociologen Richard Floridas 
anda där han nämner San 
Fransisco, New York, Boston 
och Stockholm. 

Sportstaden kanske skall 
ses som en stad med en 
stor andel fysiskt aktiva

Den aktiva sportstaden 
får oss att gå, cykla, åka 
skidor, sparkstötting, rull-
stol, gå med rollator, klätt-
ra i trappor osv. En stad där 
barnen promenerar till sko-
lan och där personer med 
funktionshinder stimuleras 
till vardaglig fysisk rörelse. 
En typisk cykelstad med så-
dan inriktning är danska 
Odense.

De motionsinnehållande 
friluftsaktiviteterna (engel-
skans outdoor sports) utö-
vas eller ses av befolkningen 
i utvecklade länder. Vi finner 
vinterfjällturism, båtspor-

ter, hästsport exklusive trav 
och galopp. Men också mo-
torsporterna (välkända mo-
torsportorterna (Monaco, 
Indianapolis, Hockenheim) 
och nationellt (Karlskoga,  
Mantorp).

Den internationella upp-
levelseindustrin 

Det globala kommunika-
tionssamhället (se Castell, 
Habermas mfl) fokuserar på 
de stora sporterna (som fot-
boll). Internet och itk- sam-
hället ändrar de gamla kon-
sumtionsmönstren. 

De internationella sport-
städerna och dess sporter 
är drivande (San Fransisco, 
Barcelona, London, Stock-
holm etc). 

Sportsektorns 2-3% av 
BNP ingår i den stora tjäns-
tesektorn upplevelseindu-
strin (engelska: leisure & 
pleasure industry)  den sam-
lade fritids-, sport-, upple-
velse-, nöjes- och kultursek-
torn.

KK-stiftelsen anger i 
KK-bladet i mars 2008 att 
upplevelseindustrin 2007 
”omsatte” 485 miljarder 
kronor dvs 16% av BNP .

Där refereras också till 
rapporten ”Beyond the cre-
ative industries: Mapping 
the creative economy in the 
United Kingdom” som sä-
ger att 1,9 miljoner jobb dvs 
7% av alla arbetstillfällen 
finns där. 

Vasaloppet skapar 100 
miljoner kronor i Mora och 
Malung ( BA Larsson, IEC) 
och  OS i Peking 100 mil-
jarder kronor eller mer. The 
Leisure Industry är global.

Efter sovstäderna under 

1900-talet kom en period 
som ses som new urbanism. 
Den försöker skapa täta stä-
der (hämtar sina tankar från  
bl a Jane Jacobs) och sedan 
begreppet market urbanism 
(Jerker Söderlind) där före-
tagandet i form av handel, 
service, kunskapsnäringar 
m.m. fyller ut gatuplanen. 
Sport är där en del av upp-
levelserna.

Den kommersiella tjäns-
testaden med bland an-
nat sina sporter formar 
det sociala livet

 Sport berör stadsplane-
ringens alla aspekter. Georg 
Simmel skrev en essä på 21 
sidor ”Storstaden och det 
andliga livet” 1903  där han  
beskrev storstaden (Berlin) 
och dess liv, sociala relatio-
ner och den världsbild som 
uppstår där. Platsens  har 
betydelse för kreativitet och 
därmed för entreprenörens 
skapande menar Richard 
Florida i Michael Porters 
och Robert Putnams efter-
följd. Där skapas  närhet, 
och sociala relationer.

Sammankoppling av 
sportstäder mellan län-
derna

De nationella sportligor-
na skapar samverkande nät-
verk mellan varandra. TV- 
och reklamkontrakten ger 
mer resurser som då kan 
betala högre löner till bätt-
re idrottsmän. Se de fyra 
stora ligorna i USA- Cana-
da: i amerikansk fotboll, ba-
seboll, basket och ishockey 
där allt är sammankoppla-
de kommersiella storföretag 
kopplade till TV. 

Vi känner igen mönst-
ret i sporter som friidrotten 
(Golden League med stä-
der som Stockholm, Berlin, 
Zurich), skidskyttet (Ruh-
polding, Östersund), ten-
nis (Båstad i en mindre roll, 
Paris, Wimledon, New York, 
Melbourne), alpinsporterna 
(Åre och alla de internatio-
nella orterna)

De stora internationella 
megasportstäderna finner 
vi bland sommar-OS-stä-
der som Barcelona, Sydney 
och Melbourne, men även 
bland USA`s och Canadas 
större städer (Chicago, Bos-
ton, Philadelphia, San Fran-
cisco, Toronto och speciellt 
medvetet inom USA är  In-
dianapolis). Arrangörer av 
de stora evenemangen gör 
investeringar på många mdr 
skr och omskapar staden 
(Se Peking OS och London 
OS 2012).

I Sveriges sportsektor fö-
refaller de större sportstä-
derna öka som ekonomisk 
andel. Det gäller Göteborg, 
Malmö, Karlstad, Västerås, 
Linköping. Dessa svenska 
sportstäder kommer att kun-
na öka sin attraktivitet.

De som når stark inter-
nationell sportprofil får mer 
av framtidens besöksnäring-
ar och mer attraktivitet och 
därmed högre tillväxt. City 
marketing, place marketing, 
varumärkesbyggande etc är 
metoder i kommunernas ut-
veckling.

av Björn anders Larsson.  
Texten delvis hämtad från hans eget kapi-

tel i boken ”Idrott och City marketing”. 
Redaktörer Karin Book och Bo Carlsson, 

Idrottsforum.org 2008
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14 EM I FOTBOLL U 21                                                            15-29/6

VäRLDSUNGDOMSSPELEN                   26-28/6

STADIUM SPORTS CAMP                                                       21/6-18/7

Europas vassaste talanger 
gör upp i sommarens 
hetaste mästerskap.

Sommarens U21-EM är 
ingen junior turnering – det 
är etablerade stjärnor från 
Europas toppligor som kom-
mer till Sverige. Och ett lyck-
at värdskap kan vara nyck-
eln till att få arrangera ännu 
större mästerskap.

Turneringsledaren Karl-
Erik Nilsson har haft en 
hektisk vår. Men nu bör-
jar bitarna falla på plats och 
han kan han knappt vänta 
på att premiärmatchen ska 
blåsas igång.

– De stora penseldragen 

är gjorda, nu är det bara fin-
putsningen kvar och snart 
kommer belöningen – att få 
bjuda den svenska publiken 
på skarp internationell fot-
boll, säger Nilsson.

– Vi är med och skri-
ver ett kapitel i den svens-
ka idrottshistorien, fortsät-
ter han.

ATT ARRANGERA ett U21-
EM är det största Sverige 
klarar av på egen hand när 
det gäller internationella fot-
bollsmästerskap. Karl-Er-
ik Nilsson om turneringens 
betydelse för värdstäderna 
– Göteborg, Halmstad, Hel-
singborg och Malmö.

– För Göteborg och Mal-
mö är det en möjlighet att visa 
upp sina splitter nya arenor. 
Sedan är det chans att visa att 
de klarar av att arrangera in-
ternationella evenemang, sä-
ger turneringsledaren och 
beskriver turneringen som 
ett fantastiskt skyltfönster 
för de västsvenska städerna, 
säger turneringsledaren.

HUR MyCKET PUBLIK 

RäKNAR NI MED?

– Vår totala kapacitet är 221 
300, vi hoppas komma upp 
i 175 000 och har satt 150 
000 som minimigräns. I 
dagsläget (i mitten av maj) 
har vi sålt 110 000 biljetter 

och trycket ökar för varje 
dag som går.

ETT LyCKAT VäRDSKAP I 

sommar skulle dessutom 
stärka den svensknorska 
kandidaturen till EM 2016. 
Betydelsen av att allt faller 
Uefa i smaken från första 
sparken den 15 juni, tills det 
att guldmedaljerna delas ut 
två veckor senare går inte 
att överdriva. 

– Det är naturligtvis jät-
teviktigt, säger Nilsson och 
berättar att Italien, Frankri-
ke och Turkiet är de tre åter-
stående konkurrenterna.

U21-EM blir en gigantisk fotbollsfest
U21 Em
När och var: 15-29 juni i göte-
borg, Halmstad, Helsingborg och 
malmö.
Medier: Tv4 sänder samtliga 
matcher live. mästerskapet visas 
i cirka 150 länder. utöver det be-
vakas det av dagspress och andra 
fotbollstidningar, såväl svenska 
som internationella.
Huvudponsorer: mcDonald’s, 
Coca-Cola, Carlsberg, JvC, Kia, 
mastercard, adidas, Continental, 
Toto, Tui.
Nationella partners: Intersport, 
aftonbladet, Telia, mix megapol, 
Life, Studentis.
Omsättning: 40 miljoner kronor.
Stjärnor i urval: mario Balotelli, 
Italien/Inter. Bojan Krkic, Spa-
nien/Barcelona. Theo Walcott, 
england/arsenal. marcus Berg, 
Sverige/groningen.

Bandy, basket, bord-
tennis, brottning, dans, 
fotboll, friidrott, golf, 
gymnastik, handboll, 
innebandy, ishockey, 
multisport, simning, 
sportskytte och tennis.
Det är alla sporterna när 
Stadium Sports Camp 
anordnas för 15:e gången.

Premiäråret 1995 kom det   
1 300 tjejer och killar mellan 
elva och 14 år. I år väntas  
5 000 ungdomar totalt till 
någon av de fyra sommar-
veckor campen är öppen.

Arrangörer är som vanligt 
sportbutikskedjan Stadium 

Sport, Norrköpings kom-
mun och ett antal idrottsför-
eningar från Norrköping.

DET SOM NU äR Sveriges 
största sportläger för unga 
kom ur funderingar som Sta-
dium hade i början 1990- 
talet. Hur skulle man kom-
municera med marknaden. 
Den då ledande marknads-
föraren Leo Nordin har pre-
cis fört fram tanken att det 
inge gällde att jobb bara 
med produkt och pris, utan 
också att “framtidens före-
tag skulle bidra till en bätt-
re värld”.

– Samtidig var det i 
Norrköpings Tidningar en 

artikel om det sommartid 
öde Himmelstalundsfältet, 
berättar Niclas Westerdal, 
projektledare för eventet.

– Stadiums grundare Ulf 
Eklöf slog samman de två 
delarna och kom med tan-
ken på en camp. 

FöRSTA ÅRET VAR tre 
sporter på programmet, se-
dan har fler och fler tillkom-
mit, senast sportskytte.

Men hela tiden har 
den sociala delen, det som  
Niclas Westerdal kallar “de 
mjuka värdena”, varit med. 
För alla ungdomar, ledare 
och föräldrar ägnar sig inte 

bara åt sport på bredden. 
På campen lär man sig 

umgås och tala om begrepp 
som kamratskap, kränkning, 
mobbning och rent spel. 

LEKTIONER I KOST, idrotts-
regler och taktik ingår också. 
Allt för att ungdomarna ska 
utvecklas både på och utan-

för planen.
STADIUM SPORTS CAMP 

drivs sedan 2006 i aktiebo-
lagsformen SVB, Särskild 
Vinstutdelnings Begränsning. 
Inga vinster kan tas ut, utan 
överskottet återinvesteras i 
sommarverksamheten. 

Varje år delas pengar ut 
till deltagande föreningar 

och förbund, i år blir sum-
man 3,7 miljoner kronor.

EVENTETS SPONSORER äR 

indelade i åtta kategorier. 
Bland sponsorerna i de lägre 
kategorierna finns den ide-
ella organisationen Friends 
som arbetar mot mobbning.

Mjuka värden viktigast  
på största sommarcampen

StadiUm SpORtS Camp
Tid: 21 juni-18 juli
Plats: Himmelstalundsfältet, 
norrköping
Deltagare: 5 000
Medier: norrköpings Tidningar, 
övrig lokalpress
Omsättning: Redovisas ej
Sponsorer: Stadium Sport
www.stadiumsportscamp.se

Vad gör man med en fri- 
idrottsarena i världs-
klass, men med få täv-
lingar?

Kring det funderade Ör-
gryte IS efter att Göteborg 
1995 med framgång arrang-
erat VM i friidrott. 

Svaret blev det som i dag 
är en av världens största  
friidrottstävlingar för ung-
dom, Världsungdomsspelen 
på Nya Ullevi.

I år görs drygt 7 500 star-
ter av 3 500 tävlande från 
20 nationer.

– 1996 hade vi 1 800 star-
ter och spelen kan väl sägas 
var lokala, berättar Per Crona 
från arrangerande Örgryte.

– Sedan kom hela Sverige 
med, Danmark och Norge 
kom till, skottarna  drog till 
sig andra utifrån Europa och 
nu har också de trögflörtade  
finnarna kommit.

Stefan Holm en  
supporter
Från början var det en ren 
ungdomstävling, men snart 
fick också  seniorer delta.

– För alla unga är det in-
spirerande att vara med i 
samma tävling som  sina 
idoler. Tänk bara när Stefan 
Holm var här, först hoppa-
de han,  sedan gick han runt 
och skrev autografer och 
hejade på.
– Flest tävlande är i åldern 

15-17 år, seniorerna är bara 
en liten men inspirerande del 
av tävlingen.

Här föds stjärnorna
Av de svenskar som nått eli-
ten har nästan alla som unga 
tävlat i Världsungdomsspe-
len. Men för exempelvis Ste-
fan Holm, Christian  Ols-
son, Johan Wissman, Erica 
Johansson, Robert Kronberg 
och Susanna Kallur kom seg-
rarna för när de var där som 
seniorer.

Medan andra  var i topp 
redan från början. 1997 
vann i klassen F16 Jen-
ny Kallur  200 m på 24,65,  
samma år segrade i längd F14  
Carolina Kluft med 5,36.

Alla segrare genom åren 
finns att läsa på Världsung-
domsspelens  hemsida,
http://vuspelen.web.surf-
town.se/index.php

Inga deltagare bjuds in 
till tävlingarna, utan det är 
klubbarna som anmäler de 
tävlande. Prispengar före-
kommer inte, däremot får de 
tre bästa i varje gren medalj 
och så utses bästa klubb.

Alla går på Liseberg
– Arrangemanget bygger på 
ideella krafter. 300 funktio-
närer ställer  upp gratis, höjd-
hoppsstjärnan Emma Green 
har exempelvis gjort det. Eve-
nemanget ger ett överskott 
på 300 000 kronor, vilka går 

tillbaka  till Örgryte för spe-
lens fortsatta verksamhet.

Totalt beräknas Världs-
ungdomsspelen generera  
10 000 gästnätter i Göteborg.

Alla deltagare går gratis 
in på Liseberg, där de snitt 
beräknas göra av med 240 
kronor.

VäRLdSUNgdOmSSpELEN
Tid: 26-28 juni
Plats: nya ullevi, göteborg
Deltagare: 3 500
Omsättning: 1 miljon kronor
Sponsorer: Team Sportia, ascis
Hemsida: 
www.vuxpelen.websurftown.se

vilket lag får lyfta u21-eM-
pokalen i sommar?

sportskytte är en av aktiviteterna på stadium sports camp. 

Ungdomlig yra på Nya Ullevi

ungdomsevent

ungdoms-
event

ungdomsevent
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15GOTHIA CUP       12-18/7

Finaler och invigning 
på webb-tv, nyhetsbrev, 
Facebook, you Tube, 
nyheter i mobilen och ny 
finalarena. Gothia Cup 
presenterar massor av 
nyheter till årets upp-
laga  av världens största 
fotbollsturnering.

 
Ny finalarena är nya Gamla 
Ullevi. Samtliga finaler samt 
en semifinal spelas där, vil-
ket enligt Gothia Cup-led-
ningen ytterligare kommer 
att höja finalstämningen då 
inga löparbanor finns.

Klubbarna kommer från 
70 nationer och givetvis 
är nordtyska TSV Friesen 
Hänigsen med, nu för 29:e 
året.

1 600 funktionärer tar 
hand om deltagarna och 
deras medresenärer, 420 
fotbollar slits ut, som van-

ligt blir det disco i Svenska 
Mässan och 50 000 Lise-
bergsbesök.

Gothia Cup omsätter 
närmare 70 miljoner. 

Vinsten är mellan tre och 
sex miljoner årligen. Peng-
arna går förutom till de hu-
manitära projekten i Kongo 
och Thailand till återinveste-

ringar i turneringen samt till  
arrangerande BK Häcken.

Sponsorerna delas in i 
olika grupper beroende på 
deras insats. Huvudsponsor 
är SKF, på steget under (Se-
lected partner) finns E-on. 
Lägg till 15 sponsorer, klas-
sificerade som officiella, le-
verantörer och lokala. 

Gothia Cup i ny kostym

klubbar från 70 nationer deltar i årets Gothia cup.

ungdoms-
event

STOCKHOLM SUMMER GAMES 26/6-5/7

10 000 ungdomar på 
Stockholms Stadion.
Så tänker 2012 arrang-
örerna av Stockholm 
Summer Games fira 
hundraårsminnet av 
Stockholms olympiaden 
1912.

Till år 2020 tänker man an-
söka om att få anordna ung-
doms-OS. Först ska dock 
årets Stockholms Summer 
Games klara av. 
Fyra idrotter tävlar ungdo-
marna i, simning, brottning, 

fotboll och dragkamp.
Ungdomarna är indelade 

i tre åldersgrupper, 10-13, 
14-16 och 17-18. Tävling-
arna äger rum i befintliga 
arenor, exempelvis simning-
en avgörs i Eriksdalsbadet. 
Som centrum för tävlingen 
hyrs Älvsjömässan, där oli-
ka aktiviteter typ disco äger 
rum. Alla deltagarna har 
fritt inträde på Gröna Lund. 
Där sker också invigningen 
enligt OS-modell.

Arrangörerna räknar med 
att cirka 3000 tävlande och 

ledare från sex länder kom-
mer till Stockholm.

Stockholm Games AB 
bildades 2008 och ägs av 
Stockholms Idrottsförbund. 
Företagets uppgift är att 
starta och driva idrottsar-
rangemang för ungdomar. 

År 2008 startades Stock-
holm Summer Games och 
året därpå Stockholm Win-
ter Games. Båda två är in-
ternationella ungdomsar-
rangemang med OS som 
förebild.

Miniolympiad i Stockholm

simning, brottning, fotboll 
och dragkamp är grenarna 
som utövas under stockholm 
summer Games.

ungdoms-
event

MALMö YOUTH GAMES             27/7-1/8

Basket, fotboll, handboll, 
innebandy och volleyboll.
Där har ni de fem spor-
terna när Malmö youth 
Games i sommar arrang-
eras för första gången.

– För två år sedan fick jag en 
direkt förfrågan från kom-
munen om jag kunde åta 
mig att dra upp riktlinjer-
na för ett idrottsevenemang 
för ungdomar, med målsätt-
ningen att så småningen bli 
större än Gothia Cup i Gö-
teborg.

Det säger Stefan Rask, 
vd för eventet.

– Det var en pilsner som 
hette duga, men i sommar 
så är vi gång, skrattar han.

– Vi har klart med delta-
gare från 20 länder. Hand-
bollslag från Kroatien, vol-
leybollag från Litauen, 
grekiska basketspelare och 
många andra.

Ungdomarna är 14 till 
18 år gamla och i man tävlar 
i tre lagklasser.

Kvällskul på 
Limhamnsfältet

De flesta aktiviteter sker 
på Limhamnsfältet. Där 
byggs upp vad som kallas 
Ribban Beach, med bland 
annat en stor scen för alla 
de artistuppträdande som 
sker kvällstid under turne-

ringsveckan. Även invig-
ningen hålls där.

Rent och grönt spel är 
nyckelord för arrangemanget.

Exempelvis så är alla 
handbollar och fotbollar 
Fairtrade-märkta. En rätte-
visemärkning som innebär 
att de är tillverkade under 
förhållanden som respekte-
rar de mänskliga rättighe-
terna, de gäller bland an-
nat arbetstid, löner och att 
barnarbete inte förekom-
mer.

Tillsammans med miljöför-
valtningen i Malmö har man 
tagit fram en miljöpolicy.

– Det gäller alla aspekter, 
från att den mat vi serverar 

är ekologiskt framtagen till 
att vi använder miljövänli-
ga transporter, säger Stefan 
Rask.

Den ekonomiska  
krisen kan påverka
Kommunen bidrar med tre 
miljoner till premiären. Hur 
det bli nästkommande år är 
dock oklart, det har kommit 
signaler om att på grund av 
den ekonomiska krisen kan-
ske det inte blir något bi-
drag.

– Att pengarna kanske 
inte kommer, det har jag för-
ståelse för. Men pengarna är 
bara en del av kommunens 
engagemang, marken och 
lokalerna berörs inte.

MALMö yOUTH GAMES är ett 
aktiebolag som ägs av tre 
skånska idrottsförbund, de 
för fotboll, handboll och 
basket. Uppdraget är att år-
ligen arrangera en idrotts-
fest för ungdomar från hela 
världen. Överskotten från 
de tre första åren går helt till 
kommande Malmö Youth 
Games.

maLmö YOUtH gamES
Tid: 27/7-1/8
Plats: Limhamnsfältet, malmö
Antal deltagare: 2 000
Budget: 12 miljoner

Medier: Lokalpress
Sponsorer: malmö Stad, Syd-
svenskan, The voice, Bergendahls, 
Skånemejerier
www.malmoyouthgames.com

Miljö och rent spel viktigt  
för Malmö Youth Games

stefan rask, vd för Malmö 
Youth Games.

ungdoms-
event

PARTILLE CUP    30/6-5/7

Den 30 juni - 5 juli är 
det samling på Heden i 
Göteborg. Närmare 950 
lag från mer än 50 na-
tioner som representerar 
samtliga sex kontinenter 
kommer då till Göteborg.  
Turneringen fyller 40 år 
i år, och väntas slå delta-
garrekord. Dessutom är 
cupen viktig för Göte-
borg: de turistekonomis-
ka intäkterna beräknas 
uppgå till cirka 100 mkr.

Den spektakulära invigning-
en genomförs på ett fullsatt 
Scandinavium, och engage-
rar mer än 200 dansare och 
20 sångare. Scandinavium 
ligger på gångavstånd från de 
50 planerna på Heden.

ANTALET KONSTGRäSPLANER 
har i år utökats till minst 49 
stycken. Förra året avgjor-
des mer än 3 500 match-
er och det gjordes närmare 
80 000 mål inför de 30 000 
åskådare som dagligen sam-
lades vid planerna.

– DESSUTOM HAR VI inlett 
en satsning på web-tv. Via 
vår hemsida kan åskådare 
över hela världen via datorn 

då följa alla finalerna. Redan 
förra året hade vår hemsida 
cirka 50 000 besökare om 
dagen, och web-tv hoppas 
vi kommer att locka många 
åskådare, säger Fredrik  
Andersson, turneringsledare 
för Partille Cup.

DE 18 000 deltagarna bor 
på ett 30-tal skolor i Göte-
borg och på ett flertal hotell. 
Partille Cup hyr ut 2 000 
sängar, och de övriga sover 
på medhavda madrasser. 

Sponsorer av denna gi-
gantiska handbollsfest är GB 
Glass, Intersport, Koppar-
berg som är Official Partners. 
Adidas, DeRoyal, NewBo-
dy och Svenska Spel är Of-
ficial Supporters och Offici-
al Suppliers är GT, FloorIt, 
Nordstan och Tripnet. Till-
sammans bidrar dessa med 
produkter och tjänster till 
ett värde av uppskattningsvis  
2 mkr kronor.

Turneringen omsätter to-
talt cirka 20 mkr.

paRtiLLE CUp
När: 30 juni – 5 juli
Var: Heden, göteborg
Antal lag: 950
Antal deltagare: 18 000 
Sponsorer, Official Partners: gB glass, Intersport, 

Kopparberg
Historia: Föregångaren till Partille Cup spelades -63. 
Idén fanns redan -62, men stoppades av Svenska 
Handbollsförbundet för ”i en sådan tävling som klub-
ben skissade, skulle inga lag vilja delta”. Turneringen 
kom igång som Partille Cup -70

En värld av handboll

partille cup lockar unga handbollsälskare från hela världen.

ungdoms-
event
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16 COLLECTOR SwEDISH OPEN wOMEN  4-11 JULI

ÅHUS BEACH HANDBOLL   10-19/7

I och med de senaste årens accelererande upp-
märksamhet kring damtennis, så hoppas arrang-
örerna av Collector Swedish Open att tävlingen 
skall öka svenskarnas intresse för damtennis. 
– Detta är en kraftfull, seriös och långsiktig sats-
ning för att lyfta damtennisen i Sverige och Skan-
dinavien, säger Nina Wennerström, Tournament  
Director. Vi vill skapa inspiration för svenska  
tennistjejer, och skapa ett mål för deras satsning 
på sporten.

PRECIS SOM FöR HERRARNAS tävling så är det 
mer än tennisen som skall locka publik till Bå-
stad.
– Vi vill att Båstad skall bli en mötesplats för nä-
ringsliv och ungdomar under tävlingsveckan, 
fortsätter Nina, och vi känner också att vi fått 

en flygande start med den medietäckning som 
vi lyckats attrahera, och med de sponsorer som 
lockats av tävlingen.

VAD FÅR DÅ ETT RELATIVT okänt företag som 
Collector att ta rollen som titelsponsor i tävlingen?
– Vi tror att det är ett mycket bra evenemang  
för att locka nya och befintliga kunder till en 
kombination av ”business & pleasure”, säger 
Charlotta Oom på Collector. Vi satsar i år hårt på 
att lyfta vårt varumärke. Vår sponsring av Collec-
tor Swedish Open är ett bra sätt att skapa såväl 
uppmärksamhet som relationer.

I OCH MED ANNA KOURNIKOVAS entré på tennisare-
norna, förändrades sportens image kraftigt. Idag 
är damtennis en blandning av show och idrott, 

och många stjärnor är budbärare för attrakti-
va varumärken. Samtidigt har även spelet för-
ändrats.

– Idag är spelet mer fysiskt, mer kraftfullt och 
mer aggressivt, menar Nina. Eftersom vi vill lyfta 
fram de unga talangerna, så kommer åskådarna 
att få se denna nya damtennis.

ÅRETS STORA DRAGPLÅSTER är danska Caroline 
Wozniacki – en av Danmarks största idrottsper-
sonligheter och idag topp-10 på världsrankingen. 
Dessutom får publiken i år möta blivande stjär-
nor som Dominika Cibulkova och Kaia Kanepi 
samt svenskorna Sofia Arvidsson och Johanna 
Larsson.

Text: Håkan Leeman
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COLLECtOR SwEdiSH OpEN

När: 4 – 11 juli 2009
Var: Båstad
Omsättning: Ca: 7 – 8 mSeK
Prispengar:  220 000 uSD
Sponsorer: Titelsponsor: Col-
lector. Huvudsponsorer: Dagens 
Industri, SaaB automobiles, 
Sonyericsson, elite Hotels, 
Hunky Dory
Medier: Dagliga sändningar i Tv 
4 Sport samt eventuellt Tv 4 
(helgen);  40 – 50 internatio-
nella broadcasters; DI, m fl.
Tävlingsarrangör: PR event 
(som också arrangerar Catella 
Swedish Open)
Ingår i: WTa-touren. Idag 
världens största professionella 
damidrott sett till prispengar 
(86 miljoner uSD) och publik 
(4.8 miljoner människor under 
2008)
Premiärår: 2009 (tidi-
gare nordea nordic Light Open, 
Stockholm). under åren 1948 
till 1990 fanns det dock en 
damklass i Swedish Open.
Biljettpris: 200 – 390 SeK

Damerna  
intar Båstad
Den nordiska WTA-tävlingen i Stockholm flyttar i år söderut till Bå-
stad, byter namn, ökar prispengarna och förväntas locka nästan lika 
många danskar som svenskar i publiken. Tävlingen skall etableras 
som en arena för ”Next Generation” inom damtennisen, med Båstads 
traditioner som katalysator.

Största ungdoms- och 
breddeventet inom sport 
sommartid i Skåne, det 
är Åhus Beachhandboll 
Festival.

1 200 lag tävlar i allt från 
ungdomsklasser till avslut-
ningsdagarnas elituppgö-
relse. Till sistnämnda finns 
bland annat topplag från 
tyska Bundesliga anmälda.
-Men elitlagen är bara en 
extra krydda på festivalen. 
Främst är vi en breddturne-
ring, säger Mats G Jönsson.
Tanken på en beachhand-
bollturneringen föddes ur 
de penningbekymmer Åhus 
Handboll hade i mitten av 
1990-talet. Men motståndet 
var stort, många tillfrågade 
klubbar drog sig ur och så 
var det reglerna. Hur spelar 
man egentligen handboll på 
sand? Och hur bygger man 
en plan?

Tält för match och dryck
Men 1997 var det premi-
är, 80 lag kom och i ett tält 

bredvid planen sålde med-
lemmarna i Åhus Handboll 
mat och dryck.
Nästa år var det 180 lag. År 
för år utökades turnering-
en, det kom juniorlag, ung-
domslag och lag från andra 
länder.
I dag spelar man på Åhus 
Beach Arena på  Täppestran-
den. 20 olika banor finns där 
till förfogande. Men för att 

klara evenemanget används 
också ett antal banor vid Ho-
tel Åhus Strand.

Fyra jobbar året runt
-I dag är det fyra heltids-
anställda som arbetar med 
turneringen, säger Mats G 
Jönsson.
Det är den största turnering-
en i beachhandboll i Europa, 
i Skåne är det tredje största 
idrottseventet vad gäller om-
sättning, bara Båstads-ten-
nisen och hästhoppningen 
i Falsterbo är ekonomiskt 
större. 
- Men vi är det störst vad gäl-
ler bredden och antalet del-
tagande ungdomar och det 
är där vår satsningen ligger.
Så stort har projektet blivit 
att det är ett av södra Sve-
riges största turistmål på 
sommaren. Alla som är det 
minst intresserade av att säl-
ja Skåne är på plats med ut-
ställningsmonter, däribland 
Region Skåne och Kristi-
andstad kommun.

Handboll på sand 

Tid: 10-19 juli
Plats: Åhus, Skåne
Deltagare: 16 000
Omsättning: 10 miljon kronor
Publik: 40 000

Medier: Webb-tv, nyhetsbrev, lokalpress
Sponsorer: Sparbanken 1826, Intersport, gB glace, 
Åhus Strand, Kristianstads kommun

www.beachhandboll.com

ÅHUS BEaCHHaNdBOLL FEStiVaL
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på havsstrandens sand spelas 
bollen för hand. 

Fotbollsmatchen filmad 
med mobiltelefonen som 
kamera och direktsänd 
till datorn. Därmed adjö 
till dyra betal-tv-kanaler 
och minskade tv-pengar 
till de allsvenska klubbar-
na. Tekniskt är framtiden 
redan här.

Men frågan är om den blir 
verklighet. För det som för 
fans är en härlig möjlighet 
har många hinder på vägen 
innan det blir realitet.

Sport har visserligen all-
tid varit drivande vad gäller 
utveckling av ny tv- och te-
lefonteknologi. Men märk-
ligt nog har mobiltelefon-
operatörerna inte kommit 
så mycket längre än att via 
SMS skicka ut resultat, ny-
heter och miniklipp. 

Enligt branschtidningen 
Sportbusiness Internatio-
nal aprilnummer är sport 
inte heller speciellt högt på 
mobiloperatörernas agenda. 
Snabb resultatrapportering 
ja. Men att sända exempel-
vis en match är dyrt och 
som tidningen kommente-
rar, vem vill se en match på 
miniatyrskärm?

Klubbar och ligor sänder 
webb-tv
Snabb resultat- nyhets och 
matchrapportering i olika 

digital format finns sedan 
länge. Utbudet av matcher i 
tv är oöverskådligt, lägg till 
tv-kanalernas extramateri-
al på sina webbsidor, klub-
bar, ligor och förbunds egna 
hemsidor  och webb-tv.

Den rörliga bilden finns 
överallt och det har fött 
drömmen om att fansen 
själva ska tv-sända matcher-
na direkt från läktaren. Mo-
biler med inbyggd tv-kamera 
finns och tekniken blir bara 
bättre. Tekniken att sända 
direkt via Internet likaså.

Vad är det då som hindrar 
en sådan framtid?
Rättigheter är svaret. 
Hur bra bild och ljud än 
mobilkameran klarar kom-
mer inga fans utom de mest 
hängivna att finna något 
nöje i smygfilmade matcher. 
En enda kamera, vars syn-
fält när som helst kan stö-
ras av att publiken ställer 
sig upp. Rent teoretisk skul-
le flera mobilfilmare kunna 
täcka en match. 

Mobiltillverkare är  
sponsorer
Några som inte vill se den 
utvecklingen är sponsorer-
na, många i just hemelektro-
nikbranschen. Vilken mobil-
tillverkare vill bli förknippad 
med illegala tv-sändningar 

av matcher som man på oli-
ka sätt är med och sponsrar. 
Eller tjänar pengar på ge-
nom att till sina abonnen-
ter ge olika former av SMS-
service.

Lägg till allt sådant vi 
fans i soffan är vana vid; 
grafik, repriser, studioprat. 
Den nya mobiltekniken kan 
dock komma mindre spor-
ter till godo. Miniutrust-
ningen ger en möjlighet att 
i egen regi direktsända på 
nätet, en division sju-klubb 
i fotboll kan direkt lägga ut 
sina matcher på den egna 
hemsidan.

Spelbolag sänder  
på nätet
Sänder matcher via nä-
tet gör redan flera spelbo-
lag, senast ut är Svenska 
Spel som skrivit ett avtal 
med agenturen IEC om 
att årligen sända tusenta-
let matcher. Andra spelbo-
lag, som Betsson, gör det 
redan. Avsikten är inte att 
konkurrera med de rikti-
ga tv-sändningarna, utan 
att vara ett komplement 
och en service till spelarna. 
Här finns chansen att se 
lag från ligor som inte visas 
i svensk tv. 

Text: Frank Östergren

Fotboll direkt  
via mobilkameran
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Kullaflygs priser

Fr 295:-
Enkel resa 
+ flygplatshållarens avgifter fn. 104 kr.
Totalpris enkel resa 399:-. 
Priset gäller enkel resa inkl moms.

Du flyger snabbt och billigt med Kullaflyg från
Bromma till Ängelholm/Helsingborg flygplats. 
Välkommen ombord! Boka på www.kullaflyg.se

TILL DANMARK VAR 20:E MINUT

VÄLKOMMEN TILL 
KONTINENTEN.

Njut av sommaren i Skåne - välkommen
till kon tinenten. Här ligger all fokus på att
du skall ha det riktigt bra. Du spelar några
av Sveriges absolut bästa banor! Tänk dig
25 golfklubbar och 31 banor inom 40 min
från Helsingborg!  

Sveriges Golfdestination No 1 

Skåne Nordväst

Designshopping med Golf 
Båstad & Bjärehalvön
Båstad & Bjärehalvön har ett brett utbud av designbutiker. Kombinera din
golfvistelse på Bjärehalvön med att botanisera bland inredning, smycken,
glas, konst, skor, keramikbutiker, alla med sin unika prägel. Med 117 hål
inom 11 minuter kan du samtidigt välja mellan flera olika golfklubbar hos
oss samt boende på Torekov Hotell, Hotell & 
Restaurang Hovs Hallar eller Hotel Skansen. 
Vid bokning av paketet uppge koden: design

Pris fr1250:-/person med del i dubbelrum 
I priset ingår: 1 övernattning med frukost på hotell
och tvårättersmiddag, 1 dagsgreenfee med bokad
starttid samt Designshoppingguide. 
Båstad Turistbyrå 0431-750 45 www.golfno1.se

Pegga upp på www.golfno1.se  Prova även vår mobila sajt m.golfno1.se

Skåne Nordväst

DANMARK

Köpenhamn

Helsingborg

Båstad

Helsingör

Erikslund

Borstahusen

Bo vid banan
Borstahusens semesterby ligger mitt emellan stranden och Landskrona
golfklubb i ett vackert parkområde. Ni bor i moderna stugor med 
bekvämt gångavstånd till klubbhuset, första tee, restauranger 
och Svenska golfmuseet. Med Golfpasset spelar ni fem olika banor i
området; Landskrona GK (2 banor), Öresunds GK, 
Svalövs GK och Öresunds GK.

Fr 2105:-per natt vid fyra boende i en
stuga. Erbjudandet gäller hela året med undantag 
för vecka 26–32.
Bokning 0418-47 47 30 
Landskrona Turistbyrå 0418-47 30 00
www.golfno1.se

Må bäst på Hotel Erikslund
I vårt paket ingår: Greenfee (som vi naturligtvis bokar åt er), välkomstdrink,
trerätters middag samt kaffe. Övernattning i dubbelrum och frukostbuffé.
En entré till Hälsans Hus & Spa där kan ni slappna av i vår härliga Relax  av-
delning eller kanske träna upp styrkan i vårt välutrustade gym. 
Hotell Erikslund i samarbete med Allerums GK,  
Ljung byheds GK, Lydinge GK, Perstorps GK, Söderåsens GK,
Åkagårdens GK, Ängelholms GK och Örkelljunga GK

Fr 999:-per person i dubbelrum och natt,
oavsett dag i veckan, hela året. Enkelrumstillägg 295:-/
natt. Boka på Hotell Erikslund 0431-41 57 00
Ängelholms Turistbyrå 0431-821 30 www.golfno1.se

Läs vårt nya läckra magasin som du kan
beställa hem gratis - www.golfno1.se

VANSBROSIMMET  10-12 JULI CATELLA SwEDISH OPEN 11-14/7

Sommarens stora och 
traditionsrika tenniseve-
nemang, Catella Swe-
dish Open i Båstad, är 
ett måste för festglada, 
affärsmän/-kvinnor och 
tennisälskare. Tävlingen 
har fortsatt ett starkt 
grepp om spelare, spon-
sorer och publik. 

ATP-tourens stjärnor älskar 
Båstad och Catella Swedish 
Open. Sju år i rad har täv-
lingen blivit framröstad av 
spelarna på ATP till årets 
bästa evenemang. Hade pu-
bliken fått välja hade Båstad 
antagligen varit i topp där 
också.

– VI BRUKAR SKäMTSAMT 
säga att i Båstad står ATP 

(eg. Association of Tennis 
Professionals) för Affärer, 
Tennis och Party, skrattar 
Christer Hult på PR Event 
som arrangerar tävlingen. 

I år kommer flera av de 
stora grusstjärnorna som 
Verdasco, Ferrer, Safin och 
Robredo; kanske främst ut-
manade av vår egen Robin 
Söderling och eventuellt en 
skadefri Andreas Vinciguerra. 
–  Vårt mål är att fånga upp 
spelarna tidigt, att locka 
morgondagens stjärnor. 
Har de väl varit här, så vill 
de gärna komma tillbaka, 
säger Christer. Årets mest 
spännande spelare är tro-
ligen Grigor Dimitrov, en 
bulgarisk förstaårs-senior 
som dominerade juniorten-
nisen förra året.

MEDIERNA HAR SOM VANLIGT 

en stor bevakning av såväl 
tennisen som livet utanför 
arenan – nationellt som in-
ternationellt – och närings-
livet skapar mängder av 
events och föreläsningar för 
kunder och anställda.

– Tävlingen och hela ten-
nisverksamheten är oerhört 
betydelsefull, säger chefen 
för Båstads Kommunkansli, 

Jens Odvall. Den skapar af-
färsverksamhet för de boen-
de i kommunen, den skapar 
arbetstillfällen och indirekt 
inkomster till kommunen.

– SETT TILL förhandsbok-
ning av biljetter och hotell, 
så verkar tävlingens attrak-
tionskraft större än någon-
sin. Vi hoppas i år slå förra 
årets rekord på 55 000 be-
sökare, och dessutom eta-
blera vår Sunset Tennis på 
onsdag kväll, berättar Chris-
ter Hult.

CatELLa
När: 11-19 juli 2009
Var: Båstad
Omsättning: Ca: 45 mSeK
Prispengar: 450 000 euro
Sponsorer: Titelsponsor: Catella. 
Huvudsponsorer: Bring Citymail, 
Dagens Industri, SaaB automobi-
les, SeB, Sonyericsson, Synsam, 
Tropicana
Medier: Dagliga sändningar i Tv 4 
Sport samt Tv 4 (helgen);  40 – 
50 internationella broadcasters 
till ca: 170 länder; DI, expressen, 
m fl.
Publik 2008: 55 000 personer
Premiärår: 1948
Ingår i: aTP-touren
Biljettpris: 200 – 495 SeK 

robin söderling kommer till 
Båstad

Fördel Catella i Båstad

Förra året simmade bara 
maken. Men i år ger sig 
chefen själv ut i Dalälven.
-Jag tycket att jag 
förra året som nytillträdd 
ansvarig ville ha lite 
överblick av helheten, så 
då simmade bara Gunde.
-Men i år ställer jag själv-
klart upp i tjejsimmet. 
Det säger Marie Svahn, 
före detta landslagstjej i 
skidlöpning och numera 
en av många entreprenö-
rer som sätter dalaorten 
Vansbro på kartan.

Uppdraget är att utveckla
Ett av Marie Svahns upp-
drag som högste ansvarig för 
klassikern Vansbrosimningen 
är att ta evenemanget fullt ut 
in i den digitala åldern.
-Det handlar om utveckling 
på alla områden. Marknads-
föring, kringarrangemang,  
sponsoraktiviteter, själva 
tävlingen, presentationen på 
nätet, det är några exempel.
Vansbrosimningen har se-
dan starten drivits ideellt av 
bygdens föreningsliv. Den 

basen ska finnas kvar, men 
spetsas med modern event-
kunskap.
En  förändring är det samti-
digt med tävlingen pågåen-
de Vansbro Expo. Från bör-
jan var inriktning lokal, nu 
är alla intresserade förtag 
inbjudna att ställa ut.

SM-status ökar intresset
Ökad uppmärksamhet har
själva tävlingsdelen fått ge-
nom statusen som SM-lopp 
i öppet vatten. Det betyder 

att Svenska Simförbundet 
är en samarbetspartner, vil-
ket underlättar bland annat 
de internationella kontak-
terna. Tävlingar i öppet vat-
tet har numera OS-status, 
vilket gör att simmare värl-
den över blir uppmärksam-
made på Vansbro.
Nytt för året är också ung-
domssimning, en följd av 
samarbetet med Simför-
bundet och deras välkända 
SUM-SIM. Vansbroarrang-
örerna har också tillgång 
till förbundets digitala nät-
tidning, för att den vägen 
snabbt få ut nyheter.

Fakta VaNSBROSimNiNgEN:
Tid: 10-12 juli
Plats: Plasket, vansbro
Deltagare: 9 000
Medier: Falu-Kuriren, officiell 
mediepartner (gör specialbilaga)
Omsättning: 6 miljon kronor
Sponsorer: enervit, eljas motor, 
Fazer, Photomic
www.vansbrosimningen.se

- jag ställer självklart upp 
i tjejsimmet, säger Marie 
som rattar världens största 
simtävling 

Marie Svahn 
förnyar 
Vansbrosimmet
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 – Vår del av regionen är ex-
pansiv och det är mer puls, 
än till exempel Österlen som 
lever upp på sommaren. Här 
kan man spela golf året runt 
och vår ambition är att vara 
ett alternativ till utlands-
resor, säger Cecilia Hellke 
projektledare för Sveriges 
Golfdestination No 1.
Projektet är en satsning där 

tio kommuner, regionens 
klubbar och några privata 
aktörer har gått samman för 
att sätta nordvästra Skåne 
på kartan.

– VI HAR VARIT en anonym 
del av Skåne. Vi bestämde 
att vi med gemensamma 
krafter skulle marknadsföra 
det vi är riktigt bra på – golf 
och mat, säger Hellke.

Många hotell är knutna 
till satsningen och i sam-
band med att man bokar bo-
ende kan personalen hjälpa 
till med att reservera plats på 
de banor gästerna önskar.

– Hotellen har inlogg till 
16 av banorna, det är väldigt 
smidigt och kundvänligt. På 
veckorna finns det gott om 
tider även på de riktigt ex-
klusiva banorna, men det går 
att komma ut på dem även 
på helgerna, säger Cecilia 
Hellke.

ATT GOLFEN SKULLE gå en 
mörk framtid till mötes hål-
ler projetledaren inte med 
om.

– Det snackas om golf-
döden, men ännu har ingen 
klubb tvingats lägga ner i re-
gionen. Golfen i sig är inte 

vikande, snarare det tradi-
tionella medlemskapet.  Det 
gäller att tänka om, nu efter-
frågas ett mer flexibelt med-
lemskap. Man kan inte se 
greenfee som en bonus, utan 
som en viktig intäkt i den to-
tala ekonomin, säger hon.

SVERIGES GOLFDESTINATION 
No 1 har marknadsförts på 
traditionellt sätt i tidning-
ar och på mässor. Men den 
stora – otraditionella – sats-
ningen har varit att produce-
ra ett magasin som presen-
terar banorna och regionen 
på ett smakfullt sätt.

– Magasinet har haft väl-
digt stor genomslagskraft 
och gett omedelbara effek-
ter. Vår förhoppning är att 
folk sparar det och vi finns 
med i deras tankar till nästa 
år, säger Cecilia Hellke.

VAD BETyDER SATSNINGEN 

FöR REGIONEN?

– Sett i ett större perspek-
tiv hoppas vi att folk kom-
mer tillbaka i jobbet, ord-
nar event och att det öppnar 
för nyetableringar. Vi krattar 
manegen för framtida före-
tagsbesök.

Text: Patrik Lagerkvist

Nordvästra Skåne 
– Sveriges golfdestination No 1
Med 31 banor och 25 golfanläggningar inom  
40 minuter från Helsingborg är nordvästra 
Skåne ett riktigt golfparadis. Här finns något för 
alla smaker och möjligheten att spela året om.

Sportsektorn med alla sina 
idrotter, events, medier och 
anläggningar är en global 
sammanhängande bransch 
som uppgår till 6000 mdr 
skr (BNP-värdet totalt) va-
rav 1/3 i USA. Sveriges 
sportsektor är 1 % av spor-
ten i världen, 65 mdr (IEC, 
2008). Detta betyder att 
sektorn årligen skapar skat-
teintäkter till svenska staten 
på 15 mdr, regionerna på 7 
mdr och kommunerna på 
13 mdr. Den offentliga sek-
torn får således in 35 mdr 
skr  vilket skall ställas mot 
de offentliga bidragen och 
anläggningarnas kostnader 
på 9 mdr skr per år. Den 
offentliga välfärden får så-
ledes en god avkastning på 
sin insats. (Beräkningarna 

från IEC, 2009). Men det är 
inte bara den offentliga sek-
torn och dess skatteintäk-
ter som är en positiv följd av 
den växande sporten.

IDROTTSRöRELSEN SOM 

är en del i den frivilliga el-
ler sociala ekonomin driver 
med sina 20 000 föreningar 
och klubbar en stor del av 
sportverksamheterna med 
just stöd från det offent-
liga men skapar själva den 
större delen av sina intäk-
ter från biljetter, medlems-
avgifter, reklam och spon-
sorer, försäljning av mat och 
dryck etc. De stora evene-
mangen som Vasaloppet, 
Göteborgsvarvet, Tjejmilen, 
Stockholm Marathon, Vät-
ternrundan, Båstadveckan, 

Scandinavian Masters om-
sätter vardera upp till fle-
ra tiotals mkr per event per 
år och ger stark publicitet 
och goda symbolvärden för 
sina orter och kommuner. 

De kommuner där dessa 
events drivs anses påverkas 
positivt i flera avseenden (se 
”Idrott och City –marke-
ting”, red Karin Book och 
Bo Carlsson,www.idrottsfo-
rum.org 2008). Orterna blir 
kända för sport och framå-
tanda, blir attraktiva att bo 
(kvar) i och att flytta till. Fö-
retagen blir mer benägna att 
etablera sig i sådana sport-
orter. Exempel ges i boken i 
form av Åre, Leksand, Karl-
stad, Örnsköldsvik, Mora 
och Båstad. 

DET PRIVATA näringslivet 
har ca 15 000 företag ( IEC, 
2009) som skapar events 
och andra tjänster, produ-
cerar och säljer sportutrust-
ning, sportmedier etc. Den-
na sektor producerar ca 70 % 
av alla tjänster och varor i 
sportsektorn, till idrottsför-
eningar, till konsumenterna 
och inbördes till varandra 

dvs ett nettovärde (BNP) på 
40-45 mdr skr.

MEDBORGARNA HAR flera 
förhållningssätt eller rela-
tioner till sporten som sam-
hällssektor.  Under ett år 
utövar 80-90 % av befolk-
ningen i Sverige någon form 
av sport och motion. Delta-
gande inom idrottsförening-
ar eller deras events sker från 
6 milj medborgare. Kon-
sumtion av sporttjänster och 
varor uppgår årligen till ca 
60 mdr (investeringar är 5 
mdr skr) antingen tillhan-
dahållet direkt till hushållet 
från föreningar, kommuner 
eller företag eller som kon-
sumtion inom idrottsfören-
ingarna etc. I detta ingår del-
tagandet som åskådare vid 
events eller via massmedi-
erna. Av medborgarnas fri-
tid ägnas i snitt ca 2 tim per 
dag åt deltagande och i rol-
len som publik. 

SPORTSEKTORN SKAPAR var-
je år ca 120 000 betalda 
årsarbeten och därmed in-
komster. Medborgarnas häl-
sonivå påverkas av den dag-
liga exponeringen av sport, 
prestationer och hjältar så 
att de stimuleras till mer el-
ler mindre aktivt utövan-
de av sport och motion. De 
hundra olika sporterna ska-
par sina deltagare och pu-
blik och kan därigenom nå 
en räckvidd över i stort sett 
alla sociala, demografisk, 
geografiska, kulturella och 
ekonomiska grupper i sam-
hället. 

VäRDESKAPANDET  i spor-
tens anläggningar och ute 
i naturanvändande sport 
och motion är således be-
tydande och dessa värden 
finns i ekonomiska, sociala 
och hälsomässiga dimen-
sioner.  

Text: Björn-anders Larsson

Idrottsevenemangen som samhällsmotor

 Kedja Oms. -08   Oms. -07    Förändring

1.  Stadium AB 4 133    4 064  1,70%
2.  Intersport Sverige 3 600    3 315  8,60%
3.  Team Sportia 2 220    2 184  1,60%
4.  Sportringen  345    300  15,00%
5.  Golf Store Group  330    310  6,50%
6.  Naturkompaniet  292    274  6,60%
7.  Sportex  291    327  -11,00%
8.  Just4Sport  260    210 23,80%
9.  Dormy  143   143 0,00%
10. Löplabbet  130   109 19,30%

 Totalt  11 744    11 236 4,52%

 Leverantör  Oms. -08   Oms. -07  Förändring

1. Adidas Sverige 688   633 8,70% 
2. Nike Sweden 623   552 12,90%
3. Ecco Sverige 438   447 -2,00%
4. New Wave Sports 436   Ny
5. Puma Nordic 404   376 7,40%
6. Peak Performance 388   367 5,70%
7. Reebok Jofa 352   337 4,50%
8. Duells 338   350 -3,40%
9. Cycleurope 332   336 -1,20%
10. Jofrab 248   272 -8,80%

Alla siffrorna i miljoner kronor          Källa: Sportfack

Jämfört med 2007 då till-
växten var 9,9 % framstår 
2008 års tillväxt som med-
ioker. Samtidigt präglades 
hösten av finanskris, varsel, 
valutaoro och milt väder. 
När lågkonjunkturen lagt 
sig visar sig kanske 2008 
vara ett bra år. 

STADIUM äR fortfarande 
störst i Sveriges med 4,1 
miljarder kronor i omsätt-
ning. Avståndet till Intersport 
krympte dock då Intersport 
hade en tillväxt på 8,6 pro-
cent jämfört med Stadiums 
1,7 procent. Intersport öka-
de omsättningen med nästan 
300 miljoner kronor - utan 
att öka antalet butiker.

STöRST I ANTAL butiker är 
Intersport med 145 buti-

ker, därefter kommer Team 
Sportia och Golf Store Gro-
up med 114 butiker varde-
ra. Stadium har 99 butiker

Bland sportleverantörer-
na hade nog ingen väntat sig 
att 2008 skulle matcha re-
kordåret 2007 med en till-
växt på 8,4 procent. 

TILLVäxTEN HAR visser-
ligen mattats till hälften - 
men det är fortfarande en 
tillväxt. Att leverantörer-
nas tillväxt (3,6 %) är min-
dre än kedjornas (4,5 %) 
beror förmodligen på att 
butikerna minskar sina la-
ger för att minimera risken. 
Ett minskat lager påverkar 
inte omsättning på kort 
sikt, men leverantörerna 
märker direkt av minskade 
kompletteringar.

BLAND LEVERANTöRERNA är 
Adidas fortfarande störst, 
men Nike tar in och det 
skiljer ”bara” 65 miljoner i 
omsättning.

mats Olsson

Dämpad tillväxt  
för sporthandeln
Sporthandeln fortsätter att gå bra. Kedjorna visar en tillväxt på 4,5 % och leve-
rantörerna 3,6 % för 2008. Det är visserligen en halvering jämfört med rekord-
året 2007, men mycket bättre än andra branscher under ett år som skuggades av 
finanskraschen.

Upplevelsebranschen i Sverige består av flera sektorer och där produceras allt 
fler och större evenemang i allt större och bättre anläggningar. Sektorn beräk-
nas till en BNP-storlek på 100-150 mdr skr per år (2009, IEC) och sporten är 
ca 40-50 % av detta dvs 65 mdr skr.

Björn anders larsson , eko-
nom, samhällsanalytiker och 
ledare av Iec

– hos oss kan man spela golf 
året runt, säger cecilia hellke.

SpORtHaNdELNSkÅNE NO 1



ANNONS             HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA     ANNONS    

19

Skåne siktar högt  
som evenemangsregion
Skåne har idag Sveriges bredaste utbud 
av större internationella och nationella 
idrottsevenemang. Skåne har också det 
bästa utbudet av inom- och utomhusarenor 

i absolut europaklass. Därför använder 
politikerna större evenemang som verk-
tyg för regional tillväxt och ökad  
attraktionskraft.

Bredden på evenemangen 
är imponerande. Tidigare 
har prestige evenemang ge-
nomförts som förtävling-
ar till Americas Cup i seg-
ling; europamästerskap i 
konståkning; internatio-
nella skateboardtävlingar i 
Stapelbäddsparken i Mal-
mö; Scandinavian Mas-
ters och Solheim Cup i golf. 

Däremellan genomförs  
med kontinuitet Swedish 

Open och WTA Tour i ten-
nis i Båstad; Falsterbo Hor-
se Show; världscuper i 
fältritt; SM veckan i som-
maridrotter; Malmö Arena 
för världsartister i musikun-

derhållning; Malmö Open 
för funktionshandikappade; 
Åhus Beachhandboll festi-
val etc.

I morgon genomförs 
världsmästerskap i handboll 
och ishockey; europamäs-
terskap U21 i herrfotboll; 
världsjamboree för scou-
ter, kanske ett stop för Volvo 
Ocean Race eller världsmäs-
terskapen i ungdomssegling; 
kanske ett världsmästerskap 
för hela ridsporten, ett eu-
ropamästerskap i fotboll 
tillsammans med Norge, 
kanske en nyutvecklad golf-
tävling i världsklass.

När Region Skåne – till-
sammans med de viktigas-
te evenemangskommuner-
na och med motorn Malmö 
stad som draglok - bestämde 
sig för att satsa på evenemang 
som verktyg för regional till-
växt och ökad attraktions-
kraft sattes ribban högt. 
Jämförelser gjordes med 
Manchester, Melbourne och 
Irland för golfen. Politikerna 
bestämde sig helt enkelt för 
att göra Skåne till Sveriges 
hetaste evenemangsregion 
och till ett kompetenscentra 
för att utveckla egna evene-
mang.  Regionen effektivise-
rade och förtydligade sin or-
ganisation genom att bilda 

utvecklingsbolag inom Bu-
siness Region konceptet för 
företagsetableringar, turism 
och evenemang. Malmö stad 
och några andra kommuner 
genomför motsvarande för-
ändringar för att effektivise-
ra sitt evenemangsarbete.

Enligt Pehr Palm, vd för 
Event in Skåne, bygger det 
framgångsrika arbetet på 
några huvudprinciper:
• Långsiktigt relationsbyg-
gande mot rättighetsägarna 
till de stora internationella 
evenemangen. 
• Uppbyggnad av den egna 
kompetensen, bl.a. genom 
utvärderingar av 8 till 10 
evenemang per år.
• Utveckling av ett finansie-
ringssystem med både skat-
te- och näringslivsinveste-
ringar som ger ekonomiska 
förutsättningar att värva, 
planera och genomföra stör-
re evenemang.
• Utveckling av en evene-
mangsstrategi för regio-
nen som helhet och som 
ett komplement till de stra-
tegier som utarbetats av 
de mest ambitiösa evene-
mangskommunerna i Skåne

Resultatet av detta arbe-
te är att regionen nu foku-
serar sin evenemangsinrikt-
ning mot fyra idrotter; golf, 
handboll, hästsport och seg-
ling. För varje idrott iden-
tifieras de evenemang som 
bör värvas till regionen eller 
utvecklas där. Arbetet görs 
tillsammans med berörda 
arrangörer och kommuner 
där evenemanget skall ge-
nomföras.

Malmö stad – motor i 
Skånes evenemangs-
utveckling
I denna utveckling kommer 
Malmö stad att vara motorn 
och därmed utgöra den vik-
tigaste arenan i Skåne för 
större nationella och inter-
nationella idrottsevenemang. 
Detta av flera skäl; hög ambi-
tionsnivå, tillgången till euro-
paklass arenor för inom- och 
utomhusevenemang, stark 
befolkningstillväxt, interna-
tionella kommunikationer, 
satsning på ungdomsevene-
mang samt inte minst till-
gången till Malmös mång-
kulturella samhälle. För att 
nå absolut europanivå krävs 
dock att Malmös förmåga 

att analysera evenemangens 
samhällseffekter förbättras 
och att en bredare politisk 
bas uppnås. 

Samarbete inom 
öresundsregionen
Eftersom Skåne är en del 
av Öresundsregionen utgör 
Köpenhamn både en kon-
kurrent och möjlig samar-
betspartner. Konkurrenssi-
tuationen är tydlig när det 
gäller större internationella 
idrottsmöten, vissa idrotts-
evenemang, musikkonserter 
och kulturella evenemang. 
Den kommer ytterligare att 
skärpas när det gäller inom-
husevenemang då en ny mul-
tiarena kommer att stå klar i 
Köpenhamn inom några år 

och bli en direkt konkurrent 
till Malmö Arena.
Pehr Palm; ”Jag tror mer på 
samarbete med Köpenhamn 
och hoppas att vi kan iden-
tifiera och vinna hem någ-
ra större idrottsevenemang 
som vi tillsammans kan ge-
nomföra på ett bättre sätt 
än var för sig. Vi samarbetar 
med Wonderful Copenha-
gen och Sport Event Dan-
mark. Vi kommer att synas 
i samband med den Inter-
nationella Olympiska Kom-
mitténs möte 2010 i Köpen-
hamn. Just nu planerar vi 
tillsammans folkfesten Bro-
loppet 2010 som en del av 
Öresundsbrons 10 års jubi-
leum”.

Text: Peter Rohmée

Skånska arenor för större internationella idrottsevenemang och möten

Malmö Arena (inomhusevenemang för idrott, konserter, mässor och möten)
Swedbank Stadion, Malmö (utomhusevenemang för fotboll och konserter)
Helsingborgs multiarena (inomhusidrott, konserter och möten)
Kristianstad Arena (inomhusidrott, konserter och mässor)
Färs & Frosta Sparbank Arena, Lund (inomhusidrott, konserter och konferenser)
The World Village of Women Sports (internationell forsknings- och utbildningsinstitution för damidrotter)
Stapelbäddsparken Malmö (skate och andra ”extremidrotter”)
Golfbanor (ett 70 tal banor varav flera av hög internationell standard, t.ex. Barsebäck och den nya Pga banan i Bara)
Ridsportanläggningen i Falsterbo
Fältrittområdet på Ribersborg i Malmö
Båstads tennisanläggning
Seglingsvatten (från Båstad i norr till malmö i söder till Simrishamn i öster)
Stranden i Åhus (Åhus Beachhandboll Festival)

pehr palm , vd för event in 
skåne , ser som sin uppgift 
att göra skåne till sveriges 
främsta idrotts och evene-
mangsregion.

ovan: färs & frosta sparbanken arena, lund
nedan: kristianstad arena.

Malmö arena.

Region Skånes evenemangssatsning

Skåne en av Europas ledande eventregioner
Arenor i världsklass
Bra infrastruktur; internationella kommunikationer och 30 000 bäddar
Närområdet 3,6 miljoner människor
Starka traditioner inom golf, handboll, hästsport och segling
2 operascener, 3 konserthus, 4 konstmuseer, 6 stadsteatrar,  
17 konserthus och 18 konsthallar

EVENt iN SkÅNE
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Sommartrav är Sverige när 
det är som vackrast. Vare sig 
det nu är i Årjäng, travba-
nan som ligger så natur-
skönt att kännarna säger 
det är Sverige vackraste.  
Eller Skrubbs, Visbytravets 
intima bana bara någon ki-
lometer från ringmuren där 
russloppen ger en extra fa-
miljär ton.

För att nu inte tala om 
Karlshamn, banan där det 
varje år bara körs ett enda 
lopp och där publiken följer 
loppen från innerplan. Det 
blir samma närhet som på 
en fotbollsarena utan löpar-
bana, hästarna på noslängds 
avstånd från åskådarna.

Remy Nilson, vd för 
ATG blir helt lyrisk när han 
talar om sommartravet.

– Sommartravet är vår 
högtid, när publik och häs-
tar möts under härliga för-
utsättningar. Det är då man 
kan komma nära och smaka 
ordentligt på travets inner-
sta väsen. 

– Det är förvisso inte 
spelets högtid, ungefär tio 
procent lägre än under vin-
terhalvåret, men defini-
tivt sportens bästa tid med 
många gemytliga banor och 
trevliga tävlingar. 

Instämmer gör Mat-
tias Karlsson, spelchef på  

Aftonbladet /Sportbladet.
– Sommaren är det skandi-
naviska travets högsäsong. 
Det är då vi ser den bästa 
sporten och den största pu-
bliken.

 
Kända kuskar kör
För att ett sommartrav ska 
vara ett riktigt sommartrav 
ska banan bara ha öppet 
under sommarmånaderna. 
Samt att det varje sommar 
ska bli ett riktigt skrällodds 
och så ska häst- och kusk-
kändisar komma på gäst-
spel.

Så är det i mycket ännu. 
Men där sommartrav förr 
var ett mjukt komplement 
till storbanornas mer affärs-
intriktade verksamhet har 
sommaren numera blivit en 
mycket tävlingsintensiv sä-
song. Även storbanorna sat-
sar hårt på sommarlopp, 
stortävlingarna och presti-
gefyllda prislopp avlöser var-
andra. Halmstad, Solvalla, 
Rättvik, Östersund, Eskil-
stuna, Gävle och så vidare, 
alla är de med och slåss om 
sommarspelarnas pengar.

Men att storbanornas 
sommarsatsning skulle hota 
småbanorna håller Remy 
Nilson inte med om.

– Tvärtom. Året runt-
banorna kommer att ta ett 

större ansvar på den andra 
halvan av året för att fortsatt 
ge plats för säsongsbanorna 
sommartid. Det jag vill kalla 
omflyttningen är dock be-
gränsad och i stort sett kör 
vi på som vanligt.

Mattias Karlsson har 
dock en annan uppfattning.

– Sommartravbanorna 
kommer att överleva, men 
storbanorna tar mer plats 
och småbanorna får mindre 
plats. Det blir en tydligare 
indelning mellan året runt-
banor och säsongsbanor.

 
Bara ett lopp per år
Men även om storbanorna 
lockar med familjedagar, 
besök på stallbacken och 
attraktiva startfält, det ge-
nuina sommartravet finns 
på orter som Karlshamn.

Ett lopp om året som har 
blivit en riktig folkfest.

Banan i blekingska Asa-
rum är 800 meter, inte helt 
plan och med snäva sväng-
ar. På innerplan ligger en 
kulle som gör att publiken 
inte hela tiden kan följa lop-
pet. För att rätta till detta 
har man till årets tävling 15 
juli installerat en storbilds-
kamera så att innerplanspu-
bliken kan följa hela loppet.

Innerplan ja, där finns 
förutom måldomartorn och 

VIP-utrymmen en mas-
sa småkiosker där man kan 
handla varm korv och go-
dis. Något för Solvalla att ta 
efter, kanske?

Först trav sedan Lundell
Som på så många andra som-
martravorter samman faller 
tävlingsdagen med andra ar-
rangemang. I Karlshamns 
fall Östersjöfestivalen, först 
trav sedan Ulf Lundell. 

Visby och Skrubbsbanan 
är ett annat klassiskt som-
martrav. Kommunikatio-
nerna gör att banan i alla 
år förlitat sig på mestadels 
egna hästar, men när Got-
landslöpningen avgörs 1 au-
gusti är startfältet vasst.

Namnkunnigt är det 
också i VIP-tälten, det Got-
land som vill synas trängs 
där med ATG-höjdare. Har 
Almedalsveckan med efter-

tryck satt Gotland på den 
politiska riksagendan så 
varför kan inte Visby Trav-
dag ta efter.

Klassiska midnattslopp
Vad som utmärker en som-
martravbana är den korta 
säsongen, naturläktare och 
i en del fall 800-metersvarv. 
En annan sommaringre-
diens är midnattsloppen. 
Men inget av dessa körs på 
sommarbanor, utan här är 
det banor som kör hela el-
ler nästa hela året som är 
arrangörer. Banor med 
midnattslopp är Dannero, 
Gävle, Kalmar, Romme, 
Rättvik, Skellefteå och Öst-
ersund.

Sommarbanorna kon-
kurrera med varandra med 
läget, naturläktare och ge-
myt. Frågar man värmlän-
ningen Remy Nilson vilken 

bana som är vackrast är sva-
ret både givet och diploma-
tiskt.

– Måste ranka min ”hem-
mabana” Årjäng i topp. 
Men sommartrav blir sällan 
fel var man än kommer!

 Ni som får några da-
gar över i den svenska som-
martravkalendern, åk över 
till Finland. Där finns mas-
sor med banor som bara är 
öppna sommartid, många 
med en eller två tävlingsda-
gar under juni till augusti. 

Information finns på 
www.hippos.fi/hippos/ruotsi/

Allt om sommartravet i 
Sverige, banor, datum, stor - 
lopp, startlistor, resultat med 
mera finns på www.atg.se 
och www.travsport.se

 

Text: Frank Östergren

SOmmaRtRaVEt

Sommartravet 
– folkfest och tradition 

Kaffekorg, lekande barn och föräldrar som 
spelar en hundring för skojs skull.
Sommartrav är långt från vinterhalvårets 
hårda inriktning på totalisatorspel, mörka 
kvällar i strålkastarsken, för att nu inte tala 
om snö, slask och blåst.

sommartravet minner om det enkla idylliska bondesverige.

BYgdEtRaV
Bygdetrav kallas travtävlingar där man bara tävlar om 
poäng. Tävlingar ska fungera som propaganda för tra-
vet. Banorna kan vara gräs eller vintertid is, kuskarnas 
åldersgräns är 16 år. enda kraven är att hästarna är re-
gistrerade i STC och att en STC-funktionär är banledare. 
eventuellt kan man tävla om start- och sponsorpengar. 
något totalisatorspel förekommer inte.
14/6 Hackås HSK kör på Lillåkra
26/6 Fryksdals Travklubb kör på Gyllby Travbana
12/7 Ransäters Travklubb kör på  
 Hildavallen Ransäter
15/8 Härjedalens Travklubb kör på Björnvalla
30/8 Nedre Västerdala Travklubb kör på  
 Kvarnåker Travbana

SOmmaRtRaVBaNOR
arvika
Naturläktare
Bästa häst genom tiderna: Frances marie
Publikrekord: 3 500
Datum: 15/6, 23/7, 29/7, 8/8
www.arvikatravet.com

Hoting
Naturläktare
Bästa häst genom tiderna: Raskabrun
Högsta vinnarodds: 202,43 Danny Lej.
Flest segrar på banan: Jan norberg
Publikrekord: 4 100
Datum: 5/7, 9/7, 12/7 • www.hotingtriavet.com

karlshamn
Naturläktare
Högsta vinnarodds: 77,13 Oskar Lore
Flest segrar på banan: Tommy Zachrisson
Publikrekord: 5 078
Datum: 16/7
Övrigt: Publikplatser på innerplan, 800 meters bana
www.karlshamnstravet.se

Lindesberg
Naturläktare
Bästa häst genom tiderna: Cornelius
Högsta vinnarodds: 207,38 Ira Winston
Flest segrar på banan: Carl-erik Lindblom
Publikrekord: 7 325
Datum: 21/6, 26/6, 2/7, 13/7, 15/7, 21/7, 27/7
www.lindetrav.se

Lycksele
Naturläktare
Flest segrar på banan: Krister Söderholm
Datum: 29/6, 1/7, 4/7
www.lyckseletravet.se

Oviken
Naturläktare
Högsta vinnarodds: 118,78 Lumina
Flest segrar på banan: Jan-Ivar eriksson
Publikrekord: 2 700
Datum: 21/6, 22/7
 www.mitt-trav.se

tingsryd
Naturläktare
Bästa häst genom tiderna: adam Hall
Flest segrar: Per nordström, Tommy Zachrisson
Publikrekord: 12 420
Datum: 11/7, 28/7, 17/8, 14/9
Övrigt: milebana
www.tingsrydtravet.com

Vaggeryd
Naturläktare
Bästa häst genom tiderna: max Flukt
Högsta vinnarodds: 58,06 Picea Baron
Flest segrar på banan: Peter untersteiner
Publikrekord: 7 400
Datum: 15/6, 16/7, 4/8, 31/8, 21/9
Övrigt: 21/9 avgörs inom v65 Breeder´s Crown
www.vaggerydstravet.se

Visby
Naturläktare
Bästa häst genom tiderna: Rast
Högsta vinnarodds: 227,42 Pax Lloyd
Flest segrar på banan: Ronny Widerström
Publikrekord: 5 500
Datum: 17/6, 24/6, 2/7, 7/7, 10/7, 17/7, 24/4, 1/8,  
7/8, 18/8, 24/8
Övrigt: visby Travfest den 1/8 med v65,  
gotlandslöpningen och Ringmurens lopp 
www.visbytravet.nu

Åmål
Naturläktare
Flest segrar genom tiderna: Björn goop
Datum: 29/6, 9/7, 25/7, 27/7, 20/8, 24/8, 29/8
Övrigt: 800 meters bana
www.amalstravet.com

Årjäng
Naturläktare
Bästa häst genom tiderna: gazza Degato
Högsta vinnarodds: 398,27 Odorata
Flest segrar på banan: Björn goop
Publikrekord: 15 000
Datum: 20/6, 21/6, 25/6, 6/7, 11/7, 12/7, 10/8,  
15/8, 26/8, 31/8, 12/9, 20/9, 29/9
www.arjangstravet.com

SOmmaRENS SVENSka StORLOpp
 13/6 norrbottens stora pris - Boden
 27/6 e3-final öppen klass - gävle
 2/7 Sprintermästaren - Halmstad
 3/7 Storsprintern - Halmstad
 11/7 Stora sprinterloppet - Årjäng
 19/7 Stochampionatet - axevalla
 28/7 Hugo Åbergs memorial - Jägersro
 15/8 e3-final öppen klass - Färjestad
 29/8 Sundsvall open trot - Bergsåker
 5/9 Derbystoet - Jägersro
 5/9 Svenskt travderby - Jägersro
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– Få fotbollslag spelar så stor 
roll för sin kommun. Det 
finns inte en deger forsare 
som inte pratar fotboll, in-
tresset är helt otroligt och 
det är det som gör det så ro-
ligt att hålla på, säger Peter 
Persson, ordförande i risk-
kapitalbolaget Degerfors 
Spelar invest AB.

Initiativet till bolaget togs 
för ett par år sedan, av per-
soner med hjärtat i Deger-
fors IF som köpte en varie-
rande mängd aktier för 500 
kronor styck. Totalt teck-
nade sig 150 personer och 
startkapitalet blev en miljon 
kronor.

– Vi lånar ut pengar i ut-
byte mot vinstandelsbevis, 
de exakta villkoren varierar 
från spelare till spelare. Vid 
en försäljning får vi först till-
baka hela beloppet som in-
vesterats, sedan en del av 
vinsten, säger Persson och 
fortsätter.

– Intresset för bolaget 
hänger starkt samman med 
hur det går på planen. Och 
förra året ramlade laget ur, 
men nu hoppas vi på en ny-
start.

Degerfors IF är en fli-
tig producent av duktiga 
fotbollsspelare – senaste 
i raden: PSV Eindhoven-
proffset Ola Toivonen. Om 

Degerfors Spelarinvest va-
rit med på hans resa ut i Eu-
ropa hade aktieägarna fått 
fin avkastning på sin inves-
tering.

Satsar på egna talanger
I årets trupp har bolaget in-
tressen i sex-sju spelare – 
egna produkten, Christoffer 
Wiktorsson, kan vara näs-
ta talang att lämna den lilla 
bruksorten.

– Vi har som ambition att 
på sikt kunna gå med vinst, 
men då krävs det att klub-
ben börjar visa en positiv 
utveckling, säger Peter Pers-
son.

Från föreningens sida är 
man glad över stödet från 
riskkapitalbolaget, så här sä-
ger nytillträde ordföranden  
Jan-Ove Beckman.

– Vi hoppas att de ska 
våga investera i talangful-
la spelare som befinner sig 
i en utvecklingsfas. Spelar-
invest ska tjäna pengar och 
Degerfors IF får bättre spe-
lare, båda parter är förtjän-
ta av en sådan utveckling. 
Men det gäller att vara noga 
när man väljer spelare.

äR DET REALISTISKT ATT TRO 

PÅ ALLSVENSKT SPEL IGEN?

– Kommunen, invånarna och 
alla medlemmar har målsätt-

ningen att vi ska vara tillbaka 
i superettan inom tre år, det 
är ett klart och uttalat mål. 
Den långsiktiga visionen är 
spel i allsvenskan.

– För att ha någon chans 
att klara det måste man ha 
de rätta förutsättningar-
na att träna och en modern 
matcharena. I dag är det 
nästa bara de tre stora regi-
onerna som har lag i högsta 
serien.

Finns inga pengar
Jan-Ove Beckman gör sitt 
första år som ordförande, 
fram till i slutet av april satt 
han som kommunchef och 
har god insyn i den tuffa 
verklighet som råder. Befolk-
ningen och skatteunderlaget 
minskar och det handlar inte 
om ovilja när kommunen 
säger nej till satsningar på 
idrotten – det finns helt en-
kelt inga pengar.

Men med hjälp av Peter 
Persson & Co ser det ändå 
hoppfullt ut för Dif och att 
laget syns i medierna är oer-
hört viktigt för kommunen.

– Det borde betyda väl-
digt mycket, Degerfors IF är 
nog den förening i Sverige 
som har enskilt störst del i sin 
kommuns varumärke. 

– I stället för att kommu-
nen går ut och annonserar 

i pressen har vi ett fotbolls-
lag som sköter marknadsför-
ningen, säger Jan-Ove Beck-
man.

Degerfors IF äger arenan 
– normalt en bra förutsätt-
ning för storklubbarna att 
tjäna pengar men som är 
en belastning för Degerfors 
IF. I en liten kommun med 
knappa resurser inkräktar 
arenakostnaderna på möj-
ligheterna till ännu bättre 
satsning på att nå sportslig 
framgång! Föreningens nye 
starke man hoppas att tiden 
i division 1 kan fungera som 
startskottet för nya Dif.
– Det var bra att ta ett om-

tag och resonera vilken roll 
vi ska ha för roll i regionen. 
Och vi vill vara nummer ett 
i  Värmland.

Den positionen delar 
klubben just nu med se-
riekonkurrenten Carlstad 
United och den nya verklig-
heten i division 1 är tuff – 
inte minst ekonomiskt. För-
ra året omsatte Degerfors 
14,8 miljoner kronor, i år är 
samma siffra budgeterad till 
6,8. Och även om den tro-
ligtvis kommer att öka något 
är det stor skillnad nu när 
klubben går miste om elitbi-
drag på cirka 4 miljoner.

– Styrelsen har gjort ett 
jäkla jobb som har skalat 
ner kostymen från superett-
an till division 1, budgeten 
har mer än halverats.

Alla gillar Degerfors
Att Degerfors IF är hela 
Värmlands lag bekräftas av 
Peter Persson, som tar bilen 
från Karlstad till matcherna 
på Stora Valla.

– Bilarna åker som ett 
lämmeltåg från Karlstad, 
Kristinehamn och Karlsko-
ga. Man har hjärtat kvar i 
Degerfors, även om man 
flyttat därifrån, säger han.  

Text: Patrik Lagerkvist

Degerfors ska tillbaka 
med hjärta och riskkapital

Fakta dEgERFORS iF:
Grundades: 1907
Allsvenska säsonger:  
29 stycken, 858 poäng och en 
15:e plats i maratontabellen.
Meriter: Två stora silver i all-
svenskan och en gång vinnare 
av Svenska cupen.
Spelarprofiler i urval: 
gunnar nordahl, Ralf edström, 
ulf Ottosson, Olof mellberg, 
andreas andersson, andreas 
Johansson, Ola Toivonen.
Degerfors Spelar invest AB: 
150 aktieägare, där 10-15 
stycken gått in med mellan 
25 000-mer än 100 000 
kronor. 500 kronor per aktie, 
startkapital en miljon kronor.
Omsättning: 2008, 14,8 mil-
joner. 2009, uppskattningsvis 
8 miljoner.

jan-ove Beckman, nytillträdd 
ordförande i degerfors If, vill 
satsa på unga, talangfulla 
spelare.

Fakta dEgERFORS  
kOmmUN:
Invånarantal: Knappt 9 800 
personer.
Huvudindustri: Degerfors 
järnverk, i dag en del av 
internationella stålkoncernen 
Outokumpu group.
 

I Degerfors lever folket för fotbollen och ortens stolthet Degerfors IF. 
Och trots att den anrika föreningen ramlade ur superettan i höstas 
lever drömmen om allsvenskt spel på Stora Valla. Dit ska laget ta sig 
med hjälp av framtidens sätt att sköta en klubb.
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FALSTERBO HORSE SHOw 11-19 JULI

kaRiNS SpaLt SkattER & EVENt

Idrottens finansiering i fokus 
– från visby till almedalen

Rekord i prispengar 
när Falsterbo blir  
en del av Superligan

Världens tio bästa 
nationslag i hoppning 
kommer till Falsterbo. 
Prispengarna tar ett rejält 
hopp uppåt och landar på 
6 miljoner kronor, nytt 
rekord i svensk ridsport. 

För första gången är Falster-
bo en av de åtta i hästhopp-
ningens superliga, Mey-
dan FEI Nations Cup, och 
tar plats i sportens verkliga  
crème de la crème. 

– DET BETyDER bland an-
nat att vi får en väldigt stor 
kvalitetshöjning av start-
fältet. Och då menar jag 
väldigt, väldigt stor, säger 
Show Director Jan Olof 
”Jana” Wannius.

Lagen i Falsterbo rider 
om 2,4 miljoner kronor. 
Lika mycket står på spel i 
söndagens Grand Prix. Su-
perligans nya sponsor är ett 
av de mest framgångsrika 
företagen i hästlandet Du-
bai, Meydan Group LLC. 

Ingen enskild domine-

rande huvudsponsor, det är 
Falsterbos sponsorstrategi. 
Ett 40-tal företag står bak-
om evenemanget och går 
in på olika nivåer från blyg-
samma 50 000 kronor upp 
till 2,4 miljoner. 

– FINANSKRISEN drabbar 
all sport, men jag är glatt 
förvånad över att sponsor-
intresset för Falsterbo Hor-
se Show är så fortsatt stort, 
säger Jana Wannius. Vi har 
till och med fått in nya  
företag.

HELGEN äR REDAN propp-
full, men de första dagarna 
kan utvecklas. Årets nyhet 
The Amateur Tour ska dra 
fler hästar och mer publik. 
Unghästklasserna Folksam 
Scandinavian Open lockar 
svenska och utländska häst-
köpare. Stora pengar om-
sätts när de lovande dyrgri-
parna byter ägare. Den dag 
Vellinge Kommun äntligen 
breddar vägen kan Falster-
bo blir hur stort som helst. 

Fakta FaLStERBO  
HORSE SHOw 2009: 
När: 9 dagar 11-19 juli 
Publik: över 60 000 betalande
Hästar: ca 700 från 19 nationer
Funktionärer: ca 600
Mässområde: ca 240 utställare
TV: 4 timmar i Tv4 Sport
Prispott: 6 miljoner
Sponsorer: meydan group, 
Boehringer Ingelheim, Folksam, 
H & m, Hästens sängar, JmS, Lek-
sandsbröd, Lexington, mercedes, 
Thule, Tretorn, Sydsvenskan, 
vellinge Kommun med flera
Omsättning: För näringslivet i 
vellinge kommun 100 miljoner

Reklamskatten skapa-
des när annonsering i 
dagspress var helt do-
m inerande (1972), och 
skatten skulle finansiera 
presstödet. 

Idag ser reklamkakan helt 
annorlunda ut, och trots att 
det råder enighet i riksdagen 
om att avskaffa reklamskat-
ten, så finns den kvar. Av de 
ca: 600 MSEK som skatten 
ger staten varje år beräknas 
sponsring utgöra 10-12% av 
denna summa. 

Skatten skall egentligen 
betalas av annonsören, det 
vill säga sponsorn, men det 
är arrangören som skall re-
dovisa och betala in skatten. 
Oklarheten kring skatten – 
framför allt avseende spon-
sorpaket – gör att arrangörer 
ofta glömmer att fakturera 
reklamskatt, struntar i den 
eller gör fel vid betalningen.

MÅNGA ARRANGöRER HAR 

svårt att i efterhand kräva 
sponsorer på pengar för re-
klamskatt, och får själva stå 
för kostnaden. Det gör att 
det i hög grad är idrotten 
och inte sponsorerna som 

idag såväl betalar som bär 
kostnaden för reklamskatt.

– VI UPPLEVER att de flesta 
arrangörer är ärliga och vill 
göra rätt, men att okunnig-
het i ideellt arbetande styrel-
ser, svårigheter för arrang-
örer att kräva sponsorerna 
på reklamskatt samt oklar-
heter i lagstiftningen orsa-
kar att skatten inte upplevs 
som rättvis, säger Daniel  
Johansson på Skatteverket.

ARTISTSKATTEN HAR hit-
tills inte varit ett stort pro-
blem för arrangörer av evene-
mang. Utländska idrottsmän 
och juridiska personer skall 
beskattas med 15% på sina 
inkomster.

Från och med årsskiftet 
vill emellertid staten beläg-
ga artistskatten med arbets-
givaravgift, vilket innebär en 
fördyring med mer än 30%.

I klartext innebär det-
ta att utländska idrottsmän 
som fakturerar inkomster 
via bolag undantas från den-
na pålaga, medan idrotts-
män som erhåller intäkter 
som enskild person får skat-
ta avsevärt mer än i andra 

delar av världen.
– FöR ARRANGöRERNA 

innebär detta att det blir dy-
rare att arrangera idrotts-
evenemang i Sverige, alter-
nativt att utländska stjärnor 
avstår från att tävla i Sveri-
ge, säger Jerker Löfgren från 
Riksidrottsstyrelsen. Det le-
der på sikt till färre evene-
mang, svårigheter att söka 
världscuptävlingar och lik-
nande samt att staten själ-
va förlorar intäkter eftersom 
arrangemang skapar kon-
sumtion som skapar statsin-
komster. Kontraproduktivt, 
helt enkelt.

SAMMANTAGET äR DESSA 

två skatter djupt orättvisa, 
knappt lönsamma och dess-
utom komplicerade för ar-
rangörerna. De sätter ock-
så svenska arrangemang i en 
minst sagt ogynnsam posi-
tion gentemot andra länder. 

Det är hög tid för reger-
ingen att infria löftet om att 
ta bort reklamskatten, samt 
helst skrota förslaget om ar-
betsgivaravgifter på artist-
skatt.  

text: håkan leeman

Vi under  
skatter digna…
Event drivs ofta av ideella föreningar, och ideella föreningar 
är inte skattskyldiga för eventuella vinster. Det medför 
tyvärr också att det dessutom är svårt att periodisera vin-
ster från ett år till ett annat samt att moms blir en kostnad. 
Bortsett från skatt på vinster samt moms, så finns det två 
skatter som idag slår hårt mot evenemangsarrangörer. 
Det gäller artistskatt och reklamskatt. 

”vi upplever att de flesta arrangörer är ärliga och 
vill göra rätt, men att okunnighet i ideellt arbetande 
styrelser, svårigheter för arrangörer att kräva spon-
sorerna på reklamskatt samt oklarheter i lagstift-
ningen orsakar att skatten inte upplevs som rättvis.

daniel johansson på skatteverket.

jerker löfgren från riksidrotts-
styrelsen tror att artistskatten 
på sikt leder till färre evenemang 
i sverige.

raftsamling 
var ett ge-
nomgåen-
de tema på 
Riksidrotts-
mötet i Vis-

by för några veckor sedan. 
Det handlade om en sam-
lad elitsatsning, men också 
samling kring en gemensam 
vision och värdegrund och 
en övergripande kommuni-
kativ beteckning – Svensk 
idrott.

ATT TALA MED en tydlig 
röst, med betoning på både 
en och tydlig är alltid bra, 
men speciellt viktigt i den 
ekonomiskt bistra verklighet 
vi går in i. Finanskrisen ef-
fekter slår naturligtvis ock-
så på idrotten, till exempel 
via de ekonomiska nedskär-
ningar kommunerna tving-
as till. 

EN UNDERSöKNING RF gjor-
de i slutet av förra året visade 
visserligen att de flesta kom-
munerna inte hade några 
planer på att minska sitt stöd 
till idrotten, en hel del prata-

de till och med om att höja 
det. Men sedan dess har det 
kommit många signaler om 
reviderade budgetar som le-
der till en betydligt mörk are 
bild.

DEN 13 MAJ tog riksda-
gen beslut i enlighet med 
den idrottsproposition re-
geringen lade fram tidigare 
i år. Hittills har huvudde-
len av det statliga idrotts-
stödet kommit som en ma-
tematiskt framräknad del av 
Svenska Spels vinst. Från 
och med 2010 ska allt gå via 
statsbudgeten, stödet ska 
vara ”stabilt och förutsäg-
bart”. Det är positivt, förut-
satt att nivån på det stabila 
och förutsägbara stödet blir 
tillräckligt högt.

PÅ BÅDE KOMMUNAL och 
statlig nivå måste vi därför 
nu skärpa våra argument för 
varför idrottsrörelsen är värd 
ett omfattande samhälls-
stöd, också satt i relation 
till andra viktiga områden. 
Den glädje och framtidstro 
idrotten skänker blir ännu 

viktigare i besvärliga tider.  
Det tror jag också många 
sponsorer och samarbets-
partners inser när de står 
kvar vid sina långsiktiga av-
tal med förbund och fören-
ingar, för att de strategiskt 
vill kopplas samman med 
idrottens positiva värden. 
Att Svenska Spel just nu 
gått in i ett långsiktigt sam-
arbete med RF kring värde-
grundsarbete och elitsats-
ning är ett tecken på det.

PS. De här frågorna kom-
mer också att vara huvud-
temat på RF:s seminari-
um i Almedalen den 1 juli.  
Välkommen dit! DS

KaRIn maTTSSOn WeIJBeR
ordförande för rf 
karin.mattsson@rf.se

K
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24 ffmm rreekkllaamm aabb    
- din partner på travbanan! 

 
Med mer än 20 års erfarenhet av 1000-tals 
evenemang på Sveriges travbanor kan vi 

garantera kvalité och innehåll. 
 

Kund- eller personalträffar, temakvällar, 
föreläsningar samt arenareklam! 

 
Vi samarbetar med de främsta experterna, 

idrottarna och föreläsarna, allt för att höja nivån! 

fm reklam ab Försäljningskontor:
Von Utfallsgatan 16 B Stockholm

415 05 Göteborg 08-733 07 15 
031-719 06 40 Eskilstuna

Fax 031-15 85 80 016-18 33 77 

ommaren är 
evenemangens 
förlovade tid. 
Över hela lan-
det anordnas 

fot bollsturneringar, kultur-
manifestationer och torgfes-
ter. Sammantaget omsätts 
enorma belopp, främst till 
glädje för skatteverket och 
lokala näringsidkare.

EVENEMANGSSTADEN fram  -
för alla andra är Göteborg. 
Huvudstaden har hakat på ra-
cet men västkustmetropolens 
försprång är stort. Där insåg 
man redan för många år sedan 
värdet av att locka besökare 
till staden med hjälp av festi-
valer och andra events. Göte-
borgskalaset är ett bra exem-
pel på detta, även om det har 
tillkommit i första hand för 
kommunens egna invånare. 
Friidrotts-VM 1995 på Ullevi 
är fortfarande det största eve-
nemang, alla kategorier, som 
ägt rum i Sverige.  

I sommar räknar man 
med en turistekonomisk om-
sättning på drygt en miljard 
tack vare ett flertal stora ar-
rangemang.

Behovet av nya arenor 
växer i takt med eventutveck-
lingen. Oftast tillkommer de 

i samspel mellan kommun, 
idrott och näringsliv. Störst 
sponsor får namnge arenan 
som därmed ger varumärket 
en skjuts uppåt.

 
BRA FöR ALLA parter, 

men ibland går det grus i 
maskineriet. Som nu i juni 
när U-21 EM i fotboll spe-
las i Sverige. Swedbank 
Arena i Malmö måste tem-
porärt byta namn till Mal-
mö New Stadium på grund 
av UEFA:s bestämmelser. 
Därmed går banken mis-
te om värdefull exponering 
i samband med ett av årets 
största evenemang.

 Just Swedbank är ju illa 
ute och befinner sig i finans-
krisens centrum med sin 
stora utlåning i Baltikum. 
Trots det ställer banken upp 
med 153 miljoner för att få 
namnge fotbollens nya na-
tionalstadion i Solna fram 
till 2023.

 I STOCKHOLM SPONSRAR 

Ericsson Globen under en 
tioårsperiod med totalt 80 
miljoner. En ny fotbollsarena 
planeras i samma område.

I Göteborg har nyligen 
nygamla Ullevi invigts. 

På en rad andra platser 

finns långtgående planer. 
Men lågkonjunkturen brom-
sar. Den tilltänkta sponsorn i 
Halmstad har gått i konkurs 
och Örjans vall får leva vida-
re ännu ett antal år. 

Även i Kalmar  måste 
arenaplanerna senareläggas 
och den efterlängtade ban-
dyarenan i Skutskär läggs 
på is.

 
TROTS DETTA RÅDER DET 

arenaboom i Sverige. Nya 
anläggningar behövs av fle-
ra skäl, inte minst säkerhets-
mässiga. Vi har inte hängt 
med i svängarna och det är 
hög tid att knappa in på det 
försprång som många andra 
länder skaffat sig på det här 
området!

Sommartider hej hej

UNO RESONERaR

O-RINGEN                                                               18-24 JULI

Världens största oriente-
ringsäventyr slår rekord 
i internationell spridning. 
Drygt 15 000 löpare 
från ett 50-tal nationer 
kommer den 18-24 juli 
att leta röd-vita skärmar 
på Höglandet i Småland. 
Barn och äldre tillsam-
mans med världsstjär-
nor som schweiziskan 
Simone Niggli kommer 
när det är dags för årets 
upplaga av O-Ringen.

Totala omsättningen beräk-
nas till 22 mkr. Förutsätt-
ningen för tävlingens ge-
nomförande är arbetet som 
görs av 1500-1700 funk-
tionärer från 22 klubbar.  
Deras arbete beräknas upp-
gå till 12 000 dagsverken. 
Belöningen, utöver ett full-
ändat evenemang, blir att 
klubbarna delar på vinsten 
som beräknas till 4 mkr.

 – Vi har satsat på att locka 
eliten hit med hjälp av rejä-
la prispengar. Totalt har vi 

500 000 kronor i prispengar. 
En enskild segrare kan vin-
na så mycket som 120 000 
kronor, vilket är mer än en 
fördubbling jämfört med ti-
digare, berättar informa-
tionschefen Ola Gustafsson.

 Detta har gett resultat.
– Många av världens  

ledande orienterare är an-
mälda. Exempelvis 14-faldi-
ga världs mästarinnan Simo-
ne Niggli, Emil Wingstedt, 

Martin Johansson, Lena 
Eliasson, Mats Troeng och 
Lina Bäckström, säger Ola 
Gustafsson.

 Ikvartering av de tävlan-
de sker i logement på Eksjö 
Garnison, campingplatser 
för 10 000 personer i O-
Ringenstaden och övriga på 
hotell och i vandrarhem.

 
SPONSORER äR GIVETVIS 

en förutsättning för denna 
orienteringsfest. Det totala 
sponsorbeloppet uppgår till 
1,9 mkr. 

Dessutom bidrar Eksjö 
Kommun med arbetsinsat-
ser för 2,5 mkr Sponsorer-
na delas in i tre kategorier; 
guldsponsorer som satsar 
motsvarande 75 000 kro-
nor, silversponsorer som 
satsar motsvarande 50 000 
kronor och bronssponsorer 
som satsar 25 000 kronor på 
att på olika sätt framgångs-
rikt nå dessa skogens hjältar 
och publiken.
Dessutom finns åtta så kal-

lade Tävlingssponsorer som 
sponsrar O-Ringen under 
flera år.

ETT INSLAG I AMBITIONEN 

att göra orienteringen ännu 
större är O-Ringen Acade-
my. 35-40 orienteringsle-
dare från hela världen får 
i akademin då lära sig mer 
om sporten. Bland deltagar-
na finns ledare från bland 
annat Malawi, Mongoliet, 
Armenien och Colombia.

 
– MED O-RINGEN ACADEMy 

genomför O-Ringen tillsam-
mans med Internationella 
Orienteringsförbundet ett 
stort arbete med att stärka 
och hjälpa mindre utveckla-
de orienteringsländer.

– Det är en del i O-Ring-
ens profil, där det inte bara 
handlar om att vara värl-
dens största tävling, utan 
också världens viktigaste, 
säger Tom Hollowell, täv-
lingschef.

Text: Joachim von Stedingk

Orienterare från hela  
världen fyller Eksjöskogarna

SpONSORER
Guldsponsorer á 75 000 kr
aneby Kommun, eksjö Kommun, 
nässjö Kommun, Sävsjö Kommun, 
Tranås Kommun, vetlanda Kom-
mun, Coop-Konsum, eksjö-energi, 
Försvarsmakten/eksjö garnison, 
eksjö Hus, Frödinge, Prinfo-Bergs, 
Sapa, Skogs&Träfacket, Smålands-
tidningen, Swedbank
Tävlingssponsorer:
Team Sportia, SIa glass, Craft, 
gainomax, mälarenergi, Idre 
Fjäll, Sveaskog, Dometic group, 
moderna Försäkringar.

Fakta O-RiNgEN 2009:
När: 18-24 juli
Var: Småland
Huvudort:eksjö
Arrangör: 22 lokala orienterings-
klubbar 
med 1500-1700 funktionärer.
Antal tävlande. Cirka 15 000
Budgeterad omsättning -09: 
22 mkr

S

unO gRÖnKvIST
författare och 

sponsrInGsexpert
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25LYSEKIL MATCHRACE 27 JULI - 1 AUGUSTI

SAS MASTERS 23-26 JULI

– Vi är kända för att vara en 
av de främsta arrangörer-
na, framförallt bland seglar-
na. Vi har inte tappad fokus 
på det idrottsliga, samtidigt 
som vi kör eventet runt-
omkring, säger Holmdahl 
White och avslöjar en vision 
som hon och SailNet jobbar 
hårt för att förverkliga.

– Sverige har varit duk-
tigt på att skapa ett publikt 
intresse, vår stora förhopp-
ning är att Lysekil kan vara 
finalen på en ny stor tour 
som liknar herrarnas World 
Match Race Tour.

Att Lysekil lyckats så väl 
under åren beror till stor 
del på att Anna Holmdahl 
White – som själv seglat 
många år på elitnivå – och 
företaget lyckats kombinera 
segling i världsklass med de 
kommersiella bitarna. Som-
marens startfält blir det bäs-
ta hittills.

– Alla världens bästa, 
utom en amerikanska, kom-
mer. Linda Rahm är regeran-
de mästare. Anna Kjellberg 
var rookie förra året, kör-
de bra i Marstrand då, men 
hade lite svårare i Lysekil.
Dessutom kommer ett wild 

card att delas ut till en svensk 
efter en regatta i Skovsho-
ved. Tre svenskor finns allt-
så med när världens bästa 
damseglare gör upp om VM-
guldet.

– Sverige är en väldigt 
stark seglingsnation och har 
alltid haft bra damer och 
herrar. Det har självklart att 
göra med fina förutsättning-
ar, säger Holmdahl White 
och utlovar en publikfest för 
de 85 000 besökarna som 
väntas finnas på orten un-
der veckan.

– Matchracing har alla 
ingredienser och hur stort 
ett OS eller VM-guld är för-
står alla.
 
Sponsorer på plats
I Lysekil vägrar arrangören 
att kompromissa med det 
sportsliga, även om spon-
sorbiten är av yppersta vikt 
för att den totala upplevel-
sen ska bli riktigt bra.

– För oss är det väldigt 
viktigt att de som är med 
utnyttjar evenemanget på 
plats för att helheten ska bli 
så bra som möjligt.

Under sommardagarna i 
Lysekil kommer de flesta av 

evenemangets sponsorer ha 
montrar uppsatta, dels busi-
ness to business och dels för 
att visa upp sig för allmän-
heten.

SAILNET HAR INTE påver-
kats nämnvärt av det svåra 
ekonomiska läget som rå-
der i världen. Två huvud-
sponsorer, Preem och Stena 
Bulk, har varit med i flera år 
och var klara redan innan 
de värsta rapporterna lam-
slog världsekonomin.

– Våra två tunga huvud-
sponsorer har ett långsik-
tigt engagemang och pushar 
oss för att vi ska lyfta, vi kan 
aldrig luta oss tillbaka, säger 
Anna Holmdahl White.

VARFöR äR NI äR RELATIVT 

FöRSKONADE FRÅN FINANS-

KRISEN?

– Tror det beror på vilken 
typ av sponsorer man har 
och den här typen av sto-
ra commitments är inte det 
första man drar in på.

Ett internationellt pro-
duktionsbolag – som är spe-
cialiserat inom segling – 
med breda kanaler kommer 
att distribuera bilder över 
hela världen. 

– Det kommer även att 
finnas nyhetssammanfatt-
ningar varje kväll under täv-
lingarna för TV-kanaler att 
plocka ner gratis. Till det 
kommer dags- och fack-
press.

– Hela mediebiten växer i år 
på grund av att det är VM. 
Det sätter ännu hårdare 
press på vår idrottsliga orga-
nisation, säger Anna Holm-
dahl White.

En publik tävling
En stark organisation och 
gott om erfarenhet från eget 
tävlande är två anledningar 
till att Lysekil lyckas, år ef-
ter år. Fina möjligheter för 
publiken att följa tävlingar-
na från arenan i hamnen en 
tredje. När Holmdahl White 
berättar om samarbetet 
med kommunen – som ger 
sitt fulla stöd och upplåter 
mark för hela evenemanget 
– kommer bara positiva ord.

– De går in med stora 
värden och ett stort engage-
mang, öppnar upp delar av 
hamnen, Havsbadsparken 
och upplåter parkeringar. 
De är fantastiska, en viktig 
spelare, säger Anna Holm-
dahl White.

VAD HAR EVENEMANGET  

BETyTT FöR KOMMUNEN?

– Det har satt Lysekil på 
kartan, evenemanget är out-
standing det största i norra 
Bohuslän. Jag tror verkligen 
att kommunen tycker sig ha 
fått effekten de velat, säger 
seglingsfantasten och fort-
sätter.

– Kommunen vill att fler 
flyttar till Lysekil, tävlingen 
väcker uppmärksamhet och 
skapar intresse. För att få 
fler människor att flytta till 
orten gäller det att kunna 
erbjuda något mer än seg-
ling i världsklass och häftiga 
sponsorevent. Och i evene-
mangsbyn händer det myck-
et roligt för allmänheten.

– Det ska vara enkelt, ge-
neröst och alla ska känna 
sig välkomna. Vi erbjuder 
god mat och musik. Vi sat-
sar mycket på familjer, det 
har blivit vårt signum, säger 
Anna Holmdahl White.

Text: Patrik Lagerkvist

Lysekil arrangerar VM   
i matchracing för damer

Fakta LYSEkiL 
matCHRaCE:
Funktionärer: Cirka 100, 70 på 
land och 30 på vattnet.
Omsättning: 6 miljoner kronor. 
Totalt 20-25 miljoner, om man 
räknar in den samhällsekono-
miska delen.
Mediebevakning: Dagspressbe-
vakning, sport/seglarmedier i 
Sverige samt sport/seglarmedier 
utomlands och en del dagspress 
i de länder som teamen kommer 
från, framförallt dem det går bra 
för. ett internationellt produk-
tionsbolag som är specialiserat 
inom segling. nyhetssamman-
fattningar varje kväll under 
tävlingarna för Tv-kanaler att 
plocka ner gratis.
Besökare: minst 85 000 personer 
2008. Trenden är allt fler utländ-
ska besökare.
Main Sponsors: Preem, 
Stena Bulk.

I  år avgörs den svenska 
golfpärlan SAS Masters 
på Barsebäck. Det är det 
sista året som eventet 
flyttas runt i Sverige. 
120 000  åskådare 
kommer att följa de 156 
spelarnas kamp om seger-
checken på 200 000 euro.

SAS Masters är en stark pu-
blikmagnet som publikmäs-
sigt är den näst största golf- 
tävlingen i Europa. Dessutom 
sänder Viasat Golf och TV3 
14 timmar från evenemang-
et vilket ytterligare ökar till-
gängligheten.

SAS Masters avgörs i år 
veckan efter anrika British 
Open. Det gör att många 
spelare i världseliten kom-
mer att vara i Europa och 
därmed ha lättare att få in 
Barsebäck G&CC i kalen-
dern.

– Våra svenska världsstjär-
nor Henrik Stenson och 
Robert Karlsson kommer 
hit och spelar. Verkligen 
jätteskoj för tävlingen och  
publiken att de kommer, sä-
ger Fredrik Nilsmark, vd för 
SAS Masters.                                               

Fler toppnamn är aktuel-
la och kommer att bli klara 
successivt. Tävlingen, som 
är Sveriges enda på Euro-
patouren, har ett spännande 
startfält även på partnersi-
dan (se faktaruta). Partner-
intresset har glädjande nog 
inte minskat i lågkonjunk-
turen, och tävlingens totala 
omsättning är budgeterad 
till 50 mkr.

Viktig tävling  
för regionen

– Det är en väldigt viktig 
tävling för att profilera vår 
kommun och hela regionen. 

Vi kommer efter årets täv-
ling att mäta den turisteko-
nomiska omsättningen, och 

jag är övertygad om att det 
kommer att bli mycket po-
sitivt. SAS Masters ger oss 
positiva effekter hela året, 
säger Mats Rosén, Närings-
livs- och Turistchef på Käv-
linge Kommun.

Stockholm tar över
Nästa år kommer tävlingen 
att arrangeras på Bro Hof 
utanför Stockholm. Avta-
let som den exklusiva ba-
nan slutit med SAS Mas-
ters gäller 2010-2017. Om 
planerna går i lås kommer 
tävlingen att finansieras av 
sex svenska företag som be-
finner sig på en internatio-
nell marknad. Ägaren till 
Bro Hof Slott, Björn Örås, 
blir majoritetsägare. Svens-
ka Golfförbundet ska äga en 
mindre del, och tredje och 
minsta ägaren blir sannolikt 
Sportyard AB.

– En spännande ut-
veckling. Det är nästan en  
förutsättning för lönsamhet 
att tävlingen genomförs på 
samma ställe. 

– Det nya konceptet 
kommer förhoppningsvis 
att medföra att prissum-
man växer, att tävlingen blir 
ännu intressantare för spe-
lare, och att tävlingen klätt-
rar ytterligare på rankingen, 
säger Fredrik Nilsmark.

Fakta SaS maStERS:

När: 23-26 juli                                                                                                                              
Var: Barsebäck 
golf & Country Club                                                                                            
Antal spelare: 156                                                                                                     
Titelsponsor: SaS                                                                                                          
Huvudpartners: mQ, 
Payex, Telenor, volkswagen.                                                      
Omsättning: 50 mkr                                                                                                                
Vinst till segraren: 200 000 euro                                                                                        
Segrare 2008: Peter Hanson                                                                                                  
Biljettpriser: Daily Ticket: 200 kr 
(valfri dag)
Weekly Ticket: 350 kr (gäller 
alla dagar)
Family Ticket: 350 kr (två vuxna 
/ max två barn under 18 år)
avgörs i år för 19:e gången. 
Spelades första gången 1991 
och anses vara en av de mest 
prestigefyllda tävlingarna på Pga 
european Tour. Tävlingen har sin 
grund genom samgående mellan 
de svenska proffstävlingarna 
Scandinavian enterprise Open 
(SeO) och PLm Open.

SAS Masters landar i Barsebäck

sas Masters avgörs i år för 
19:e gången. tävlingen spela-
des första gången 1991.

fredrik nilsmark, vd för sas 
Masters, välkomnar publik och 
världseliten till Barsebäck.

semesterpärlan lysekil erbjuder Matchrace-segling i världsklass.

Matchracing har satt lilla Lysekil på den stora seglar-
kartan. Hösten 2007 vann det lilla västkustparadiset 
kampen – där anrika New york yacht Club var en av 
motståndarna – om att arrangera sommarens VM  i 
matchracing för damer. Anna Holmdahl White, pro-
jektansvarig SailNet Lysekil AB, berättar hur det blev 
möjligt.



ANNONS      HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA   ANNONS

26 DN-GALAN                                                        31 JULI

Galan  kommer som alltid locka 
en mäktig samling världsstjärnor. I 
synnerhet som årets DN Gala ge-
nomförs två veckor före VM i Ber-
lin. DN Galan har sedan starten 
1967 utvecklats till Sveriges största 
årliga idrottsevenemang och är vår 
ledande friidrottstävling. Men det 
är inte enbart dagens världseliten 
som samlas här.

Ungdomar från hela världen
- Vi utvecklar nya tävlingsformer 
som väcker intresse för friidrott 
bland unga, och bidrar till bredd 
som elit även i framtiden. DN Ga-
lan Youth har vi startat eftersom det 
tidigare inte fanns någon bra inter-
nationell ungdomstävling på gala-

nivå, säjer Rajne Söderberg, DN 
Galans tävlingsgeneral.
DN Galan Youth genomförs den 
1-2 augusti, dvs dagarna efter stora 
DN Galan. Förra året deltog 1200 
ungdomar frän 12 länder i tävlingar 
som sändes ut över världen via web-
tv. Det kommer troligen lika många 
tävlande i år. Ungdomar mellan 12-
19 år från hela världen tävlar och får 
då uppleva känslan att tävla på sam-
ma arena som världsstjärnorna.

Lilla DN Galan och seminarier                                                                                            
Den 29 juli, två dagar före DN Ga-
lan, byggs en miniarena för Lilla 
DN Galan i Kungsträdgården i cen-
trala Stockholm. Här får barn i åld-
rarna 8-14 år testa olika grenar och 

dessutom träffa några av sina idoler. 
Även DN Galan Seminar återkom-
mer i år. Förra året var det friidrotts-
legenden Lord Sebastian Coe som 
talade. Årets talare är ännu inte ut-
sedda, men temat är idrottsskador.
Totalt omsätter DN Galan 16 mkr, 
varav drygt 9 mkr kommer från 
sponsorerna (se faktaruta). Vin-
sten är budgeterad till noll kronor, 
men kan förhoppningsvis uppgå 
till 0,5-1 mkr.

DN Galan i Diamond League                                                                                             
Galan avnjuts av 15 000 åskådare på 
plats. Även medieintresset är stort. 
SVT direktsänder i tre timmar och 
närmare 200 journalister från hela 
världen bevakar och rapporterar 

från tävlingarna.
Nästa år startar Diamond League 
där DN Galan ska ingå. 12 tävling-
ar är klara, och ytterligare fyra kan 
tillkomma.  Tävlingarna kommer 
att genomföras i Europa, Mellanös-
tern, Asien och USA.

- Verkligen en spännande ut-
veckling där vi förstås är stolta och 
glada att ingå. Friidrotten kommer 
att breddas eftersom många fler 
grenar då kommer att ingå, säger  
Rajne Söderberg.

Text: Joachim von Stedingk

Galorna är publikmagneter. 
På de sex arenorna samlas 
ett par hundratusen åskå-
dare, och framför tv-appa-
rater över hela världen följs 
tävlingarna av över 100 
miljoner tittare. I år är det 
grenarna 100 meter (både 
män och kvinnor), 400 me-
ter (både män och kvin-
nor), 3000/5 000 meter (för 
män), 100 meter/110 meter 
häck, höjdhopp (för kvin-
nor), stavhopp (för kvin-
nor) samt spjutkastning (för 
män) som har status som så 
kallade jackpotgrenar. 

OM EN FRIIDROTTARE i en 
jackpotgren vinner samtli-
ga sex tävlingar får han eller 
hon dela på 1 miljon USD 
tillsammans med andra 

eventuella jackpotvinnare.
ÅF är titelsponsor till ÅF 
Golden League. Varje del-
tävling har dessutom egna 
sponsorer, som dock 
inte konkurrerar med ti-
telsponsorn.

- VÅR SATSNING GöR va-
rumärket mer känt interna-
tionellt, ökar engagemanget 
och stoltheten inom före-
taget och förenklar rekry-
tering från internationel-
la högskolor. Vi genomför 
även uppskattade kundakti-
viteter och konferenser och 
motivationsprojekt för med-
arbetare i samband med 
tävlingarna. Vi är otroligt 
nöjda med satsningen som 
gett kraftfullt resultat över 
all förväntan, säger ÅFs 

informationschef Viktor 
Svensson. Ett bevis på det-
ta kom när Internationel-
la friidrottsförbundet IAAF 
lät det oberoende undersök-
ningsföretaget Comperio 
Research beräkna media-
värdet av ÅFs sponsorinsats.  
Resultat: över 500 mkr.

FRÅN OCH MED nästa år 
ersätts ÅF Golden League 
med världsomspännande 
Diamond League.

Text: Joachim von Stedingk

gOLdEN LEagUE 2009

När & var: 
14 juni: ISaF, Berlin                                                                                                                     
3 juli: Bislett games, Oslo                                                                                                           
10 juli: golden gala, Rom                                                                                                          
17 juli: meeting 
gaz  de France, Paris                                                                                          
28 augusti: Weltklasse Zürich                                                                                   
4 september: Bryssel
Titelsponsor: Svenska teknik-
konsulföretaget ÅF

ÅF Golden  
League ger guld
Europas ledande friidrottsgalor har svenskt 

på toppen. Det svenska teknikkonsultbolaget 

ÅF är titelsponsor till ÅF Golden Leagues 

stjärnfyllda friidrottsgalor. Arenorna i Berlin, 

Oslo, Rom. Zürich, Paris och Bryssel samlar 

världseliten som kämpar om äran att vinna 

och chansen att dessutom tjäna 1 miljon USD.

Fakta dN gaLaN: 
När: 31 juli 
Var: Stockholms Olympia Stadion
Arenarekord: Den som sätter nytt 
Stadionrekord belönas med en 
1-karats diamant. 
Värde: cirka 10 000 usd. Infördes 
1994. Sedan dess har det satts  
62 rekord.                                          
Omsättning: 16 mkr                                                                                                        
Åskådare: 15 000                                                                                                         
                                                                                                           
Hotell: nordic Sea Hotel i centra-
la Stockholm är Dn galans hög-
kvarter under tiden kring galan.                                                                                                                                      
Historia: Första Dn galan ägde 
rum på Stockholms Olym-
piska Stadion den 4-5 juli, 1967! 
Själva namnet på tävlingen en 
utveckling av de traditionella 
”Julitävlingarna”, som hade ägt 
rum sedan flera årtionden. Ron 
Clarke var huvudattraktion på  
den första Dn galan.                     
Stora svenska ögonblick: -72, 
Ricky Bruch, världsrekord diskus, 
-75, anders gärderud, världsre-
kord 3000 m hinder, -87, Patrik 
Sjöberg, världsrekord i höjd. 
Sponsorer:
Fortum, nike, mazda, Portal, 
myresjöhus, Conica, arlanda 
express, nikon, nordic Sea Hotel, 
Omega, IP-Only, eniro, IaaF, 
Stockholm, RenIdrott, Telavox. 
Titelsponsor: Dn

DN Galan är en diamant i friidrottsvärlden. Hela 83 världsrekord har satts på 
anrika Stockholms Stadion, och många världsstjärnor uttalar sig gärna och 
varmt om hur det är att tävla i denna historiska miljö. Den 31 juli är det dags 
för årets upplaga.

Perfekt uppladdning inför VM:
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Friidrottsvärlden samlas på 

Stockholms Stadion



Stefan skaffar lågenergilampor
Stefan Holm byter ut 6 stycken vanliga glödlampor mot lågenergilampor och 
kan minska sin energianvändning med cirka 500 kronor per år. Han sparar 
många sköna hundralappar och är dessutom extra snäll mot klimatet!

Fortum är nationell sponsor till svensk friidrott. Team Fortum är 
våra klimatambassadörer med syfte att arbeta för minskad energi
användning och i slutändan ett bättre klimat. För mer information  
om Team Fortum och vårt klimatarbete, besök oss på fortum.se
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28 TJEJMILEN  30 AUGUSTI

FINNKAMPEN  29-30 AUGUSTI LIDINGöLOPPET 28-29 SEPTEMBER

En marknadsundersök-
ning som Sponsor Insight 
gjorde förra året visar att 
både friidrott och lands-
kampen Sverige-Finland 
är vad publiken vill ha. 

Detta trots att svensk frii-
drott faktiskt har få världs-
stjärnor och att landskam-
pen genomförs av tävlande 
som mestadels är anonyma 
utanför kännarnas krets. 
Men Finnkampen fyller läk-
tarna och TV-sofforna av 
gammal tradition. Tradition 
i kombination med skick-

lig marknadsföring har för-
vandlat landskampen till ett 
större event.

ETT EVENT SOM dessutom 
är inkomstdragande. Jämför 
man med SM omsätter det 
bara en tiondel av finnkam-
pen. Marknadsföringsmäs-

sigt har förbundet också väl 
utnyttjat stjärnornas inter-
nationella framgångar.

– IDAG HAR VI sponsor-
intäkter som är dubbelt så 
stora som för fem-sex år  
sedan, detta genom att vi 
skrivit avtal med ett antal 
företag som arbetar långsik-
tigt med friidrotten, säger 
Tomas Brandt, marknads-
chef på Friidrottsförbundet.

Förbundets huvudspon-
sor är Eniro, men just vid 
finnkampen är det Cramo 
som är huvudsponsor.

- Alla är välkomna som 
sponsor till Finnkampen. 
Det är självklart bra både för 
arrangemanget och sponsorn 
om det finns ett engagemang 
utöver att synas med sin skylt 
i tv. Utanför tävlingsarenan 
Nya Ullevi i Göteborg har 
vi ett arrangemangsområde 

för publiken och där jobbar  
vi för att sponsorerna ska ak-
tivera sig.

- Bland sponsorerna märks 
förbundets långsiktiga part-
ners där Finnkampen är en 
del av flertalet rättigheter 
samt ett antal evenemangs-
sponsorer som medverkar 
under själva Finnkampen.

ÅRETS FINNKAMP avgörs 
i Göteborg, på Nya Ullevi 
29-30 augusti.

De finländska herrrarna 
har segrat fyra år i rad, de 
svenska damerna  de senas-
te åtta åren.

För landskampen är 
ett samarbetsavtal mellan 
Svenska Friidrottsförbun-
det, Göteborgs Friidrotts-
förbund och GotEvent som 
reglerar fördelning av kost-
nader och intäkter.

Fakta FiNNkampEN:
Tid: 29-30 augusti
Plats: nya ullevi, göteborg
Omsättning: Förbundet omsatte 
2008 cirka 48 miljoner kronor, 
Finnkampen särredovisas ej.
Medier: SvT, Radiosporten, 
rikspress.
Sponsorer: Cramo, eniro, Folksam
Publik: 86 000 (två dagar)
www.finnkampen.se

älskad grannfejd  
fyller Nya Ullevi

Men hur minustecknen än 
hopar sig, Lidingöloppet är 
en årlig folkfest.

Världens största terräng-
lopp är sedan 1965 en tradi-
tion i svensk idrott, både för 
motionärer och elitlöpare.

Det som från början var 
tänkt som löparpropagan-
da har växt till en året-runt- 
organisatsion.

- Det är åtta person som 
arbetar heltid med evene-
manget, berättar Jan-Eric 
Österström, generalsekreta-
re för Lidingöloppet.

- När det hela startade 
hade man tre månader på sig 

att organisera första loppet. 
Nu krävs det 18 månader.

Gärderud med från början
Det var tidningen Idrotts-
bladets klassiske redaktör 
Sven Lindhagen som i en 
artikel tyckte att det behöv-
des en löpningens motsva-
righet till Vasaloppet. Karl 
Axel Karlberg och Sven 
Gärderud tog fasta på öns-
kemålet och så kom det sig 
att hösten 1965 kom 538 lö-
pare till start i det första Li-
dingöloppet.

Tycker ni namnet Gärde-
rud är bekant, jo, det är An-
ders Gärderuds far. Anders 
Gärderud som själv sprung-
it Lidingöloppet, dock utan 
någon seger.

I dag omfattar Lidingö-
loppet flera olika tävling-
ar. Förutom Stora Lidingö-
loppet som alltid går på en 
lördag finns det tjejlopp, 
knattelopp, stafett, stav-
gångslopp och olika ålders-
klasstävlingar.

Löparna springer motsols
Huvudloppet startar all-
tid på Koltorps gärde, mål-
gången sker vid Grönsta 

gärde efter en bana som är 
sträckt motsols. Den som 
vill ta sig runt banan utan 
att trängas kan göra det hela 
året, banmarkeringarna sit-
ter nämligen alltid uppe.

Eliten har alltid visat in-
tresse för att ställa upp. Bland 
segrarna finns Karl-Åke Asp, 
Rolf Hesselwall, Lars En-
kvist, Knut Kvalheim. Isaac 
Cemobo och nuvarande hin-
derstjärnan Mustafa Mo-
hamed.. På damsidan kan 
nämnas AnnichenKringstad, 
Meeri Bodelid och Malin 
Ewerlöf Krepp.

Arrangörer är IFK Li-
dingö Friidrottsklubb och 
IFK Lidingö Skid & Orien-
teringsklubb. Överskottet 
går tillbaka till klubbarna, 
av vilket en stor del återin-
vesteras i arrangemanget.  
Jämsides med tävlingen 
hålls en sportmässa där 
drygt 50 företag ställer ut 
sina produkter.

Fakta LidiNgöLOppEt:
Tid: 25-27 september
Plats: Lidingö
Omsättning: 15 miljoner
Deltagare: 35 000
Sponsorer: adidas, Herbalife, 
aftonbladet, axa, axess
Medier: Tv4, rikspress,  
Runners World
www.lidingoloppet.se
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Världens största-
terränglopp
30 kilometer i terräng som kan vara rejält våt och  
lerig. Lägg till att den sista helgen i september mycket 
väl kan både blåsa och regna.

- Nytt för året är att det också avgår ett 
tjejtåg från Göteborg, berättar Åsa Elmh, 
pressansvarig.
- Tävlingsdagen stiger du på tåget, där de-
las nummerlappen ut och vid ankomsten till 
Stockholm väntar transferbussar till Djurgår-
den. Och så åker du tillbaka hem på kvällen.
- Den rabatt SJ ger och det är också på 
andra sträckor, gäller självklart också för 
medföljande familj och vänner.

All fler springer mot klockan
Nytt är också att alltfler verkar välja att 
springa i tidtagarklassen. 
- Förra året valde 46 procent tidtagning och 
54 sprang Fun and run. Nu pekar det på att 
det blir ungefär 50-50. Tittar man bakåt, så 
var det år 2000 bara 14 som valde tidtag-
ning.
Första året 1984 kom 2 000 till start, en siff-
ra som glatt överraskade arrangörerna Häs-

selby SK och Spårvägen FK. Eventet kom 
till som en följd av framgången med Stock-
holm Marathon. De två klubbarna hade 
noterat att få kvinnor deltog i långlopp, så 
varför inte ett lopp bara för tjejer. Men täv-
lingsmomentet skulle tonas ner, bara eliten 
skulle springa på tid. Om vad Tjejmilen skul-
le heta var diskussionen stor, det gällde att 
hitta någon som både associerade till att det 
vara ett event för kvinnor och det skulle vara 
lätt att uttala och därmed lätt att marknads-
föra. Till marknadsföringen avsattes för den 
tiden svindlande 200 000 kronor. En tresidig 
annons i veckotidningen Damernas Värld vi-
sade att arrangörerna hade känsla för var 
målgruppen fanns. 

En halvmiljon har sprungit
Loppet blev från början en succé. En halv 
miljon kvinnor har genom åren kommit 
till start. Många för tävlingsmomentet och 

för att få ett test på konditionen. Men ar-
rangemangets framgång förklaras ännu mer 
med att det från början blev en tjejfest. Så 
rätt träffade arrangörerna att den deltagar-
undersökning som skulle göras efter första 
loppet inte gick att genomföra. De som in-
tervjuades ville nämligen inte sluta prata 
om hur bra allt var, vilket gjorde att bara 
några få personer kom till tals.

Kändisar ställer upp
Årets startlistor är ännu inte klara, men räk-
na med att som vanligt några kända profiler 
ställer upp. Förra året sprang bland andra 
skådespelerskan Pernilla August och deck-
arförfattaren Mari Jungstedt.
Årets Tjejmil inleds med Lilla Tjejmilen där 
de som springer är mellan sju och 13 år. 
Återkommer gör också Tjejmilen Kvartett.
Förra året anmälde sig 1 500 lag.

Text: Frank Östergren

Fakta tJEJmiLEN:
Tid: 30 augusti
Plats: gärdet/Djurgården, 
Stockholm
Deltagare: 25 000
Sponsorer: mitt val, Fröding,  
Tara, HtH, Intersport
Medier: Tv4, rikspress, Tara, 
webb-tv.
www.tjejmilen.se

I augusti tar tjejerna över stan
Tjejmilen är Sveriges största idrottsevenemang för kvinnor.
I år är det 26:e gången som tävlingen avgörs med start och mål 
på Gärdet i Stockholm. Den tio kilometer långa banan går som 
vanligt i naturskön omgivning på Djurgården.
Som vanligt är det också fest runt banan, med sambaorkestrar 
och andra aktiviteter.

tjejmilens 10 kilometer långa bana går runt 
det natursköna djurgården.
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årets finnkamp avgörs på nya ullevi 29-30 augusti.

lidingöloppet - 30 kilometer 
terrängträngsel.



Missa inte årets fotbollsfest!
Köp din biljett från 21 kronor!

www.u21tickets.com

Allt om UEFA U21-EM 2009:
www.uefa.com och www.svenskfotboll.se
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Att inte ha en strategi är  
dessvärre också en strategi

KRöNIKA AV LARS LINDqVIST

nder industrialismens glansdagar var vi 
starkt positionerade med svenskägda kraft-
fulla varumärken såsom Volvo, SAAB, Eriks-
son, det svenska stålet etc
I dagens globala verklighet vet vi att det be-
hövs innovativa tankar, för att komplettera 

traditionella industrier och näringar, med syftet att vi återi-
gen ska kunna bli världsledande. Här kan en strategisk na-
tionell satsning på idrottsevenemang spela en stor roll. Och 
då syftar jag på de internationella evenemang som genere-
rar skatte- och samhällsintäkter, lyfter näringslivet och stär-
ker nationens/regionens varumärke. Idag är exempelvis ex-
portvärdet av turismen 88 miljarder SEK. Jämfört med 
personbilar på 79 miljarder SEK samt järn och stål på 77 
Miljarder SEK. 

Begrepp som positionering, varumärkesutveckling och 
marknadsföring är i dag förutsättningar för att attrahera in-
ternationella investeringar, utvecklingskapital och besöka-
re… kort sagt för att skapa tillväxt och arbetstillfällen.

 
Ett OS är mässornas mässa
Borde vi inte fundera på varför så många stater på sena-
re tid visat ett så enormt idrottsintresse… ja, eller det är 
ju  idrottsevenemangsintresse vi egentligen talar om. Värl-
dens ”förstanationer”, med insikten om tappad position 
och konkurrenskraft, måste stärka sig internationellt och 
här är London med sitt Sommar-OS 2012 ett lysande ex-
empel. En OS-ansökan var en viktig del av svaret och kom-
mer, trots svårigheter i konjunkturen, med största sannolik-
het att stärka Englands/Londons internationella position.

Ett annat intressant exempel är sommardestinationen (!) 
Sotji i Ryssland som fick IOC:s förtroende att arrangera Vin-
ter-OS 2014. President Putins rådgivare levererade den dy-
raste kampanjen någonsin, och då enbart de officiella peng-
arna räknade. Och som tidigare sagts, inte var denna satsning 
enbart byggd på idrottsintresse.

Så nu ser vi hur världens storstäder investerar för fram-
tiden genom att söka stora evenemang typ OS. Inför ovan 
nämnda Sommar-OS 2012 kandiderade metropoler såsom 
New York, Tokyo, Madrid, Moskva och Rio de Janeiro.

 Men det är ju egentligen inte så märkligt,  OS är ju nämli-
gen mässornas mässa. Borde inte vetskapen om att de senast 
vinnande OS-kandidaturerna leddes av två av världens mäk-
tigaste ledare, Putin och Blair. Det känns som om de har de 
har förstått något om ekonomisk pånyttfödelse som vi i Sve-
rige verkar ha missat.

 
”Andy Warhols femton minuter” på den  
internationella scenen
Även världens ”andranationer” satsar enorma resurser på 
det snabbaste sättet att i dagens globala konkurrens ta ste-
get upp till nationernas Elitserie. Och i kö för framtida OS 
märks ”idrottsmetropoler” såsom Baku, Bukovel, Goren-
ska, Bursa, Qatar, Almaty, Pyeongchang m fl för att kunna 
utnyttja den national- och samhällsekonomiska trampolin-
effekten som ett megaevenemang kan ge.

Förmodligen är deras teori att den ekonomiska trampo-
lineffekt som dessa evenemang kan ger  är det snabbaste 
sättet att bli internationellt accepterade och därigenom ska-
pa tillväxt och sysselsättning. Men sanningen är ju gudbe-
vars att nationernas idrottsintresse kraftigt ökat efter dessa 
genomförda arrangemang. Exemplen är många på de resul-

tatsmässigt nationella ”under” som uträttats på hemmap-
lan i samband arrangörskapet  av ex OS, Fotbolls-VM, Al-
pina VM, Hockey-VM och Friidrotts-VM. Så trots den den 
ultrakommersiella tyngdpunkten så segrar oftast idrotten.

 
Stora evenemang sorteras under Näringsdepartementet
Så för den lilla nationen med den stora idrottstraditionen,  
Sverige, borde det av många skäl vara självklart att stra-
tegiskt satsa på stora evenemang. Evenemang som tillför 
mervärden enligt ovan beskrivna exempel. Men långbänken 
fortgår. Den första budgetpropositionen i frågan lades fram 
för snart tio år sedan! Och i marginallandet Sverige utreder 
och administrerar på, likt ett 50 km gånglopp, medan om-
världen snurrar i hastigheten av ett 100-meters sprintlopp.

Dessutom borde väl dessa frågor sortera under Närings-
departementet Det här investeringsfrågor för ökad tillväxt 
och sysselsättning. Och definitivt framtidsfrågor.

 
Att ha rätt för tidigt är det samma som att ha fel
Men vad hände med Åre/Östersunds OS-ansökan 2014. 
Vad berodde oviljan och förlamningen på, i denna för Sveri-
ge så optimala möjlighet att få stå som värd för ett Vinter-OS. 
Det är höljt i dunkel och spekulationerna har lite av Kenne-
dy-mordet i Dallas över sig. Personligen så gissar jag att det 
handlar om kompetensfrågor kring effekterna av multievene-
mang. Och bevakning av intresse- och revirfrågor. Samt en 
ovana i nationell samverkan. Idrottsrörelsen, näringslivet och 
politiken utgjorde verkligen inget Gre-No-Li i denna fråga.

 
Ett omvänt ”Staten och Kapitalet”
Idag är den stora vinnaren i landet vad gäller större idrotts-
evenemang staten. Och i viss mån näringslivet. Staten är 
med andra ord betydligt smartare än idrottsarrangörer-
na.  Arrangörerna tar risken och staten får skatteintäkter-
na. Ett slags omvänt ”Staten och Kapitalet”. Vid Friidrotts 
EM i Göteborg 2006 så gick arret knappt runt, men staten 
fick skatteintäkter på närmare 100 MSEK. Alpina VM i Åre  
levererade ett bruttoresultat på över trettio miljoner och 
även där håvade staten in närmare 100 miljoner utan att ta 
någon som helst risk. 
 
Arenorna viktiga, men se upp för glädjekalkyler
Evenemangen tillfredsställer idag en allt större längtan hos 
oss människor efter upplevelser. Upplevelser var årets jul-
klapp! Upplevelseindustrin är en av världens snabbast väx-
ande näringar. Och här är sport- och nöjesevenemangen 
ledande. Och med detta kommer behövliga investering-
ar i nya arenor.  Från den magnifika Nya Nationalarenan, 
Swedbank Arena i Solna till massor av kommuner som gett 
sig in i arena- och eventbranschen. De nya stora arenorna 
kan få en ganska tuff inkörningsperiod men kompletterat 
med musik och andra nöjesarrangemang så blir arenorna 
framtidens självklara mötesplatser. Det positiva är att för 

idrotten är dessa arenor mycket välgörande och vi behö-
ver verkligen öka standarden i hela Sverige för artt kunna 
fortsätta att utveckla idrotten, men varning för glädjekalyler 
som måste täckas med skattemedel. Då kan debatten istäl-
let bli ett problem för just… idrotten.

 
Ska vi söka Vinter-OS?
Så tillbaka till den ”nationella strategin” eller avsaknaden 
av en sådan… ska Sverige söka stora idrottsevenemang. Ska 
vi söka ett Vinter-OS igen. Ja, detta kan bara politikerna, 
idrottsrörelsen och näringslivet på nationell nivå ge svar på 
och isåfall gå i täten för.

Men frågan kvarstår, finns kompetensen kring Sveriges 
effekter av sådana megaevenemang? Finns en medvetenhet 
om hur viktigt det är för ett land i den internationella ut-
kanten att tydligt profilera sina varumärken för att tillskapa 
kapital och investeringar för framtiden. Finns vetskapen om 
att dessa evenemang kan vara de internationella kommuni-
kationsplattformar som krävs för ökad tillväxt och sysselsätt-
ning. Och naturligtvis, finns det genomtänkta riskanalyser?

Världen behöver ett miljöanpassat OS
Jag vet att Sverige har vad som behövs för att attrahera och 
genomföra de riktigt stora idrottsevenemangen. Vi har ett 
fantastiskt gott rykte internationellt. Övergripande har 
vi (oftast) en stark tradition av lyckosam samverkan mellan 
idrotten, näringslivet och offentligheten. Vi har den unikt 
starka idrottsrörelsen. Vi har de historiskt sportsliga resul-
taten. Vi är inte förknippade med fusk och doping. Vi har 
kärnvärden typ gemenskap, folkhälsa och friskvård, demo-
krati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, solidaritet och 
hållbarhet. 

Dessutom har vi ett smash-läge utan like. Världen behö-
ver nu ett Miljö-OS i hållbarhetens tecken.  Miljömässigt så 
ligger vi i världstoppen och kan förena praktiska nationella 
miljöinsatser med att dela med oss  internationellt av den 
kunskapen och miljömedvetenheten. Dessutom kommer 
våra investeringar och satsningar att var hållbara lösningar 
som blir förebilder för om- och idrottsvärlden. Internatio-
nella investeringar, i denna för framtiden så viktiga över-
levnadsfråga, kommer att lyfta Sverige. Allt i en vintermil-
jö som dessvärre andra regioner känner alltmer saknad av. 
Finns det något bättre land än Sverige att ta stafettpinnen 
och leverera ett hållbart Vinter-OS i riktig vintermiljö?
Andra nationer avundas våra förutsättningar.

 Text: Lars Lindqvist

U

Den avsaknad av en nationell strategi 
för stora evenemang, och då främst 
idrottsevenemang, är ett alarmeran-
de tecken på hur Sverige tappar i den 
internationella konkurrensen.   
En position som blir alltmer viktig i 
den nya globala verkligheten.

Vilka effekter har stora internationella idrottsevenemang?
Främjar investeringar i infrastruktur.
Stora idrottsevenemang kräver vanligtvis en uppgradering av infrastruk-
tur typ  transport- och kommunikationsförbindelser. Dessa investeringar 
boostar hela ekonomin och ger ökade export- och affärsmöjlighter.
ger tillströmning av utländska besökare. Stora idrottsevenemang lockar 
stora massor av besökare skapar en ökning av den regionala/nationella 
ekonomin. Även om evenemanget är under en kortare period så är det 
en mega-marknadsföring för framtiden vad gäller besöksindustrin. ex vis 
Peking OS och det mest klassiska exemplet Barcelona OS.
Ökar sysselsättningen.
Stora idrottsevenemang kräver investeringar i byggnader, arenor och 
hotell. Detta hjälper till att skapa jobb för den lokala/nationella ekonomi 
upp till fyra år före eventet. Denna ökning av sysselsättning är kraftfullt 
tillväxtskapande.
Ovanstående kan sammansfattas i begreppet Ökad Tillväxt.

Om Lasse Lindqvist

Jobbar just nu som vd för Peak Innovation, ett utvecklingsprojekt som 
syftar till att göra regionen Åre-Östersund till världsledande inom 
turism, sport och friluftsliv.
Har jobbat med affärsutvecklingen av nya nationalarenan, Swedbank 
arena i  Solna.
var vd och general för alpina vm i Åre 2007, Sveriges största vinter-
arrangemang någonsin, med ett bruttoresultat på över 30 miljoner.
Initiativtagare och ägare till Storsjöyran i Östersund.
Sitter i ett antal styrelser såsom ordförande för Destinationsbolaget 
Åreföretagarna aB och World Cup bolaget aB.

– jag vet att sverige har vad som behövs för att genomföra 
de riktigt stora idrottsevenemangen, säger lars lindqvist.

Sport & Affärer utkommer nästa gång i oktober.  



LEV MED I SPELET PÅ PLATS!
I sommar visar svensk travsport upp sig från sin bästa sida. Då gästar 
V75-eliten sex utvalda travbanor runt om i landet. På banorna väntar 
en somrig mix av folkfest och travdramatik på högsta nivå. Sex tillfällen 
att komma travet nära, träffas runt grillen, möta aktiva, snacka V75, 
dricka gott och spela om runt 45 miljoner varje lördag. Lev med i spelet 
under semestern. Välkommen till V75 Sommartravet! 

V75 SOMMARTRAVET
Halmstad  2–4 juli
Årjäng  11 juli
Axevalla  17–19 juli
Hagmyren  25 juli
Jägersro Extra V75  28 juli
Skellefteå  1 augusti



Vilken fantastisk evenemangssommar!
Evenemangssommaren 2009 blir den största hittills i Göteborg. Konsertutbudet är enormt med AC/DC, 
U2 och Madonna på Ullevi, BAO, BB King, Deep Purple, Eldkvarn i Trädgårdsföreningen och förstås 
succéfestivalen Way Out West i Slottsskogen. Är du ute efter upplevelser på den gröna mattan rekom-
menderas UEFA U21-EM på Gamla Ullevi, VM-kval Sverige-Malta på Ullevi och Gothia Cup. Njuter du 
mest av vrålet från stora motorer har vi Monster Jam och Super Cross & Freestyle på Ullevi. Under sex 
dagar i augusti bjuder Göteborgs kulturkalas alla att upptäcka något nytt och frossa i ett rikt utbud av 
kultur. Inspireras av rekordsommaren och boka på goteborg.com


