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Först i backen med Nya Audi A4.
Snålare, starkare och roligare. Så kan man sammanfatta 
alla tekniska framsteg som har lett till nya Audi A4. 
Med quattro®, vår legendariska, permanenta fyrhjuls-
drift, så får du en ännu säkrare och roligare partner 
i Vintersverige, som kan bjuda på det mesta i form av 
hala backar och djup snö. Med 120 quattromodeller 
i programmet och över 30 års erfarenhet av fyrhjulsdrivna 
personbilar vågar vi påstå att vi vet vad vi pratar om. 

Nya Audi A4 fr ca 283.500 kr. 
Leasing fr 1.880 kr, förm. värde fr 1.788 kr. 
Bränsleförbr. bl. k. 4,3–8,1 l/100 km. CO₂ 112–190 g/km.

Lägg till Alpine Edition, ett unikt vinterpaket 
i begränsad upplaga.
• Sportsäten med elektriskt svankstöd
• Audi parking system, bak
• Alufälgar 18" Audi exclusive
• Alcantara/läderklädsel
• Xenon plus
• Förvaringspaket
• Sportchassi (tillval 0 kr)

Alpine Edition 29.900 kr (ord. pris 65.200 kr)

MILJÖKL. EU5. AUDI LEASING 36 MĀN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVG. 50% RESTV. RÖRLIG RÄNTA BASERAD PĀ STIBOR 90. FÖRMĀNSVÄRDE NETTO/MĀN VID 50% MARG.SKATT. LEASING EXKL. MOMS. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER. BILEN PĀ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. ERBJUDANDET GÄLLER ETT BEGRÄNSAT ANTAL BILAR.
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ledare

oppas ni skaffat en extra stor årskalender inför 
2012 som blir ett osedvanligt späckat år för alla 
som älskar sport. Ett skakigt Europa får två jät-
teevenemang att samlas kring och se fram emot. 
I början av juni står Polen och Ukraina redo som 
värdar för Fotbolls EM och i slutet av juli riktas 

blickar och turistströmmar mot London och sommar OS. För-
hoppningsvis bidrar den här typen av megaevenemang till att 
svetsa världen och Europa samman inte minst i tider av kris.

I maj står vi själva som värdar för Ishockey VM. För första gång-
en sedan 1930 delas VM:s värdskap mellan fler nationer. Kul då 
att vi delar på årets och även nästa års VM arrangemang med 
vår största hockeyantagonist Finland, som genom åren bjudit 
oss på många oförglömliga ”landskampsderbyn”. Erfarenheter-
na av det här nya spännande arrangörskonceptet kommer  
företrädare för ishockeyförbundet att berätta om under höstens 
seminarium Professionell Idrott som i år går på anrika Nalen i 
Stockholm den 8 oktober. (Se hela programmet på sidan 31). 
Boka även in detta i din välfyllda kalender!

I närtid får vi snart njuta av Vasaloppet. Jättekul grepp förres-
ten av SVT att även Tjej Vasan visades i direktsändning. Vilken 
glädje som förmedlades via rutan. Här i Roslagen ses männis-
kor åka rullskidor på asfalt året runt för att komma i bra form 
till starten i Sälen. Och likadant ser det ut i hela landet. Vilken 
utväxling från elit till motionär! Några marsveckor senare går 
bandyfinalen för sista gången under överblickbar tid i staden 
Uppsala. Ett evenemang som blivit synonymt med den vackra 
universitetsstaden och med våren. Vi får se hur Solna tacklar 
den nya värdrollen med en jätttelik nybyggd arena i mars 2013. 

Lufta konservburken 
Många räknar nu ner dagarna till SM slutspelet i ishockey.  
Årets Elitserie har varit ovanligt jämn. Det kan man inte utgå 
från ska ske varje år. Slutspelsstrecket ligger för långt ner tycker 
några. Fokus sätts på det som sker i botten av tabellen istället 
för tvärtom. Att tuffa till serien i toppen och skapa större om-
sättning av lag i botten är det många tycker bör till. Elitserien 
får inte bli för mycket  trampa vatten och konservburk. Frågan 
är om inte t o m det genuina svenska ishockeyintresset skulle 
räcka för att skapa två elitseriedivisioner; en nordlig resp sydlig 

division där de fyra främsta i respektive serie möts i ett slutspel. 
Detta öppnar upp hockey - Sverige på ett annat sätt än nu. För 
att tala norrländska: Inget fel på surströmming men lufta deli-
katessburken innan servering så kan det bli ännu mera lax.

När SM finalen i ishockey avgörs 21 april har redan allsvenskan 
i fotboll varit igång i närmare en månad. Inför årets Allsvenska 
har Sport & Affärer värderat spelartrupperna. Detta nya inslag 
blir tidningens ”börssidor” och kan följas kontinuerligt på vår 
hemsida under vinjetten Fotbollsbörsen. Vi har också beställt 
en unik Demoskopundersökning om vilka idrottsklubbar som 
svenska folket anser har det starkaste varumärket. Undersök-
ningen blir årligt återkommande. Oavsett om man bearbetar 
nya sponsorföretag, vill öka antalet medlemmar eller sälja fler 
biljetter är vetskapen om hur man uppfattas på marknaden vik-
tig. Att analysera sina kärnvärden och sin geografiska upptag-
ning är andra sätt att analysera klubbens identitet. En klubb 
mår som bäst när det råder balans mellan de sportsliga och de 
ekonomiska resultaten. Marknadsavdelningen ska vara lika mo-
tiverad som spelarna på plan. Men hur ska man lyckas om ing-
en vet var klubbens identitet ligger – d v s det man säljer. Sport 
& Affärer har genom åren fått mycket uppskattning för våra väl-
citerade undersökningar som vi med små medel men stor över-
tygelse fortsätter att genomföra. En av dessa är sponsringsläget 
bland specialidrottsförbunden som presenteras varje år i nr 1.

I övrigt tar vi i det här numret upp bandy med ett nedslag i 
bandybältet Hälsingland och vi lyfter fram svensk hästsport på 
flera sidor.

Vår Sportlovsspecial börjar i Tärnaby och slutar i Lovikka – två 
vackra byar i norr som var och en uppnått kultstatus fast på helt 
olika sätt.

Vi önskar alla ett trevligt sportlov varvat mel-
lan TV-sändningar och aktiviteter i backe, 
bana och spår. Glöm inte att packa ner det 
här numret bara om ni inte redan gjort det.

Trevlig läsning

Gustaf Berencreutz  
Redaktör

Fulltecknad kalender

H

Nytändning i Tärnaby. Läs Sport & Affärers reportage på sidan 6.

Illustration 1:a sidan: Forslund & Co.



I den senaste NHL-draften år 2011 var tjugotre svenskar draftade. Det är 
mer än dubbelt så många som Ryssland, Tjeckien och Finland tillsammans. 
Som huvudsponsor till Svenska Ishockeyförbundet är vi enormt stolta och 
glada. Och som grädde på moset tog Juniorkronorna VM guld i Junior-VM 
2012. Fantastiska bevis för att de projekt som Svenska Spel och Ishockey-
förbundet gemensamt har startat (Hockeyakademin och Tre Kronors Hockey-
skola, till exempel) har gett resultat. Nu hoppas vi att seniorerna 
följer juniorernas exempel under Ishockey-VM i Stockholm/Helsingfors. 
Heja Sverige!

LÄS MER OM VÅR HOCKEYSATSNING PÅ HOCKEYAKADEMIN.SE
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Jonas Thern pustar ut efter någon tim-
mes stallarbete hemma på Herrestads 
Säteri.

Sedan familjen 1996 köpte den be-
römda gården belägen en dryg mil 
utan för Värnamo har de rustat upp den 
till ett vandrarhem, så det är många 
fotbollsnostalgiker som återvänt däri-
från med en alldeles egen historia om 
den ryktbara lagkaptenen som förde 
Sverige till VM-brons den nostalgiskt 
magiska sommaren 1994.

Det är dottern Alicia som är aktiv 
inom hästhoppning, så när hon börja-
de med det ville Jonas vara behjälplig 
och lära sig så mycket han bara kunde. 
Därav det idoga arbetet i stallet.

Det var tack vare en av Alicias hopp-
tävlingar – denna gång i Borås – som 
Jonas Therns namn i november 2011 
ännu en gång började nämnas med 
ordentlig kraft i Fotbollssverige. All-
svenska Elfsborgs huvudtränare Mag-
nus Haglund hade bara veckan tidigare 
sagt upp sig efter åtta säsonger i klub-
ben, så samma sekund som den för-
ste nyfikne i Borås ridhus såg att Jonas 
Thern var i stan spreds ryktet som en 
löpeld.

– Ja, det var ju just typiskt, säger Jo-
nas med ett skratt. Jag var ju bara där 
för att hjälpa min dotter.

Trots ihärdiga rykten förnekar han 
bestämt att det var aktuellt att åter-
vända till elitfotbollen som tränare för 
Elfsborg. Precis som när han prokla-
merade att jobbet som Roland Nils-
sons ersättare i Malmö FF inte var nå-
got för honom.

Eller som när SVT genomförde en 
tittarundersökning om vem som skul-
le efterträda Jörgen Lennartsson som 
förbundskapten för U21-landslaget. 
Jonas Thern vann med utklassnings-
siffror. Kommentaren från Småland 
löd ”inget för mig”.

operation förkovring
Vad är det då som gör att Jonas Thern 
är så attraktiv för de svenska storklub-
barna och landslagen? Och varför tack-
ar han nej hela tiden?

Allt började 1999 då Thern avsluta-
de den långa och framgångsrika spelar-
karriären.

De många gånger så glödande dob-
barna hade knappt kallnat innan Jonas 
inledde operation förkovring. Tränar-
karriären skulle inte vänta på sig.

– Jag beställde böcker och olika ut-
bildningspaket från hela världen och 
slukade alltihop. Det tog dock inte lång 
tid innan jag fastnade för en brasiliansk 
bok med en syn på fotboll som man 
inte har här i Sverige. Kortfattat inne-
bär den att glädjen alltid är nummer 
ett, det finns inga undantag. Det har 
jag heller aldrig tummat på, säger han.

pel i de här fallen. Jag var aldrig den 
som tog mig fram med de vassaste 
armbågarna. När jag som yngre var 
på samlingar för regions- eller lands-
lag tog jag ett steg tillbaka och skyn-
dade långsamt. Jag älskade dock att 
träna. Du måste lägga ner oerhört 
mycket tid och energi på att hela ti-
den bli bättre, framför allt i ung ålder, 
och då måste du trivas med det och ha 
kul, säger Thern.

värnamo tur och retur
Denna gladlynta filosofi tog Jonas 
Thern med sig i sitt första tränar-
uppdrag år 2000. Han återvände till 
moder klubben IFK Värnamo, då i 
divi sion 3. Efter två säsonger där tog 
han så klivet in i svensk elitfotboll ge-
nom att bli chefstränare för allsvenska 
Halmstads BK.

Efter bara två säsonger på den 
halländ ska solkusten sprack det mel-
lan parterna och Thern återvände 
till Värnamo, men då som ledare för 
IFK:s P92-lag där bland annat sonen 
Simon spelade.

I retroperspektiv var det först 
då som Jonas Thern pånyttföddes. 
Ungdoms fotboll och talangutveck-
ling blev hans kall.

Fotbollsakademin Calcio föddes 
och ett otroligt fruktsamt samarbete 
med John Bauer-skolor över hela Sve-
rige inleddes. 

2010 återvände han ännu en gång 
till IFK Värnamo som huvudtränare 
med ett mål; att ta talangfabriken till 
Superettan. Beslutet växte fram under 
åren med P92-laget där Jonas följde 
spelarnas utveckling hela vägen fram 
tills de var redo för seniorspel.

Med en hel brigad av ynglingar vid 
sin sida lyckades uppdraget redan för-
sta säsongen. Värnamo vann division 
1 södra och tog steget upp till Super-
ettan.

Sen skar det sig igen. Thern ville 
bergfast satsa på en ny arena i Vär-
namo, vilket inte kommunen gick 
med på utan rustade upp den ned-

gångna Finnvedsvallen istället. Jonas 
Thern vägrade ge vika och avgick som 

tränare och fortsatte satsa på Calcio och 
dess utbildning.

– Jag är inte intresserad av att leda ett 
seniorlag. Ungdomar och talangutveck-
ling är det jag brinner för och trivs bäst 
med att göra. Det är en otrolig inspi-
ration för mig att få jobba med dem. 
Till skillnad från tävling på seniornivå 
där det är resultat till varje pris är det-
ta något helt annat. Jag har bevisat att 
man kan nå framgång genom att satsa 
på unga spelare och förespråka glädje 
och entusiasm.

går det att tillämpa på landslagsnivå?
– Självklart, man måste bara våga göra 
det.

Som lagkapten i landslaget var Jonas 
Thern aldrig sen att med huvudet före 
kasta sig in i episka bataljer. Hans pro-
vokativa munläder är väldokumenterat 
och hans fullständigt kompromisslösa 
inställning till allt han tar sig för har fått 
mången att gå sönder i desperation.

Efter att ha bråkat sig ur ett flertal 
sportsliga samarbeten puttrade kontro-
versen på nytt upp till ytan i decem ber 
2011. Thern och hans Calcio stämde 
IFK Värnamo på ett mångmiljon belopp 
då man ansåg att klubben inte fullföljt 
det kontrakt som skrevs med företaget 
inför säsongen 2010.

– Vi anser oss ha rätt till en summa 
pengar, men det tycker inte de. Det 
kommer bli en rättegång, så det finns 
inte så mycket mer att säga om den sa-
ken i nuläget, säger Jonas Thern.

Klart är i alla fall att Calcios fotbolls-
akademi byter huvudort. Spekulanter-
na har inte direkt lyst med sin frånvaro. 
Men Jonas Thern fortsätter vara kom-
promisslös.

– Vi (Calcio) tänker inte kompro-
missa och passar det inte oss är vi inte 
heller intresserade. Upplägget ska vara 
bästa möjliga för oss och inte för den 
eventuella klubben. Det gäller att skyn-
da långsamt och än så länge har vi ing-
en brådska.

är det denna tjurskallighet som tagit 
dig dit du är i dag?
– Det vill jag tro. I det här fallet är det 
dock ännu viktigare att det blir rätt. Det 
är den talangmässiga och personliga ut-
vecklingen det i slutändan handlar om, 
och då jag anser mig ha rätt i de här fal-
len finns det ingen anledning för mig 
att kompromissa, säger han och avslu-
tar med ett citat som många generatio-
ner av fotbollsspelande ynglingar kan 
komma att tacka honom för:

– Vi måste slå ett slag för ungdomar-
na. De betyder allt. 

text karl ÅkerStröM

porträttet

Fotbollsfilosofen

FaKta JoNaS tHerN
Ålder: 44 (fyller 45 i slutet av mars)

Familj: Frun Ann-Sofie, sonen Simon (19 år) och dottern Alicia (15 år).

Bor: Herrestads Säteri, Värnamo

Spelarkarriär: IFK Värnamo (–1984), Malmö FF (1985–1987), FC Zürich 
(1987/1988), Malmö FF (1988–1989), SL Benfica (1989–1992), SSC Napoli 
(1992–1994), AS Roma (1994–1997), Glasgow Rangers FC (1998–1999).

landslagskarriär: 75 landskamper, 6 mål (1987–1997). Deltog i två  
VM–turneringar (1990 i Italien och 1994 i USA) samt en EM–turnering 
(1992 på hemmaplan i Sverige).

Meriter som spelare: VM–brons 1994, EM–semifinal 1992, portugisisk 
mästare med SL Benfica 1991, svensk mästare med Malmö FF 1986 och 
1988, svensk cupmästare med Malmö FF 1986 och 1989.

Utmärkelser: Guldbollen 1989, Svenska Dagbladets guldmedalj  
(Bragdguldet) 1994, Årets Smålänning 2010.

tränarkarriär: IFK Värnamo (2000–2001), Halmstads BK (2002–2003), 
IFK Värnamo (2010)

exempel på spelare som förädlats av Jonas thern: 
Som tränare (Halmstad, Värnamo): Mohamed Bangura (Celtic), Viktor 
Claesson (Elfsborg), Joseph Baffo (Helsingborgs IF), Simon Thern  
(Malmö FF), Pär Cederqvist (Jönköpings Södra), Josef Elvby (Häcken), 
Freddy Söderberg (Öster), Patrik Ingelsten (Viking Stavanger), Magnus 
Andersson (Trelleborg), Loret Sadiku (Helsingborgs IF).

Via Calcio: Niklas Hult (Elfsborg), Joe Sise (Halm-
stad, Jimmy Durmaz (Malmö FF), Jiloan Hamad 
(Malmö FF), Simon Thern (Malmö FF), Joseph  
Baffo (Helsingborgs IF) och Viktor Claesson  
(IF Elfsborg). Flertalet av spelarna som Thern har 
haft som tränare har även gått på Calcios  
fotbollsakademi.

FaKta CalCIo Sport  
MaNaGeMeNt aB
Calcio är en fotbollsakademi som driver fotbolls-
utbildningen på John Bauer-skolor i Värnamo, 
Örebro, Malmö och Östersund. Fram till 2011 var 
huvudorten Värnamo, men det samarbetet har 
upphört och ett nytt säte planeras.

Akademins två huvudpersoner är Jonas Thern 
och Christer Tonning (fd Halmstads BK och 
den förste HBK:are att bli proffs, 1968, i Dallas 
Tornado). 

Ungdomar 
och talang
utveckling 
är det jag 
brinner för 
och trivs 
bäst med.
Jonas theRn

foto chrIStIan anderSSon

Vinnare av bragdguld och 
VM–brons. Outsinligt kompro-
misslös affärsman. Ungdoms-
fotbollens främsta försvarare 
och utvecklare. Ikonen Jonas 
Thern är en man med många 
ansikten.

therns fotbollsfilosofi
Jonas Therns fotbollsfilosofi ser ut så-
här i tre bergfasta punkter: 

1) ”Glädje. Du kan byta de andra 
två i rangordning, men aldrig ta bort 
glädjen som främsta prioritet”.

2) ”Individuell utveckling. Har du 
bara kul och trivs när du tränar eller 
spelar match utvecklas du både som 
person och fotbollsspelare”.

3) ”Resultat. För mig kommer det 
i tredjehand. Man når alltid resultat 
om de två första punkterna klaffar”.

Han pratar om att man på ung-
domssidan i Sverige alltid jagar resul-
tat till varje pris men glömmer bort 
individen och välmåendet. Laget ska 
vinna matchen, och då spelar det ing-
en roll hur det går till. Ett stort fel, en-
ligt Jonas Thern.

– Jag tar alltid mig själv som exem-
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Mikael Karlsson är en 44 årig Ölands-
bonde, uppväxt på Lövö i Mönsterås 
skärgård. Han odlar sedan 15 år till-
baka majs, potatis bönor och ärtor på 
sin bördiga mark i Mörbylångadalen . 
På höjderna runt hans 45 hektar stora 
ägor, ståtar väderkvarnar och åkrarna 
bildar vackra rutmönster ned mot ha-
vet och Kalmar sund. 

– Jag har tre grabbar (12, 9 och tre 
år gamla, ytterligare en är på väg) och 
några av dem spelar fotboll. Det fanns 
ingen fotbollsplan på trakten och jag 
tyckte att vi behövde det. Vi började 
med några småmål och spel hemma i 
trädgårn. Sen fick jag veta att det stod 
fina aluminiummål i en kohage i en 
av grannbyarna som inte använts på 
många år. Det var där det började. 
När jag fick målen bestämde jag mig 
för att bygga en egen fotbollplan. Jag 

Fotboll på Alvar: 
– Bonden byggde idrottsplats åt traktens barn

lämnade in målen på en lokal verkstad 
som gjorde om dem till två 7-manna-
mål med måttet 5 x 2 meter. Två nya 
nät införskaffades.

– Därefter såg jag ut en lämplig plats 
för fotbollsplanen på en av mina åkrar. 
Jag plöjde, harvade och sådde tills pla-
nen stod kvar med sina 45 x 60 meter. 
Vi har inte tillgång till annan bevatt-
ning än den Gud sköter från skyarna. 

nåt är på gång
Invigningen skedde i augusti förra året 
med bland annat ett tränings läger för 
klubben Mörbylånga GoIF:s P10 lag, 
där den 9-årige sonen är målvakt och 
tränarna heter Fredrik Edeus och Vik-
tor Sheffield.

Förutom träning fick spelarna åka 
vagn efter traktorn till badplatsen fem 
kilometerl bort, för de som inte jogga-

de dit. Det åts sponsrad pizza på kväl-
len och deltagarna sov på madrasser i 
den gamla byskolan som i dag är ung-
domsgård, berättar Mikael.

Resmo IF var en gång en livfull för-
ening med både A och B lag i fotboll 
och en aktiv bordtennissektion. Nu är 
bordtennisen nedlagd. Befolknings-
underlaget har tunnat ut.

– Det är svårt att få ihop till en rund-
pingis en gång, skojar han. Idag är 
klubben mest aktiv som trivsel förening 
med olika träffar och Valborgsfirande 
med fackeltåg och Maj brasa.

Men nåt är på gång. Det har kom-
mit några nya ungdomskullar och nu 
har vi i alla fall en fotbollsplan som 
klubben fritt får använda sig av.

– Det vore kul om fler lag hörde av 
sig. Kanske vill de lägga sitt tränings-
läger här på det vackra Öländska Al-
varet, avslutar Mikael, som även är 
nytillträdd ordförande för Resmo IF.  
En klubb som i dag har ca 45 med-
lemmar. 

text GuStaf Berencreutz

– En gång var Resmo IF på Öland en aktiv förening med både 
A- och B- lag i fotboll. Men det var längesen. Fotbollsmålen hade 
stått och dammat i en lada på Vickleby Alvar i tjugo år. Jag 
tyckte det var dags att ta fram dem igen, berättar Mikael Karls-
son, bonde verksam i Gynge by på Öland, som i fjol invigde den 
idrottsplats han själv byggt åt traktens barn.

Det vore 
kul om fler 
lag hörde 
av sig.  
Kanske 
vill de 
lägga sitt 
tränings
läger här.
mikaeL kaRLsson, 
gynge
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tack vare Mikael karlsson kan barnen i Gynge spela fotboll på alvar.

Sju SM-guld. Två Champions League-titlar. Nitton  
konstgräsplaner. En av Sveriges största fotbollscuper. 
 Om du gillar fotboll har du kommit rätt. Här älskar vi  
världens bästa leksak året runt. 
 Fotboll är en av stadens största sporter och på damsidan är 
vi bortskämda med flaggskeppet Umeå IK – en föregångare 
både i Sverige och världen. Vi vet att en av hemligheterna 
bakom UIK:s framgångar är att killar och tjejer får tillgång 

till attraktiva träningstider på samma villkor. Här bokas 
träningstider efter högsta serietillhörighet oberoende av 
kön. Det är fortfarande unikt i Sverige. 
 Närmast ser vi fram emot Umeå Fotbollsfestival, en 
mäktig manifestation av barn- och ungdomsfotbollen som 
lockar lag från hela världen. Välkommen hit – och sätt 
den i krysset!

UMEÅ.
MER FOTBOLLSGLÄDJE.

www.umea.se
www.umeafotbollsfestival.com

eldSJäleN
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välkommen  
till guldgruvan

hela byn står bakom nysatsningen. I Ingemarbacken från vänster bakre raden Stig Strand, Stig ove Gustafsson, Stefan jonsson,  
Birgitta corin, anders pärson. talangerna i främre raden Matilda njaita, julia enetjärn, Isabell omma.

Färden går genom en vit trädkorridor från Vilhelmina till 
Tärnaby. 

”Ingemar är hemma i Tärna och hälsar på mamma”. 
Taxichaufförens besked fyller minibussen med förhopp-

ningar om att få en skymt av skidikonen i byn där fenome-
net startade som fick Sverige att stanna. Hade det inte varit 
för en namngiven storm skulle turisterna landat på Hema-
van Tärnaby Airport. 

– Flygplatsen är vår pärla eftersom vi annars är ganska 
isolerade här uppe, säger projektkoordinatorn Elisabet 
Jonsson vid eftermiddagsfikat på turistbyrån. 

Samtalet glider snabbt in på hemligheten bakom hur 
en by på drygt 600 invånare kan fostra alpina världsstjär-
nor generation efter generation. Just isoleringen och skid-
åkningens monopolställning är bärande förklaringar. En 
person med ett kvalificerat svar är Stig Ove Gustafsson. 
Tärnabys ”skidambassadör i det fördolda” kom till byn 
1962 som gymnastikledare och startade den första orga-
niserade klubbträningen för att sedan göra karriär inom 
FIS och IOK.

– För det första är det fråga om tradition. I Tärnaby har 

Tärnaby har fyndigheter i nickel och guld. Det 
alpina guldet är enklare att utvinna, men kräver 
en balansakt i att inte åka ur kulturellt och sam-
tidigt attackera för att klara tillväxtmålet och 
överlevnad – likt ett slalomåk för Jens Bygg-
mark. En bra start är att Erik Stenmarks son 
bestämt sig för slå ner pålarna till ett hus med 
milsvid utsikt över sjön Gautan och Ryfjället, 
förutsatt att kommunen ger bygglov. Nu råder 
nytändning i byn.

man åkt tävlingsmässigt sedan i början av 30-talet. Det 
andra är den centrala placeringen av backen mitt i byn. 
Historiskt gick barnen till backen och religionshistoriker 
påpekar ju vikten av att ha kyrkan mitt i byn för att folk en-
kelt ska kunna ta sig dit. Det tredje är förekomsten av före-
bilder från Hasse Olofsson på 50-talet och framåt. Jag vill 
inte använda ordet idoler, för det finns inte här i Tärnaby, 
förklarar Stig Ove på telefon för Sport & Affärer. 

Morgonen därpå är kaffekopparna välfyllda på Tärnabys 
Fjällhotell. Birgitta Corin flyttade upp med sin familj från 
Göteborg för fjälluften.

– Det var något som grep tag i oss här uppe, vi blev kvar.
 
inte ”bar å åk” i framtiden 
Hon tog över hotellet med sin man och väggarna är fyllda 
med tavlor på dagens och gårdagens skidess. Gästerna 
ska känna vingslagen av alpin historia. På en av bilderna 
finns Axel Grahn, den yngsta av Grahnbröderna vars två 
brasilianskfödda adoptivsöner vunnit Ingemartrofén. 
Arvet lever vidare, men Tärnaby kan inte förlita sig på 
magnetismen i det nostalgiska. Hemavan Tärnaby 
PR-förening har satt upp ett offensivt tillväxtmål 
och det är inte ”bar å åk”. 

– Vi måste växa för att företag ska kunna överleva 
här året runt. Målet är att fördubbla antalet gäst-
nätter till år 2020. Vi ska ha 3 procent av marknads-

andelarna av svensk utförsåkning. Förra året minskade vår 
marknadsandel från 2,2 till 2.1 procent, säger Birgitta som 
håller i föreningens ordförandeklubba.

– Själva backarna här är helt suveräna, men utvecklingen 
i och runt backarna släpar efter. Träningsgrupper på för-
säsongen har länge varit Tärnabys specialitet och för tio år 
sedan var vi ensamma. Nu finns det tio orter med samma 
målgrupp.

HeMavaN tärNaBY 
Kommun: Storuman 
provins: Lappland 
län: Västerbotten 
Invånare: 1 522, varav cirka 600 i Tärnaby 
alpin utbildning (tärnaby): Tärnaby Alpina 
Gymnasium, Tärnaby Skidhem (Storumans 
Folkhögskola) 
Gästbäddar: 13 500 
Fritidshus: 2 528 
Årlig turismomsättning: Över 250 Mkr 
(2009) 
anställda inom turism: 250 (2009) 
antal nedfarter: 50 
antal liftar: 14 
varumärkesplattform: Erbjudande: Äkta. 
Fjälläventyr. Inom räckhåll. Kärnvärden; Stolt. 
Personligt. 
Flygplats: Hemavan Tärnaby Airport, direkt-
flyg Arlanda (Next Jet)

StorUMaNS KoMMUN 
Befolkningsmängd: 6 120 
Centralort: Storuman 
politiskt styre: Koalition av C, Fp, Kd, M och 
Kommunlistan. 
landareal: 7 378 kvm 
Invånare på kvkm: 0,01 
Kommunvapen: Ryfjällets siluett. 
profiler: Utöver Tärnabys stjärnor, Björn 
Ferry (skidskytte) och Heidi Andersson 
(armbrytning).

Vi ska ha 3 
procent av 
marknads
andelarna 
av svensk 
utförsåk
ning.
 biRgitta CoRin
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det var här allt började..Ingemar Stenmarks  
och Stig Strands barndomshem på Slalomvägen
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Den svenska skidturismen
Skidturism är inget nytt och modernt 
fenomen i Sverige. Redan på 1700-ta-
let kom de första turisterna till Åre för 
att ”andas fjälluft och för att få vila, 
vederkvickelse och stärkande miljö-
ombyte”. Då fanns inga organiserade 
verksamheter och besökarna inackor-
derades bland ortsbefolkningen. Det-
ta var början till att utveckla Åre till en 
av Europas främsta skidorter. Avgö-
rande var att man lät järnvägen mellan 
Trondheim och Bottenhavet passera 
genom Åre by då den invigdes 1882. 
Men också då Åre Bergbana var klar 
1910 och Sveriges första skidlift in-
vigdes 1940. Sedan dess har mycket 
omfattande investeringar gjorts i Åres 
infrastruktur och idag besöks Åre av 
450 000 turister varje år och 32 000 
personer kan samtidigt övernatta i 
området. Dessutom har Åre använt 
sin infrastruktur till att arrangera de 
stora internationella alpina tävlingar-
na – Alpina VM 2007 och regelbundna 
tävlingar i Världscupen. Åre har även 
varit kandidatstad för Vinter OS – till-
sammans med vintersportorten Öster-
sund – vid tre tillfällen. Ett nytt försök 
kanske görs inför Vinter OS år 2022.

Över två miljoner svenskar – plus 
några norrmän och lite danskar – till-
bringar varje år över åtta miljoner skid-
dagar i utförsbackar och i längdspår i 
Sverige. De flesta av dessa åker utför. 
Besökarna betalar inte endast för lift-
kort och boende. De köper livsmedel 
och dryck, de går ut och äter, de ”shop-
par” och går kanske på andra nöjen om 
de orkar. Under resan till skidorten be-
talar de också stora belopp för trans-
porter, främst med bil men också med 
tåg. Före resan investeras i skidutrust-
ning och kläder. Sammantaget skapar 
detta stora ekonomiska förutsättningar 
för svensk skidturism.

brist på mätningar
De största skidorterna är dåliga på att 
mäta de turistekonomiska effekterna 
som skidturismen skapar. Däremot 
mäter liftanläggningarna hur mycket 
som de omsätter och hur många besök 
de har. Totalt omsätts inom Sveriges 
227 skidanläggningar ca 1,2 miljarder 
per år. Av detta konsumeras hela 80% 
i Dalarna och i Jämtland/Härjedalen.

Mätt i antalet besök under säsong-
en 2010/2011 på de största skidan-
läggningarna, hade Sälens samlade 

anläggningar (Lindvallen, Tandåda-
len/Hundfjället, Kläppen och Stöten) 
över två miljoner besök; motsvarande 
i Åre/Duved var över en miljon besök; 
Idre Fjällanläggningar låg på 600 000 
och Vemdalen/Klövsjö hade över en 
halv miljon.

Jämför vi de svenska vintersports-
destinationerna med andra svenska 
besöksmål och attraktioner hamnar 
Sälenområdet på en fjärde plats, Åre 
på en trettonde och Idre Fjäll på en 
tjugotredje plats. Sveriges mest besök-
ta plats är Liseberg (nästan tre miljo-
ner besök) följt av Malmö Folkets Park 
(nästan lika många) och Kulturhuset 
i Stockholm (strax över två miljoner). 
För omsättningstal etc se fakta nedan.

skistar äger
Ägarbilden av de svenska skidanlägg-
ningarna domineras helt av Skistar 
AB som har nästan hälften av den to-
tala omsättningen. I Skistargruppen 
ingår Lindvallen, Tandådalen/Hund-
fjället, Åre, Vemdalen och Hammar-
bybacken i Stockholm. Skistargrup-
pen omsätter över 1, 5 miljarder per år 

hela byn står bakom nysatsningen. I Ingemarbacken från vänster bakre raden Stig Strand, Stig ove Gustafsson, Stefan jonsson,  
Birgitta corin, anders pärson. talangerna i främre raden Matilda njaita, julia enetjärn, Isabell omma.

Utmaningen är att tillväxten sker i samklang med va-
rumärkesplattformens kärnvärden; stolt och personligt.

– Det är oerhört viktigt att vi behåller det småskaliga, 
personliga och att det är lite som förr här, och gör det 
till vår styrka. Men känslan får inte bli för stor så att det 
blir: Hallå, vakna Tärnaby, det är 2012!

Inom kort ska PR-föreningens verksamhet läggas i ett 
nybildat destinationsbolag. Storumans kommun plane-
ras få en nyckelroll som delägare i Visit Hemavan Tär-
naby tillsammans med max 14 lokala företag. 

– Kommunen är oerhört viktig eftersom de ansvarar 
för plan- och byggbestämmelser och hela infrastruk-
turen. Jag tycker det har skett en positiv förändring ef-
ter senaste valet. De har varit mer häruppe, fått ökad 
förståelse för vår situation och betydelsen av besöks-
näringen. 

Nere på kommunalkontoret, 12 mil söderut, finns 
en vision om att vara en av Sveriges ledande turistkom-
muner år 2020.

– Det är inte fråga om någon quick fix för att nå må-
len utan det gäller att hitta formerna för ett bra lagarbe-
te mellan kommunen och näringen. Kommunen kom-
mer ha en viktig roll i delar av finansieringsfrågorna. 
Flera av investeringarna som nu görs får kommunalt 
investeringsstöd som till exempel riggandet av destina-
tionsbolaget och Alpint utvecklingscenter, förklarar To-
mas Mörtsell (c), kommunstyrelsens ordförande.

fjällvinden drar in fler turister?
På väg upp i Anja-liften pekar Stefan Jonsson åt höger 
och en tänkbar plats för Alpint utvecklingscenter. Han 
är projektledare för det som för första gången strate-
giskt ska förädla Tärnabys arv och framgångar. I stor-
satsningen ingår ett besöksmål i världsklass, få tillbaka 
en världscupstävling, en utbildningssatsning och ett lo-
kalt ”Fryshus” för traktens ungdomar.

– Centret behöver vara på 800 kvadrat och lär kosta 
runt 12 miljoner. Den ursprungliga idén kom från en 
herre som heter Daniel Lindgren som tyckte man skul-
le använda orten, myten och stjärnorna mycket mer.

När stjärnorna i takt med framgångarna fått världen 
som scen har Tärna IK Fjällvinden hela tiden funnits 
kvar som lokal kulturbärare. 

– Klubben har hela tiden funnits i bakgrunden, när 
den egentligen skulle vara spetsen framåt. Emblemet 
är ganska känt, speciellt i alpländerna, men det går att 
göra mycket mer för att kommersialisera varumärket. 

Framöver kan det bli ändring när Fjällvinden kan 
komma att erbjuda tjänster inom skidskola och trä-
ning i bolagsform. Klubben skulle även på sikt kunna 
ta över liftverksamheten från den nuvarande operatören 
Strömma Fjäll som vill avveckla verksamheten. 

– Ska man hårddra det är Fjällvinden världens bästa 
skidskola. Det talar sitt tydliga språk med alla medaljer 
och visst skulle man på sikt kunna ta över driften av lif-
tarna till rätt pris. Tärnaby behöver en liftoperatör som 
vill satsa och investera i framtiden, säger Stefan Jonsson.

Plötsligt händer det i slutet av Ingemarbacken. 
Fram till sin lillflicka saxar en atletisk man, född 1956, 
i diskreta grå skidkläder. Själva essensen i Tärnabys 
usp(unique selling point) uppenbarar sig. Legendaren 
är på besök i hemmabacken. Vissa hävdar att han snart 
är tillbaka för gott. En hyfsad magnet för de nya turist-
strömmar som hela byn nu hoppas på. 

text johan thorén

FeM MeSt BeSöKta  
SKIdaNläGGNINGarNa I SverIGe
(antal skiddagar under säsongen 2010/2011)
Åre  998 000
Lindvallen  691 000
Tandådalen-Hundfjället 654 000
Vemdalen  520 000
Idre Fjäll  472 000

FeM FöretaG Med HöGSt  
MarKNadSaNdelar
(% av total omsättning för svenska skidan-
läggningar)
Skistar AB  49%
Branäs Gruppen 6%
Idre Fjäll AB  5%
Romme Alpin  4%
Norlandia  4%

FeM GeoGraFISKa oMrÅdeN  
Med HöGSt lIFtoMSättNING
(miljoner kronor för säsongen 2010/2011)
Sälen (Sälen, Tandådalen–Hundfjället,
Lindvallen, Kläppen, Stöten) 359 mkr
Åre–Edsåsdalen  213 mkr
Vemdalen  87 mkr
Idre Fjäll (Idre, Grövelfjäll,Fjätervålen) 71 mkr
Funäsdalen (Tänndalen, Ramundberget, 
Funäsdalen, Tännäskröket) 49 mkr

Faktauppgifterna är hämtade från Sveriges 
Liftanläggningars Organisation (SLAO) och 
från deras rapport Skiddata Sverige 2010/11 
(nov 2011)

tärNa IK FJällvINdeN
Grundad: 1928 
Medlemmar: 581 
omsättning: 1,5 Mkr 
ordförande: Hans-Peter Carlson 
totalt 132 segrar i världscupen: Ingemar Stenmark (86), Anja 
Pärson (42), Stig Strand (2), Jens Byggmark (2). 
övriga profiler: Hasse Olofsson, Bengt-Erik Grahn, Bengt Fjällberg, 
Thomas Ringmark, Hampus Mosesson.

vintersportorternas betydelse  
för den regionala ekonomin

och ägs till stora delar av olika intres-
sen i Erik Paulsson familjen.

Av Sveriges skidanläggningar ägs 
något mer än en tredjedel privat el-
ler av näringslivet, medan något min-
dre än en tredjedel vardera ägs an-
tingen av kommuner eller av ideella 
föreningar. Driftansvaret ser annor-
lunda ut där enbart 10% av anlägg-
ningarna drivs av kommunerna själva 
och resten av privata konstellationer. 

barnfamiljer dominerar
Idag har andelen skidturister som an-
vänder utförsåkningsskidor ökat till 
nästan 90%. Resterande åker snow-
board. Intresset för telemarksåkning 
och snowblades är klart begränsat. 
Dessutom påverkar skidturisternas 
ålder i väsentlig omfattning de facili-
teter som finns på orten – både i back-
en, i längdspåren och ”på byn”. Mer 
än en tredjedel av besökarna är under 
14 år i de svenska skidbackarna. Då 
dessutom deras föräldrar finns med 
på skidorten (ålderskategorin 30 till 
45 år), dominerar idag dessa barnfa-
miljer på de svenska skidorterna och 
beräknas att göra så under minst fem-
ton år framåt.

stora internationella evenemang
De flesta vintersportorter arbetar i 
huvudsak med att driva och utveck-
la skidanläggningar för privata turis-
ter och träningsläger. Andra komplet-
terar detta med att genomföra större 
idrottsevenemang som verktyg för den 
regionala utvecklingen. Tre orter är 
särskilt framgångsrika och leder den-
na utveckling i Sverige; Mora, Öster-
sund och Åre i nämnd ordning. Här 
bör även Falun nämnas som snart ar-
rangerar Skid VM och har ett bra ut-
bud av anläggningar.

vasaloppet
Vasaloppets utveckling och samhälls-
effekter för kommunerna Mora, Ma-
lung/Sälen och Älvdalen utvecklas 
kontinuerligt både för vinter- och 
sommaraktiviteter. Över 60 000 per-
soner deltar under vintersportveck-
an och 20 000 under sommarveckans 
motionscykel- och löpningsevene-
mang. Vasaloppets turistekonomiska 
effekter – dvs. den konsumtion som 
de tillresande deltagarna, anhöriga 
och publiken skapar – utgör idag 187 
miljoner kronor per år. Av detta 
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Den svenska Tornedalsbyn fick 
alltså sitt namn efter grun  darens 
hembygd. I Finland skrevs vid 
den tiden namnet Ludvig som 
Louika eller Lodvika. Förr arbe-
tade de flesta med skogsbruk här 
men i dag pendlar man till omgi-
vande större orter för andra typer 
av jobb. Grova Östersjölaxar vand-
rar i den oreglerade älven upp mot 
Torne Träsk, hela vägen upp från 
mynningen i Bottenviken, vilket 
lockar en och annan fisketurist 
till byn. Men det som satt Lovik-
ka på kartan är den legendariska 
ullvanten som under mängder av 
år suttit på månget svenskt sport-
lovsbarn.

Sagan om Lovikkavanten bör-
jade redan i slutet av 1800 talet, 
nämligen ca 1892. Erika Aitta-
maa hade det fattigt i stugan när 
barna skaran växte och pengarna 
inte ville räcka till trots makens 
slit i Tornedals skogarna.

– Det var en ren tillfällighet att 
jag kom på idén med Lovikkavan-
ten, berättar Erika i en intervju för 
tid skriften Tornedalen år 1936. 

– Jag brukade sticka vantar åt de 
rikare i byn. En gång ville någon 
ha ett par riktigt slitstarka vantar. 
Jag spann då riktigt tjockt garn och 
stickade dem dubbelt för att sedan 
tvätta och karda dem i omgångar. 
Vantarna blev snart efterfrågade 
av både skogsarbetare, av forbön-
der som körde lass från Haparan-

da och av samerna. Ett högt betyg åt 
vanten då samerna själva verkligen 
visste vad som krävdes för att hålla sig 
varma alla kalla vintrar uppe på fjället. 
Samerna tilltalades även av de flerfär-
gade garnerna. 

– Det var Gud som gav mig en 
finger visning och hjälpte mig så vi fick 
råd att uppfostra barnen, utan att be-
höva anlita andra. Nu är jag 70 år och 
ska fortsätta arbeta så länge jag orkar 
berättade Erika i intervjun.

Hon fick hjälp av en lärare att söka 
patent på vanten och kom gjorde 
patent  brevet som skulle lösas ut mot 
en summa av 30 kronor. Men Erika 

löste aldrig ut det. Hon hade lärt sig 
att vara misstänksam mot att sätta 
namn på dokument. Erikas mamma, 
som inte kunde läsa blev en gång blev 
lurad att sätta sitt bomärke på ett av-
tal vilket ledde till att hon och barnen 
fick flytta från hus och hem.

Erika Aittamaa avled 1952 vid 86 
års ålder. Se dan dess har byns kvinnor 
hållit tradi tionen vid liv. 1961 inregist-
rerade Lovikkas husmodersförening, 
Lovikka vanten som mönsterskyddat 
varumärke.

spinning inget nytt
I dag är Anita Molin och Gudrun 
Roth några av de tio aktivt stickan-
de kvinnorna i husmodersförening-
en som i dag har ca 24 medlemmar. 
Gudruns man Bosse är den som fått i 
uppdrag att spinna ullen.

”Ja spinning är inget nytt för mig” 
skrattar han och flikar in en fråga 
 ”Vet du vad som är tre meter långt 
och luktar hembränt?”

Nej svarar jag. ”1a majtåget i Pa-
jala…”.

Anita bjuder på kaffe med wiener-
bröd, brasan sprakar i vedkami-
nen och stämningen är god i stugan.  
Hon berättar att det gjorts och görs 
många vantar med Lovikkautseende 
både i Sverige och utomlands men att 
det bara finns en äkta och den tillver-
kas i Lovikka.

– Ja vissa vantar man kan se i va-
ruhus etc är dessutom dåligt gjorda, 
man kan köra fingret rakt igenom, 

SÅ tIllverKaS lovIKKavaNteN
1) Förkardad ren svensk ull spinns hemma på spinnrock. 
2) Vanten stickas med dubbelt garn med en dubbel krage som förses med 
tofs. 
3) Handtvättas i omgångar i ljummet vatten med tvåltvättmedel och 
torkas långsamt. 
4) Ruggas in- och utvändigt med handkarda.  
5) Kragen broderas med yllegarner. Färgerna blått, gult och rött före-
kommer – färger som för övrigt finns i den samiska flaggan.( Men även 
i DIF:s klubbmärke. Kanske skulle Djurgården Hockey börja sälja äkta 
Lovikkavantar med klubbmärket på i souvenirshopen :)) 
6) Varumärket appliceras(enbart på produkter som tillverkats i byn 
Lovikka som kvalitets- och prismässigt uppfyller de krav som fastställts 
av Lovikka Husmodersförening). 
 
andra produkter som stickas med samma garn  
av husmodersföreningen i lovikka : 
– Sockor, mössor, tofflor, babyset och minivantar.  
Vanten kan köpas direkt av Husmodersför-
eningen eller via hemslöjden och sajter 
typ www.shopinlapland.se men blir 
då dyrare än de 600:- paret som 
Husmodersföreningen tar.

konsumeras 60 miljoner på boende 
och resterande på annan konsumtion 
av typen restaurangbesök och shop-
ping. En annan effekt är att ett större 
andel deltagare – idag 23% – reser till 
Vasaloppsområdet på träningsläger. 
Detta skapar också stora samhällsin-
täkter till besöksnäringen. Mätningar 
visar också att nästan 90% av delta-
garna under Vasaloppsveckorna ang-
er att de är intresserade av att åter-
vända – antingen som deltagare eller 
som turister .

Östersund
Östersund har konsekvent satsat på 
investeringar i sin Skidstadion för att 
stärka positionen som en av världens 
ledande destinationer för skidskyt-
te. De evenemang som genomförs 
på Skidstadion och på andra ställen 
i kommunen, har alla ett tydligt syfte. 
De skall på olika sätt medverka till att 
stärka den regionala tillväxten. Kom-
munen har nyligen beslutat att se 
över de ytterligare investeringar som 
behövs för att utveckla Skidstadion i 
syfte att kunna söka och vinna hem 
Skidskytte VM 2017.

Åre
Den tredje skidorten som framgångs-
rikt kompletterar en stor mängd 
skidturister med att arrangera stör-
re internationella idrotts- och andra 
evenemang och möten är Åre. De har 
utvecklat sin ort till Sveriges nationa-
larena för alpin skidåkning. Före och 
efter Alpina VM 2007 i Åre, genom-
fördes mycket omfattande infrastruk-
turinvesteringar – också för åretrun-
taktiviteter. Åre har nu lämnat in en 
ansökan om att arrangera Alpina VM 
2017 – tio år efter succén med samma 
tävling år 2007.

vinter os i sverige år 2022
Gemensamt för Östersund och Åre är 
att båda orterna i Jämtland/Härjeda-
len under några årtionden varit aktu-
ella som Vinter OS orter. Nu kanske 
det återigen är dags för regeringen, 
näringslivet, berörda regioner och en 
samlad idrottsrörelse att diskutera en 
OS ansökan. Detta kommer utan tve-
kan att ytterligare öka den regionala 
tillväxten på många skidorter i Sveri-
ge – inte enbart på arrangörsorterna.

valet av ort för träningslägret – en 
avgörande faktor
Vilka krav ställer då Arild Monsen, 
landslagstränaren för det svenska 
längd åkningslandslaget, på den skid-
ort man förlägger ett lyckat tränings-

läger till?
– Pr incipen 

när vi väljer trä-
ningsläger i Sve-
rige är fram-
för allt ”Rätt 
ut i spåret”. 
Dvs en anlägg-
ning med per-

fekt logistik så 
att åkarna snabbt kan ta sig ut i spå-
ret direkt från boendet. Några an-
läggningar jag vill lyfta fram är Vå-
lådalen (vinter), Torsby(året runt) 
och Riksgränsen(våren), säger Arild 
Monsen till Sport & Affärer. Valet av 
träningslägerort kan bli en avgörande 
faktor i jakten på medaljer. 

 text peter rohMée 

Arild Monsen

1961 inregi
strerades 
Lovikka 
va nten som 
mönster
skyddat 
varumärke

I Norrbotten inte långt från Pajala ligger den lilla byn Lovikka på ett näs som sträcker 
ut sig i ett vackert sel i Torne älv. Byn som i dag har ca 100 invånare grundades 1638 av 
sonen till Ludvig Joensson, husbonde på Lovikka gård i finska Kainuunkyllä.

Erika Aitamaa med maken 
och fåren framför huset i 
Lovikka där hon stickade 
sina ryktbara vantar.  
Hennes kära får bidrog 
med den ull som behövdes.

Husmodersföreningen 
i Lovikka stickar än 
idag den klassiska 
äkta Lovikkavanten. 
Här representerad av 
Gudrun Roth.

Sagan om lovi kkavanten
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lovIKKa IdrottS FöreNING

• Lovikka Idrottsförening bildades 1950 och har 
idag ca 100 medlemmar.

• Under några år hade LIF serielag i både fotboll 
och bordtennis.

• 1981 invigdes klubblokalen Gläntan med styrke-
träningslokal, pingisbord, innebandyplan etc. 
bastu och ett kök.

• Årligen återkommande evenemang är älgfesten 
och valborgsmässo firande.

• Utomhus har föreningen under vinterhalvåret 
ett skidspår på 2.5 km med ljusslinga runt om 
och ett 5 km spår. Då och då spolas även den 
något slitna uterinken.

och de är ofta inte stickade med dub-
belt garn. Många stickar även vanten 
privat.

maskinell tillverkning
1995 startades en maskinell tillverk-
ning av vanten i Lovikka men under 
annat varumärke(Lovikkavanten AB) 
än husmodersföreningens. Som mest 
sysselsattes ca 10 personer men sats-
ningen höll bara några få år.

–Kvalitén var väl hyfsad men van-
tar som tillverkas av stickmas kiner blir 
aldrig riktigt lika bra som hand gjorda. 
Största ordern fab riken fick var från 
mili tären. Runt 6 000 par, minns Anita.

– Ett annat år ringde de från HM:s 
kontor i USA och ville beställa 4000 
par. Men då hade stickfabriken lagts 
ner och vi själva hade ingen möjlig-
het att leverera så många vantar så vi 
sade nej.

– Många har frågat varför vi inte 
startar försäljning på nätet, berättar 
Gudrun. Men då skulle vi få sticka 
tills vi var 150 år gamla. Nu får de som 
hör av sig vantar men de får inte ha 
bråttom. Ett par äkta Lovikkavantar 
kostar i dag 600 kronor. Vi stickar för 
brinnande livet men det känns som vi 
är sista utposten. De unga tjejerna på 
byn verkar inte så intresserade men 
det kan ju ändras.

Varifrån kommer ullen? 
– Vi använder enbart svensk ull.  

Skulle ni inte kunna ha några egna får 
betande här i byn så ni blir självför-
sörjande?

–Vi har funderat på det och ullen 
skulle kunna grovtvättas med hjälp av 
nätkassar i älven.

världens största lovikkavante
Nere vid den gamla skolan(där fa-
brikstillverkningen av vantar pågick 
en period)ligger även Erika Aittamaas 
stuga som flyttats från sitt ursprung-
liga läge vid sågen. Den är öppen för 
turister sommartid. Här ståtar sedan 
år 2000 även världens största Lovik-
kavante som mäter hela 3,5 meter och 
finns med i Guiness rekordbok.

– Vi var 14 kvinnor som stickade, vi 
började i februari och var klara i maj 
det året. Tyvärr blev jag dålig under 

Converse surfade på Lovikkavantens 
varumärke och sålde 2011 en begränsad 
upplaga av ”Lovikka All Star”

Det stickas för brinnande livet i husmodersföreningen.
Fotbollssektionen i idrottsföreningen verkar dock inte lika aktiv.

SM-veckan  
guld värd 
för idrotten 
och besöks-
näringen

et började med fem idrotter i Sundsvall 
2009. När SM-veckan startade i en då li-
ten skala hoppades vi att konceptet med 
en stad, ett evenemang, fler idrotter, mas-
sor av mästare och ett centralt eventom-

råde skulle ha potential. Nu, efter tre års projektperiod, 
vet vi att resultatet överträffat förväntningarna. 
I slutet av januari arrangerade Östersund den tredje 
vinter-SM-veckan med 15 idrotter från skidor, skid-
skytte och snöskoter till styrkelyft, squash och muayt-
hai. På plats fanns Vinterstudion som direktsände täv-
lingarna under helgen samtidigt som alla idrotter gick 
att se i SVT Play under hela veckan. Även Radiospor-
ten hade livesändningar under veckan. För att inte tala 
om den lokala mediala bevakningen. Den exponering 
som framför allt de små idrotterna fick hade inte varit 
möjlig om inte alla SM var samlade på det sätt de är nu.
SM-veckan är idag ett etablerat evenemang och be-
grepp som gått från projekt till fast verksamhet. Men 
vi ser även fortsatt en stor utvecklingspotential.
Det finns ett markant ökat intresse från kommunerna 
att bli värdstad. I dagarna har vi stängt ansöknings-
perioden för sommarveckorna 2014 och 2015 och 
det råder ingen tvekan om att många städer sett vil-
ken positiv effekt evenemanget har för besöksnäring-
en. Sommarveckan i Halmstad 2011 redovisade en tu-
risekonomisk omsättning på 31 miljoner kronor, och 
även om den turistekonomiska mätningen i skrivande 
stund inte är klar för Östersund 2012 uppskattar sta-
den att den haft cirka 17 000 besökare. Bara finalen i 
snöskoterns stadioncross hade över 4 000 åskådare. 
 
Den stora utmaningen är att lyfta SM-veckan ytter-
ligare ett snäpp genom att skapa en ännu bättre folk-
fest i värdstaden. SM-veckan är Riksidrottsförbundets 
och Sveriges Televisions gemsamma evenemang och vi 
har sedan i år ett nytt långsiktigt samarbetsavtal som 
sträcker sig till och med 2016. Och under våren kom-
mer via att göra om paketering och sponsorstrukturen 
och sälja in den till samarbetspartners från 2013. 
Men idrotterna är själva utgångspunkten för evene-
manget. Högsta prioritet är att de får bästa möjliga för-
utsättningar att genomföra bra tävlingar. Vi ser också 
ett ökat intresse från våra idrottsförbund för att arrang-
era sina mästerskap under SM-veckan. SM-veckan är 
på väg att bli det evenemang i toppklass vi såg poten-
tialen i. 

D

Karin Mattsson Weijber 
om ansvar

kaRin mattsson weiJbeR
ordförande för rf 

karIn.MattSSon@rf.Se

I byn ståtar världens största Lovikkavante 
enligt Guiness rekordbok

arbetet med jättevanten och har hud-
problem än i dag, berättar Anita. Det 
visade sig att den Nya Zeeländska ul-
len vi undantagsvis köpte för det pro-
jektet innehöll över femtio skadliga 
ämnen bland annat arsenik.

krus på ytan
Anita visar många klipp vid köksbor-
det bland annat hans majestät kon-
ungen poserande med ett par äkta 
Lovikka.

– Ja nu är man hovleverantör också. 
Ifjol gjorde svenska Converse en be-
gränsad upplaga om 300 Lovikka All 
Star som blixtsnabbt sålde slut på mo-
debutiken Sneakers and Stuff i Stock-
holm och Malmö, till priset 999:- pa-
ret. Rötter till byn har även den unga 
modedesignern Sofia Hagelin som 
startat klädmärket Heart of Lovikka. 
Men sånt är bara surf på ytan. Det 
klassiska varumärket ägs av Hus-
modersföreningen i Lovikka och tio 
stickande kvinnor vilka flitigt förval-
tar Erika Aittamaas arv. I alla fall än 
så länge. 

text GuStaf Berencreutz

fäRgfoto kjell kanGaS

KarINS KröNIKa

Sagan om lovi kkavanten
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Det finns ett visst antal intres
santa idrottsevent och idrottskon
gresser i världen och konkurrensen 
om dessa ökar väldigt snabbt. 
asien, mellanöstern, sydamerika 
och snart även afrika har arenor 
och infrastruktur som klarar större 
event än sverige. 

Tidigare har USA och vissa länder i 
Europa kunnat välja bland dessa event 
och dela upp kioskvältarna mellan sig, 
och när de vill vara värdar. Alternativt 
har de blivit kontaktade av de inter-
nationella förbunden i Lausanne som 
frågat om inte de kan ta besväret med 
att arrangera VMet eller den årliga 
kongressen i år för det var ju länge se-
dan och det är faktiskt deras tur nu ... 
Sedan dess har insikten om effekterna 
av events och kongresser och viljan att 
vara värd för dessa ökat markant. Det 
är en risk att arrangera event men med 
rätt kunskap och god planering säk-
rar vi investeringarna och maximerar 
Return on Investment. För att Sveri-
ge i framtiden inte skall bli omkörda 
av före detta 3e världen länder kan vi 
inte längre sitta på läktaren och gnälla 
utan alla måste komma in i matchen 
och ta sitt ansvar.

världens äldsta, längsta och 
största långlopp har vuxit. Det är 
nu inte bara ett mästarprov första 
söndagen i mars. vasaloppet har 
vuxit till 9 lopp under vinter
veckan. världens längsta arena 
gör regionen sälen–mora till ett 
dragplåster som lockar sponso
rer året runt. tävlingen som har 
en självklar plats i den svenska 
folksjälen blir för varje år alltmer 
attraktivt även för de internatio
nella deltagarna. 

Sportsligt sett är alla deltagare vin-
nare. I år kryddas elitdelen av an-
rättningen med norrmannen Pet-
ter Northug som laddad kommer 
att stå på startplatsen i Sälen.  
Han kan bli en hård nöt för de etable-
rade långloppsåkarna som till exem-
pel fjolårssegraren Jörgen Brink. 

sveriges mest omskrivna evenemang 
förra årets rättighetsinne havare
Årets Vasalopp var fulltecknat 30 maj 
2011. Och samarbetspartners från 
när och fjärran jobbar långsiktigt och 
deltar med fleråriga avtal. Den posi-
tiva och säkra uppmärksamheten är 
en stor anledning. Enligt en eventba-
rometer som Sponsrings- och Event-
föreningen tog fram tillsammans med 
Infopaq 2009 är Vasaloppet Sveri-
ges i särklass mest omskrivna evene-

Inte rocket science men väldigt svårt ändå
nationella organisationer
RTS, Visit Sweden, Tillväxtverket och 
sponsrings och eventföreningen har 
alla ett visst intresse i att arbeta för att 
Sverige blir värd för fler internationella 
idrottsevent och stödjer den nya stra-
tegin för Svensk turism 2020. Alla är 
överens om att Sverige behöver fler 
upplevelser på ”hyllorna i turistbu-
tiken Sverige”. Event har i dagsläget 
ett beklagligt litet avsnitt i utkastet till 
strategin. SHR byter 2012 namn till 
Visita och får ett utökat uppdrag för 
att utveckla Sverige som besöksdesti-
nation. Om denna super 5a av organi-
sationer ovan reser sig ur avbytarbåset, 
släpper sargen och kliver in på event-
isen kan de förhoppningsvis med Visita 
som forward flytta upp eventfrågan på 
rätt planhalva. Därefter kan regeringen 
känna sig trygga med att ta beslut om 
att stödja internationella ansökningar, 
vilket de haft problem med fram tills 
nu. Om kungen, idrotts och statsmi-
nistern deltar i kampanjerna om even-
ten vilket de gör i flera andra länder, 
kan vi sedan tillsammans stödja de  
nationella ansökningarna och göra mål 
på de internationella förbunden i Lau-
sanne. 

pehR paLm

vd event In SkÅnePehr Palm,  
VD Event in Skåne

Imponerande syn när kämparna ger sig iväg på anrika kraftprovet Sälen–Mora. nytt rekord 
2012, med mer än 60 000 startande totalt under vasaloppsveckan.

vaSaloppet  
I ett NötSKal

antal åkare:  
Cirka 60 000 
under hela Vasa-
loppsveckan

Intäkter sam-
arbetspartners: 
27 mkr

omsättning:  
100 mkr

ägare av vasa-
loppen: IFK Mora 
Idrottsallians 
77% och Sälens IF 
23%.

tv-tittare:  
Sverige, hela lop-
pet drygt 1,5 mil-
joner, målgången 
2,3 miljoner.  
Utöver detta 
sänds Vasaloppet  
i nio länder.

antal ackredi-
terade media: 
Cirka 400

vasalopps-
veckans lopp: 
KortVasan, Tjej-
Vasan, Ungdoms-
Vasan, Öppet 
Spår, HalvVasan, 
Barnens Vasalopp, 
Skejt Vasan, Sta-
fettVasan, Vasa-
Loppet 

vasaloppets  
huvud sponsorer: 
Alecta
IBM
Preem
Volkswagen  
Personbilar
Stadium

mang alla kategorier. I fjol tog man 
dessutom under Gyllene Hjulet hem 
heders titeln Årets rättighetsinnehava-
re. Juryns motivation löd: Med histo-
rien som grund engagerar man såväl 
sponsorer som deltagare i kreativa och 
nyskapande aktiviteter som lever hela 
året. Vi älskar Vasaloppet för förmågan 
att förnya sig utan att förlora den egna 
identiteten.”

Ny sponsor för i år är DHL som 
kommer att sköta logistiken. En 
annan av Vasaloppets stora antal 
handplockade samarbetspartners är 
Preem, som varit med som huvud-
sponsor i fyra år. Detta är företagets 
största event under året.

–  Vasaloppet är miljöcertifierat och 
behöver rätt bränsle för exempelvis 
transporter och för att värma tält. 

Vasaloppet valde Preem för miljöns 
skull och vi vill jobba med det mest 
svenska som finns; Vasaloppet. Såväl 
internt som externt en fullträff, säger 
Marie Bark, chef för kommunikation 
inom Preem.

Internt har det blivit företagets 
största friskvårdssatsning, och i år är 
drygt 130 personer med hjälp av ex-
empelvis träningsläger i Transtrand 
redo för utmaningen. 

stafettlag med kunder
Externt deltar Preem med 15 sta-
fettlag med företagskunder, där kun-
der och personal från Preems försälj-
ningsavdelning tävlar ihop. 

– Mycket populärt. En suverän 
plattform för kundvård och väldigt 
relationsstärkande. Vi har även ett 
drivmedelskort med rabatter och 
med vasaloppsmotiv med instruk-
tioner om rätt stakningsteknik, sä-
ger Marie Bark.

Preem deltar även i Vasalopps-
mässan och har två år i rad utsetts 
till bäste utställare. Där delar man 
ut drivmedel för kroppen och olika 
produkter som är bra att ha under 
och efter loppet.

– Alla på företaget är verkligen en-
tusiastiska och positiva till vår sats-
ning. Vi mäter vår satsning och för 
varje år får vi allt bättre värden på 
allt, exempelvis erinran, säger Ma-
rie Bark.

I skrivande stund är det inte helt 
klart om samarbetet ska förlängas. 
Men känslan är att det kommer bli 
så. 

text joachIM von StedInGk

vasaloppet i utveckling  
– med självklar plats i folksjälen

så får sverige fler internationella 
idrottsevent och idrottskongresser:

Rf
Riksidrottsförbundet som fått ett 
uppdrag och en budget av regering-
en måste bli tydligare med sina ambi-

tioner och i sin kommunikation 
till specialidrottsförbunden och 
uppgradera värdet av att even-
ten stärker idrottens varumärke 
och ställning i samhället.

sf
Specialidrottsförbunden dvs. rät-
tighetsinnehavarna måste vara ute i 
mycket god tid i sina kontakter och 
erbjudanden till kommuner och re-
gioner, sponsorer, frivilliga m.fl. För-
bunden måste var och en ta fram en 
strategi för vad man klarar av och vilka 
event man vill arrangera de närmsta 
20 åren. SF måste även arbeta aktivt 
för att placera fler svenska represen-
tanter i de internationella organisatio-
nerna där besluten om tilldelningen/
placeringen av eventen tas.

kommuner och Regioner
Politiken och tjänstemännen måste bli 
bättre på att förstå värdet av eventen 
och kommunicera det till medborgar-
na. De måste också ta fram en idrotts-

eventstrategi för vad de vill inom 5–20 
år med tillhörande budget. Vilka 
idrotter skall man prioritera som lig-
ger i linje med de förutsättningar man 
har, vilken budget har man för värv-
ning och genomförande, hur kan man 
få spin of effekter med andra lokala 
satsningar inom kultur, näringsliv osv.

konsulter
Drivkraften bakom viljan att arrangera 
eventen för finansiärerna/länder, regi-
oner och kommuner är de PR och tu-
rismekonomiska effekterna samt sam-
hälleliga effekter. För att idrotten och 
”eventbranschen” någon gång skall 
bli tagen på allvar måste effekterna av 
dessa bli transparanta och värderade 
utifrån samma nyckeltal. De konsulter 
och akademin som genomför ovan-
stående Return On Investment ut-
värderingar måste enas om nyckeltal 
som gäller för branschen på uppdrag 
av idrotten och finansiärerna. Speci-
alidrottsförbunden/lokala förening-
ar måste även arbeta transparent och 
lämna ut eventbudgeten så rapporter 
kan sammanställas för att ge satsning-
en på idrottseventen legitimitet.
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Small is great. The new up! 
Volkswagen up! är en helt ny Volkswagen, fast i koncentrerad form. Storheten med up! 

är att insidan känns mycket större än vad man tror. Utrymmet är generöst, även för 

en vuxen i baksätet och inredningen är gedigen och påkostad. Förutom mycket av den 

senaste tekniken så rymmer up! även två stora innovationer. Den ena är den portabla 

infotainmentenheten maps+more som erbjuder navigation, handsfree och musik-

spelare i ett. Den andra är att den är den första bilen i sin klass med det innovativa 

autobromssystemet City Emergency Brake som standard. up! är självklart miljöklassad 

och fi ck dessutom fem stjärnor i Euro NCAP, vilket gör den till en perfekt liten citybil.  

 
Nya up! från 106 900 kr. Billån från 755 kr/mån.*

Bränsleförbrukning blandad körning 4,5 – 4,7 liter/100 km. CO
2
-utsläpp 105 – 108 g/km. *Volkswagen Billån 36 mån 35% kontant, 49% restskuld rörlig ränta baserad på STIBOR 90 (effektiv ränta 6,31%). 

Miljöklass EU5. Bilen på bilden är extrautrustad.

www.volkswagen.se
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BaNdYBältet

Hatkärleken mellan de fyra elitlagen 
Bollnäs, Broberg och Edsbyn i Elit-
serien och Ljusdal i Allsvenskan är 
en hatkärlek utan våldsamma inslag 
men fullt med prestige och ett impo-
nerande engagemang för det egna la-
get. Även om Jan-Erik Flink växte upp 
i neutral miljö i den lilla orten Vallvik 
hamnade han 1967 i centrum för de 
känslor som svallar mellan bandyklub-
barna. Som en duktig allroundför-
svarare lämnade Jan-Erik, 16 år gam-
mal, Vallviks IK för Brobergs IF som 
med sina fem finaler under 1960-talet 
var en dominant inom svensk bandy. 
Han vann SM-guld 1963 och 1964 

men förlorade fi-
nalerna 1965 och 
1966. Jan-Erik 
var en nyckelspe-
lare som ständigt 
hyllades i Söder-
hamn men över 
en natt 1967 för-
vandlades han till 
en svikare.

– Jag bestämde mig för att gå vida-
re och istället spela för Bollnäs. Det 
blev ramaskri, jag hängdes ut i lands-
ortstidningarna och kallades svikare 
av Söderhamnsbor som tidigare hade 
stöttat mig. 

Jan-Erik som gjorde 70 landskam-
per, fem VM-turneringar och blev 
utsedd till stor grabb nummer 143 i 
svensk bandy spelade i Bollnäs fram 
till 1975 innan han lämnade för Sand-
viken. Han förklarar att rivaliteten 
mellan bandyorterna går hundratals 
år tillbaka.

– När affärsmän från skeppsindu-
strin i Söderhamn reste inåt landet på 
Ljusnan stötte de samman med bön-
derna i inlandet, bland annat Bollnäs, 
och det uppstod flera gräl och tvister. 
Det utvecklades till en byalagstävlan 
som lever kvar på bandyplanen. 

Bandy så in i Hälsingland
Med ett av Sveriges hetaste derbyn, fyra elitbandylag, sju spelare 
i landslaget och finalspel på Studenternas de senaste åtta åren 
är Hälsingland Sveriges bandydelta nummer 1. 

– För oss är bandyn en nationalsport och det finns en sund 
hatkärlek mellan klubbarna som driver bandyn framåt, säger 
Jan-Erik Flink, ordförande i Hälsinglands bandyförbund. 

historiens mäktiga vingslag
Redan i början av 1900-talet spred sig 
bandyn över Hälsingland men det var 
inte förrän när regionens bandyför-
bund bildades 1938 som utveckling-
en tog fart på allvar. Vid bildandet av 
Hälsinglands bandyförbund fanns 15 
bandylag i landskapet och fem år se-
nare tog sig Bollnäs till sin första final 
som de förlorade. Det var dock Bro-
berg som blev första klubb att vinna 
SM-guld 1947 och därefter har de 
blivit mästare ytterligare fyra gånger. 
På 50-talet tog Bollnäs sina två SM-
guld för att senare, under 1980-talet, 
hamna i en svacka och pendla mellan 
högsta serien och divisionen under. 
Ljusdal, som grundades 1943, vann 
sitt enda SM-guld 1975 men blev av 
med sina nyckelspelare vilket gjorde 
att klubben aldrig fick möjlighet att 
etablera sig i toppen. Det är dock den 
minsta orten Edsbyn som har haft 
flest framgångar, nio SM-guld varav 
fem kom under de sex raka finaler 
klubben spelade i början av 2000-ta-
let.

– Vem som är storebror beror på 
vem du frågar. Tittar man på orter-
nas storlek är Bollnäs störst men rent 
meritmässigt är de näst sämst. Eds-
byn har den minsta befolkningen 
men har flest framgångar. Bollnäs 
har dock varit i final de två senaste 
säsongerna och i år är de och Eds-
byn ganska jämna även om Bollnäs 
vann både hemma- och bortamat-
chen. Broberg och Bollnäs är också 
ett hett derby. Mot Ljusdal finns inte 
riktigt samma rivalitet då de ligger 
längre norrut än de andra men visst 
är det prestige när även de är uppe 
i Elitserien, berättar Jan-Erik Flink. 

Derbyt mellan bollnäs och edsbyn 
en hälsingeklassiker
Matcherna mellan Bollnäs och Eds-

byn lämnar få åskådare oberörda och 
är en stor snackis även utanför Häl-
singland. När Pelle Fosshaug, tränare 
i Tillberga, rankade annandagsban-
dyn i vintras hamnade matchen oho-
tad etta över alla derbyn och han öns-
kade själv att han kunde ha varit på 
plats för att få uppleva stämningen. 
För Per Selin, idag marknadschef på 
Bandyförbundet, var det ett derby 
mellan rivalerna som förändrade hans 
syn på bandy.

– Jag är från Gästrikland men flytta-
de till Edsbyn 1978 och märkte direkt 
att det vardagliga livet präglas av ban-
dyn. Folk i Hälsingland lever bandy. 
Från början var jag inte alls såld, jag 
gick på enstaka matcher, men allt för-
ändrades 1997 när Bollnäs gjorde co-
meback i Elitserien och mötte Edsbyn 
borta. Jag blev helt tagen av den fart 
och fläkt Bollnässupportrarna hade 
på läktaren. De sköt fyrverkerier och 
det var en härlig stämning som inspi-
rerade mig.

gästrike i bandyland
Per, som är intresserad av event och 
marknad, såg möjligheter att utveckla 
bandyn vid sidan av planen och bör-
jade engagera sig i Edsbyn, där han 
fortfarande bor. Sedan 2007 vecko-
pendlar han till arbetet på Svenska 
Bandyförbundet i Stockholm. 

– När jag är hemma vid jul så pla-
neras allting efter annandagsbandyn 
mellan Edsbyn och Bollnäs. Bandyn 
betyder så mycket här uppe, den har 
satt Hälsingland på kartan. Oavsett 

om lagen ligger i toppen eller botten 
finns en stolthet, tradition och kärlek 
till klubbarna.

Han berättar om Bandypengen som 
startade 1995 och är ett initiativ från 
Edsbyns supportrar i syfte att hjälpa 
föreningen ekonomiskt. Tanken är att 
samla in pengar som kan medfinansie-
ra ett nyförvärv eller göra nytta i ung-
domsverksamheten. Sedan insamling-
en startade har över en miljon kronor 
samlats in och pengarna är välbehöv-
liga. Edsbyn hade en stark ekonomi 
i början av 2000-talet men efter att 
klubbens store finansiär Ulf Järvefelt 
dömts till tre års fängelse för ekono-
misk brottslighet har klubbens eko-
nomi försämrats, vilket även beror på 
minskade sponsorintäkter. 

– Alla klubbar i Hälsingland har haft 
problem med ekonomin de senaste 

jan-erik flink

Folk i  
Hälsing
land lever 
bandy
peR seLin

”

hälsingederbyt mellan edsbyn och Bollnäs är en hälsingeklassiker som varje år lockar storpublik.

Bollnäs flames har i många år stått  
för fart och fläkt på arenorna. 

hälsingederbyn är en folkfest och jublet stiger när Broberg äntrar isen på 
hällåsen i derbyt mot Bollnäs.
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BroBerG/
SöderHaMN 
BaNdY
Grundad: 1919 
Hemmaarena: 
Hällåsen 
publikrekord: 
5 097 (14/3 1978 
mot Edsbyn i 
slutspelet) 
Klubbdräkter: 
Gula tröjor, svarta 
byxor och gula 
strumpor
Medlemsantal: 
Cirka 800
Svenska mäs-
tare: 5 (1947, 
1963, 1964, 1976, 
1977) 
Säsonger i 
Sveriges högsta 
division: 60 (in-
klusive 2011/2012)
World Cup-mäs-
tare: 4 (1975, 1977, 
1978, 1983) 

edSBYNS IF
Grundad: 1925
Hemmaarena: 
Dina Arena 
publikrekord: 
7 458 på Ön, förra 
arenan (26/12 2001 
mot Bollnäs)
Klubbdräkter: 
Röda tröjor, blå 
byxor och röda 
strumpor 
Medlemsantal: 
Cirka 1 200
Svenska mäs-
tare: 9 (1952, 
1953, 1962, 1978, 
2004, 2005, 2006, 
2007, 2008) 
Säsonger i 
Sveriges högsta 
division: 67 (in-
klusive 2011/2012)
Svenska cup-
mästare: 2 (2005, 
2008) 
World Cup-
mästare: 3 (1979, 
1991, 2008) 
europacupmäs-
tare: 2 (2005, 
2007)

lJUSdalS BK
Grundad: 1943
Hemmaarena: 
Ljusdals IP
publikrekord: 
4 484 (6/1 1956 mot 
SAIK och på neutral 
plan Ön Edsbyn 
10/3 1970 Ljusdal 
–Bollnäs kom 5 360 
åskådare i tredje 
semifinalsmatchen) 
Klubbdräkter: 
Gula tröjor, gröna 
byxor och gula 
strumpor
Medlemsantal: 
735
Svenska mästare: 
1 (1975)
Säsonger i 
Sveriges högsta 
division: 46
Arrangör av World 
Cup varje år

BollNäS GIF
Grundad: 1895
Hemmaarena: 
Sävstaås IP
publikrekord: 
8 141 (26/12 2000 
mot Edsbyn)
Klubbdräkter: 
Orange tröja, blå 
byxor, orangea 
strumpor
Medlemsantal: 
1 125
Svenska mäs-
tare: 2 (1951, 
1956)
Säsonger i 
Sveriges högsta 
division: 60 (in-
klusive 2011/2012)
World Cup-mäs-
tare: 1 (2005) 

åren, precis som många andra ban-
dyklubbar i Sverige. Därför är det 
oerhört viktigt med initiativ som 
Bandypengen, menar Per Selin.

Traditionen spelar en stor roll i 
att Hälsingland är en dominerande 
kraft inom svensk bandy. Konkur-
rensen från andra sporter är liten 
och intresset går i arv. De senaste 
åren har bröderna Peter och Pär 
Törnberg stått i händelsernas cen-
trum. Samtidigt som Peter avsluta-
de karriären 2009 och blev träna-
re i Edsbyn valde hans bror Pär att 
lämna moderklubben och gå över 
till värste rivalen Bollnäs, trots att 
han bara bodde ett par hundra me-
ter från Edsbyns hemmaplan. 

– Efter sex raka finaler behöv-
de jag en ny utmaning och då dök 
Bollnäs upp. Jag och Per Hellmyrs 
gick över och det blev en del upp-
ståndelse. Edsbyn är ganska litet, 
omkring 4 000 invånare, så det är 
oundvikligt att stöta på folk. Några 
var arga på en och jag fick höra lite 
elaka kommentarer men de flesta 
tog det ganska bra. 

Att komma tillbaka till sin gamla 
hemmaarena, ett stenkast från sin 
bostad, med värste rivalen och stäl-
las mot sin brors lag var dock en 
annorlunda upplevelse för Pär. 

– Första gången var en speciell 
känsla, framförallt inför matchen. 
Att ta på sig en annan tröja, vär-
ma upp på andra planhalvan och så 
vidare. Under matchen är man så 
fokuserad och tänker inte på vem 

man möter eller om publiken skri-
ker något. Det var lite trashtalk mel-
lan mig och brorsan ibland även om vi 
sällan pratade om varandras lag. 

Pär fick uppleva två finalförluster 
med Bollnäs, vilket gör att han har 
spelat i de åtta senaste finalerna, inn-
an han inför den här säsongen valde 
att skriva på för Edsbyn igen. Men att 
flytta till en klubb utanför Hälsingland 
skulle han aldrig göra. Eller?

– Något som jag har lärt mig efter 
övergången till Bollnäs är att aldrig 
säga aldrig. Men visst, det skulle vara 
svårt att lämna livet och bandyn här. 
Det är något speciellt med bandyn i 
Hälsingland, säger Pär Törnberg. 

text pIerre eklund

foto danIel ahr och hanS IvarSSon

Många förknippar bandy med portfölj och 
isiga läktare. De tiderna är snart ett minne 
blott. Vi har sen några år tillbaka påbörjat 
ett stort jobb med att förnya och utveckla 
vår sport. Nu börjar vi se resultaten. 

bandyfinalen i nybyggda swed
bank arena i solna
Här kommer vi att kunna bereda 
plats för 50 000 sittande åskå dare 
inomhus i mars 2013. Eftersom 
elitbandyn nu till större del gått in-

omhus är det naturligt att även finalen spelas 
inomhus.

Vi disponerar arenan fredag tom söndag och 
arbetar nu hårt med hur vi ska utnyttja detta 
på bästa sätt. Att herr- och damfinalen spelas 
på söndagen är givet, men de övriga dagarna är 
fortfarande öppna. Kanske en stor ungdomstur-
nering och 50 000 föräldrar? SM finalen i bandy 
håller på att bli en nationell angelägenhet som 
Elitloppet och Tennisveckan i Båstad.

2. nya tvavtalet
TV4 sänder under hela säsongen från seriestart 
varje vecka till finalerna i mars, totalt 30-talet 
matcher.

Tittarutvecklingen har varit mycket positiv. I 
själva verket är bandy den vinterlagsport som 
kommer tvåa efter hockeyn när det gäller serie-
matcher. Därtill kommer en SM-final som lock-
ar 655 000 tittare. Min erfarenhet är att de som 
inte ser bollen i TV är de som inte tittat de se-
naste fem åren!

Trots att vi innevarande säsong för första 
gången har TV-sändningar från start till annan-
dagen har vi ökat publiken hittills. I själva ver-
ket har publiken ökat varje säsong sedan 06/07.

3. bandyhallarna
Vi har just nu tolv hallar och flera är under upp-
förande/projektering. Hallarna betyder stör-
re publikintresse och större intresse för bandy 
från ungdomarnas sida. Vi förlänger successivt 
säsongen av flera skäl. Dels är antalet match-
er av betydelse för klubbarnas ekonomi. Dels är 
möjligheten att spela många matcher av stor vikt 
när ungdomar bestämmer sig för vilken sport 
de ska välja.

Vi har inte ställt krav på att varje elitklubb 
ska ha en hall, utan vi har ställt krav på att man 
ska kunna spela en förlängd säsong. Om det då 
innebär flera resor så måste man tyvärr vara be-
redd på det.  Även om förbundet inte ställer krav 
på hall kommer det i framtiden att vara mycket 
svårt att göra sig gällande i elitserien utan hall. 
Hallen kommer att ha en avgörande betydelse 
när de duktigaste väljer var de vill spela!

4. Utvecklingen i storstäderna
Utvecklingen i Göteborg är väldigt spännande. 
Kommunen satsade på en konstisbana mitt i 
centrala staden och GAIS har genom en mål-
medveten satsning blivit ett elitlag att räkna 
med. Regionen har fått till hela fyra stycken hal-
lar i Vänersborg, Trollhättan, Lidköping och Ale/
Surte. Vi har ansökt om VM 2013. Om vi får 
rätten att arrangera VM så kommer A-turnering-
en att spelas i västsverige med Vänersborg som 
huvudarena.

1.
”Så här utvecklar vi”
Bandy-basen: 

Ännu ett elitlag i Stockholm är en av mina 
framtida önskningar. Derbyn mellan Hammarby 
och Djurgården eller AIK skulle gynna publik-
tillströmningen rejält. Just när jag skriver detta 
så leder Djurgården Division I östra, så vem vet, 
det kanske är möjligt!?

5. sporten för tjejer och ungdomar
Bandyförbundets viktigaste uppgift den närmas-
te tiden är att få ungdomsbandyn att växa i hela 
Sverige.

Här har vi en blandad utveckling. Vi har ald-
rig någonsin haft så många 7-mannalag (upp till 
12 år) i Stockholm. En viktig förklaring till detta 
är bandyskolorna. Exempelvis har Spånga och 
GT76 när 200 barn i sina bandyskolor. Och ök-
ningen gäller också flickor vilket är extra gläd-
jande. Men på andra håll i landet har antalet 
ungdomslag gått tillbaka. 

6. sporten för fler länder
Antalet länder som spelar bandy växer varje år. 
VM har nu vuxit så att vi snart måste dela upp 
turneringen i A- , B- och C-grupp. Intressanta 
län der som börjat med bandy nyligen är Kina 
och Japan!

7.  vältränade elitidrottsmän
Bandy har alltid varit en krävande sport. Icke 
desto mindre har den utvecklats oerhört mycket 
de senaste åren.  Genom GPS-mätningar har vi 
svart på vitt på att spelarna åker ca 25% längre 
nu än bara för sex år sedan! Bollnäs stjärnspelare 
Per Hellmyrs tex åker ca tre mil under en match. 
Och de är inte bara uthålliga, vid en test som Ro-
bin Sundin i Hammarby genomförde visade det 
sig att han var snabbare än Usain Bolt . Under 
en elitseriematch mot Sirius klockades  Robin 
för 47 km i timmen!

8.  Roligaste sporten
Bandyns värdeord är snabb, rolig, artisteri, ärlig-
het. Bandyn är juste, fansen umgås före och efter 
match för att prata bandy och inte för att slåss! 

  

hÅkan Ramsin 

ordförande I SvenSka BandYförBundet

f
o

t
o

: 
j

ö
r

G
e

n
 h

Il
d

e
B

r
a

n
d

t



14

ANNONS     HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA     ANNONS

 INFORMATION & KONTAKT
www.destinationhalmstad.se

Halmstad & Co AB 
Ann Johansson tel. 070-670 75 84 
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 EXEMPEL PÅ  IDROTTSEVENEMANG:
GENOMFÖRDA     KOMMANDE

UEFA U21-EM 2009
The 2007 Solheim Cup
World cup, handboll
Gymnastik-SM
SM-veckan Halmstad 2011
Davis cup
Betongcupen, skateboardtävling

JNM i Truppgymnastik 2012
O-ringen 2012
Ungdoms-SM bordtennis 2012
Swedish Beach Tour
Betongcupen, skateboardtävling
Women’s Euro 2013 
SM-veckan Halmstad 2013

ATT VÅGA. 
Med många lyckade 

 evenemang bakom sig 
är   Halmstad väl  rustat 

för fler  spännande 
 utmaningar. 
 Välkommen. 

VÄRDSTAD
för 

PROFESSIONELL
IDROTT 2013

Den 25:e mars spelas den sista 
bandyfinalen på studenternas.   
i alla fall på ett tag eftersom fina
len nästa år flyttas till swedbank 
arena i solna.
Uppsala kan se tillbaka på 22 
framgångsrika år där publiksiffran 
fördubblats för herrfinalen.

– Bandyfinalen i Uppsala har utveck-
lats till Sveriges Super bowl och har 
både höjt bandyns status i Idrotts-
Sverige och Uppsala stad som eve-
nemangsstad, säger Charlotte Skott, 
bandygeneral i Destination Uppsala.

När Uppsala tog över som arrang-
örsstad av bandyfinalen 1991 var mäs-
terskapsfinalen långt ifrån lika stor och 
uppmärksammad som den är idag. 
Genom åren har Uppsala och Svens-
ka Bandyförbundet utvecklat ett fram-
gångsrikt koncept med ungdomsfinaler, 
damfinal, dambankett, bandyfrukost, 
herrfinal samt prisutdelning på Upp-
sala slott under en och samma helg.

– I den veckan som finalen arrang-
eras målas Uppsala orange, i bandyns 
färg, och vi arrangerar en rad olika 
events. Det är en folkfest där hela sta-
den andas och pratar bandy och lo-
kala handlare har bandyerbjudanden.

starkt kommersiellt värde
Bandyfinalen beräknas ge stadens 
näringsliv intäkter på 25-30 miljoner 

Final för bandyfinalen i Uppsala

kronor och skapa 25-30 årsarbetstill-
fällen för Uppsala samt ge stor expo-
nering i media som är värd flera mil-
joner kronor. Men efter årets final tar 
folkfesten slut. Från och med 2013 
och fem år framåt med option på yt-
terligare fem år ska Swedbank Arena 
vara arrangör av finalen.

– Visst är det vemodigt att traditio-
nen bryts men vi ser det inte som att 
det här är sista året utan mer som en 
paus. Det vi märkte under förhand-
lingsfasen var att finalen har fått ett 
starkt kommersiellt värde som vi har 
varit med och byggt upp. Vi ville så-
klart ha bandyfinalen även nästa år 
men det passar oss ändå ganska bra att 

få den här tiden att reflektera, utveck-
la våra arenor och satsa mer på andra 
evenemang, säger Charlotte Skott. 

En av de traditioner som försvinner 
från Uppsala är den populära bandy-
frukosten som arrangeras på Uppsala 
Konsert & Kongress och som i år har 
cirka 1 800 deltagare. Utöver det så 
erbjuder även flera restauranger och 
krogar i staden en egen bandyfrukost.

– Frukosten är populär och det är 
inte omöjligt att traditioner, som fru-
kosten, lever vidare även om finalen 
flyttas. Med mer än tio bandyklubbar 
är bandyn oerhört stark i Uppsala. Vi 
har haft över 800 funktionärer varje 
år och med ryggsäcken full av kom-
petens ska vi nu hitta andra möjlig-
heter. Vad gäller årets bandyfinal pla-
nerar vi för fullt och det kommer att 
bli en fin avslutning, men jag kan inte 
avslöja något.

svenska spels avtal löper ut
Svenska Spel som är huvudsponsor 
för svensk bandy, landslagen och alla 
föreningar i Elitserien samt huvud-
värd för SM-finalerna kommer som 
vanligt att finnas på plats.

– Utöver den digitala arenarekla-
men och vår logotyp på matchtröjor-
na har vi de fyra senaste åren haft ett 
speltält på plats där våra kunder kan 
spela under finalerna. Speltältet bru-
kar omsätta cirka 20 000 kronor un-

der de tre timmar som det är öppet 
den dagen herrarna spelar, berättar 
Anders Caesar på Svenska spel.

Men det är inte säkert att Svens-
ka Spel flyttar med bandyn till Solna. 
Femårsavtalet med Svenska Bandy-
förbundet, som har varit värt 22 mil-
joner kronor, löper ut efter den här sä-
songen. 

– Vi ska först ställa oss frågan om det 
är bandy som vi ska fortsätta sponsra 
eller om vi ska välja något annat, och 
utifrån det ska vi förhandla med ban-
dyförbundet och se om vi kan komma 
överens om ett nytt avtal. 

text pIerre eklund

charlotte Skott, de-
stination uppsala

FINaler pÅ StUdeNterNaS Ip
• Första laget att vinna en final på Studenter-
nas var IFK Uppsala som 1911 vann med 6-0 
över Djurgårdens IF.

• Minst antal mål gjordes mellan IF Boltic och 
Vetlanda BK 1995. Boltic vann med 2-1 inför 
12 088 åskådare, den lägsta publiksiffran 
sedan Uppsala tog över värdskapet 1991.

• Mest gjorda mål gjordes mellan Edsbyns IF 
och Sandvikens AIK 2008. Edsbyn vann med 
11-6. 

• Störst publik var det 2010 när Hammarby IF 
vann över Bollnäs GoIF med 3-1 inför 25 560 
åskådare. Det var också den första finalen att 
spela 3 x 30 minuter på grund av snöoväder.

Bilden från 2008 års final mellan edsbyn och Sandviken som 
slutade hela 11-6 till edsbyn inför 19 513 personer.
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18 FotBollSBörSeN

 aik 

AIK tog förra säsongens an-
draplacering mycket tack vare 
Bangura&Bangura, två spelare som 
såldes redan i somras. Nu har AIK 
pengar i kassan. Frågan är bara hur 

länge kapitalet räcker. Den frågan är berättigad 
med tanke på att vd:n Annela Yderberg, som lett 
det ekonomiska saneringsarbetet, lämnar klubben 
under våren. Om det gamla mönstret upprepas 
måste 10–15 mkr tillföras från försäljningar inom 
18 månader. 

säLJbaRa
Celso Borges* mf/f 1988 8,0 mkr
Niklas Backman mb 1988 5,0 mkr
Alexander Milosevic mb 1992 4,0 mkr
Alhassan A Kamara*  f 1993 3,0 mkr
Ivan Turina mv 1980 3,0 mkr

pÅ tiLLväxt (<2.000.000)
Niklas Maripuu mf 1992 
Viktor Lundberg mf/f 1991 
Kwame Karikari f 1992 
Lalawélé Atakora mf 1990 
Edward Owusu* b 1994 
Robin Quaison mf 1993 
Christian Kouakou f 1995 

inventaRieR (<500.000)
Daniel Tjernström mf 1974 
Kenny Stamatopoulos mv 1979 
NilsEric Johansson vb/mb 1980 
Helgi Danielsson mf 1981 
Martin Lorentzson hb 1984  
Martin KayongoMutumba mf 1985 
Per Karlsson mb 1986 
Gabriel Özkan mf 1986 
Robert ÅhmanPersson mb/mf 1987 
Daniel Gustavsson mf 1990 
Pontus Engblom f 1991 

UtLÅnaDe speLaRe
Jacob Eriksson mf 1993 Carlstad United BK

UtgÅenDe seDan fÖRRa säsongen
Kenny Pavey hb/mf 1979 Fri – ?
Antônio Flávio f 1987 Nanchang Henguyan
Admir Catovic f 1987 Assyriska FF
Kevin Walker mf 1989 GIF Sundsvall (0,4 mkr)
Christoffer Eriksson vb 1990 Fri – Degerfors IF

 DJURgÅRDens if 

Djurgården blandar och ger. Den 
fortfarande ganska stora trup-
pen är tilltufsad efter de senaste 
årens oro och det vill till att ma-
joriteten av nyförvärven slår. 

Undrar just om det går att pula ihop en vinnande 
kombination ur det här materialet. Flera spelare 
har förklarats ”icke önskvärda” (också ett sätt 
att erkänna rekryteringsmissar) och listan nedan 
kommer att kortas. Ovanpå detta har klubben en 
pågående process med Skatteverket.

säLJbaRa
Peter Nymann hb/mf 1982 3,0 mkr
Yussif Chibsah* mf 1983 3,0 mkr
Kebba Ceesay b 1987 3,0 mkr
Ricardo Santos* f 1987 3,0 mkr
Kennedy Igboannanike f 1989 3,0 mkr
Martin Broberg* mf 1990 3,0 mkr
Kasper Jensen* mv 1982 2,0 mkr
Kasper Hämäläinen mf 1986 1,5 mkr

pÅ tiLLväxt (<2.000.000)
Joona Toivio mb 1988 
Sebastian Rajalakso mf 1988 
Nahir Oyal mf 1990 
Philip Hellquist mf 1991 
Brian Span* mf/f 1992 
Fredrik Espling* f 1994 
Trimi Makolli mf 1992 
Daniel Jarl mb 1992 

Sport&Affärer pekar inför fotbollsallsvenskan ut två favoriter: 
Malmö FF och Helsingborgs IF. MFF är gediget men HIF har den 
största utvecklingspotentialen.
De övriga lagen kommer att kämpa i fyra skikt:
• AIK, Elfsborg, Göteborg och Kalmar jagar medaljer. 
• Norrköping, Åtvidaberg, Häcken och Gefle startar med fung-
erande kollektiv.
• Det gör dock inte Djurgården, GAIS, Örebro och Mjällby.
• GIF Sundsvall och Syrianska åker ur.

Vinterns stora transfer, Wanderson från GAIS till Helsingborg 
för 15 mkr, blev aldrig av. Störst blev istället Nordin Gerzic, från 
Örebro till Göteborg för halva summan. 
Relativt lite pengar i omlopp mellan klubbarna. Säljbara spelare 
i denna sammanställning har därför värderats mycket försiktigt. 
Övriga får ett schablonvärde – de är bara attraktiva som Bos-
manfall.

text Gunnar perSSon

Emil Bergström yb 1993 
Marc Pedersen b 1989 

inventaRieR (<500.000)
Joel Riddez vb 1980 
Andreas Dahlén* vb 1982 
Daniel Sjölund mf 1983 
Petter Gustafsson yb 1985 
Christer Youssef mf 1987 
Tommi Vaiho mv 1988 
Yosif Ayuba vb 1990 
Christoffer Matwiejew mv 1992 
Jani Lyyski  mb 1983 

inLÅnaDe speLaRe
James Keene* f 1985 IF Elfsborg

UtgÅenDe seDan fÖRRa säsongen
Mattias Jonson mf/f 1974 Slutar
Prine Ikpe Ekong mb/mf 1978 Fri – ?
Pa Dembo Touray mv 1980 Fri – Santos (Sydafrika)
Johan Oremo f 1986 Fri – Gefle IF
Adama Guira mf 1988 Fri – ?
Mehdi Khalil mv 1989 Fri – ?
André Calisir b 1990 Fri – ?
Rtawi Mecconen b 1991 Fri – ?
Joakim Alriksson b/mf 1992 Ängelholms FF
Danilo Kuzmanovic b 1992 FK Rad
Nicolaj Agger f 1988 Lån
Carl Björk f 1992 IK Brage (lån 2012)

 if eLfsboRg 

Nye tränaren Jörgen Lennarts-
son har ärvt företrädaren Hag-
lunds problem, vars omfattning 
framgår under ”inventarier”. Gott 
om överåriga där. Man undrar hur 

klubbledningen tänkt med nyförvärven Ellegaard 
och Jørgensen, två man som inte fick särskilt 
många spelminuter 2011. Nye Victor Claesson har 
ögonen på sig. Men det var ett misslyckande att 
inte kunna motivera Nordmark att stanna. 

säLJbaRa
Victor Claesson* mf 1992 15,0 mkr
Oscar Hiljemark mf 1992 15,0 mkr
Niklas Hult mf 1990 8,0 mkr
Johan Larsson mf 1990 6,0 mkr

pÅ tiLLväxt (<2.000.000)
Mohammed Abdulrahman f 1989 Utl. GAIS 2011
Carl Wede b 1990 
Andreas Andersson mv 1991 
Marcus Rohdén* mf 1992 

inventaRieR (<500.000)
Anders Svensson mf 1976 
Andreas Augustsson mb 1976 
Andreas Klarström hb 1977 
Daniel Mobaeck b/mf 1980 

Martin Andersson mb 1981 
Stefan Ishizaki mf 1982 
Jon Jönsson mb 1983 
David Elm f 1983 
Stefan Larsson* vb 1983 
Kevin Stuhr Ellegaard* mv 1983 
Amadou Jawo mf/f 1984 
Joel Johansson f 1986 Utl. Halmstad 2011
Joacim Jørgensen* mf 1988 

UtLÅnaDe speLaRe
Martin Ericsson mf 1980 BK Häcken våren 2012
Anders Wikström mb 1981 Mjällby AIF våren 2012 
Jesper Florén mf 1990 GAIS 2011
Anton Wede mf 1990 Falkenbergs FF 2011–12
Anton Lans b 1991 Falkenbergs FF 2012
Richard Yarsuvat f 1992 IFK Värnamo 2012

UtgÅenDe seDan fÖRRa säsongen
Ante Covic mv 1975 Fri – Melbourne Victory FC
Johan Karlsson vb 1975 Slutar
Jesper Christiansen mv 1978 OB Odense – ca 1,0 mkr
James Keene f 1985 Utl. Djurgårdens IF
Elmin Kurbegovic mf 1987 Fri – IFK Värnamo
Daniel Nordmark mf 1988 Fri – Helsingborgs IF
Beriar Faraj b 1990 Fri – utl. IFK Värnamo 2011
Johan Sjöberg mb 1980 Slutar

 gais 

GAIS-fansens aptit retades rejält un-
der 2011, när ett profilstarkare lag än 
tidigare tog en femteplats och blev 
bäst i stan. Men trots nytt (och stort) 
sponsoravtal på materialsidan sak-

nas pengar. Anledningen är att den tänkta försälj-
ningen av Wanderson till Helsingborg aldrig blev 
av. Uppåt 4 mkr har lånats för att avlöna honom. 
Det ser inte särskilt snyggt ut och innebär dessut-
om att man till sommaren bara kommer att kunna 
få skambud för sin ”måste-sälja”-stjärna. Förlus-
ten av Celik är blytung. Men en spelare som Erik 
Johansson kan slå.

säLJbaRa
Wanderson do Carmo mf/f 1986 15,0 mkr
Reuben Ayarna mf 1985 3,0 mkr
Markus Gustafsson mf 1989 2,0 mkr
Calum Angus mb 1986 2,0 mkr
Richard Ekunde b 1982 2,0 mkr
Erik Johansson mf 1988 2,0 mkr

pÅ tiLLväxt (<2.000.000)
Jonas Lindberg mf 1989 
Alexander Angelin b 1990 
Jakob Olsson* mf 1991 
Johan Rundquist b 1991 
Gzim Istrefi mf 1991 
Joakim Edström f 1992 
Erik Berthagen b 1993 

inventaRieR (<500.000)
Peter Ijeh* f 1977 
Dime Jankulovski mv 1977 
Fredrik Lundgren mb 1979 

Henri Sillanpää mv 1979 
Jimmy Tamandi b 1980 
Richard Ekunde b 1982 
Richard Spong mf 1983 Skadad tredje året
Eric Bassombeng mf/f 1983 
Kenneth Gustavsson vb 1983 
Romário Pereira Sipião mf 1985 
Johan Pettersson f 1989 

inLÅnaDe speLaRe
Jesper Florén mf 1990 Fr Elfsborg sedan 

2011
UtgÅenDe seDan fÖRRa säsongen
Mervan Celik mf 1990 Fri – Rangers FC
Hallgrímur Jónasson mb 1986 Sønderjyske
Sandeep Manko mb 1992 Fri – ?
Jonas Lundén hb 1980 Slutar
Emir Jazvin mv 1989 Fri – Västra Frölunda IF

 gefLe if 

Johan Oremos återkomst från Djurgår-
den innebär att Jakob Orlov kan säljas 
i sommar. Oremo kom gratis och i öv-
rigt ersätter Gefle gammalt med ungt. 
Förra årets sommarförvärv Lundevall 

(Västerås SK) och Adukor (Ghana) får sällskap av 
Svantesson (29 mål i fyran för Vara SK), Malmborg 
(Vasalund) samt Faltsetas och Lundin (IFK Göte-
borg). Men mer än halva truppen har förutsätt-
ningar att bli bättre.

säLJbaRa
Jakob Orlov f 1986 10,0 mkr
Zakaria Abdullai mf 1989 5,0 mkr
Jonas Lantto mf 1987 4,0 mkr
Olof Mård mb 1989 2,0 mkr

pÅ tiLLväxt (<2.000.000)
Alexander Faltsetas* mf 1987 
Linus Malmborg* mb 1988 
Simon Lundevall yb/mf 1988 
Eric Larsson b 1991 
Daniel Leino mf 1991 
Tobias Skärberg mv 1991 
Johan Svantesson* mf/f 1992 
William Lundin* b 1992 
Erik Törnros f 1993 
Joachim Adukor mf 1993 

inventaRieR (>500.000)
Mattias Hugosson mv 1974 
Daniel Bernhardsson hb 1978 
Pär Asp b 1982 
Emil Hedvall mv 1983 
Jens Portin vb 1984 
Mikael Dahlberg f 1985 
Dragan Kapcevic f 1985 
Sebastian Senatore b 1985 
Hjalmar Öhagen mf 1985 Skadad 2011
Johan Oremo* f 1986 
Jonathan Hellström vb/mf 1988 
Marcus Hansson mb/mf 1990 

UtgÅenDe seDan fÖRRa säsongen
Yussif Chibsah mf 1983 Fri – Djurgårdens IF
Daniel Theorin mb 1983 Fri – Hammarby IF
Suad Gruda mf 1991 Fri – ?

 ifk gÖteboRg 

Blåvitt rustar med nye tränaren Mikael 
Stahre. Truppen tar steget från släts-
ruken medaljaspirant till vass guldkan-
didat. I Alvbåge har man nu en erkänd 
förstekeeper. Farnerud och Gerzic blir 

ett intressant mittfältspar. Konkurrensen skärps 
och spelarna på tillväxt får slå ihjäl varandra i jakt 
på en A-lagsplats. Räkna med utlåningar ur den ka-
tegorin i sommar! 

säLJbaRa
Nordin Gerzic* mf 1983 7,5 mkr
John Alvbåge* mv 1982 5,0 mkr
Tobias Hysén f 1982 5,0 mkr
Pontus Farnerud* mf 1980 5,0 mkr
Philip Haglund mf 1987 5,0 mkr
Pär Ericsson f 1988 2,0 mkr
Emil Salomonsson b 1989 2,0 mkr

pÅ tiLLväxt (<2.000.000)
Erik Lund hb 1988
Hjörtur Logi Valgardsson vb 1988
Erik Dahlin mv 1989
Tobias Sana mf 1989
Jakob Johansson mf 1990
Mikael Dyrestam mb 1991
Robin Söder f 1991
Joel Allansson mf 1992
August Strömberg mv 1992

inventaRieR (<500.000)
Kjetil Wæhler* mb 1976
Stefan Selakovic mf 1977
Hannes Stiller  f 1978
Hjálmar Jónsson b 1980
Daniel Sobralense* mf/f 1983

UtLÅnaDe speLaRe
Sebastian Eriksson mf 1989 Cagliari Calcio 2011/12
Marcus Sandberg mv 1990 Ljungskile SK våren 2012  
Niklas Bärkroth mf/f 1992  UD Leiria

UtgÅenDe seDan fÖRRa säsongen
Thomas Olsson mf 1976 Slutar
Adam Johansson hb 1983 Fri – Seattle Sounders
Karl Svensson mb 1984 Jönköpings Södra IF
Theodór Elmar Bjarnason mf 1987 Randers FC
Kamal Mustafa mf 1991 Fri – ?
Alexander Faltsetas mf 1987 Fri – Gefle IF
Andreas Drugge mf 1983 BK Häcken

 heLsingboRgs if 

Dubbelmästarna använder förra 
årets transferintäkter till att planera 
flera drag i förväg. Har värvat lo-
vande ungdomar hellre än färdiga 
spelare; Nordmark (Elfsborg), Sadiku 

(Värnamo), Krafth (Öster, 2 mkr) och Uronen (TPS 
Åbo). Vidare är flera unga spelare tillbaka efter ut-
låningar; Bergholtz (Stabæk), Åberg (Ramlösa Söd-
ra), Ramadan (Ängelholm) och Khalili (Värnamo). 
Visserligen har Simon Thern gått till MFF. Men vad 
gäller konkurrens och förberedelser för ett gene-
rationsskifte ser HIF ut att stå i särklass.

säLJbaRa
May Mahlangu mf 1989 15,0 mkr
Pär Hansson mv 1986 8,0 mkr
Daniel Nordmark* mf 1988 6,0 mkr
Ardian Gashi mf 1981 6,0 mkr
Erlend Hanstveit b 1981 3,0 mkr
Thomas Sørum f 1982 3,0 mkr
Rachid Bouaouzan mf 1984 3,0 mkr
Walid Atta* mb 1986 3,0 mkr

pÅ tiLLväxt (<2.000.000)
Marcus Bergholtz mf 1989 
Loret Sadiku* b/mf 1991 
Mohamed Ramadan f 1991 
Joseph Baffo mb 1992 
Emil Åberg f 1992 
Lucas Ohlander  f 1992 
Abdul Khalili mf 1992 
Jere Uronen* b 1994 
Emil Krafth* b/mf 1994 

inventaRieR (<500.000)
Daniel Andersson mv 1972 
Erik Wahlstedt hb 1976 
Erik Edman vb 1978 
Christoffer Andersson b/mf 1978 
Erik Sundin f 1979 
Mattias Lindström mf 1980 
Álvaro Santos f 1980 

UtLÅnaDe speLaRe
Hampus Nilsson mv 1990 Ängelholms FF

UtgÅenDe seDan fÖRRa säsongen
Hannu Patronen mb 1984 Fri – Sogndal IL
Markus Holgersson b 1985 Fri – New York Red Bulls
Oscar Berglund mv 1984 GIF Sundsvall
Simon Thern mf 1992 Malmö FF
Johan Eiswohld mf 1990 Fri – ?
Gudjón Pétur Lydsson mf 1987 Lån (Valur)
Sebastian Carlsén mf 1991 Lån (Internazionale)
Jørgen Skjelvik f 1991 Lån (Stabæk)

 bk häCken 

Häckens sjätteplats 2011 blir, pre-
cis som Örebros tredjeplacering 
2010, svår att upprepa. Det mesta 
stämde och ett par stjärnor (Chi-

buike/Rosenborg och Ranégie/Malmö) kunde säl-
jas utan att laget nämnvärt tappade fart. Truppens 
problem är att en relativt stor del inte kommer att 
utvecklas vidare. Nyförvärven blir därför otroligt 
viktiga. Det gäller både förra höstens (Lewicki/
Bayern München och Vasques, som är tillbaka i 
stan efter misslyckade år i Schweiz) och vårens 
(Drugge från IFK Göteborg och unge Hernández 
från Honduras). Förhoppningsvis vet sportchefen 
Sonny Karlsson och tränaren Peter Gerhardsson 
vad de gör.

May Mahlangu Helsingborgs IF 1989 15,0 mkr
Wanderson do Carmo GAIS 1985 15,0 mkr
Victor Claesson IF Elfsborg 1992 15,0 mkr
Simon Thern Malmö FF 1992 15,0 mkr
Ivo Pekalski Malmö FF 1992 15,0 mkr
Oscar Hiljemark IF Elfsborg 1992 15,0 mkr
Jiloan Hamad Malmö FF 1990 12,0 mkr
Jimmy Durmaz Malmö FF 1990 12,0 mkr
Astrit Ajdarevic IFK Norrköping 1990 12.0 mkr
Jakob Orlov Gefle IF 1986 10,0 mkr
Niklas Hult IF Elfsborg 1990 8,0 mkr
Celso Borges AIK 1988 8,0 mkr
Pär Hansson Helsingborgs IF 1986 8,0 mkr
Sebastian Andersson Kalmar FF 1991 8,0 mkr
Nordin Gerzic IFK Göteborg 1983 7.5 mkr

S P E L A R T R U P P E R N A

allsvenskans guldklimpar
Malmö FF, med fyra spelare på 
topplistan, har störst möjlighe-
ter att sälja spelare utan att laget 
för den skull faller ihop. elfsborg, 
med tre spelare på den här listan, 
bör vara försiktigare, eftersom 
försäljningar av unga spelare rub-
bar åldersbalansen till förening-
ens nackdel. en spelare som orlov 
kommer troligen att säljas inom 
Sverige. I de övriga fallen handlar 
det om exporter, där Celso Bor-
ges möjligen kan komma att stiga 
i värde.

Sport & affärer bedömer  
fotbollsallsvenskans spelartrupper

Varje klubbs spelare har delats in i grupper baserade på deras värde. De som betraktas som säljbara har 
dessutom värderats individuellt. Alla spelare har sin lagposition och födelseår angivet.

gunnar@sportaffarer.se
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säLJbaRa
Abdul Majeed Waris f 1991 6,0 mkr
Dioh Williams f 1984 4,0 mkr
René Makondele mf 1982 3,0 mkr
Dominic Chatto mf 1985 2,0 mkr
Josef Elvby mf 1982 2,0 mkr
Andreas Drugge* mf/f 1983 2,0 mkr

pÅ tiLLväxt (<2.000.000)
Andres Vasquez mf 1987 
Tom Söderberg mb 1987 
Maranhão mf 1992 
Oscar Lewicki mf 1992 
Hampus Andersson mf 1993 
Simon Sandberg mf 1994 

inventaRieR (<500.000)
Jonas Henriksson mf 1976 
Mattias Östberg mb 1977 
David Marek Frölund yb 1979 
Björn Anklev b/mf 1979 
Jonas Bjuström mf 1979 
Daniel Forsell hb 1982 
Christoffer Källqvist mv 1983 
Kari Arkivuo vb 1983 
Mohammed Ali Khan mb 1986 
Tibor Joza hb 1986 
Damir Mehic mv 1987 
Emil Wahlström mb 1987 

inLÅnaDe speLaRe
Eddie Hernández* f 1991 Platense våren 2012  
Robin Eriksson f 1991 Heerenveen 2011/12

UtgÅenDe seDan fÖRRa säsongen
Peter Nyström mf 1984 Fri – Halmstads BK
Sebastian Frick mv 1991 Fri – ?
Robin Jansson b 1991 Lån fr Trollhättans FC

 kaLmaR ff 

KFF skrotar det brasilianska spåret 
och öppnar sig istället mot Norge, 
Afrika och Mellanamerika. Försälj-
ningen av Mattias Johansson, goda 
publiksiffror och ett flertal dyra 

kontrakt som löpt ut gör att KFF:s ekonomi är sta-
bil. Kalmar har klarat den sanering som Elfsborg 
snart tvingas genomgå. Årets trupp är bred med 
konkurrens på de flesta platser. Samarbetsklubben 
J:Södra kan säkert räkna med påfyllning av mar-
ginalspelare under sommaren. Men det kommer 
att bli problem för Nanne Bergstrand att sålla. Ska 
han fastna för en startelva eller, som de senaste 
åren, vaska och rotera inför varje match?

säLJbaRa
Sebastian Andersson* f 1991 8,0 mkr
Tobias Eriksson mf 1985 6,0 mkr
Jonathan McDonald* f 1987 6,0 mkr
Erik Israelsson mf 1989 6,0 mkr
Abiola Dauda f 1988 4,0 mkr
Jørgen Skjelvik* vb 1991 4,0 mkr
Daniel Mendes f 1981 2,0 mkr
Emin Nouri hb 1985 2,0 mkr

pÅ tiLLväxt (<2.000.000)
Liridon Leci mf 1985 
Kristoffer Fagercrantz mf 1986 
Markus Thorbjörnsson mb 1987 
Mats Solheim* hb 1987 
Paulus Arajuuri mb 1988 
Johan Bertilsson mf 1988 
Etrit Berisha mv 1989 
Ludvig Öhman b 1991 
Hampus Bohman mf 1992 
Måns Söderqvist mf/f 1993 
Lucas Hägg Johansson* mv 1994 

inventaRieR (<500.000)
Tobias Carlsson mb 1975 
Petter Wastå mv 1976 
Henrik Rydström mf 1976 
Nenad Djordjevic* mb 1979 

inLÅnaDe speLaRe
Archford Gutu mf 1993 Våren 2012
Papa Diouf mf/f 1989 Våren 2012

UtgÅenDe seDan fÖRRa säsongen
Alban Dragusha mb 1981 Brutet kontrakt
Daniel Sobralense mf 1983 Fri – IFK Göteborg

Robin Strömberg mf 1992 
Simon Nilsson mf 1992 

inventaRieR (<500.000)
Patrik Rosengren mb 1971 
Mattias Asper mv 1974 
Joachim Lantz mb 1977 
Pavel Zavadil mf 1978 
Marcus Ekenberg f 1980 
Daniel Nicklasson mf 1981 
Daniel Nilsson mf 1982 
Robin Cederberg mb 1983 
William Leandersson vb 1984 

inLÅnaDe speLaRe
Dominique Kivuvu* mf 1987 Våren 2012  
Erton Fejzullahu mf/f 1988 Höst 2011/vår 2012
Anders Wikström mb 1981 Våren 2012
Martin Ericsson* mf 1980 IF Elfsborg våren 2012

UtLÅnaDe speLaRe
Johan Svensson mf 1981 Kristianstads FF 2012 
Emanuel Svensson mf 1989 Kristianstads FF 2012  

UtgÅenDe seDan fÖRRa säsongen
David Löfquist mf/f 1986 Fri – Parma FC
Jesper Westerberg hb 1986 Lillestrøm SK
Tobias Grahn mf 1980 Fri – Örebro SK
Patrick Osiako mf 1986 Fri – ?
Pär Ericsson f 1988 Lån fr IFK Göteborg

 ifk noRRkÖping 

Norrköping klarade med näppe att 
överleva första året, och laget hade 
perioder där man helt enkelt upp-
hörde att ta poäng. Tanken med årets 
värvningar är att skapa en stabilare 

grund. Kanske också att få unge herr Ajdarevic att 
släppa ifrån sig delar av speluppläggaransvaret 
till lagkamraterna. Förra året skötte han allt. När 
han inte orkade – då stod IFK stilla. Lars Christian 
Krogh Gerson blir Luxemburgs förste representant 
i Allsvenskan.

säLJbaRa
Astrit Ajdarevic mf 1990 12,0 mkr
Lars Christian Krogh Gerson* mf 1990 7,0 mkr
Gunnar Heidar Thorvaldsson f 1982 4,0 mkr
Shpëtim Hasani f 1982 4,0 mkr
David Wiklander mb/mf 1984 4,0 mkr
Morten Morisbak Skjønsberg* mb 1983 3,0 mkr

pÅ tiLLväxt (<2.000.000)
Marcus FalkOlander mf 1987 
James Frempong mf 1989 
Christopher Telo f 1989 
Nikola Tkalcic b 1989 
Riki Cakic f 1990 
Armin Tankovic mf 1990 
David Nilsson mv 1991 
Christoffer Nyman f 1992 
Joonas Tamm f 1992 
Isaac Kiese Thelin f 1992 
Modou Barrow f 1992 
Marcus Johansson f 1994 

inventaRieR (<500.000)
Mathias Florén vb 1976 
Bobbie Friberg da Cruz b 1982 
Andreas Johansson* mf 1982 
Bruno Santos f 1993 
Martin SmedbergDalence hb/mf 1984 
Abbas Hassan mv 1985 
Imad Khalili f 1987 

UtgÅenDe seDan fÖRRa säsongen
Russell Mwafulirwa f 1983 Fri – Jomo Cosmos
Caio Mendes b 1986 IK Brage
Petru Racu mf 1987 Fri – ?
Anders Whass mb 1981 Slutar
Andreas Haglund f 1990 Fri – ?
Niklas Westberg mv 1979 Fri – BP 
Viktor Rönneklev yb 1982 Jönköpings Södra IF
Anders Wikström mb 1981  Lån (Elfsborg)

 gif sUnDsvaLL 

En blek nykomling med ett mate-
rial som knappast ens räcker till en 
startelva av klass. Varje skada, varje 
avstängning, varje intern träta hotar 
helheten. Eventuella sommarförsälj-

ningar måste ovillkorligen ersättas, helst dubbelt. 
Tränaren Sören Åkeby assisteras numera av Roger 
Franzén, som inledde 2011 i Hammarby. Undrar hur 
och var duon avrundar 2012.

säLJbaRa
Emil Forsberg f 1991 6,0 mkr
Ari Freyr Skúlason mf 1987 3,0 mkr
Oscar Berglund* mv 1984 2,0 mkr
Johan Eklund* f 1984 2,0 mkr
Daniel Sliper mf 1987 2,0 mkr

pÅ tiLLväxt (<2.000.000)
David Myrestam b 1987 
Fredric Jonson b 1987 
Fredrik Holster mf 1988 
Robert Lundström b 1989 
Marcus Danielson* mb 1989 
Kevin Walker mf 1989 
Mehmed Afizovic f 1993 

inventaRieR (<500.000)
Roger Risholt mf 1979 
Niklas Larsson mv 1982 
Denis Ramos dos Santos f 1985   
Stefan Ålander b 1983 
Christian Brink b 1983 
Patrik Rikama b 1983 
Nuri Mustafi mf 1983 
Tommy Naurin mv 1984 Korsbandsskadad

Stefan Larsson vb 1983 Fri – IF Elfsborg
Daryl Smylie mf 1985 Fri – Jönköpings Södra IF
Ricardo Santos f 1987 Fri – Djurgårdens IF
Marcel Sacramento f 1987 Fri – Brasilien
Zlatan Azinovic mv 1988 Fri – ?
Mattias Johansson hb/mf 1992 AZ Alkmaar (≥13 mkr)
Pedro Henrique f 1986 Lån (Volta Redonda)

 maLmÖ ff 

Frågan är om Rikard Norling kan åter-
samla styrkorna efter höstens sanslösa 
antiklimax Europa League. MFF har ett 
mycket starkt mittfält och ett skapligt 
anfall. Men försvaret har flera fråge-

tecken och det hindrar skåningarna från att bli ett 
absolut topplag. Samtidigt ska man komma ihåg 
att MFF årligen tappar två, tre av sina bästa ung-
domar utomlands. Det är spelare som aldrig hinner 
nå Allsvenskan.

säLJbaRa
Simon Thern* mf 1992 15,0 mkr
Ivo Pekalski mf 1990 15,0 mkr
Jiloan Hamad mf 1990 12,0 mkr
Jimmy Durmaz mf 1989 12,0 mkr
Daniel Larsson f 1987 8,0 mkr
Mathias Ranégie f 1984 8,0 mkr
Wilton Figueiredo mf 1982 5,0 mkr
Ricardinho vb 1984 4,0 mkr

pÅ tiLLväxt (<2.000.000)
Erik Friberg* mf 1986 
Johan Dahlin mv 1986 
Robin Olsson* mv 1990 
Miiko Albornoz vb/mf 1990 
Jasmin Sudic mb 1990 Skadad 2010–11
Pontus Jansson mb 1991 
Filip Stenström hb 1991 
Dardan Rexhepi f 1992 
Alexander Nilsson f 1992 
Amin Nazari mf 1993 
Filip Helander b 1993 
Simon Kroon mf 1993 
Tobias Lewicki mf 1993 

inventaRieR (<500.000)
Ulrich Vinzents hb 1976 
Daniel Andersson mb 1977 
Markus Halsti b 1984 

inLÅnaDe speLaRe
Viktor Noring* mv 1991 Trelleborgs FF 2012

UtLÅnaDe speLaRe
Tobias Malm vb 1992 Trelleborgs FF 2012  

UtgÅenDe seDan fÖRRa säsongen
Dejan Garaca mv 1991 Syrianska FC
Dusan Melichárek mv 1983 Fri – Slovacko
Yago Fernández mb 1988 Fri – Girona FC
Omid Nazari mf 1991 Ängelholms FF
Miljan Mutavdzic mf 1986 Brutet kontrakt/ 

Radnicki 1923
Jeffrey Aubynn mf 1977 Fri – ?
Agon Mehmeti f 1989 Città di Palermo

 mJäLLby aif 

Pode (Trelleborg), Kuvivu (Rumä-
nien) och Radetinac (Åtvidaberg) 
går in på mitten och i anfallet för 
att ersätta Grahn, Osiako och 
Löfquist. Det är mycket att bita 

i samtidigt och säsongsupptakten kommer därför 
sannolikt att bli trög. Laget har tappat spets fram-
åt och risken är att det blir som förra året – mål-
skyttet går i baklås. Potentiell krisklubb.

säLJbaRa
Haris Radetinac* mf/f 1985 3,0 mkr
Marcus Pode*  mf/f 1986 3,0 mkr
Daniel Ivanovski mb 1983 2,0 mkr

pÅ tiLLväxt (<2.000.000)
Adam Berner mf/f 1987 
Craig Henderson mf 1987 Skadad 2010–11
Mahmut Özen* b 1988 
Victor Agardius* b 1989 (1,3 mkr)
Samuel Petrone f 1989 
Anton Dahlström b 1990 
Anton Lundin mv 1992 

Pa Dibba f 1987 

inLÅnaDe speLaRe
Michel Pires mf 1989 Våren 2012 (Madureira)

UtgÅenDe seDan fÖRRa säsongen
Jonas Wallerstedt f 1978 Fri – ?
Aziz Corr Nyang f 1984 IF Brommapojkarna
Alexis Mendiola mf 1990 Fri – ?
Pontus Engblom f 1991 Lån (AIK)
Pontus Silfver mf 1991 Fri – ?
Fredrik Broman mf 1991 ?

 syRianska fC 

Syrianska är årets särklassiga jum-
bokandidat. Man har sparkat spelare 
i mängd och sitter med en tunn och 
delvis åldrad (och skadebenägen) 
trupp. Klubben har dessutom inga 

pengar och en oplockad gås med Motala AIF – en 
obetald övergång från i fjol somras – som kan få 
långtgående konsekvenser. Att lösa problemen ge-
nom att kontantsälja spelare är inte realistiskt.

säLJbaRa
Dinko Felic f 1983 3,0 mkr
Dwayne Miller mv 1987 3,0 mkr
Alessandro Silva Pereira b 1982 2,0 mkr
Yussuf Saleh mf 1984 2,0 mkr

pÅ tiLLväxt (<2.000.000)
Robert Massi mf 1987 
Semir Mete f 1987 
Obie Etie Ikechukwu f 1987 
Mohamed Kabia f 1988 
Alusine Kamara mf 1989 
Anders Bååth mf 1991 
Raby George mf 1992 
Alexander Michel mf 1992 
AdmirAganovic* f 1986 
Marcos Gondra Krug* mf 1987 
Dejan Garaca* mv 1991 
Gabriel Somi* b 1991 

inventaRieR (<500.000)
Suleyman Sleyman b 1979 
Sharbel Touma mf 1979 
Johan Arneng mf 1979 
Louay Chanko* mf 1979 
Omar Jawo mb 1981 
Özgur Yasar* mf 1981 
Isa Demir b 1985 
Besim Kunic mf 1986 
Rabi Elia mf 1987 

UtgÅenDe seDan fÖRRa säsongen
Ivan Ristic mb 1975 Slutar
Peter Ijeh f 1977 Fri – GAIS
Christian Frealdsson mv 1980 Fri – ?
David Durmaz b 1981 Fri – Assyriska FF
Ahmet Özdemirok b 1981 Fri – ?
Imad Zatara mf 1984 Fri – Zanat Naft (Iran)
Erkan Saglik mb 1985 Fri – Emirates Club
Mamadou Fofana mf 1988 Fri – ?
Vuk Martinovic b 1989 Lån fr FK Lovcen
Nahir Oyal mf 1990 Djurgårdens IF
Aday Sleyman mv 1992 Fri – ?

 ÅtviDabeRgs ff 

Nykomlingen ÅFF har värvat vettigt 
och 14 spelare finns kvar från förra all-
svenska besöket 2010. Den här gången 
har man två utpräglade målskyttar 
(Magnus Eriksson och Oscar Möller), vil-

ket kommer att väga tungt i slutprotokollet. Mete 
kan dessutom bli en kvalificerad avlösare. Frågan 
är bara hur länge Kristian Bergström, 38, orkar 
sköta spelet.

säLJbaRa
Oscar Möller f 1987 6,0 mkr
Magnus Eriksson f 1990 6,0 mkr
Mattias Mete* f 1987 4,0 mkr
Viktor Prodell mf/f 1988 4,0 mkr
Tobias Nilsson* mf 1986 3,0 mkr
Erik Moberg mb 1986 2,0 mkr
Alberis da Silva mb 1984 2,0 mkr
Jesper Arvidsson vb 1985 2,0 mkr

pÅ tiLLväxt (<2.000.000)
Gustav Jansson mv 1986 
Christoffer Karlsson mf 1988 
Petrit Zhubi* mf 1988 
Amir Suljic mf 1989 
Tom Pettersson* mb/mf 1990 
Anton Tinnerholm b 1991 
Andreas Johansson b 1991 

inventaRieR (<500.000)
Kristian Bergström mf 1974 
Henrik Gustavsson mv 1976 
Daniel Hallingström b 1981 
Bruno Manoel Marinho mf 1984 
Alain Junior Ollé Ollé* mf 1987 

UtgÅenDe seDan fÖRRa säsongen
Thomas Olsson mf 1976 Lån fr IFK Göteborg
Haris Radetinac mf 1985 Fri – Mjällby AIF
Etuwe Prince Eboagwu mf 1986 Fri – IK Brage
Steinar Strømnes b 1987 Fri – ?
Daniel Svärd f 1990 Fri – Motala AIF
Pontus Karlsson mf 1983 Fri – ?
Axel Konradsson mf 1991 Fri – ?
Eric Jangholm Melin b 1990 Fri – ?

 ÖRebRo sk 

För bara två år sedan hade ÖSK en 
stark kärna i laget. En säsong utan 
missöden gav då en tredjeplats. 
Sedan dess är de flesta korten 

I tablåerna har nyförvärv märkts med asterisk (*).

publiksiffrorna ger en antydan om 
klubbarnas ekonomiska situation. 
Bortfall gentemot budget är ofta 
mycket kännbart. Kalmars arenabyg-
ge gav en fördubbling till en nivå som 
för KFF:s del påminner om 1950-ta-
let. Norrköpings återkomst lockade 
också stora skaror. Stockholmsla-
gen repade sig. elfsborg ökade med 
backade trots det 6,5 mkr i bokslu-
tet. Malmö svek sina anhängare inför 
Champions leaguekvalet. även öre-
bro gick bort sig och gjorde sina fans 
besvikna. Mjällbys minskning pekar 
på problemen med att locka publik 
från en hel region. totalt sett steg 
snittet från 6 518 till 7 326. Halm-
stad och trelleborg åkte ur, Åtvida-
berg och GIF Sundsvall ersätter. det 
bytet är ungefär likvärdigt.

AIK 13 865 +1 940
Malmö FF 12 388 –2 806
Helsingborgs IF 11 203 +750
IFK Göteborg 10 849 +360
IF Elfsborg 10 029 +1 606
Djurgårdens IF 8 671 +1 493
Kalmar FF 8 094 +3 809
IFK Norköping 7 794 +2 487
Örebro SK 7 400 –304
GAIS 5 933 +1 267
Gefle IF 4 286 +786
Halmstads BK 4 240 +–0
Mjällby AIF 3 613 –767
BK Häcken 3 249 –673
Syrianska FC 2 852 +165
Trelleborgs FF 2 757 –154

publikligan  
2011

Malmö FF sitter på de mest värdeful-
la säljbara spelarna.  Helsingborgs IF 
har den största utvecklingspotentia-
len. Bli därför inte förvånad om HIF 
trots allt försvarar sitt SM-guld.

Malmö FF 69,0 mkr 8
Helsingborgs IF 47,0 mkr 8
IF Elfsborg 44,0 mkr 4
IFK Norrköping 34,0 mkr 6
Kalmar FF 38,0 mkr 8
IFK Göteborg 31,5 mkr 7
Åtvidabergs FF 29,0 mkr 8
GAIS 26,0 mkr 6
Örebro SK 26,0 mkr 7
AIK 23,0 mkr 5
Djurgårdens IF 21,5 mkr 8
Gefle IF 21,0 mkr 4
BK Häcken 19,0 mkr 6
GIF Sundsvall 15,0 mkr 5
Syrianska FC 10,0 mkr 4
Mjällby AIF 8,0 mkr 3

MFF:s värde åtta  
spelare för 69 miljoner

Spelare

helsingborgs spelare firar SM-guldet. klubben 
vann dubbeln förra året och mycket tyder på 
att man kommer att trona överst i den all-
svenska tabellen även efter 2012 års upplaga 
av allsvenskan.

bortblandade och ÖSK har lyckats med det säll-
synta att sitta med Svarte Petter på full hand. Att 
satsa på två lika dåliga målvakter är ingen lysande 
idé. Försvaret är stabbigt och framåt domineras 
det tidigare så rätlinjigt spelande laget av individu-
alister som tutar och kör med sikte på en framtid 
utomlands. Krisvarning.

säLJbaRa
Peter Samuelsson* f 1981 6,0 mkr
Daniel Bamberg* mf 1984 6,0 mkr
Armend Alimi* mf 1987 4,0 mkr
Tobias Grahn mf 1980 4,0 mkr
Valdet Rama f 1987 2,0 mkr
Marcus Astvald hy 1990 2,0 mkr
Emil Berger mf 1991 2,0 mkr

pÅ tiLLväxt (<2.000.000)
Christoffer Wiktorsson* b 1989 
Kushtrim Lushtaku f 1989 
Eidur Aron Sigurbjörnsson b 1990 
Denis Abdulahi mf 1991 
Boris Lumbana b 1991 
Josef Ibrahim f 1991 
Ahmed Yasin f 1991 
William Atashkadeh f 1992 
Karl Holmberg f 1993 
Ilir Berisha* mb 1991 

inventaRieR (<500.000)
Samuel Wowoah vb 1976 
Magnus Wikström mb 1977 
Patrik Anttonen hb 1980 
Jonas Sandqvist* mv 1982 
Andreas Haddad f 1982 
Tomer Chencinski* mv 1984 
Tommy Wirtanen hb 1983 
Patrik Haginge b 1985 
 
UtgÅenDe seDan fÖRRa säsongen
John Alvbåge mv 1982 Fri – IFK Göteborg
Simon Nurme mv 1982 Fri – ?
Peter Rosendal mv 1988 Fri – ?
Nordin Gerzic mf 1983 IFK Göteborg
Paulinho f 1986 Kvar i Brasilien
Erik Nilsson f 1989 Fri – Degerfors IF
Robin Staf f 1986 Fri – Ängelholms FF
Johannes Skoglund f 1989 Fri – Kolsva IF
Per Johansson mf 1989 Fri – BK Forward
Riku Riski mf/f 1989 Fri – Hønefoss BK
Brunet Hay Pino f 1984 Fri – Deportes 

Quindío
Magnus Kihlberg mf 1973 Slutar
Fredrik Nordback mf 1979 Slutar
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Färsk demoskop: djurgården  
toppar varumärkesligan

20 IdrottSKlUBBarNa Med StarKaSt varUMärKe

KärNvärdeN HoS de tIo StarKaSte varU -
MärKeNa BlaNd SveNSKa IdrottSKlUBBar:

djurgården: Passion, tradition, samhälls engagemang och järnvilja.

aIK: Passion, stolthet och tradition.

IFK Göteborg: Passion, professionalism och kamratskap.

Malmö FF: Öppenhet, professionalism och vinnarinstinkt.

Hammarby IF: Rötter, ambition, gemenskap, respekt och kärlek.

Färjestads BK: Målmedvetenhet, trovärdighet och professionalism.

Helsingborgs IF: Varumärkesarbetet pågår, står klart till säsongstart.

Hv 71: Bygdens lag, nyfikenhet, ungdoms inriktning och vinnarinstinkt.

Frölunda Indians: Mod, passion och gemenskap.

Brynäs IF: Stolthet, hunger, engagemang och gemenskap.

Demoskop har på uppdrag av Sport & Affärer
frågat svenska folket vilka tre svenska idrotts-
klubbar de anser har det starkaste varumärket.
Vi utformade frågan på det sättet för att de 
som svarat inte enbart skulle lyfta fram sitt 
eget favoritlag. Undersökningen blir årligt 
återkommande och resultatet publiceras varje 
år i nr 1.

Undersökningen är genomförd inom ramen för Demo-
skops telefonomnibus. 

Urvalet i undersökningen gjordes med Demoskops 
standard för telefonnummerbaserade befolkningsurval. 
Urvalet är riksrepresentativt och kan sägas utgöra ett mi-
ni-Sverige. 

Resultaten baseras på 1 017 genomförda intervjuer 
med personer i åldrarna 18–89 år. Urvalsprincipen är 
densamma som i Demoskops månatliga väljarundersök-
ningar som publiceras i Expressen, vilket innebär att ur-
valet är riksrepresentativt vad gäller kön, ålder och geo-
grafisk tillhörighet. Sägas bör att en avståndsmarginal 
under 3% inte kan anses vara statistiskt säkerställd så 
varumärkesmatchen mellan DIF och AIK kanske ändå 
måste avgöras på straffar. Styrkan i en klubbs varumär-
ke kan sägas bestå av en blandning av geografisk hem-
hörighet, historia/tradition och de sportsliga resultaten. 
Många supportrar har en personlig relation till sin klubb 
och den yttrar sig på olika sätt. Klubbarna själva försöker 
idag att förklara sin identitet genom att lyfta fram ett an-
tal kärnvärden. Sport & Affärer frågade de tio klubbarna 
som toppar Demoskops varumärkeslista om just deras 
kärnvärden och svaren redovisas nedan. 

text GuStaf Berencreutz

– Fantastiskt kul att vi toppar 
någon lista dessa dagar och att 
hårt arbete betalar sig! Vi har 
jobbat hårt, delvis i motvind 
med vårt varumärke och satsat 
mycket på sociala samhällsinsat
ser och ungdomarna. Det som 
jag tror betalar sig är också vår 
samordning och våra aktiviteter 
mellan klubbens olika sektioner. 
Det stärker hela varumärket.

Här är IdrottSKlUBBarNa 

Med StarKaSt varUMärKeN 

eNlIGt deMoSKop:

HUr vIll dU KoMMeNtera  
reSUltatet av Sport & aFFärerS 
varUMärKeSUNderSöKNING?

 1. DJURgÅRDen  17,0% 

 2. aik  16,7% 

 3. ifk gÖteboRg  15,7% 

 4. maLmÖ ff  10,1% 

 5. hammaRby  7,9% 

 6. fäRJestaD  5,5% 

 7. heLsingboRgs if 2,9% 

 8. hv71  2,9% 

 9. fRÖLUnDa  2,7% 

 10. bRynäs  1,8% 

 11 . LeksanD  1,7% 

 12. moDo hoCkey  1,4% 

 13. gais  1,1% 

 14. skeLLefteÅ aik  1,0% 

 15. LULeÅ hoCkey  0,8% 

 16. LinkÖping hC  0,5% 

 17. kaLmaR ff  0,4% 

 ÖvRiga kLUbbaR tot. 9,8% 

– Detta känns mycket till
fredsställande men inte helt 
oväntat. IFK Göteborg har  
en stark historia som en 
framgångsrik förening. Vi 
har genom tiderna lyfts fram 
som folkets lag. Vi vårdar 
varsamt vårt varumärke 
tillsammans och till gagn 
för supportrar , media och 
sponsorer.

Seppo vaihela, klubb -
direktör i IFK Göteborg

annela Yderberg , vd i aIK  
Fotboll aB (fram till april i år)

– Vi har av tradition haft 
många anhängare. Vi har 
många sektioner och många 
medlemmar i ett flertal olika 
idrotter. Sett över lång tid 
har vi haft stora framgångar. 
Trodde vi skulle toppa  
den här listan.

– Jätteskoj. Djurgården är en stor 
klubb med stor upptagning inte 
enbart i Stockholm. Mycket beror 
givetvis på traditionen och våra stora 
sportsliga framgångar genom alla år.

Mats larsson, ordförande 
i djurgården Hockey

tommy Jacobsson,
ordförande djurgården 

Fotboll

Kontakta oss för annonsbokning eller tips:  
kontakt@sportaffarer.se eller gå in på www.sportaffarer.se

Distribueras med riksupplagan av Dagens industri. Utgivning vecka 26. Materialdag 10/6.

Innehåller allt om  
sommarens idrottsevenemang!
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Boka plats i
Sport & Affärer

Sommar



Läs mer och registrera dig på scandichotels.se/sport

Att sova på ett golv i en skol- eller gymnastiksal har säkerligen sin charm. Men 
när det handlar om att sova gott och vakna utvilad inför en viktig match eller 
tävling har Scandic ett ordentligt övertag. Prisskillnaden är dessutom minimal. 
Med Scandics sportkort får du och ditt lag våra allra bästa priser. Gör ett smart val 
nästa gång det är dags för turnering eller träningsläger. Sportkortet är helt kost-
nadsfritt och ger dig och ditt lag bästa förutsättningarna för att prestera på topp. 

COACHENS 

SMARTA VAL

Läs mer och registrera dig på scandichotels.se/sport

SPORTS CARD
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Boka 20–22 november i almanackan, då är det dags för alla er 
som arbetar och brinner för att förbättra förut sättningarna för 
bad och idrott i Sverige att träffas. Byt erfarenheter, kika på 
senaste tekniken och inspireras.

I juni släpper vi seminarieprogrammet – håll utkik på vår 
webbplats: www.traffpunktidrottsmiljo.se 

ETT FORUM FÖR 
ALLA ER SOM 

GÖR DET MÖJLIGT
GÖTEBORG | 20–22 NOVEMBER 2012

En stor andel kvinnor idrottar på 
motions nivå – se bara på jogging och 
fitness trenden. En stor andel av våra 
mest framgångsrika elitidrottare är 
också kvinnor både inom lagsporter 
och inom individuella idrotter. Men 
när det gäller chefer, främst VD och 
för säljnings chefer, är det sämre ställt 
med representationen. Därför star-
tade bransch organisationen Svenskt 
Sport forum i januari 2011 Divas – 
Diverse Arena in Sport. Divas är ett 
nätverk för kvinnor på ledande posi-
tioner i svenska sportbranschen. 

Divas har för närvarande drygt 100 
medlemmar – kvinnor som jobbar på 
medlemsföretagen i Svenskt Sport-
forum. Arbetet i nätverket leds av Jen-
ny Tirén Berg och styrgruppen hon 
leder består av Kajsa Claesson, vice 
försäljningschef på Stadium, Tina Ro-
lén, marknadschef sport style på Adi-

Fler kvinnliga chefer i sportbranschen!
25 procent kvinnor på ledande 
positioner i sportbranschens 
företag inom 5 år – ett tufft men 
möjligt mål för nya nätverket 
Divas. Föreläsningar, utbild-
ningar och ett mentorprogram 
är viktiga ingredienser i detta 
lagarbete.

das och Anna Gustafsson, chef inter-
na varumärken textil på Intersport. 

Rätt könsfördelning  
vägen till kunder
- Vårt mål är att fler kvinnor gör kar-
riär inom sportbranschen. Främst är 
det på platserna som VD och försälj-
ningschefer som vi vill ha fler kvinnor. 
Målet är 25 procent inom 5 år, och på 
sikt förstås 50 procent. Med rätt köns-
fördelning i ledningen kan våra med-

lemmar bäst möta kundernas behov, 
säger Jenny Tirén Berg.

Det sker genom ett lagarbete, där 
medlemmarna i nätverket stöttar, 
inspirerar och utvecklar varandra. 
Dessutom träffas man och lyssnar till 
kompetenshöjande och inspirerande 
föreläsningar. En av dessa har varit 
Tina Thörner som verkligen vet hur 
det är att göra karriär i motorsportens 
synnerligen mansdominerade värld. 
Ett annat exempel är Meg Tivéus, en 

av Sveriges mest framgångsrika kvinn-
liga företagsledare. 

– I höst ska vi starta ett mentor-
program. Där behöver vi både män 
och kvinnor från olika branscher som 
på olika sätt kan stötta medlemmar-
na i Divas på vägen uppåt. Dessutom 
har vi planer på ett stipendium till en 
kvinna som jobbar i branschen och 
som har förutsättningar för att göra 
karriär, säger Jenny Tirén Berg.

Årets kvinna inom  
svensk sportbransch korad
På swesport i januari delade Divas 
även ut priset ”Årets kvinna inom 
svensk sportbransch” till Eva Karls-
son, VD för Houdini. 

– Vi vill lyfta fram en intressant kvin-
na som är en bra förebild. Eva har 
gjort ett fantastiskt arbete och det är 
roligt att hon får uppmärksamhet för 
det, säger Jenny Tirén Berg. 

Det finns ingen motsvarighet till 
Divas internationellt, utan Jenny och 
hennes kollegor går i bräschen. Men 
det finns enskilda företag som kan 
ge inspiration. Ett av dessa är Bur-
ton, den världsledande aktören inom 
snowboardbranschen, som har kvinn-
lig VD och som satsar på kvinnors ut-
veckling. 

text joachIM von StedInGk

Årets kvinna inom svensk sportbransch utsågs i janu ari. från vänster jämställdhets minister nyamk o 
Sabuni, vinnare n eva karlsso n, houdini Sports   wear och jenn y tirén Berg, informa tions ansvarig Svenskt 
Sport forum och projektledare för divas.
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Målet är 
25 procent 
inom 5 år
Jenny tiRén beRg

”

I all tysthet växer sakta ett mycket 
spännande idrottsprojekt fram i 
Malmö. Det har namnet World Vil-
lage of Women Sports, förkortat 
WVOWS. Det är ett tänkt sportcen-
trum med inriktning på forskning, 
utveckling och träning. Målgruppen 
är kvinnliga idrottare.

Bakom detta kvinnoprojekt står två kapital-
starka herrar. Kent Widding Persson, som 
gjort sig en förmögenhet på hudvårdspro-
dukter och länge varit storsponsor av LdB 
FC Malmö, damfotbollens svenska mästare 
de två senaste åren. Samt IT-entreprenören 
Dan Olofsson, ännu rikare och mera känd.

Bakgrunden är enligt tillskyndarna att 
damidrotten i Sverige inte bedrivs utifrån 
ett kvinnoperspektiv. Forskningen på trä-
ningsmetoder, skador och nutrition är ut-
vecklad för män och det innebär ett stort 
problem, har Kent Widding Persson fram-
hållit i en intervju. Nu ska det bli ändring 
på det! 

Tillkomsten av WVOWS ses som en am-
bitiös satsning där idrotten, näringslivet och 
den akademiska världen ska mötas för att 
skapa bättre förutsättningar för kvinnliga 
idrottsutövare. I bästa fall ska den minska 
den ojämlikhet, som en del menar präglar 
svensk idrott.

Verksamheten ska bedrivas i en icke 
vinstgivande stiftelse. VD är Malin Eggertz 
Forsmark, ordförande i Svenska Gymnatik-
förbundet. Hon kallar satsningen världsu-
nik. Under alla omständigheter är det med 

planerade 100 000 kvadratmeter ett stort 
projekt. Och ribban har lagts högt. I stif-
telsens vetenskapliga råd ska sitta forskare 
från hela världen.

Bland mycket annat som ska genomför-
as är utvärderingar av hållbara förutsätt-
ningar för kvinnors idrott i förhållande till 
social integration. Förhoppningen är att 
WVOWS ska bidra till ett långtgående sam-
arbete inom idrottsvetenskaplig forskning i 
Öresundsregionen.

WVOWS ska enligt planerna integre-
ras med bostäder, kontor och restauranger 
och utgöra en ny positiv miljö med Malmös 
näst högsta hus Kronprinsen som närmas-
te granne.

Så långt är allt gott och väl. Ambitionerna 
är det inget fel på. Sedan återstår bara den 
krassa verkligheten. Efter det att de första 
skisserna lämnade ritbordet har ekonomi-
krisen bromsat upp investeringsviljan. Flera 
tilltänkta partner har dragit sig ur projektet. 
Det är svårt att hitta byggare. Tidsplanen 
måste göras om och markanvisningsavtalet 
är i fara. Någonting konkret måste hända 
innan sommaren. I annat fall finns risken 
att drömmen går i kras. 

Går drömmen i kras?

Uno gRÖnkvist, 
författare och 
SponSrInGSexper

tIdIGare enGaGerad InoM 
rf, fotBollförBundet och
volleYBollförBundet.

UNo KoMMeNterar, KvINNlIGa CHeFer



Går drömmen i kras?
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Närmast överraskande starkt. 
Så är läget för svensk ridsport 
inför OS i London i sommar. 
Rolf-Göran Bengtsson jagar 
guldmedaljen i hoppning, men 
också dressyr och fälttävlan har 
klara medaljchanser. 

Trots att svensk ridsport har 
en unik position i världen som 
folksport så finns de senaste 
åren ändå ett tapp just på 
breddsidan. Så Bengtsson-effek-
ten kommer som på beställning. 

Just nu seglar svensk ridsport på 
Bengtsson-effekten. För första gången 
någonsin ligger en svensk ryttare etta 
på världsrankingen. 

Historisk blev Rolf-Göran redan i 
Madrid i somras. På startfältets mins-
ta häst – 162 cm över manken – och 
den äldsta – 16 år. Men Ninja La Silla 
har en framåtanda som få. Och nu har 
svenska folket sagt sitt, på Idrottsgalan 
gick Jerringpriset för första gången till 
en ryttare. Och med en jättemarginal, 
hela 44 % röstade på pågen från Söd-
ra Sandby. 

Jerringpriset en skrällseger
Rolf-Göran Bengtsson, 49, växte upp 
i Södra Sandby ett stenkast från häst-
metropolen Flyinge. Idag bor han i 
Tyskland, nära kontinenten och de 
internationella stortävlingarna. Hans 
samarbetspartner, miljardären och 
hästuppfödaren Alfonso Romo från 
Mexico, förser honom med superhäs-
tar.

Jerringpriset ledde till en animerad 
debatt i media och på bloggar. Bengts-
son, vem är det? Hur kunde han ta en 
sådan skrällseger? Borde inte hästen ha 
fått det istället, den gör ju jobbet? Le-
dande sportreportrar blottade sin okun-
nighet om hästhoppning. De lär få läsa 
på inför London.

Rolf-Göran Bengtsson är rätt låg-
mäld, gör inte så mycket väsen av sig 
själv. Men han är en förebild för varen-
da ryttare och idrottsman. Jobbar hår-
dare än de flesta, alltid ödmjuk och inga 
som helst divalater. Han beundras över 
hela världen inte minst för sin unika för-
måga att plocka upp häst efter häst till 
de högsta klasserna. Därför gladdes hela 
ridsportvärlden med Rolf-Göran över 

guldet i Madrid. 
I världseliten står ridsporten star-

kare än på länge, men på breddsi-
dan ser det inte riktigt lika ljust ut. 
Ridsportförbundet bildades lagom 
till Sommar-OS i Stockholm 1912 
när ridsporten för första gången fanns 
med på det olympiska programmet. 
Men inför 100-årsjubileum kommer 
den ena rapporten efter den andra om 
ridskolornas ekonomiska problem. 
Även om ridsporten fortfarande för-
svarar sin plats som Sveriges andra 
största ungdomsidrott så har förbun-
det tappat medlemmar. Inför jubileet 
tas nu krafttag. 

– 2012 ska vi vända trenden, säger 
Anders Mellberg bestämt. Så Bengts-
son-effekten kommer som på beställ-
ning. 

I början av januari gick startskot-
tet för en rekryteringskampanj där 
landet 930 ridklubbar ska ragga nya 
medlemmar. 

– Vi har haft en fantastisk konferens, 
alla ser väldigt positivt på detta, säger 
Mellberg. 

nu ska medlemstappet vända
RF har inte riktigt bra koll på statis-
tiken. Totalt sett är medlemstappet är 
inte så stort. Men trots att svenskar-
na motionerar mer och mer ökar inte 
klubbarnas medlemsantal i samma 
utsträckning. Fler och fler idrottar på 
egen hand, och vi tappar de nya som 
aldrig blir medlemmar, säger Riksi-
drottsförbundets ordförande Karin 
Mattsson Weijber, själv aktiv ryttare 
och fostrad i ridsporten. 

– Jag är själv ett sådant exempel, sä-
ger Anders Mellberg, just är tillbaka 
efter en lång härlig ridtur i solen med 
15-årige Hoffa. 

– Jag äger en halv häst och rider flera 
gånger i veckan. Men jag rider inte på 
ridskola och tävlar inte. Därför finns 
det ingen riktig anledning för mig att 
vara med i en ridklubb utan jag ut-
vecklar min ridning i min egen takt 
med olika tränare.

Barngrupperna minskar. Men rid-
sporten har en unik sits, och lockar 
medlemmar i alla åldrar. I dagens 
moderna samhälle måste ridklubbar-
na erbjuda lite mer och tala om VAR-
FÖR man ska bli medlem. 

– Det ska vi göra nu! Och så ska vi 
bland annat rekrytera sådana som jag, 
säger Anders Mellberg.

Trenden är att fler skaffar egen häst 
och gör det snabbare. Förr red man i 
många år på ridskola innan man våga-
de ta steget att skaffa egen häst. 

– Klivet från ridskolorna över till 
egen häst är lite för stort. Hur gör vi 
ett koncept där vi kan behålla den som 
har egen häst lite längre? Kanske kan 
hästen gå lektions en dag i veckan, då 
skulle ännu fler kunna ha egen häst, 
säger Anders Mellberg. 

– Men tittar vi ut över världen så har 
Sverige en unik position, konstaterar 
han. Inget annat land har en sådan 
bredd som vi har, inget land i Europa 
utom möjligen Finland med sina 350 
ridklubbbar. 

osmedaljer ska ge sponsorpengar
Även om sponsorintäkterna ökat med 
20 procent sedan 2009 så kommer 
bara 10 % av förbundets totala intäk-
ter från sponsorsidan. Medan fotbol-
len drar in 35 % av sina intäkter via 
sponsorer. 

– Vi ska ha en huvudsponsor och 
4–6 förbundssponsorer. Idag har vi 
bara två, men (jag) vi för diskussio-

Bengtsson-effekten lyfter ridsporten

FaKta oM SveNSK rIdSport

550 ridskolor
930 ridklubbar
160 000 medlemmar
250 000 Ridhästar

11 000 ideella förtroendevalda, 
i klubbstyrelser med mera och 
2000 anställda

•  Sveriges näst största ungdoms-
idrott efter fotbollen

•  8 miljoner ridtimmar genomförs 
varje år på ridskolorna

•  125 000 motions- och lektions-
ryttare

•  Nära 30 000 har tävlingslicens
• Stor handikappidrott – ca 4 000 

ryttare med funktionshinder rider
•  700 ungdomsledare genomgår 

utbildning varje år
•  Yrkesutbildning för ridlärare, 

ridinstruktörer och hästskötare
•  Hipplogisk högskoleutbildning på 

Flyinge, Strömsholm och vången 
tillsammans med SLU 

Huvudsponsor: Agria
Förbundssponsorer: VW och ATG
partners eller grensponsorer. 
Kavli, Mountain Horse

foto roland thunholM

karin Mattson 
weijber

anders Mellberg

10 INterNatIoNella  
rIdSporttävlINGar I SverIGe 2012-01-17

Feb 23–26 Göteborg Horse Show, Scandinavium, Göteborg
 Rolex FEI World Cup, Världscupens Europafinal i hoppning
 Reem Acra FEI World Cup Dressage, Europafinal i dressyr
 www.goteborghorseshow.com

30/3–1/4 Grevagården, Skövde
 Hoppning. Internationell tävling  
 för juniorer och ponnyryttare 

1 april Vedemaritten, internationell distansritt 80 km
 Skånska Distanssällskapet

Maj 26–27 Norrköping Horse Show
 Internationell Dressyr CDI***

Juni 7–10 Strömsholm Internationell dressyr CDI***

Juni 30 Uppsalaritten Internationell distransritt 120 km

Juli 12–15 Falsterbo Horse Show
 Internationell hoppning och dressyr  
 med Nations Cup i hoppning,
 Svenskt Derby i hoppning, 
 www.falsterbohorsehow.se

Aug 10–12 Malmö City Horse Show
 Young Rider-EM I fälttävlan på Ribersborg

31/8–2/9 Henriksdal Internationell hoppning  
 för juniorer och ponnyryttare

30/11–2/12  Stockholm International Horse Show i Globen
 Internationell dresssyr, hoppning och fyrspann
 Reem Acra FEI World Cup Dressage
 www.stockholmhorseshow.com

ner med ett par nya. Det handlar om 
energi, bank och telecom. Jag räknar 
med minst två sponsorer till under 
jubileumsåret och vi pratar om någ-
ra miljoner in, säger Anders Mellberg. 

Det handlar inte bara om den övers-
ta eliten, fler och fler sponsorer vill 
komma åt bredden. 

Ett exempel på det är VW som läg-
ger en del till förbundet men också 
går in i olika evenemang som SM och 
Globen. VW har också tillsammans 
med våra sponsorer varit med på en 
roadshow på 39 olika platser i Sverige 
med nära 3 000 deltagare. 

Frågan är om OS-medaljer kan 
locka fler sponsorer efter London, för 
Anders Mellberg har lovat Olympiska 
Kommittén minst tre ridsportmedal-
jer i OS. 

– Bengtsson-effekten är bra för rid-
sporten tycker Karin Mattsson Weij-
ber. 

Det har hänt något nytt, man ser 
ridsporten mer som en idrott. Och 
Rolf-Göran var verkligen med i dis-
kussionerna om bragdguldet. Vi är fler 
och fler som har fått upp ögonen för 
Rolf-Göran Bengtsson och som har 
börjat följa hans tävlande. 

Karin Mattsson Weijber är fostrad i 
ridsporten sedan unga år. Hon börja-
de på ridskola, gick ungdomsledarut-
bildningar och skaffade egen häst. Så 
småningom blev hon styrelseledamot 
på central nivå. 

– Jag har aldrig slutat rida, och i dag 
har jag egen häst igen. Det började på 
ridklubben i Östersund och det jag 
har lärt mig som människa genom 
ridsporten är ovärderligt. Det har fak-
tiskt också lett fram till det jobb jag 
har i dag. 

text teSSIe SjöStedt

teMa HäStSport
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Kort oM  
travSporteNS HIStorIa
Travet föddes på landsbygden när bönder tävlade om att komma först till 
kyrkan på söndagarna.

Jägersro invigdes år 1907 som Sveriges första landbana 1923 hävs tota-
lisatorförbudet i Sverige. Den viktigaste milstolpen i svensk travsports 
historia. Solvalla invigs 1927 och tar snart över Brunnsvikens roll som 
huvudstadens travbana. Travsporten expanderar 1936 när banorna Fär-
jestad, Åby, Östersund och Årjäng öppnas.  
 
KURIOSA:

NÅGra rIKa KäNdISar SoM GIllar trav/Galopp
Rune Andersson. Mellby Gård. 
Bengt Ågerup. Q-med. 
Margareta Wallenius–Kleberg. Soya-koncernen. 
Christer Brandberg. Axis. .
Benny Andersson. Abba, Littlestar. 

De flesta människor tänker ome
delbart på pengar när de hör ordet 
trav. Det är kanske inte så konstigt 
eftersom travsporten och pengar 
så att säga går i hand i hand. 
travet är onekligen ett spel och en 
stor källa för spänning med möjlig
het att vinna eller förlora pengar. i 
år kommer atg och svensk trav
sport att dela ut 52 nya miljoner 
till travsportens aktiva 2012. Där
med kommer prispengar och premi
er i år att nå 988 miljoner kronor, 
en ökning med drygt fem procent 
jämfört med 2011. Utövarna anser 
dock att trav och galopp är mer än 
enbart pengar.

AB Trav och galopp, ATG, hade en 
bra utveckling ifjol. Omsättningen på 
drygt 13 miljarder kronor är ett nytt 
spelrekord för åttonde året i rad. Det 
är en ökning med 2,4 procent, konsta-
terar ATG:s vd Remy Nilson.

Hela ATGs överskott, cirka 1,6 mil-
jarder kronor årligen, går tillbaka till 
hästsporten.

Travsportens 900 tävlingsarrang-
emang besöks varje år av drygt 1,4 
miljoner besökare. Svensk Travsport 
arrangerar travtävlingar på 33 banor, 
som får anordna spel.

Banorna är belägna från Jägers-
ro (Malmö) i söder till Peabtra-

remy nilson är vd på atG.

ATG:s VD: travåret 2011 ett verkligt lyft!

vet (Boden) i norr. Det finns även 
planer på nya banor och spelformer.

– Åby i Göteborg har precis invigt en 
ny arena. Solvalla har liknande planer 
på gång i Stockholm. På spelsidan har 
vi precis startat V86 som nytt onsdags-
spel på Solvalla, berättar Remy Nilson.

Han medger att trav visserligen inte 
tillhör RF-familjen, men ur ett sports-
ligt perspektiv anser Remy Nilson att 
det är jämförbart med all annan häst-
sport när han får frågan om travspor-
ten är en idrottsgren i traditionell me-
ning.

– Likaväl kan man dra paralleller 
exempelvis till motorsport, betonar 
Remy Nilson.

Enligt honom består största utma-
ningen i framtiden av att kunna hänga 
med i urbaniseringen och göra trav-
sporten till en stark del även av stor-
stadsområdena.

– Därmed avser jag inte bara are-
nor utan förmågan att utveckla spor-
ten i sin helhet. En annan utmaning 
är att utveckla tävlingarna  till starka-
re event, som drar en bredare och ny 
publik. Det är nödvändigt för att, inte 
minst, rekrytera nya hästägare och 
skapa nya intäkter, säger Remy Nil-
son.

För Sverige var trav-året 2011 en-
ligt Remy Nilson ett verkligt lyft rent 
sportsligt trots ett obehagligt fall av 

fusk när trav-Sverige ifjol skakades 
av en dopningsskandal. Inom tra-
vet tas det, enligt AGT, varje år cirka 
3 600 dopingprov.

– Det känns naturligtvis kymigt, 
när vi ibland får dessa idiotiska affä-
rer på halsen på hemmaplan, när vi är 
världsledande. Frankrike har en star-
kare bredd i kraft av överlägsen eko-
nomi, men i sportslig kompetens är vi 
i fatt. Inom djurskydd och fair sport är 
vi ledande i världen. Det är roligt att 
våra stenhårda regler för varje år får 
mer gehör i övriga hästsportvärlden, 
konstaterar Remy Nilson.

Sponsringen inom trav- och ga-
loppsporten är enligt Remy Nilson på 
gränsen till helt outvecklad, men nu 
ska fokuset riktas även på sponsring. 

Enligt honom får varje ung män-
niska, som gärna vill börja med trav-
sporten en unik möjlighet för att ar-
beta nära vederbörandes favoritsyssla 
under rimliga och bra förhållanden. 

– Ofta försvinner våra bästa hockey- 
och fotbollsspelare till andra länder. 
Våra bästa travtränare och kuskar är 
kvar i Sverige. Det är ett starkt kvitto 
med tanke på landets storlek, under-
stryker Remy Nilson.

Spel på hästar har enligt Remy Nil-
son en unik position i den svenska 
spelmarknaden. Det står för ca 30 
procent av allt spel. 

– Sett ur ett internationellt perspek-
tiv är det bara Frankrike och Hong 
Kong som slår oss. Samarbetet mellan 
sport, spel och staten under ATG:s 
hatt är utmärkt. Vi försöker hela tiden 
berätta om detta  och känner numera 
ett brett och starkt politiskt stöd. Men 
det är något vi måste försöka bättra på 
hela tiden, fastslår Remy Nilson.

Omkring 20 000 travhästar tränas i 
Sverige. Det är varmbloden som do-
minerar. Runt 90 procent av de cir-
ka 9 000 lopp som körs varje år är för 
varmblod. Kallbloden tävlar företrä-
desvis i norra Sverige. 

text Markku BjörkMan

pUBlIKSIFFror 2011
totalt antal besök på travbanorna:  
1 453 940 
publiksnitt: 1 575 (1 591) 
v75: 388 253 åskådare 
publiksnitt v75: 6 580 (6 340) 

pUBlIKSIFFror tIo I topp
1. Elitloppet, Solvalla: 27 314 
2. Sweden Cup, Solvalla: 21 738 
3. Sundsvall Open Trot, Bergsåker: 17 677 
4. Gentlemannadagen, Jägersro: 16 039 
5. V75 (23 juli), Axevalla: 14 867 
6. V75 (9 juli), Halmstad: 14 825 
7. Olympiatravet, Åby: 14 620 
8. Hugo Åbergs Memorial, Jägersro: 13 523 
9. Sprintermästaren, Halmstad: 12 853 
10. Årjängs Stora Sprinterlopp, Årjäng: 12 607
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travetS SpelForMer
v75 går ut på att hitta vinnaren i 7 lopp. Vinstutdelning på 7-6-5 rätt. 
v86 går ut på att hitta vinnaren i 8 lopp. Vinstutdelning på 8-7-6 rätt. 
v64 går ut på att hitta vinnaren i 6 lopp. Vinstutdelning på 6-5-4 rätt. 
v65 går ut på att hitta vinnaren i 6 lopp. Vinstutdelning på 6-5 rätt. 
v5 går ut på att hitta vinnaren i 5 lopp. 
v4 går ut på att hitta vinnaren i 4 lopp. 
v3 är ett spel som går ut på att hitta vinnaren i 3 lopp. 
dagens dubbel går ut på att hitta vinnarna i 2 särskilda lopp. 
lunch dubbel går ut på att hitta vinnarna i 2 särskilda lopp som går  
på vardagar under lunchtid både på trav eller galoppbanorna.  
trio går ut på att hitta 1:an, 2:an och 3:an i samma lopp. 
trio med flex är ett enklare sätt att spela Trio. 
tvilling går ut på att hitta de två hästar som är 1:a och 2:a i mål i ett lopp,  
oavsett ordningsföljd. Deltagaren spelar både Vinnare och Plats på 
samma häst med samma insats.

Källor: ATG, Svensk Travsport, Veckans Affärer

Björn Goop sveriges segerrikaste kusk 2011. 2202 starter,  
375 segrar och en vinstsumma på 35.921.676 kr.
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– Under förra året ökade vi vår totala 
omsättning från 246 mkr till 263 mkr. 
Vi är glada över ökningen på nästan 7 
procent och har goda förhoppningar 
om att den trenden kommer att fort-
sätta även i år, säger Svensk Galopps 
VD, Gunnar Werner till Sport & Af-
färer.

– Den samlade prissumman i svensk 
galopp under 2011 var 75 miljoner 
kronor. Hästägarna kan räkna med 
ytterligare ökning av prispengar år 
2012.  

– Vi kan glädjas åt att fler och fler 
människor har upptäckt vår sport. 
Riksgaloppen, som var en stor succé, 
fortsätter under 2012. Direktsänd-
ningarna med galopp i TV 4 sport  på 
onsdagar och söndagar har ökat upp-
märksamheten på sporten, förklarar 
Gunnar Werner.

ny nationalarena
ATG:s tilldelning av medel till ga-
loppsporten ökar därmed 6 Miljoner 
kronor under 2012 och kommer att 
uppgå till drygt 158 miljoner kronor. 
Under förra året inträffade även andra 
viktiga förändringar.

– Under 2011 sålde vi den mark, 
som Täby Galopp nu är belägen på 
till JM och Skanska. Vi har nu hittat en 
ny nationalarena för galoppen vid den 
vackert belägna Önsta Gård i Upp-
lands – Bro Kommun. Det hela 190 
hektar stora markområdet tar vi i be-
sittning i januari 2015, berättar Gun-
nar Werner.

konditionskrävande idrottsgren
JM och Skanska förvärvade i maj 
2011 markområdet för Täby Galopp-
bana, omfattande 50 hektar, för cirka 
200 Mkr. 

– Vi hoppas också kunna hitta andra 
former av samarbete för att utnyttja 
kapaciteten och välkomna även an-
dra företeelser som till exempel andra 
sportevenemang, expon, mässor, kon-
serter och festivaler, betonar Werner.

Han säger sig inte kunna tro att det 
finns någon som inte uppfattar ga-
loppsporten som en idrottsgren. Ga-
lopp är enligt honom världens största 
och snabbaste hästsport.

– Den utövas av idrottsmän på elit-
nivå. Det handlar om ryttarkonst, 
koncentration, kondition och muskel-

Galoppen firar 
omsättningsrekord
och ny arena

GaloppeNS SpelForMer:
vinnare. För vinst krävs att den häst 
vederbörande spelat kommer etta i mål. 
Om vinnaroddset är 4,60 får spelaren 46 
kronor tillbaka på satsade 10 kr. 
plats. För vinst krävs att den häst du 
spelat kommer etta, tvåa eller trea i mål. 
Komb. Komben är galoppens eget spel. 
Här gäller det att hitta ettan och tvåan i 
rätt ordning. 
trio. Det gäller att hitta de tre första häs-
tarna i rätt ordning och spelet är populärt 
tack vare de höga oddsen. 
v4 arrangeras främst under lunchen på 
torsdagar och söndagar. Här gäller det att 
hitta vinnarna i fyra förutbestämda lopp. 
lunchdubbel / dagensdubbel. Lunch-
Dubbel och Dagens Dubbel är Sveriges 
populäraste dagliga spelform och spelas 
bl.a under luncher. 
v5 påminner mycket om V4, men här ska 
spelaren pricka in vinnaren i fem förutbe-
stämda lopp.
v65 Här gäller det att hitta rätt vinnare i 
sex lopp, men det går att vinna pengar om 
spelaren bara har fem rätt. 
v3 Här gäller det att hitta vinnaren i tre 
lopp på programmet som utsetts till att 
vara V3-löpningar. 

vINStrIKaSte proFeSSIoNella GaloppträNareN UNder 2011
Med starter på svenska banor, både slät- och hinderlöpningar

tränare vinstsumma Bonussumma totalsumma 
Lennart Reuterskiöld Jr 5.418.895 519.011 5.937.906

SeGerrIKaSte rYttare pÅ täBY Galopp 2011

ryttare    Summa  Segerprocent
Jacob Johansen 3 834 554 18,0

vINStrIKaSte träNare pÅ täBY Galopp 2011

ryttare    Summa  Segerprocent
Patrick Wahl  4 040 311 14,0

vINStrIKaSte HäSt I SveNSK träNING 3/10 2011

Hingst  avk  v. avk  Sta  Seg  Summa
Most Welcome (GB), 1984, Be My Guest 30 11 134 15 1 907 542

Kort oM  
GaloppSporteNS HIStorIa
I Sverige förekom officiella kapplöpningar 
innan den svenska Jockeyklubben som 
etablerades 1890. En engelsman, Mr Heb-
don, sägs ha organiserat den första kända 
kapplöpningen på Göteborgs regemente. 
Enligt vissa källor var det så många som 
10 000 åskådare på plats. Redan 1867 
etablerades Allmänna svenska kapplöp-
ningssällskapet. 

oM SveNSK Galopp  
oCH deSS StrUKtUrer
Svensk Galopp består av två delar: Svensk 
Galopp – ideell förening och Svensk Galopp 
AB. Medlemmar i föreningen är Stockholms 
Galoppsällskap, Skånska Fältrittklubben 
och Göteborgs Galoppsällskap. Medlem-
marna i sällskapen tillsätter Svensk 
Galopps fullmäktige som i sin tur utser 
styrelsen i föreningen. Styrelsen i Svensk 
Galopp AB är densamma som i föreningen. 
Den dagliga verksamheten i Svensk Galopp 
återfinns i Svensk Galopp AB. 
Svensk Galopp är huvudorganisation 
för galoppsporten i Sverige och finns i 
Hästsportens Hus i Stockholm.

styrka. Manliga och kvinnliga jockeys 
rider på samma villkor. Och enligt en 
av våra mest framstående jockeyers; 
PA Gråberg, kan ett lopp vara lika an-
strängande som ett åk i störtlopp, be-
tonar Gunnar Werner.

Rigorösa kontroller
Inom ridsport görs cirka 400 tester 
och dopingprov på häst och cirka 50 
på ponny. Dessvärre har den svenska 
galoppsporten inte heller skonats från 
dopingfall.

– Våra dopingbestämmelser är ri-
gorösa, likaså våra dopingkontroller 
som genomförs kontinuerligt. Välbe-
finnandet för våra hästar finns i det 
absoluta högsätet. Naturligtvis kan vi 
bli ännu bättre, konstaterar Gunnar 
Werner. 

Enligt honom gäller det på längre 
sikt att utveckla galoppsporten till en 
av de tio mest medialt uppmärksam-
made sporterna i landet. 

Den som älskar att rida och vara 
med hästar finns enligt Gunnar Wer-
ner ingen annan hästsport som ger 
lika stora möjligheter att gå runt eko-
nomiskt eller till och med att gå med 
plus, som galoppsporten.

– Vederböranden kan ju faktiskt 
köpa en startklar häst för runt 30 000 
kronor. Vi har ca 1 300 hästar i träning 
som tävlar om ca 75 miljoner kronor 
om året plus uppfödarbonusar. Dess-
utom så finns det ofta ganska gott om 
arbetstillfällen och tränarna söker ofta 
ridhjälp, betonar Werner.

Många kommer enligt honom i 
kontakt med galoppen genom att hjäl-
pa till eller arbeta hos en tränare. Se-
dan kanske kan den intresserade börja 
med att rida amatörlopp.

– Det är också många som tycker 
om galopp men som inte själva vill 
eller kan rida i lopp. Som hästägare 
finns det också otaliga möjligheter 
att gå in på kostnadsnivåer från cir-
ka 1 000 kronor i månaden, förklarar 
Gunnar Werner.

Täby Galopp har utarbetat fyra så 
kallade sponsringspaket för företag 
som vill göra en annorlunda aktivi-
tet för sina kunder, återförsäljare eller 
medarbetare. Företagen kan sponsra 
ett speciellt utvalt lopp. 

text maRkkU bJÖRkman

Året 2011 var ett gott år för Svensk Galopp, säger 
organisationens VD, Gunnar Werner. Cirka 400 lopp 
genomfördes och runt 35 miljoner kronor delades ut i 
prispengar till aktiva inom sporten. Bara Täby Galopp 
omsatte cirka 55 miljoner kronor utöver prispengarna.

Vi kan 
glädjas åt 
att fler och 
fler män
niskor har 
upptäckt 
vår sport.
gUnnaR weRneR

”

Källor: Aktiebolaget Trav och Galopp, ATG, Idrottsforum, Svensk Galopp, Täby Galopp

FaKta
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hela Travsveriges rättigheter och säl-
ja sponsringspaket för enskilda banor.

Champions League inspirerar
ATG ruvar också på den starkaste 
kommersiella rättigheten i V75 som 
pågår året runt. Tillsammans med 
sponsringsbyrån S&B har Travspor-
tens elitserie paketerats med inspira-
tion från Champions League. I för-
ädlingen har det ingått att samla sex 
tävlingsdagar under konceptet ”Som-
martravet”.

– Under senare år har det lagts stort 
fokus på att kvalitetssäkra V75. Oav-
sett om du kommer till Boden eller Jä-
gersro ska man känna att det är V75, 
med samma invigning, priser, känsla 
och musik i arenan. Det är första ste-
get som kommer rulla ut med start i 
år. Nästa steg är att konceptualisera 
V75 ytterligare och skapa nya koncept 
likt Sommartravet.

Ökad insikt om målgruppen
Sponsorstrukturen kommer rymma 
en handfull företag på översta nivån 
”Nationell sponsor” eller i egenskap 
av ”Temapartner” för koncepten. V75 
får anses vara en oetablerade rättighet 
på sponsormarknaden med få sponso-
rer mot bakgrund av att den engagerar 

Travsporten är en komplex smältde-
gel av aktörer och intressenter. Sport 
och spel lever i symbios med dagliga 
travtävlingar sånär som på julafton. 
ATG kunde under 2011 – för åttonde 
året i rad – leverera ett nytt spelrekord 
med en omsättning på 13,1 miljarder, 
en ökning med 2,4 procent. Trots att 
spelkurvan pekar uppåt brottas spor-
ten med vikande publiksiffror, i syn-
nerhet vardagstravet. För att säker-
ställa publiktillströmningen inrättas 
nu en ny gemensam eventavdelning.

 – Behovet har funnits länge att lyfta 
travets evenemang och stötta travba-
norna i det arbetet. Svensk Travsport 
vill se till att det kommer fler till ba-
norna och att man behåller intresset 
för travsporten långsiktigt. ATG har 
tillsammans med sporten fantastiska 
rättigheter som man tidigare inte job-
bat koncentrerat med, säger Malin 
Flink Eldh, tf avdelningschef.

Den nya avdelningen omfattar fem 

Nyslipad eventavdelning på atG
teMa HäStSport

Miljömärktast

Hej!
Vi vill bara berätta att Skåne var den region 
som miljömärkte flest event i Sverige med 
Håll  Sverige Rents miljömärkning 2011. 
Bland de sju miljömärkta eventen i Skåne 
fanns  Båstad vinterbadarfestival, World 

Scout Jamboree, Helsingborgsfestivalen  
och  Kristianstadsdagarna. Och det kan  
vara bra att veta att vi har samma ambition 
för 2012 – att vara ledande i Sverige på 
 miljömärkta event.
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www.skane.com/event

En nyinrättad eventavdelning 
hos ATG får till uppdrag att lyf-
ta evenemangen och utveckla 
de kommersiella rättigheterna 
för svensk travsport.

Maria Guggenberger 
blir ny eventansvarig 
på atG. arbetskollega 
blir bl a Malin flink 
som också jobbar för 
vasaloppet.

tjänster och ska arbeta för alla travets 
huvudaktörer. Noterbart är att den 
placeras hos ATG när det är Svensk 
Travsport som driver sporten och äger 
90 procent av spelbolaget. 

– Det har varit diskussioner, men 
beslutet att lägga avdelningen organi-
satoriskt under ATG är i första hand 
en resursfråga. Sedan kommer samar-
betet vara nära med andra avdelningar 
på ATG, Svensk Travsport och trav-
banorna genom olika konstellationer 
och i marknads- och banråd. Däre-
mot kommer avdelningen inte ta in 

runt en miljon svenskar varje vecka. 
Med hjälp av ökad målgruppsinsikt 
och utvecklad paketering ska företa-
gen attraheras.

– När det kommer till målgruppen 
har vi väldigt bra koll på hur mycket 
de besöker trav, kategorisering av be-
sökarna och hur de aktiverar sig kopp-
lat till sporten och spelet. Vad vi vill 
lära känna mer är vad de gör när de 
inte är på en travbana, avslutar Malin 
Flink Eldh.

branschvd tar över
I april tillträder Maria Guggenberger 
som avdelningschef för den nyinrätta-
de eventavdelningen och lämnar pos-
ten som vd för Sponsrings & Event-
föreningen.

– Travet har jobbat mycket med ut-
vecklingen av sporten, men inte så 
mycket utifrån ett rättighetsperspek-
tiv vilket blir vårt fokus. Jag tror inte 
det finns någon rättighet i Sverige som 
har samma potential som travet, med 
en mycket stor, passionerad målgrupp 
och travbanor spridda över hela Sve-
rige som kan paketeras in i erbjudan-
det. Det är en enormt kraftfull kanal. 

text johan thorén
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SpoNSrINGSläGet I FörBUNdeN

msättningen på sponsorer är även detta år li-
ten hos förbunden. Trots det ökar den totala 
sponsorintäkten på förbundsnivå med knappt 
6% (totalintäkt 2012 – 403 MSEK). Bland 

de förbund som ökat sina sponsorintäkter märks Fot-
bollförbundet, Skidförbundet och Golfförbundet, men 
också mindre förbund som Cykelförbundet och Konst-
åkningsförbundet. I samtal med förbunden märks det 
tydligt en förväntan på att sportsliga framgångar under 
årets stora mästerskap skall kunna omsättas i spons-
ringsintäkter. Ett antal förbund – för 2012 är dessa 
27 stycken precis som förra året – saknar helt sponso-
rer enligt våra kriterier, och finansierar följaktligen sin 
verksamhet via licenser, RF-bidrag och/eller andra in-
täktskällor. 

HUr UNderSöKNINGeN Har GÅtt tIll
Sport & Affärer har för sjätte året i rad kartlagt spon-
sorläget i de 69 svenska specialidrottsförbunden utifrån 
två kriterier: 
 
1)  Värdet av sponsringen/samarbetet (i rena peng-
ar och/eller varor och tjänster) skall uppgå till minst 
50 000 kronor per år.
2)  Intäkter kopplat till enskilda evenemang exkluderas. 

De redovisade sponsorintäkterna finansierar förbun-
dets övergripande verksamhet. Vi har valt att redovisa 
alla sponsorer utan inbördes ordning i storlek eller vär-
de. Vi redovisar dessutom som vanligt den beräknade 
totalintäkten för 2012 från sponsring och kommersiel-
la samarbeten för förbunden, som den uppskattats av 
förbunden själva. 

olIKa tYper av SaMarBeteN?
I alla undersökningar måste avgränsningar göras för att 
få jämförbara resultat. Det gör att resultaten inte alltid 
upplevs stämma med verkligheten. Vissa förbund sö-
ker affärsmässiga samarbeten som inte klassas som tra-
ditionell sponsring, medan andra förbund eftersträvar 
icke-traditionella samarbeten med näringslivet som ger 
ekonomiska möjligheter att sänka delar av kostnaderna 
för förbundet eller genomföra aktiviteter som ej skulle 
ha genomförts utan samarbetspartners. 

Enskilda event och tävlingar har stor betydelse för 
många förbund och dess ekonomi, men inkluderas inte 
som tidigare nämnts i denna sammanställning. För en 
fördjupad syn på eventens betydelse rekommenderas 
Sport & Affärers Eventbilaga, som utkommer i juni. 

 text: hÅkan leeMan

trots lågkonjunktur och finanskris 
Extern finansiering genom sponsring och 
samarbetsavtal blir allt viktigare för de 
svenska specialidrottsförbunden. De stora 
kommersiella idrotterna dominerar givetvis, 
och bland dessa är Fotbollförbundet i sär-
klass. Sommar-OS i London och Fotbolls-EM 
i Ukraina/Polen under året verkar ha gett lite 
medvind bland de förbund som skall delta. 

o

1. Fotbollförbundet (1) 7 026 000
2. Skidförbundet (Ny) 5 000 000
3. Golfförbundet (4) 4 000 000
4. Innebandyförbundet (6)  3 000 000
5. Skidskytteförbundet (2)  2 730 000 
6. Basketbollförbundet (Ny) 1 500 000
7. Handikappidrottsförbundet (Ny) 1 400 000 
8. Cykelförbundet (Ny) 1 135 000
9. Ridsportförbundet (7)  1 100 000
10. Badmintonförbundet (Ny) 500 000

1. Fotbollförbundet 147 398 000 SEK
2. Skidförbundet 85 000 000 SEK
3. Ishockeyförbundet 39 000 000 SEK
4, Golfförbundet 22 000 000 SEK
5. Friidrottsförbundet 14 500 000 SEK
6. Skidskytteförbundet 14 460 000 SEK
7. Handbollsförbundet 11 500 000 SEK
8. Innebandyförbundet (Ny) 10 000 000 SEK
9. Simförbundet 8 600 000 SEK
10. Ridsportförbundet (Ny) 8 200 000 SEK

SpeCIalIdrottSFörBUNdeNS SpoNSorer 2012

De samlade sponsorintäkterna fortsätter att öka

aKadeMISKa IdrottSFörBUNdet 
<50 000 SEK (Oförändr.) 

aMerIKaNSKa FotBollSFörBUNdet
80 000 SEK  (ökning 80 000, N/a)
NPGruppen

BadMINtoNFörBUNdet
500 000 SEK (ökning 500 000, N/a)
Wilson (Amersport)

BaNdYFörBUNdet
6 500 000 SEK (Minskning 2 000 000)1

Birgerssons Reklam, Dina Försäkringar, ICA, Jofa/Rbk, Kosa 
Sport, Lindbergs, Moelven, Newbody, P & M Sales, Scandic, 
Scanworld, SJ, SP Fönster, Svenska Spel, Swedice, Viking Line, 
Weber, XL Bygg

BaNGolFFörBUNdet
80 000 SEK + barter (Oförändr.)2

City Golf Group, CW Golf Service, Gosh, NIFO

BaSeBoll- oCH SoFtBollFörBUNdet
60 000 SEK (Oförändr.)
X Bats Inc, (USA)

BaSKetBollFörBUNdet
2 500 000 SEK (ökning 1 500 000, +150%)
Bonnierförlagen, Folksam, Intersport, Molten, Nike, Wilson

BIlJardFörBUNdet
160 000 SEK (Oförändr.)
Biljardexperten

BIlSportFörBUNdet
2 500 000 SEK (Oförändr.)3

Svenska Bilsportförbundet Motorsport AB (MSAB), Swedish 
MotorSport Challenge (SMSC)

BoB- oCH rodelFörBUNdet
<50 000 SEK (Oförändr.) 

BordteNNISFörBUNdet
875 000 SEK (ökning 175 000, +25%)
Köpings Kommun, Resebolaget, Stiga

BoUleFörBUNdet
<50 000 SEK (Minskning >50 000) 

BoWlINGFörBUNdet
150 000 SEK (Minskning 150 000)
Sporrong

BoxNINGSFörBUNdet
250 000 SEK (Oförändr.) 
adidas

BrottNINGSFörBUNdet
100 000 SEK (Minskning 175 000)
Mediaburken/adidas

BUdo & KaMpSportFörBUNdet
<50 000 SEK (Oförändr.) 

BÅGSKYtteFörBUNdet
200 000 SEK (Oförändr.)
Bågar & Pilar

1. Cykelförbundet 239 %
2. Basketbollförbundet 150 %
3. Innebandyförbundet 43 %
4. Konståkningsförbundet 33 %
5. Handikappidrottsförbundet 26 %
6. Bordtennisförbundet 25 %
7. Skidskytteförbundet 23 %
8. Golfförbundet 22 %
9. Ridsportförbundet 16 %
10. Volleybollförbundet 11 %

Ut från förra årets lista över de 10 största förbunden 
åker Bandyförbundet och tennisförbundet.

dessa förbund har ökat sponsringsintäkter-
na mest mellan 2011 och 2012 i reella tal

dessa förbund har ökat sponsringsintäk-
terna mest mellan 2011 och 2012 i procent

oBS: amerikanska fotbollsförbundet, Badminton-
förbundet, Korpen samt Styrkelyftförbundet har 
ökade sponsringsintäkter, men saknar jämförbara 
intäkter från 2011. därför kan den procentuella 
ökningen ej beräknas.

de största förbunden (sponsorintäkter i kr)

Då Sommar-OS i London går av stapeln under året (och för 
fotbollen även ett EM med svenskt deltagande) så har vi tittat 
lite extra på de sommarolympiska förbundens sponsringsläge:

Total sponsringsintäkt för dessa förbund (26 st) 209 333 000 SEK
Ökade sponsringsintäkter (10 förbund) 11 936 000 SEK
Minskade sponsringsintäkter (3 förbund) 3 675 000 SEK
Ökat sponsringsnetto för de sommarolympiska förbunden 8 261 000 SEK
Antal förbund med oförändrade sponsringsintäkter 7 st
Antal förbund som saknar sponsorer enligt kriterierna 6 st

SpoNSrINGSINtäKter 

SoMMar-
olYMpISKa  

FörBUNd

2012

CaStINGFörBUNdet
<50 000 SEK (Oförändr.) 

CUrlINGFörBUNdet
200 000 SEK (Oförändr.)
361°

CYKelFörBUNdet
1 610 000 SEK (ökning 1 135 000, +239%)
Dalblads Nutrition, Hanssons Bil, Kalas Sportswear, Posten

daNSSportFörBUNdet
<50 000 SEK (Oförändr.) 

dartFörBUNdet
<50 000 SEK (Oförändr.) 

draGHUNdSportFörBUNdet
<50 000 SEK (Minskning 135 000)

draGKaMpFörBUNdet
<50 000 SEK (Oförändr.) 

dövaS IdrottSFörBUNd
210 000 SEK (Oförändr.)
Folksam, Invisionsgruppen, Viking Line

FlYGSportFörBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.) 

FotBollFörBUNdet
147 398 000 SEK (ökning 7 026 000, +5%)
Aftonbladet Hierta AB, Alcro Beckers AB, Adecco Sweden AB, 
Atria Scandinavia AB, Berendsen Textil AB, Björk&Boström Sport
resor AB, Björks Buss AB, Cavaliere AB, Coca Cola Enterprices 
Sverige AB, EA Sports, Elkedjan, Eniro AB, EON AB, Estrella AB, 
Fabege AB, Folksam, Folkspel i Sverige AB, Hertz, Hörmann Sv AB, 
Holmbergs i Malmö, ICA AB, Intersport AB, ISP Sport & Marketing, 
Kinnarps AB, Konami Digital Entertainment Co, Ltd, Kraft Foods 
Sverige AB, Kolmårdens Djurpark, Leaf Sweden AB, Malmö 
Aviation AB, Mixmaster, New Body, New Wave Sports AB (Umbro), 
Mediatec Group AB, Nordic Sport, Office Document AB/Toshiba, 
OKQ8 AB, Operakällaren, Otto Bock Scandinavia (Rehband), 
Panini SpA, Posten AB, Privab Grossisterna AB, Procordia Foods 
AB, Scandic Hotels, Scandihall Scandinavia AB, SJ , Skolfotogra
ferna AB, Spendrups Bryggeri AB, Sporrong AB, Steve Perryman 
Travel AB, Swedbank AB, Svensk Jordelit, Svenska Byggnadsar
betarförbundet, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Svenska 
Spel, Taberg Media Group AB/Davidsons Tryckeri, Taxi 020, Ticket 
Resebyråer AB, Trosamfundet Svenska Kyrkan, Tylö, Viking Line 
Skandinavien AB, Volvo

FrIIdrottSFörBUNdet
14 500 000 SEK (Minskning 3 000 000)  
Aleris , ATEA , Fabege, Folksam, Powerade (CocaCola), Puma, 
Scandic, Svenska Spel, VMPGroup

FrISBeeFörBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.) 

FäKtFörBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.) 

GolFFörBUNdet
22 000 000 SEK  (ökning 4 000 000)(+22%)
Adidas, Ahlsell, Arcos Gardens, Elite, Entercard, Folksam , 
Golfstore, Nomor, Nordea, Samsung, Skandia, Swedbank Babs, 
Taylor Made, Volkswagen

GYMNaStIKFörBUNdet
1 000 000 SEK (Oförändr.)
Euroaccident, LEG, Newbody, Rantzows Sport, Stadium, Vera 
Sport

GÅNG- oCH vaNdrarFörBUNdet
<50 000 SEK (Oförändr.) 

HaNdBollFörBUNdet
11 500 000 SEK (ökning 200 000, +2%)
adidas, Bring, Expressen, Garageportexperten, Malmö Aviation, 
MediRoyal, Myresjöhus/Smålandsvillan, Nelson Garden, Scandic 
Hotels, Stadium, Svenska Spel, Woody
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Spara för idrotten

Att både tjäna pengar och samtidigt gyn-
na sin favoritidrott. För bra för att vara 
sant? Idrottsfonder har genom åren upp-
stått för att senare läggas ner. Svaret på 
om det är en lönsam placering beror på 
fondförvaltarens placeringar. Att spara i 
fonder innebär både möjligheter och risker 
och posi tiva historiska fakta innebär ingen 
självklar garanti för framtida avkastning 
för spararen. Det enda som är säkert är 
att idrotten får sin andel vilket må trösta 
spararen i sämre tider. Sport & Affärer ger 
här några fakta om aktuella idrottsfonder. 
 
Catella tennisfond
Catella Tennisfond kom till på initiativ av 

bland andra gamle elitspelaren 
Magnus Norman. Målet är att 
bidra till svensk tennis framtid.

– En möjlighet att hjälpa 
svensk tennis och ge våra kun-

der ett intressant sparalternativ, säger Mi-
kael Hanell, ansvarig fondförvaltare, Catella 
Fondförvaltning.

Catellas inriktning är att 0,5 procent av 
förvaltningsavgiften skänks till en tennis-
klubb som spararen väljer och lika mycket 
skänks till svensk ungdomstennis på riksnivå. 

Tennisfonden är en aktivt förvaltad aktie-
fond med investering i 15–25 olika aktier 
med möjligheter att även investera i ränte-
bärande värdepapper. Fonden investerar i 
traditionella nordiska aktier med tyngdpunk-
ten på Sverige. Fonden har även nytta av Ca-
tellas stora erfarenhet kring case-förvaltning 
för att skapa mervärde i placeringen genom 
att utöva aktivt ägarinflytande. Fonden gör 
även placeringar i optioner och terminer för 
att effektivisera förvaltningen, öka avkast-
ningen och skydda fondens tillgångar mot 
kursförluster.

folksams idrottsfond
– Kundernas främsta anled-
ning till att spara i Folksams 

Idrottsfond är att få sparkapitalet att växa och 
samtidigt hjälpa svenska idrotten. Varje år de-
lar vi ut idrottsstipendier och i år har idrotts-
föreningar möjlighet att ansöka om totalt 52 
stipendier á 25 000 kr. Vi vill bidra till att säk-
ra det ideella idrottskapet. I framtiden tror 
jag vi kommer att satsa ännu mer på ledar-
camper, säger Lars-Inge Svensson, chef för 
affärsområde Idrott.

Fonden placerar minst 75 procent i aktier 
noterade i Sverige och övriga världen. Fon-
den har möjlighet att även placera i så kall-

lade indexinstrument. Aktieplaceringarna ska 
i normalfallet väga jämnt mellan Sverige och 
övriga världen, och fonden undviker inves-
teringar i företag som producerar varor och 
tjänster skadliga för hälsan. Fonden följer etis-
ka placeringskriterier som omfattar mänskliga 
rättigheter, miljö och tobak och har även ett 
negativt kriterium gällande alkohol. 

  nordeas olympiafond
– Vi placerar huvudsakli-

gen i svenska aktier och delar årligen ut 1% av 
fondförmögenheten till SOK. En kampanj in-
för OS i Vancouver gav en bra tillströmmning 
av sparare där de flesta är kvar. Troligen gör 
vi en ny kampanj inför sommarens OS, säger 
Maria Rengefors, informationschef Nordeas 
fondbolag.

Nordeas Idrottsfond placerar minst 75 
procent i aktier noterade i svenska aktier och 
ca 25 procent i utländska aktier. De svens-
ka aktie innehaven består främst av storfö-
retag med internationell inriktning. De ut-
ländska investeringarna görs i första hand i 
nordamerikanska samt europeiska kvalitets-
bolag med stark finansiell ställning. Fondens 
investerings filosofi innebär en målmedveten 
satsning på tillväxtföretag till rimliga priser.

Idrottsfonder främst  
en penningplacering med hjärtat

Catella teNNISFoNd 
Startår: 2005
avkastning idrotten: total cirka 7–9 mkr sen starten
avkastning sparare: 3 år; 12,9%, 5 år -15,4%?
Fondförmögenhet: 33,1 MSEK

5 största innehav 2012-01-25
Hennes & Mauritz AB 8,7 %
Catella Avkastning 6,3 %
Nordea Bank AB 6,2 %
Ericsson Telephone C ... 6,0 %
Volvo Corporation 5,4 %

tre största branscher
Industri 33,9 %
Finans 20,6 %
Konsument, cyklisk 13,9 %

antal sparare: 160

FolKSaMS IdrottSFoNd 
Startår: 1995
avkastning idrotten: En procent av förmögenheten 
i Folksams Idrottsfond utdelas årligen till Riksidrotts-
förbundet. Mellan 1–3 mkr /år beroende börsens 
utveckling.
avkastning sparare: 3 år: +44%, 5 år: -9%
Fondförmögenhet: 114 mkr. Har varit 300, målsättning 
500

5 största innehav 2011-12-31
Hennes & Mauritz AB 4,6 %
Ericsson Telephone C ... 4,5 %
Volvo Corporation 3,7 %
Atlas Copco 3,1 %
Nordea Bank AB 2,8 %

Fem största branscher 2011-12-31
Industri 24 %
Finansiell service 18,5 %
Konsument, cyklisk 12,5 %
Teknik 9,1 %
Sjukvård 8,9 %

NordeaS olYMpIaFoNd 
Startår: 1988
avkastning idrotten: 110 mkr till SOK sen -88
avkastning sparare: 3 år 55,85%, 5 år -8,7%
Fondförmögenhet: 420 mkr

5 största innehav 2011-09-30
Nordea Bank AB 5,9 %
Hennes & Mauritz AB 5,2 %
TeliaSonera AB 5,1 %
ABB, LTD 4,7 %
Skandinaviska Enskil ... 3,4 %

Fem största branscher 2011-09-30
Industri 32,7 %
Finansiell service 17,3 %
Konsument, cyklisk 15,7 %
Teknik 8,5 %
Kommunikation Tjänst ... 7,0 %

antal sparare: drygt 13 000

Spara För IdrotteN

trots lågkonjunktur och finanskris 
HaNdIKappIdrottSFörBUNdet
6 700 000 MSEK (ökning 1 400 000, +26%) 
AngseliusRönn, ATG, Ericsson, Folksam, Hemma Reklambyrå, 
JKL, JYSK, Scandic, Svensk Adressändring

INNeBaNdYFörBUNdet
10 000 000 SEK (ökning 3 000 000, +43 %)
AXA, Folksam, Försvarsmakten, Malmö Aviation, Newbody, SJ, 
Svenska Spel, Unisport, ZAthletica

ISHoCKeYFörBUNdet
39 000 000 SEK (Oförändr.)
AXA, Falcon, Folksam, Isostar, Kyocera, NeH, Nivea ,PS  Com
munication, Red Label, ReeBok, Rock Klassiker, SAS, Scandic, 
Skoda, Sportbladet, Stadium, Svenska Spel, Vicks Blå

ISSeGlarFörBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.) 

JUdoFörBUNdet
250 000 SEK (Oförändr.)
Adidas

KaNotFörBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.)4 

KarateFörBUNdet
330 000 SEK (Oförändr.)
Budo Nord

KlätterFörBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.) 

KoNStÅKNINGSFörBUNdet
400 000 SEK (ökning 100 000, +33%)
Luhta, MP Skating, Nordic Ice, ProSharp, Scanworld, Trimtex 
Sweden

KorpeN
>100 000 SEK  (ökning >100 000)(N/a)5 
Pressbyrån

laNdHoCKeYFörBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.) 

MotorCYKel- oCH SNöSKoterFörBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.)

MÅNGKaMpSFörBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.) 

orIeNterINGSFörBUNdet
4 700 000 SEK (Oförändr.)
Amer Sports / Salomon, Försvarsmakten, Folksam, ISC, 
Newbody, Silhouette / adidas eyewear, Silva, Sveaskog, Team 
Sportia, Ullmax

raCerBÅtFörBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.) 

rIdSportFörBUNdet
8 200 000 SEK (ökning 1 100 000, +16%)
Agria, ATG, Kavli, Mountain Horse, Safety System, Uvex, 
Volkswagen, 

roddFörBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.) 

rUGBYFörBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.) 

SeGlarFörBUNdet
1 500 000 SEK (Oförändr.)
Harken, Liros, Musto/Sebago, Wallenius Wilhelmsen, Viamare, 
Volvo

SIMFörBUNdet
8 600 000 SEK (ökning 100 000, +1%)
Arena, E.ON, Fram Foods, Kelloggs, Malmsten, NEH, Newbody, 
Scandic, Scandihall, Sporrong, Svenska Resebolaget, Turbo, 
Westin Buss, Viking Line

SKIdFörBUNdet
85 000 000 SEK (ökning 5 000 000, +6%) 
Alpingaraget, Asics, Atomic, Audi , Bio Real, Bridgestone, 
Bruksvallsliden, Capital C, Carerra, Cloetta, Craft, Crispi, 
DeWalt, Dynastar, Elan, Essve, Expressen, Fischer, Five Season, 
Folksam, Fujitsu, Goldwin, Head, Hello Sweden, Hestra, Icebug, 
Icom, Idre Fjäll, Intersport, K2, KIA, Komperdell, LEKI, Lenko, 
Life, Lithells, Madshus, Marker, Maxim, MBT, Mont Blanc, Next 

Jet, Nordica, Odlo, Opus Helthcare, Orsa Grönklitt, Packline, 
Pastejköket, POC, Polar, Primateria, Reebok, Rossignol, 
Salomon, Samsung, SAS, Scania, Scandic, Scandifront, Scarpa, 
Seger, Sergel, Skistar, Skitunnel Torsby, SLAO, Snowtech, 
Sophiahemmet, SOS, Sporrong, Swedbank, Svenska Volkswa
gen, Swiss Air, Swix, Sätila, Team Sportia, Tecnica, Torsby Ski 
Tunnel, Vattenfall, Vinge , Vålådalen, Völkl

SKIdSKYtteFörBUNdet
14 460 000 SEK (ökning 2 730 000, +23%)
adidas, AllTele, Brand Factory, Energiförsäljning Sverige, Ener
vit, Göteborgsvarvet, Handelsbanken Skog och lantbruk, Hello 
Sweden, Hertz, Idre Fjäll, IFS, Koneo, Polar, Silva, SJ, Sveaskog, 
Volvo Cars, Volvo Trucks
 
SKolIdrottSFörBUNdet
<50 000 SEK (Oförändr.) 

SKrIdSKoFörBUNdet
650 000 SEK (Oförändr.)
Lorini Sports  Huisjes sportswear BV, SportsNavigator

SKYtteSportFörBUNdet
200 000 SEK (Oförändr.)
Norma, Sport & Funktion / Umbro

SportdYKarFörBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.) 

SqUaSHFörBUNdet
150 000 SEK (Oförändr.)
ASB, Boreson & Boreson

StYrKelYFtFörBUNdet
100 000 SEK  (ökning 100 000, N/a)
Eleiko , Sporrong

taeKWoNdoFörBUNdet
350 000 SEK (Oförändr.)
adidas

teNNISFörBUNdet
7 500 000 SEK (Minskning 500 000)
Båstad Kommun, COWI, Eurosport, Lotto, Quality Team, Region 
Skåne, SEB, Tretorn, Wilson, Volkswagen, VMI

trIatHloNFörBUNdet
750 000 SEK (ökning 50 000, +7%)
Apollo, AXA, Carfax, Newline

tYNGdlYFtNINGSFörBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.) 

varpaFörBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.) 

vatteNSKIdFörBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.) 

volleYBollFörBUNdet
1 550 000 SEK (ökning 150 000, +11%)
Cloetta Kexchoklad, Mediatec, Mikasa, Onico+, Risifrutti, 
Svenska Resebolaget

1. Vissa avtal som tidigare varit förbundsavtal, har överförts 
till klubbarna själva, vilket förklarar nedgången i sponsrings
intäkter.
2. Värdet av varor och tjänster kunde ej beräknas fullt ut.
3. Delar av verksamheten bolagiserad. I ej uppräknade bolag 
finns kommersiella samarbeten. De finns alltså inte med i 
beräkningen.
4. Har ingen möjlighet att räkna samman alla sponsringsintäk
ter, då antalet grenar är för många för att ge en helhetsbild.
5. Korpen har vid sidan av 
enstaka nationella sponsorer 
även lokala arrangemangs 
och sponsoravtal.

Sponsringsintäkter 2012 
402 863 000 SeK

Sponsringsintäkter 2011 
380 527 000 SeK

Ökning 2012 vs. 2011 
22 336 000 SeK(+5,87%)

totala  
SpoNSrINGS-
INtäKter  
För alla  
FörBUNd 2012

text joachIM von StedInGk



30

ANNONS     HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA     ANNONS

KröNIKaN

Äntligen dags för OS!

ags att åter fängslas av dramatiken och att lida 
eller jubla med våra idrottare – när de försö-
ker överträffa sig själva – eller helt enkelt kla-
ra av att göra det de kan bäst – när pressen är 
som störst. Det kräver mod och därför är de 

förebilder oavsett resultatet.
Dags att åter lära känna nya killar och tjejer, som ofta 

i det tysta drivs av sin dröm och tar sig till världstoppen 
men sällan syns. Hur många vet att ¾ av en OS-trupp –
våra mest professionella idrottare i insats och kvalitet – är 
långt ifrån proffs i pengar. Med mindre, oftast långt min-
dre, än 10 000 per månad från sin idrott skulle de inte ha 
en chans utan det stöd våra partners gör möjligt.

OS är det viktigaste skyltfönstret för många idrotter. 
Vem kan därför förvånas över att 23 ordförande i olym-
piska idrotter signalerar oro om det fönstret skulle stäng-
as? Fri tillgång och smart paketerad mångfald flyttar 
snabbt publiken dit det händer – och plötsligt möter en 
annorlunda dramatik, nya personligheter som väcker ny-
fikenhet och kanske till och med stolthet.

Vi försökte vara tydliga mot IOK under upphandling-
en. SOK har ingen roll i den och ingen uppsida av ökade 
rättighetsintäkter från Sverige. Vi ville ha press på IOK 
att hålla fast i sin egen policy som handlar just om fri till-
gänglighet och mångfald. 

Nu har MTG förvärvat rättigheterna för OS 2014 och 
2016. Vi vet inte hur avtalet ser ut, men en sak är given. 
MTG skulle inte ha satsat de här pengarna om man inte 
tänker leverera en riktigt attraktiv produktion. Och det är 
klart att MTG vet att det är mångfalden av idrotter som 
är ett av de unika mervärden som bidrar till att OS når 
en större och bredare publik än något annat sportevene-
mang.

Kanske kan vi äntligen få den ”OS-studio” mellan 
Spelen, som vi längtat efter. Där publiken får chansen att 
följa dagens mästare, talangernas utveckling till nya hjäl-
tar, speglade i klassiska återblickar och kommenterade av 
älskade legendarer – för MTG behöver ”lära publiken” 
att hitta till sina kanaler om OS-sändningarna ska bli en 
succé.

Rubriken ”äntligen OS” är egentligen fel. Mer och mer 
blir det så att OS lever hela tiden. Åren mellan sommar- 
och vinter-OS fylls av allt viktigare kvaltävlingar. Det är 
också i mellanåren som talangerna prövar sina vingar och 
några får sina genombrott – med sikte på OS. 

Det olympiska lever varje dag. OS väcker drömmar, 
inspirerar och skapar förebilder. OS är en stark symbol 
för modet och lusten att anta nya utmaningar – också för 
den strävan vi alla kan ha att göra lite mer, lite bättre i vår 
vardag.

Det olympiska handlar om värderingar och attityd och 
SOK vill göra mer för att nå fler.

SOK:s uppdrag är att tillsammans med förbunden ge 
talanger med potential att nå världstoppen de möjlighe-
ter som krävs och att se till att förberedelserna för och 
genomförandet av OS ger OS-truppen förutsättningar 
att prestera maximalt. Sverige ska, som litet land, kunna 
sticka ut när den internationella konkurrensen är som 
tuffast och mest synlig. 

Men vi vill att fler ska inspireras och bli delaktiga. För 
det är lokalt ute i föreningarna och i vardagen som grun-
den läggs, som lusten föds och modet att våga utmana 
det man trodde var sina gränser tränas. Under 2010 tes-
tade vi med Stefan Holm i spetsen idén till lokala Olym-
pic Days. Förra året breddade vi aktiviteten och Stefan 
fick hjälp av fler olympier. De är fantastiska förebilder 
som visar att det är möjligt – och genom glädjen i sitt 
idrottande visar att redan utforskandet av den egna idrot-
tens mysterier och den egna förmågan gör resan värd.

I år är planen 50 lokala Olympic Days. De lokala för-
eningarna arrangerar, SOK bidrar med olympisk inram-
ning och olympierna med budskapet. Tanken är också att 
öppna dörrarna till nya spännande idrotter för de unga 

som kanske ännu inte hittat ”sin idrott”. Dessutom har vi 
projektet ”OS i Skolan”, som ger lärare och elever verk-
tyg för att bygga sitt eget projekt med OS inflätat i många 
olika ämnen.

2012 är det 100 år sedan OS i Stockholm och då får de 
här aktiviteterna sin tyngdpunkt i Stockholmsområdet. I 
början av juni ordnar vi också en nationell Youth Olym-
pic Camp i Stockholm. På programmet står bland annat 
medverkan vid Stadionfesten den 9 juni och inmarsch på 
den klassiska arenan tillsammans med tidigare olympier 
och delar av truppen till OS i London. Festen på Stadion 
blir en blandning av ”prova-på”, uppvisning och tävling-
ar i grenarna från OS-programmet 2012 blandat med 
artister. 

S i Stockholm var en milstolpe. För den olym-
piska rörelsen sattes formatet med samlade 
olympiska spel i tid och rum. För den svenska 
idrotten blev det en fantastisk kraftkälla. Ju-
bileumsåret ska vi använda för att ta kraften i 

historien för en avstamp mot framtiden. 
Men vill vi på allvar samla kraft, ladda ny energi i 

mångfalden av idrotter, skicka signalen att vi vågar satsa 
på framtiden och visa oss själva och omvärlden att vi kan 
skapa och landa stora och spännande projekt? Då finns 
det inte mycket som kan slå drömmen om ett OS – igen 
– på hemmaplan.

Drömmen lever men är den realistisk? Det finns inte 
en chans att gå fram med ett projekt som inte är tro- 
värdigt och begripligt för flertalet. Effekterna utanför 
idrotten måste vara tydliga och eventuella hotbilder noga 
studerade – annars stupar det redan på hemmaplan. 

Det räcker inte heller med att det vore trevligt att 
”bjuda igen” eller att ”det är dags” eller att det är bra för 
idrotten. Internationella Olympiska Kommittén vill för-
stås ha fantastiska spel, men idag handlar det också för 
IOK om mycket mer. 

Om IOK tidigare kunde vara bekymrade över nega-
tiv publicitet om ”vita elefanter”, dyra anläggningar utan 
vettig efteranvändning, så har man idag tagit steget fullt 
ut. Nu handlar det om långsiktig nytta och hållbarhet. 
Ska en OS-kampanj ha framgång idag handlar det om 
”legacy”. Vad händer efter Spelen? Vilka mervärden ska-
par OS inte bara för idrotten utan för staden, regionen 
och nationen? 

Det finns två möjligheter. Ett vinter-OS borde fort-
farande vara rimligt medan sommar-OS idag är alltför 
stort. Däremot kan IOK:s nya Ungdoms-OS för världen 
vara en möjlighet på sommarsidan. Vi har börjat samla 
underlag för att pröva om det är dags för ett allvarligt för-
sök.

När det gäller vinter-OS är inriktningen som tidigare 
Östersund och Åre. Det skulle kunna bli fantastiska spel. 

Men Spelen har vuxit och det är inte rimligt att tro att 
regionen har behov av de anläggningar och den inkvarte-
ringskapacitet som OS kräver. 

De senaste åren har mycket hänt när det gäller tillfäl-
liga lösningar och alla OS-koncept har det med i sina  
planer idag. Det gäller såväl vinter som sommar och  
efter OS i London finns det anläggningar som kommer 
att monteras ner, konverteras eller flyttas till annan ort. 

Så måste vi också göra. Men hur mycket av det som 
byggs för OS är rimligt att ha kvar och hur stor blir mer-
kostnaden för anpassningarna till tiden efter? Blir den 
kvarstående hävstången för regional tillväxt tillräckligt 
stor och rimlig i relation till merkostnaden? Är regionen 
tillräckligt stor eller blir omställningen så omfattande att 
kraften rinner ur projektet? 

Ungdoms-OS Sommar är till antal deltagare ungefär 
lika stort som ett vinter-OS, men skalan på allting an-
nat är kanske en tiondel. Befintliga arenor ska utnyttjas, 
men en samlad och attraktiv OS-by är en nyckelfråga. Ett 
ungdoms-OS handlar förstås om tävling, men också om 
utbildning, kultur och sociala aktiviteter. Då blir OS-byn 
viktig, men utbildning, kultur och internationella kontak-
ter är lika viktiga före spelen. Och egentligen är det kan-
ske där som ungdoms-OS har sin största betydelse.

Ett ungdoms-OS på hemmaplan innebär att vi får vara 
med i alla grenar och programmet innehåller samma 
idrotter som OS. Beslutet tas fem år i förväg och det ger 
möjlighet att utveckla föreningar, rekrytera ungdomar, 
satsa på kvalitet och inte minst involvera de som studerar 
idrott, ledarskap, ”eventmanagement”, kommunikation, 
marknadsföring m.m. – och låta detta bli ungdomarnas 
OS och en praktisk skolning av en hel generation fram-
tida ledare.

är OS blir mer än en tävling vartannat år, fler 
blir delaktiga och OS betyder något också för 
de som inte blir idrottare ser också fler värdet 
i att medverka. Det är en viktig förklaring till 
att vi har kunnat utveckla våra partnerskap de 

senaste åren. En annan är att vi hela tiden söker nya grepp 
som tar vara på förändringarna runt oss, som när vi skräd-
darsytt partnerskap med flera länders olympiska kommit-
téer. Med en ökning i sponsorintäkter på 50% det senaste 
året kan fler talanger få chansen.

OS inspirerar och skapar förebilder. Våra talanger ska 
få chansen att utmana världstoppen i många idrotter. 
SOK vill bidra till att väcka den olympiska drömmen och 
locka fram lusten att utmana. Vi vill att fler ska vara med 
på den olympiska resan. 

Att söka utveckling ska vara vardag. Det är den vikti-
gaste ”talangen” när vi tar in nya i SOK:s talangprogram 
– och det är bra att ha i bagaget oavsett om man satsar på 
idrott eller inte. 

Nu är det mindre än ett halvår kvar 
till sommarspelen i London. 

kRÖnikÖR stefan LinDebeRg
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Sok:s ordförande Stefan lindeberg stänger inga dörrar för ett svenskt vinter-oS. dock blir spelplatsen isåfall en annan än ett 
vintrigt Stockholms Stadion. arenan har rustats upp för 80 miljoner inför årets 100 årsjubileum av de (hittills) enda olympiska  
spelen på svensk mark. I ett av tegeltornen huserar Stefan och Sok.
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Med reservation för eventuella ändringar

Professionell Idrott
– idrott som motor för regional utveckling –

Karin Mattsson Weijber Eva-Lena FrickLennart Ekdal Stefan Lindeberg Mikael Peterson Sven von Holst Ninna Engberg Madeleine SjöstedtHåkan Ramsin Ola Danhard Julian Stubbs Björn Eriksson

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

Seminariet är gjort för dig som arbetar med att utveckla bredd 
och elitidrotten i din kommun och för dig som arbetar med att 
vinna hem större idrottsevenemang. Vi ser framför oss deltagare 
från kommuner, regioner, idrottsföreningar och förbund samt 
sponsor- och eventföretag. Dagen avslutas med en presentation 
av Sveriges främsta idrottskommuner 2012 med motiveringar 
och påföljande prisutdelning.

PROGRAM   Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm   Tid: 8 oktober 2012

 8.30  Registrering, kaffe och minimässa

 9.00 Sport & Affärer och Regina Kevius, Idrottsborgarråd Stockholms Stad hälsar alla välkomna. 

  Om idrottens djupgående roll som kommunal utvecklingskraft: Karin Mattsson Weijber, RF (Riksidrottsförbundet)  
  Från Stockholm 1912 till London 2012: Stefan Lindeberg, SOK (Sveriges Olympiska kommitté) samt brittisk representant  
  från London OS 2012. 

               Cykelloppet som stärker en hel region: Eva-Lena Frick, Vätternrundan

10.35 Kaffe, bensträckare

  Ishockey-VM i Stockholm/Helsingfors 2012/2013: Mikael Peterson, generalsekreterare för Svenska Ishockeyförbundet  
  och Peter Forsberg, marknadschef Ishockey-VM, om den ekonomiska och sportsliga betydelsen av internationella   
  arrangemang och vinsten med samverkan över gränserna.

  Skid-VM i Falun 2015: Sven von Holst, CEO, Skid-VM 2015 om destinationsmarknadsföring, vikten av långsiktighet och 
  konceptet Beyond Skiing.

  Debatt med förmiddagens talare under ledning av Lennart Ekdal

12.00 Lunch, mingel och minimässa

  De senaste branschsiffrorna för sponsring och event: Niklas Birgetz, VD för SEFS, (Sponsrings & Eventföreningen).  
  Idrott – ett affärsstrategiskt verktyg: Viktor Svensson, sponsringsansvarig ÅF (Ångpanneföreningen), om det aktuella  
  sponsorskapet av ÅF Offshore Race, fd Gotland Runt som numera utgår från Skeppsbron samt sponsorskapet som 
  Green Advisor för SOK och IOK (Internationella Olympiska Kommittén).

  Vem ska fi nansiera våra arenor? Madeleine Sjöstedt, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), Håkan Ramsin, Svenska  
  Bandyförbundet och Glenn Bovin, Skipark 360. 

14.00 Kaffe, mingel och minimässa

  Senaste nytt i huligan- och säkerhetsfrågan: Björn Eriksson, regeringens samordnare i huliganfrågan.

  Om plantskolan BP:s samhällsgärning från ungdom till elit: Ola Danhard, Brommapojkarna

  Långloppen stärker städerna: Representant, Göteborgsvarvet, Staffan Skog, Stockholm Marathon samt representant,  
  Lidingö kommun.   
  Idrottskommunen Stockholm: Olof Öhman, chef Stockholms idrottsförvaltning, Ninna Engberg, VD Stockholm Globe  
  Arenas, Olle Zetterberg, VD Stockholm Business Region samt Julian Stubbs, varumärkesspecialist och mannen bakom  
  Stockholm the Capital of Scandinavia.

  Sveriges främsta idrottskommuner 2012: 
  Peter Rohmeé, Sport & Affärer 

  Prisutdelning med intervjuer av Lennart Ekdal 

17.00  Trevlig avrundning, mingel

Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm   Tid: 8 oktober 2012   Arrangörer: Sport & Affärer i samverkan med Stockholms Stad 

Pris: 2.950:- exkl. moms, inklusive lunch, kaffe och en minimässa på plats. Idrottsföreningar erhåller rabatt. 
För bokning: www.sportaffarer.se Klicka på Professionell Idrott.

Seminarium: PROFESSIONELL IDROTT

SVERIGES FRÄMSTA
IDROTTSKOMMUNER 2012

Sport & Affärer:

För ytterligare information kontakta: Gustaf Berencreutz, gustaf@sportaffarer.se eller 070-730 35 21. Roland Berndt, Stockholms 
Stad, roland.berndt@stockholm.se eller 08-508 26 452, www.visitstockholm.com



NU TÄNDS ELDEN
De stora stjärnorna har börjat röra på sig. Det är dags för årets första stora travfest – Olympiatravet. 
Ett samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté och Lag Paralympics som sedan starten 1979 bidragit 
med 195 miljoner kronor till våra olympier och paralympier, vilket givit Sverige 254 OS-medaljer.

24/3 ESKILSTUNA - DEL FINAL 1, 31/3 JÄGERSRO - DELFINAL 2, 
7/4 ROMME - DELFINAL 3, 14/4 SOLVALLA - SISTA CHANSEN, 21/4 ÅBY - FINAL.


