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Sponsring & event – en framtidssektor

A

tt många väntat på årets Kommunranking
märks på mailtrafiken till redaktionen. I år
rankar vi 25 kommuner och en Runnerup.
Utöver våra baskriterier har vi i år även vägt
in tre andra analyser: Dels RF:s analys av
kommunernas stöd till ungdomsidrotten,
dels Svenskt Näringslivs analys av företagsklimatet i kommunerna samt tidningen Fokus breda analys om var det
är bäst att bo. Alla kan inte få plats på topplistan men hör
gärna av er med redaktionella tips om just er region.
Vi lägger löpande in intressanta branschnyheter på vår
välbesökta nyhetssajt www.sportaffarer.se
Vi porträtterar den här gången eldsjälen och boxningstränaren Dallas från Rosengård. Han har under många
år inspirerat och varit en andra pappa för många invandrarungdomar. Hans inställning är klar: Det är inte var du
kommer ifrån som spelar roll, utan vad du vill. Missa inte
Johan Thore´n intressanta intervju med sponsorgurun
Lesa Ukman. Hon lyfter fram sociala medier som framtidens recept. Vi publicerar även tillsammans med Sponsor
Insight en enkät om löne- och utbildningsläget för ansvariga inom sponsring- och event. Undersökningen visar
att över 67% av de tillfrågade har genomgått högskole/
universitetsbildning och tjänar mellan 40-45.000:- i månaden i medianlön. Sponsring och event är, om man får
tolka enkäten, en riktig framtidssektor. Missa inte listan
över de mest aktiva klubbarna i landet. Framgångsrik
klubbverksamhet mäts inte alltid i antalet SM-guld.

Ishockey VM 1969. Det skulle istället hamna i Stockholm. Tjeckerna skulle nu göra allt för att besegra Sovjet
på Johanneshov. Det är bland annat om detta numrets
krönika (sid 28-30) handlar om. Krönikör är vår legendariska och folkkära sportkommentator Lars-Gunnar
Björklund som här riktar in sig på åren 1969-72.

Det kalla kriget på is
När Sovjet i augusti 1968 gick in i Tjeckoslovakien för att
sätta stopp för Dubceks liberaliseringsförsök innebar det
att Prag inte längre kunde stå som värd för sitt tilldelade

Gustaf Berencreutz
Redaktör

För Sovjet var ishockey en del av propagandamaskineriet. Spelarna var anställda av militären för att kunna utöva sporten på heltid och bli ambassadörer för en totalitär
regim. För tjeckerna var ishockey en del av kulturen och
de hade en betydligt längre ishockeytradition. För dem
rymde matcherna mot ockupationsmakten mycket mer
än det rent sportsliga. Matcherna blev symboler för tjeckernas frihetslängtan. De hade levt i förtryck sedan den
s.k. befrielsen efter andra världskriget. Men ”befriarna”
visade snart sitt sanna ansikte. Noterbart är att tjeckerna
tog fyra av sina totalt sex VM guld under perioden 197292 innan järnridån föll. De andra två erhölls strax efter
kriget 1947 och 1949. 1993 - året efter Sovjetunionens
fall ombildades staten Tjeckoslovakien till Tjeckien och
Slovakien. Hockeynationen Sovjet blev nu Ryssland.
Det nya Ryssland har sedan 1993 tagit 3 VM guld varav
det senaste år 2009. Tjeckien har totalt sex. Det första
togs 1996 och det senaste så sent som i år. Det är lika
många som den gamla hockeynationen
Tjeckoslovakien erövrade totalt.
Trevlig läsning!

Nästa nummer kommer med Dagens Industri i februari och distribueras med stor mässupplaga på Elmia Fotboll i mars.
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UMEÅ.
MER
BAGGER.
När det gäller idrott är Umeå mest känt för fotboll, innebandy och hockey.
Men här håller vi också igång på många andra sätt, till exempel med
beachvolley, le parkour, basket, ridning, budo, kampsporter, tennis, pingis,
badminton, simning, curling, konståkning och amerikansk fotboll.
Många aktiviteter präglas av en gör-det-själv-anda som är utmärkande för
hela Umeå. Här sitter det inte fast, här drar entusiaster igång nya föreningar på ren passion. Kännetecknande är också att killar och tjejer utövar sina

intressen på samma villkor och att många kombinerar universitetsstudier
med elitidrott.
Resultatet är en modern, färgstark idrottsstad som aldrig står stilla
och där nya intryck – inte minst tack vare impulserna från de 33 000
studenterna och de över 90 nationaliteterna – hela tiden poppar upp.
Spännande – eller hur!
Läs mer om idrottsstaden Umeå på www.umea.se

zellout.se Foto: Alex&Martin.

En långsiktig
satsning som tar
Sirius till eliten
Just nu slåss vi i Sirius fotboll om en plats i Superettan till nästa säsong. Det är hårt i toppen, men vi
tror att det kommer att gå hela vägen. Lyckas vi inte
i år kommer vi igen nästa år, vår satsning på att nå
eliten är långsiktig.
Därför är vi extra stolta och glada över att presentera
Bengt Ågerup, grundare av och styrelseordförande
i Q-Med. Bengt har ett stort engagemang, både för
staden Uppsala och idrotten. Nu har han startat
Upplands spelarutveckling AB, som ger oss i Sirius
fotboll förutsättningar att rekrytera och behålla
duktiga spelare i klubben.
En superviktig pusselbit i vår satsning mot Allsvenskan.

Vi är också med. Är du?
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Ahlford Advokatbyrå, Advokatbolaget Facere, Advokatﬁrman Nota Bene, Albert Thun, Albinssons Verkstads AB, Alfred Holm AB, Allradio, Allt om Uppsala, AN Bärgning, Andréasons
Plåtarbeten, Arbetsklädshuset, Arne Skoglund Fastigheter, Aros läkarmottagning, Aros Snickeri, Aspholmen Fastigheter AB, Atrium Ljungberg, Axebäck & Lundin, Beijer Byggmaterial,
Bergmans, Bergströms, Best Western Svava, Biltema, Binsell, Birger Jarl, Bolander & Co, Bowlaget, Bravida, Cajsa´s Kök, Carlsberg Sverige, Clarion Hotell Gillet, Club & Co, Coffe
Center, Dan Öbergs Elektriska, Diskteknik, Djörkes revision, Donald Ericsson Fastigheter, Duo revision, Eckerölinjen, Ekab Finans & Fakturaservice, El och Kylmedia, Elektro Mekano,
Elisabethsjukhuset, EM Uppsala Möbler & Slöjd, Engbergs Måleri, Envirotainer, Erik Danielsson/Motion Display/Scandinavian Biogas/Trippus, Eriksson El, Ernst & Young, First Hotell
Linné, Gamla Uppsala Buss, GE Healthcare, Grand Hotell Hörnan, Grant Thornton, Grönlunds GK, Gunnar Bergström, Hair Team, Handelsbanken, Heavyweight Sweden, Håmö Golf,
IGU, Industrihus, Inprint, JM, J.N Bygg i Butik, JF Rör, JFK Utveckling, Jore Bygg, Kennet Borg, Kenneths Spel & Biluthyrning, Klövervallen, Know It, Kommunal, Kraftkällan, Landings
Konditori, Leffes Cykel, Lås & Säkerhetscenter, M2, Mellansvenska Städ, MLT, Möller Bil Uppsala, NCC, Novation, NVS Installation AB, Odios Vandrarhem, Olmed Ortopediska
AB, Plåtkompaniet, PM Revision, Primateria, Ramböll, Ramirent, Resema AB, Restaurang Alexander, Restaurang Commedia, Returpappercentralen, Revisorshuset, RK tryck, S:t
Eriks, Sandå Uppsala AB, Scandecor, Scandic, Scenteknik, SEB Uppsala, Shimano, Sjop Telekom, Skillstreaming, Skrotcentralen, SMK SV Maskinkonsult, St. Jude Medical, Statoil,
Ståhl, Sune Johansson, Svenska FinansMäklarna, Swedbank Uppsala, Swesafe, Systeam PA, Såma, Thunbergs Bil, Timecut, Transschakt B.O. Jensen AB, Upplandsbanken, Uppsala
Akademiförvaltning, Uppsala Byggstyrning, Uppsala Handelsstål, Uppsala Hiss AB, Uppsala Stadsbudskontor, Uppsala Taxi, Uppsalatidningen, Uppsala., Vattenfall, Wahlquist Mattor,
Wikströms tryckeri, Vålamagasinet, Yrkes & proﬁlkläder, Zuma Sale, Ågerup Fastigheter, Ånstrands, Årsta Tak, Öregrund Bygg.
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porträttet

Hjälten från Ros
Det är svårt att avgöra vem som är den störste hjälten från
Rosengård. Zlatan Ibrahimovic eller Diabate´Dialy – Mory, vanligen kallad Dallas. Om Zlatan är den mest beundrade är nog
Dallas den mest älskade. En status han fått genom allt han gjort
för ungdomarna i Rosengård under snart 40 år. På dagarna som
fritidsledare på olika skolor och på kvällarna som tränare och
ledare i Rosengårds boxningsklubb.
Hur kom du i kontakt med Sverige?

– Jag turnerade med den 25 man stora musik och dansgruppen Ballet Negro Africain 1964.Vi hade varit i Paris
och skulle uppträda på Gröna Lund
i Stockholm. Jag spelade trummor.

Plötsligt hoppade vår manager av och
jag stod plötsligt på gatan utan jobb
och utan gage. Tyckte att människorna i Sverige verkade så sympatiska så
jag beslöt mig att försöka stanna kvar.
Det har ju blivit några år sedan dess.

skänka dem värdighet. En kille som
kan bli en duktig boxare ser man när
han börjar få ordning på sig själv, sina
kläder. Han kommer i tid. På det sättet skapar vi duktiga medborgare.

Hur kan en normal arbetsvecka se
ut för dig?

– Jag är här varje dag mellan 1719.30. Ibland tar jag även emot ungdomsgrupper från skolan dagtid.
Det blir mycket jobb, men det här är
mitt sätt att bjuda igen för allt jag fått
av Sverige.
Vilken är idrottens roll i det moderna samhället anser du?

–Vi kan aldrig utesluta idrottens
roll i det moderna samhället. Först
och främst är den berikande. För det
andra är den uppfostrande och normgivande. Idrotten förbättrar ungdomarnas roll i samhället genom att

Det här är
mitt sätt
att bjuda
igen för
allt jag fått
av Sverige.

Hur ser du på förhållandet mellan
spontan-, bredd- och elitidrott?

– Bredd- och spontan idrotten är
allas rättighet. Inget fel med elitidrott
men när det gäller boxning kan vi inte
ignorera ungdomar som vill praktisera. Det finns andra idrotter som utesluter ungdomar som inte duger eller passar in. När en kille bestämt sig
för att ta steget att börja boxas, har
han övervägt det länge. När han väl
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Diabate Dialy ”Dallas” Mory
Ålder: 68
Karriär: Städare, fiskrensare, stuveriarbetare, tidningsbud, fabriksarbetare, byggnadsarbetare. Drivit dansskola. Skribent för
Kvällsposten. Arbete inom Malmö Fritidsförvaltning från 1973-2002. Blev uppköpt av ”Målet i Sverige”(idag Alleris Målet) som sysslar
med ungdomsverksamhet. Sommarpratare i
P1 2003. Idag pensionerad sedan 3 år tillbaka.
Daglig ideell verksamhet för Rosengårds boxningsungdomar.
Utbildning: Autodidakt.
Titel: Pensionär.
Uppväxt: Senegal. Smeknamnet Dallas fick
han som barn i Dakar.
Familj: Stor nog.
Bor: Malmö.
Intressen: Historia, religion (ber fem gånger
om dagen som troende muslim) musik och
människor.
Favoritidrott: Individuella sporter, för dit
kommer de människor som inte fått någon
chans i kollektivet. Många av mina ungdomar
har inte fått någon chans i en hockey-, fotbollseller handbollsklubb.
Idrottslig bakgrund: Boxats. Tränat karate
(har svart bälte). Löpning. Inga nämnvärda
meriter i något fall.
Röstar på: Jag är socialdemokrat, men med
liberala tankar. Jag lägger min röst på det parti
som gynnar folket.
Favoritläsning: Självbiografier. Gillar beskrivningar av personliga öden.
Musik: Nina Simone är min favorit.
Dricker gärna: Kaffe och te.
Äter: Mycket grönt.
Årslön: Pensionärslön utan bonus + arvoden
från föredrag och seminarier.
Utmärkelser: Skånes Idrottsförbunds pris
” Årets bästa manliga idrottsliga förebild för
barn och ungdomar” 2002.
”Årets fritidsledare” 2003 (fick priset i direktsändning under Idrottsgalan). Kungliga
sällskapet Pro Patrias stora guldmedalj 2007.
För enastående ungdomsarbete i Rosengård.
Prinsens Plakett 2009 (Till minne av SCIFs
(Sveriges Centralförening för idrottens främjande) ordförande 1933-1947, HKH Prins Gustaf
Adolf (HM Konungens far).” För arbetet med juniorer och seniorer inom boxningen i Malmö.”
Ledord: ”Axla inte någon annans mantel.
Sy din egen.”

sengård
tar steget kan vi bara inte säga nej.
Han hoppas på att kanske någon kan
ta hand om honom. För boxning är
inte bara boxning. Det är strikta regler, utskällningar, hård träning. Du
måste ha respekt för andra. Du kan
inte gå in i en boxningsring och bete
dig hur som helst.
Om du jämför dina erfarenheter
med boxningen i Afrika och utövningen i Sverige vad ser du då för
skillnader?

– Skillnaden är att den kille som
boxar i Afrika gör det med hjärtat
som i Sverige. Men får han minsta
möjlighet att ta sig fram gör han det.

I Afrika har de inte ens råd att skaffa tandskydd. De använder pappersbitar runt tänderna som de biter i.
Jag brukar skicka ner tandskydd och
gamla boxhandskar till till exempel
Gambia. Men misslyckas du här på
din väg mot en boxarkarriär kan du
alltid ta socialbidrag.
– Det sociala skyddsnätet gör att vi
inte kan få så många elitidrottsmän
för viljan att kämpa är inte lika stor.
Men idag är 80-90 procent på boxningens ranklista i Sverige nytillkomna aktiva. Varför? Jo de vill något. De
vill nå en förändring av sina livsvillkor. De vill bli svenska medborgare.

Därefter hägrar en svensk mästartitel och kanske en internationell karriär. I Sverige gör snart ingen lumpen.
De vill inte ens mönstra. Men jag får
mina killar att mönstra. Några har
tjänstgjort i Kosovo och kom tillbaka
som män.
– Framförallt tror jag att människor
måste få bygga sina egna liv och nå
stolthet genom att kunna försörja sig
själv. Först då skapas människovärde.
Inte genom bidrag och söndervårdnad. Vi måste ge våra ungdomar förtroende, kärlek och vägledning för att
de ska få självförtroende nog att ta de
avgörande stegen i rätt riktning.
Är integrationen inom idrotten en
samhällsekonomisk fråga?

– Självklart. Idrotten kan vara en
viktig väg in i samhället för invandrare. Att anpassa sig, kanske få ett
namn som idrottare men också självförtroendet i en social miljö som ger
så mycket mer än att stå och hänga i
centrum. Om någon av mina grabbar
tar beslutet att plugga hårdare, att vidareutbilda sig eller tar sig modet att
söka nytt jobb så blir det självklart en
samhällsekonomisk fråga.
Vad tycker du om Sverigedemokrater, främlingsfientlighet och
rasism?

– Sverigedemokrater är ett resultat
av vårt gemensamma samhälle. De
är en del av Sverige liksom jag. Allt
blir bättre när folk lär känna varandra. Folk som känner varandra är
inte fientliga mot varandra. Det finns
rasism även bland invandrare. Nu
måste vi klara upp situationen med
arbete och bostäder för dem som
redan finns här, innan vi kan ta emot
nya invandrare.
Är miljöer som Rosengård, Rinkeby,
Skärholmen, Tensta etc en bra
grogrund för boxare?

– Det är inte var du kommer ifrån
som betyder nåt utan vad du vill!
Titta på Zlatan han verkligen ville något. Han bestämde sig tidigt och nu
är han stor, kanske störst.
Boxningssporten har gamla anor.
Varför ska en ung människa av idag
välja att satsa på boxning framför
andra idrotter?

– Boxning är en bekräftande idrott.
Det är det bästa svaret på den frågan.
Jag kan ge dig ett exempel: En kille
här i Malmö som idag har ett stort företag boxades hos mig. När han vann
sin första match tackade han mig för
tiden på Rosengård. Jag frågade varför ska du sluta ? Du är ju duktig.
– ”Ja, men nu ska jag starta ett eget
företag. Det här var det som behövdes. Jag har bestämt mig att våga ta
utmaningen att gå in i näringslivet.”
En annan av mina grabbar är advokat idag. Men det viktigaste är att boxningen kan vara en väg
in i det sociala livet,
i samhället.
Hur försvarar du dig
mot argumenten att
boxning kan vara skadligt?

– Expertisen säger:
att nicka en boll är lika
skadligt som tio slag
mot huvudet. Du möter
bollen för att nicka den
men i boxning går du
från slaget.
Hur ser du på tjejer
och boxning?

– En gång var jag mot tjejboxning,
men det har jag fått ta tillbaka. Deras
inställning är mycket tuffare än killarnas. Det är tjejernas årtionde och det
märks på de flesta områden. Senegal
har idag fler belästa tjejer än killar.
De tar över tidigare mansdominerade yrken som till exempel inom polis
och tullväsendet.
Hur ser du på förhållandet amatörkontra proffsboxning?

– Amatörboxning räcker för de
flesta. Att bli proffs är ett fritt yrkesval. Dessutom stödjer jag proffsligor
i landet.
Hur långt är Sverige från en olympisk guldmedaljör i boxning?

– Inte alls långt. Men staten måste
satsa på ungdomarna. Det måste till
en anpassad verksamhet med skola,
plus 2-3 träningspass per dag för att
nå dit. Såna upplägg finns i Frankrike och till exempel på Cuba. Statligt
stöd betyder medaljer.
Hur ser din relation med Malmö
kommun ut?

– Den är ok. De ger oss en lokal.
Men vi söker inget aktivitetsbidrag
pga en otrolig byråkrati. Kommunen borde veta hur många som vi aktiverar. Vaktmästaren antecknar alla
som deltar i träningen här. Nu har
det precis kommit nya regler om att
vi själva ska städa lokalen. Vi måste
kvittera nyckel varje dag, för att komma in i den lokal som vi har kontrakt
på. Ibland kommer vi inte in vissa tider trots att vi varit här i hur många
år som helst. Jag måste ringa till den
så kallade ”bokningscentralen”.
”Hallå vi kommer inte in på torsdag”, ”Aha säger man där. Vi måste
ha dubbelbokat er.” Varför, jag frågar
varför, ska vi behöva gå igenom sån
byråkrati? Jag hatar papper men älskar människor.
Leder ditt ideella arbete även till
andra uppdrag?

– Ja, jag föreläser för till exempel studieförbund, arbetsgivarföreningar och företag som vill att jag
berättar om mina erfarenheter av att
arbeta med ungdomar.
Socialdemokraterna sade innan
valet att om de vann skulle de uppföra en staty av Zlatan i Rosengård. Vem tycker du först borde få
en staty – du eller Zlatan?

– Jag. För jag har gjort mycket mer
och under en mycket längre period
än vad han har gjort för ungdomarna i Rosengård. Jag ska försöka få honom att skänka en slant till verksamheten. Han är ett av alla de barn som
sprungit här hos mig i idrottshallen.



text Gustaf Berencreutz
foto bildbyrån

5

fakta Malmö
Boxningsklubb
Ålder: 67 år (ett år
yngre än Dallas)
Säte: Rosengårds
sporthall
Antal anställda: Inga
Antal aktiva: Cirka
200
Meriter: En av Sveriges bästa boxningsklubbar. Många NM, SM
och EM för juniorer.
Kända boxare från
klubben: Bland annat
Bashi Hassan (Idag i
Djurgården) med
8 SM guld och Ismael
Kone´(idag proffs i
USA) med 3 SM guld
och final i EM för
juniorer.
Sponsorer: Vi är inte
så bra på att sälja oss.
Inte heller så många
vill sponsra boxning.
Men hör av er om ni
finns!
Bidrag: Inga. Jag
ansöker inte ens på
grund av kommunens
byråkrati. Däremot får
vi medel från en del
fonder + medlemsavgifter för dem som
kan betala.

fakta Svensk 
boxning
Antalet klubbar:
Ca 160 klubbar
Antalet aktiva:
Ca 870 licensierade
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Sveriges främsta idrot
Göteborg toppar fortfarande listan, men Stockholm tar in.
I år är listan utökad till 25 kommuner. Detta har skapat möjligheter att i större utsträckning få med
kommuner som använder ett stort årligen återkommande Internationellt idrottsevenemang som verktyg
för sin destinationsmarknadsföring. Möjligheter har också skapats för att ta med kommuner som har ett
elitlag som betyder mycket för orten och för dess innvånare.
För femte året i rad toppar Göteborg. Men marginalen till Stockholm är nu mycket liten. Malmö och
Uppsala slåss om tredjeplatsen, men Malmös arenor i Europaklass avgör. Solna och Östersund tappar
någon placering men ligger fortfarande inom topp tio.
Mora som arrangerar Vasaloppet kommer högst på listan (plats 6) av de kommuner som bygger på ett
engångsevenemang. I denna kategori följer sedan Båstads tennisveckor (plats 10), Falsterbo Horse Show
(plats 17) och Marstrands Stena Match Cup Sweden (plats 20).
På platserna 22 till 25, utan individuell rangordning, finns fyra av Sveriges främsta och mest traditionsbundna idrottslag som i princip är synonyma med sina kommuner; Degerfors (fotboll); Edsbyn/Ovanåker
(bandy); Mjällby/Sölvesborg (fotboll) samt Åtvidaberg (fotboll).
Årets lista tar förutom våra kriterier stor hänsyn till till tre specifika analyser; Riksidrottsförbundets
analys av det ekonomiska stödet till ungdomsidrotten, Svenskt Näringslivs analys av företagsklimatet i
Sveriges kommuner och tidningen Fokus analys om var det är bäst att bo utifrån bland annat ungdomars
perspektiv.

1. Göteborg
Behåller förstaplatsen för femte året i rad, men nu med ännu mindre marginal till
Stockholm jämfört med förra året. De investeringar som krävs för vissa inom- och
utomhusarenor för att dessa skall hålla högsta Europaklass är ännu inte genomförda. När Nya Stockholms Arena på Globenområdet och Nationalstadion Swedbank Arena
i Solna blir klara 2012, kommer konkurrensen omedelbart att öka både för idrotts- och andra evenemang. En av Göteborgs absoluta styrkor är det breda samarbetet mellan kommunen, besöksnäringen och övrigt näringsliv. En annan styrka är de två mycket professionella evenemangsorganisationerna Göteborg & Co och Got Event. Göteborg har också en
klar vision om hur de framtida nya idrottsarenorna skall utformas. Förutom att ha vunnit
hem prestigeevenemanget Världscupfinalen i hästhoppning 2013 genomförs årligen flera
ungdomsturneringar i världsklass.

Kriterier
Sverigelistan baseras på en samlad bedömning av nedanstående faktorer:
• På vilket sätt som kommunen använder idrotten som verktyg för destinationsmarknadsföring 		
och som argument för långsiktig företagsetablering och inflyttning
• Befintliga och planerade arenor för inom- och utomhusevenemang samt deras kapacitet
• Om kommunen har en tydlig och långsiktig evenemangsstrategi och om personella och ekono- 		
miska resurser tillförts i tillräcklig omfattning för att genomföra strategin
• Omfattningen och strukturen av de internationella och nationella idrottsevenemang som genom		
förts eller kommer att genomföras samt omfattningen av samhällsintäkterna och internationell 		
och nationell media exponering
• I vilken omfattning som kommunen utvärderar de allmänna samhällseffekterna och de specifika 		
samhällsintäkterna av de viktigaste evenemangen
• Omfattningen och inriktningen på kommunens stöd (ekonomiskt och annat) till ansöknings- och 		
genomförandeprocessen för större idrottsevenemang
• Omfattningen av näringslivets stöd till regionens elitidrott och evenemangsverksamhet
• Omfattningen av kommunens elitidrottsverksamhet i relation till kommunens storlek
• Omfattningen av kommunen stöd till ungdoms- spontan- och breddidrott inkluderande särskilda 		
insatser inom integrationsområdet
• Tillgängliga utbildningar på högskole- och gymnasienivå som dels attraherar aktiva medborgare
och elitidrottare att flytta till kommunen och dels möjliggör för aktiva medborgare och elitidrot		
tare att stanna kvar och kombinera utbildning och idrottsutövande
• Kommunens infrastruktur, dvs. kommunikations och logistikkapacitet för större flöden av 		
besökare och varor/tjänster
• Kommunens hotell och restaurangkapacitet
• Kommunens allmänna hälso- och miljöstatus/profil
• Kommunbefolkningens idrottsintresse och aktivitetsgrad inom idrott och motion

Solna. Kommunen ger ett starkt stöd till ungdomsidrotten och har en bred elitidrott.
Använder konsekvent idrotten som verktyg för destinationsmarknadsföring och tillväxtaktiviteter. Sveriges bästa företagsklimat. En stor del av de turistekonomiska intäkter
som arenan kommer att skapa hamnar dock i Stockholms Stad.

6. Mora
Fortsätter konsekvent att utveckla varumärket Vasaloppet och investera i Skidstadion. Därför tar Mora tre steg upp på listan. Utgör listans första kommun
som bygger sin utveckling på ett enda idrottsevenemang. Vasaloppskonceptet
består idag av 12 olika tävlingar, genomförda under hela året och med över 50 000 deltagare. Skapar en turistekonomisk intäkt på upp mot 150 mkr per år. Mycket stark nationell och internationell mediaexponering. Stark elitidrottskommun – både lagmässigt
och individuellt. Brett stöd till ungdomsidrotten. Årets ungdomskommun 2010.

2. Stockholm
Stockholms målsättning kvarstår; att bli en världsledande destination för evenemang till år 2030 och att Globenområdet redan till 2014 skall utgöra Norra
Europas bästa evenemangsområde. Den Nya Stockholmsarenan blir klar till
2012. Stockholm har klart etablerat sig som Nordens huvudstad för friidrott med årliga Diamond League, Stockholm Maraton (över 22 000 deltagare) och Tjejmilen (över
20 000 deltagare). Stockholm ger också ett bra stöd till lokaler för ungdomsidrott.
Anschutz Entertainment Group (AEG), som ägare av evenemangsbolaget Stockholm
Globe Arenas och som delägare av elitidrottslag i Stockholm, har under den senaste tiden skapat en ganska rörig situation vad gäller tydlighet och trovärdighet i Stockholms
evenemangsarbete.

7. Östersund
Arbetar konsekvent och långsiktigt med att bli en av världens bästa arrangörer
inom internationellt skidskytte. Fortsätter att investera i Skidstadion – både för
skidskytte och för längskidåkning. Europatopp i skidskytte men Falun är vinnare
när det gäller världsmästerskapstävlingar i längdskidåkning. Forskningssamarbetet med
Mittuniversitetet och SOK fortsätter för att utveckla ett Nationellt Vintersportcentrum.
Fortfarande en stark Vinter OS kandidat tillsammans med Åre. Kommer att bygga en
multiarena för inomhusidrotter. För att behålla sin status som skidskyttearrangör kräver
Internationella förbundet ökade investeringar i Skidstadion. Svagt företagsklimat men
anses vara en relativt bra kommun att bo i.

3. Malmö

8. Linköping

Har arenor i Europaklass. Stark elitidrott i fotboll, hockey och handboll. Europaklass på Malmö FF’s publikarrangemang. Bra samarbete med Region Skånes evenemangsbolag, främst inom de prioriterade idrotterna fotboll, hockey, handboll,
segling och hästsport – Malmö City Horse Show. Malmö har ett bra samarbete med föreningslivet och ett acceptabelt stöd till ungdomsidrotten. Den starka utvecklingen av Stadionområdet fortsätter med integrerade utbildningar, på främst gymnasie- och högskolenivå. Malmös evenemangsorganisation är fortfarande splittrad och evenemangsstrategin
i vissa fall otydlig. Avsätter 5 miljoner skattekronor per år som namngivningssponsor till
Malmö Arena. Detta är bra. Mer tveksamt är att dessutom avsätta pengar– 20 miljoner
i ett fyraårsperspektiv – för bl.a. direkt marknadsföring av enskilda kommersiella konserter i Malmö Arena. Malmö är duktiga på att kontinuerligt mäta samhällseffekter av
evenemang – mindre duktiga på att dra objektiva slutsatser av siffrorna.

Återkommer på listan. Har anpassat sin vision från att vara ”Sverigebäst 2010”
till att vara ”Årets idrottskommun 2015”. Detta är mer realistiskt. Fortfarande
ingen tydlig evenemangsstrategi. Finns den politiska viljan att skapa organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att nå visionen? Kommunen anser att de har
en stark arenautveckling. Idrottsrörelsen tycker att arenautvecklingen ibland går för
långsamt. En stark faktor, är det marknadsföringsstöd som det nybildade marknadsbolaget för Linköping och Norrköping skapar till bl.a. idrottsföreningar. Stark elitidrott
inom flera lagsporter och individuella idrotter. Stark utbildningsort för t.ex elitidrottspersoner. Attraktiv boendeort för alla åldersgrupper.

4. Uppsala
Tar två steg upp på listan. Fortsätter konsekvent sin utveckling av nationella
idrottsevenemang. Utvecklar ett nytänkande i evenemangsstödet till idrottsarrangörer. Hjälper arrangörer att utveckla sina evenemang. Inom konceptet
”Tävlingsstaden Uppsala” tillhandahålls ett antal verktyg för marknadsföring av evenemangen i stadsmiljön, bl.a. genom elektroniska stadstavlor, banderoller och affischeringstavlor. Uppsala har Sveriges fjärde största besöksområde i Fyrisarenan. Har en bra
evenemangsstrategi för upplevelser, tillväxt och turismutveckling med mätbara målsättningar, men kommunicerar inte tillräckligt tydligt hur strategin följs upp. Har haft
svårt att attrahera de riktigt stora idrottsevenemangen.

5. Solna
Bygger en av Europas mest spännande arenor för fotboll och konserter med
stängbart tak. Är delägare i Swedbank Arena tillsammans med Fotbollsförbundet,
PEAB, Fabegé och Jernhusen. Publikkapacitet vid konserter 65 000 och vid fotboll 50 000. Arenan kommer att bli en stark konkurrent till Göteborg och Köpenhamn vad
gäller megakonserter. Swedbank Arena utgör en viktig del i utvecklingen av Arenastaden

9. Umeå
Återkommer också på listan. Stark kombination av ungdomsstad och motionsidrott. Umeå ger bra stöd till ungdomsidrotten, framförallt aktivitetsstödet.
Investerar också i arenautveckling. Liksom Linköping har Umeå mycket starka förutsättningar för att kombinera elitidrott med anpassade studieprogram.
Idrottsmedicinska forskningsenheten vid Umeå universitet är värlsledande inom delar
av idrottsforskningen.Umeå är högt rankad som boendeort, men har ett svagare företagsklimat. Ligger inte i Sverigetopp när det gäller att kontinuerligt genomföra större idrottsevenemang.

10. Båstad
Den andra kommunen på listan som använder ett specifikt evenemang som
verktyg för varumärkesförstärkning och tillväxt. Utvecklingen av de två tennisveckorna fortsätter. Målsättningen höjs från 80 000 besökare 2010 till 100 000
besökare inom några år. Båstadsveckorna ger en omfattande nationell och internationell destinationsmarknadsföring. Konceptet utvecklas ännu mer som en mötesplats
för delar av näringslivet, där också kopplingar sker till kommunen genom att ett antal
kunskapshöjande semiarier genomförs med ”tillväxt” som inriktning. Konkurrerar med
aktiviteterna under Almedalsveckan på Gotland. Båstad ger ett bra ekonomiskt stöd till
ungdomsidrotten och har bra utbildningsmöjligheter inom tennis och segling.
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Fortfarande hänger ”Stureplan” och ”brat” stämplarna på evenemanget. Bra ekonomiskt, men imagemässigt tveksamt.

11. Falun
Har troligtvis Sveriges bredaste och mest koncentrerade arenaområde för vinter- och sommaridrotter på Lugnetområdet. Arbetar konsekvent med att utveckla Idrottsstaden Falun både för elit- och motionsidrott, men också för idrottsutbidningar. Falun har nyligen tilldelats dels ett Riksgymnasium för friidrott och dels ett
innebandygymnasium med riksintag. För några år sedan utvecklades konceptet Beyond
Skiing 2015 i avsikt att vinna hem VM i längdskidåkning. Detta lyckades och denna prestigetävling genomförs i Falun om mindre än fem år. Utifrån sina förutsättningar bör Falun
kunna vinna hem fler stora nationella och internationella idrottsevenemang. Har tappat
vad gäller elitidrott. Ger ett ganska lågt ekonomiskt stöd till ungdomsidrotten och driftstöd till föreningsägda anläggningar.

7

gion Skåne vad gäller evenemang, men har haft begränsad framgång att kontinuerligt
attrahera större internationella idrottsevenemang. Genomförde i somras några gruppspelsmatcher för Europamästerskapen för U-21 i fotboll. Har bra nivå på driftstödet till
föreningsägda idrottsanläggningar, men ett svagt utformat aktivitetsstöd till ungdomsidrotten. Bra utbildningsmöjligheter vid Campus Helsingborg, som en del av Lunds
universittet.

17. Falsterbo (Vellinge kommun)
Den lilla orten Skanör/Falsterbo med 6 000 innvånare genomför varje år i juli månad Falsterbo Horse Show. En stor och internationellt topprankad hästtävling i
hoppning och dressyr. I år gjordes 61 500 besök under hästveckan. Tävlingarna
har en omfattande mediaexponering både i Sverige och utomlands. Nästan 1 000 hästar
kommer och tävlingarna kräver 600 frivilligarbetande funktionärer. För besöksnäringen
skapar denna vecka omfattande intäkter. Skanör/Falsterbo utgör den tredje orten på listan som byggs på ett enstaka mycket stort evenemang.

12. Åre
Arbetar konsekvent med att stärka varumärket för att bli Europas mest attraktiva alpina året runt destination. Lever fortfarande på de mycket omfattande
infrastrukturinvesteringar som gjordes i samband med planeringen och genomförandet av Alpina VM 2008. Åre har utvecklats till en stark nationell och internationell mötesplats, där säkerhetsfrågor är avgörande för placeringen. Attraktiv boendeort
också för yngre personer men relativt svagt företagsklimat. Låga nivåer för aktivitetsstöd till ungdomsidrotten. Arbetar nu för att vinna hem nästa större internationella
idrottsevenemang.

18. Leksand
Leksand har en mycket stark idrottstradition och ett varumärke som kopplar
samman kommunen och hockeylaget. Leksands IF har ett mycket starkt lokalt
stöd i samhället. Leksand har alltid haft en imponerande elitbredd trots en befolkning på 15 000 innvånare. Har dessutom nyligen utsetts till en av Sveriges mest
attraktiva boendeorter för alla åldrar, särskilt för unga personer där man rankas som
Sverigeetta. Leksand har dock ett svagt företagsklimat och det ekonomiska stödet till
ungdomsidrotten är relativt lågt.

13. Halmstad

19. Västerås

Backar på listan, främst beroende på en hårdare konkurrens. Halmstad har en
stark arenautveckling, med flera bra arenaområden. Halmstad Arena innehåller över tio olika anläggningar för sommar- och vinteridrotter – både för elit och
ungdomsverksamhet. Har inte haft förmågan att kontinuerligt kunna attrahera större internationella idrottsevenemang. Visserligen genomfördes några matcher i Europamästerskapen för U-21 lag i fotboll i somras, eftersom Borås inte kunde genomföra evenemanget. År 2007 genomfördes Solheim Cup i golf och 2012 genomförs Europamästerskapen i
golf för amatörer. Dessutom genomförs SM veckan för sommaridrotter i Halmstad 2011.
Halmstad bör utifrån sina förutsättningar kunna genomföra ett årligt större, gärna Internationellt, spetsevenemang. Ger ett brett ekonomiskt stöd till ungdomsidrotten, men på
en lägre nivå samt ett bra driftstöd till föreningsägda anläggningar.

Har tillgång till mycket bra arenor för nästan samtliga idrotter. Starka idrottstraditioner. Har kanske Sveriges bästa bandyarena. Har lyckats att få flera arenor – helt eller delvis - finansierade av näringslivet. Har dessutom låtit tolv större
idrottsföreningar i Rocklunda Sport & Event AB få möjlighet att sälja rättigheter för
vissa arenor och på detta sätt öka sina intäkter. Har inte lyckats att kontinuerligt
attrahera större nationella och internationella evenemang. Ger mycket bra ekonomiskt
stöd till ungdomsidrotten.

14. Karlstad
Tappar också några placeringar på listan på grund av ökad konkurrens. Förlorade prestigeevenemanget Svenska Rallyt förra året till Norge. Har nu mycket
skickligt skapat ett ekonomiskt utrymme för att utveckla konceptet Svenska
Rallyt- för att säkerställa ett årligt och långsiktigt genomförande i Värmland och i Dalarna.
Arbetet genomförs med stöd från Europeiska utvecklingsfonden och i bred samverkan
med berörda regionmyndigheter och åtta kommuner. Svenska Rallyt är ett av flera evenemang som skall hjälpa Karlstad att genomföra sitt mål att fördubbla den turistekonomiska omsättningen fram till 2014. Karlstad har en stark elit- och ungdomsverksamhet
och är attraktivt ur boendesynpunkt, trots ett ganska svagt företagsklimat.

Fjärde orten på listan som bedöms utifrån ett större Internationellt evenemang
– Stena Match Cup Sweden. Denna tävling utgör en deltävling i VM tävlingen
World Match Tour Racing. Marstrand är Västkustens seglingsmetropol. Varje år
besöker nästan 100 000 personer evenemanget. I Marstrand bor 1 600 personer. Precis
som för de andra ”evenemangsorterna” skapar Stena Match Cup omfattande intäkter
till besöksnäringen.

21. Jönköping
Stark idrottstradition. Bra arenor. Har starka utbildningar på gymnasie- (idrottsgymnasium) och på högskolenivå. Attraktiv boendeort och ett relativt bra företagsklimat. Genomsnittlig i sitt stöd till ungdomsidrotten. Otydlig evenemangsstrategi och bristande resurser för att konkurrera om de större idrottsevenemangen.

22-25. Degerfors, Edsbyn (Ovanåkers kommun), Mjällby (Sölvesborgs
kommun) och Åtvidaberg

15. Borås
Har aldrig varit placerad på listan sedan starten 2006. Har under de senaste åren
skapat en stark arenautveckling. Byggandet, kostnadsnivån och finansieringen
av Borås Arena har varit en postiv förebild för att bygga fotbollsarenor i Sverige.
Lyckades mycket bra att som arrangör genomföra en av fyra gruppspel för Europamästerskapen i basket 2003. Lyckades mindre bra med att sätta sig in i UEFAs bestämmelser
om Europamästerskapen i U-21 i fotboll, vilket innebar att gruppspelsmatcherna flyttades till Halmstad istället. Har en bra nivå på sitt aktivitetsstöd till ungdomsidrotten. Satsar också på näridrottsplatser och idrottsplatser för seniorer. Acceptabelt företagsklimat
och goda utbildningsmöjligheter för elitidrottare.

16. Helsingborg
Arbetar starkt för att skapa ett sammanhållet arenaområde för helsingborgarna med utgångspunkt i Olympia, Idrottens Hus och den nya Helsingborgs Arena,
som skall vara klar 2014. Driver projektet ”Idrottsstaden” i syfte att skapa bättre förutsättningar för ungdomsidrotten. Helsingborg har ett bra samarbete med Re-

Resultatet av SportBusiness ”Ultimate Sports City” tillkännagavs på
City Forum på SportAccord konventet i Dubai. På andra plats kom överraskande Singapore. Trea kom London. Tysklands huvudstad Berlin tog
en fjärde plats och Melbournes australienska rival Sydney blev femma.

Utan rangordning har fyra starka idrottsorter och motsvarande elitlag identifierats i slutet på listan. Var och en
av dessa har mycket starka idrottstraditioner och stor
betydelse för respektive samhälle. Elitlagen utgör tveklöst det starkaste verktyget för
respektive kommuns destinationsmarknadsföring.

                       Runner Up Uddevalla
Har inte varit på någon lista tidigare. Har en bra bredd på elitidrotten i
fotboll, handboll och simning. Relativt bra arenautveckling genom att en ny
större idrottshall blir klar i slutet av året. Har med framgång genomfört två internationella evenemang. Dels Swedish Grand Prix för formel 1 båtar där tävlingen är säkrad för
de närmaste fyra åren. Dels också VM i motorcross som tidigare arrangerats flera gånger
och där avtal finns för ytterligare fyra år.


Melbourne var en klar vinnare med
55 poäng. Trots värdskapet för ett
framgångsrikt vinter-OS 2010, föll
Vancouver en plats till sjätte i tabellen jämfört med 2008. Nye aktören
Manchester hamnade på sjunde plats
och därefter följde Dubai, Paris och Melbourne cricket
ground.
New York.
De arrangörstäder som är med i
rankingen har granskats vad gäller

Text och analys Peter Rohmée

foto wikimedia commons

Världens bästa idrottsstad 2010
Melbourne, som årligen arrangerar
evenemang i världsklass, toppar
den engelska nyhetssajten SportBusiness ranking av sportstäder
och har vunnit ”Ultimate Sports
City priset” för tredje gången
i rad.

20. Marstrand

antalet årliga idrottsevenemang, storleken på dessa, antal mästerskap som
arrangerats/arrangeras under perioden 2006 till 2014. Vidare ser man på
anläggningar och lokaler, transporter,
boende, statligt stöd, säkerhet, samt
kulturella betingelser som idrottslig
traditon, invånarnas idrottsintresse
samt livskvalitet.
TEXT gustaf berencreutz
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Utbildning och lön för eventoch sponsringsansvariga
Enkät av Sponsor Insight på uppdrag av Sport & Affärer
Marknadsdisciplinerna Sponsring &
Events växer i termer av såväl ökad
omsättning som status här i Sverige.
Enligt IRM (Institutet för Reklamoch Mediestatistik) omsatte disciplinerna tillsammans ifjol 13,2 procent
av den totala reklamkakan (alla investeringar i marknadskommunikation i
Sverige), vilket motsvarar en omsättning på drygt 7,6 miljarder svenska
kronor.
Tillväxten har varit remarkabel, investeringarna i sponsring har nästan
fördubblats sedan 2001 och under
2009 omsatte sponsring t.o.m. mer
än TV-reklam.
I syfte att få fram färsk och viktig
statistik har Sponsor Insight på uppdrag av Sport & Affärer genomfört en
undersökning av beslutsfattare inom
sponsring och events på svenska företag. Fokus i undersökningen har legat på de ansvarigas befattning, utbildning och inkomst för att få fram
intressant branschstatistik som tidigare har saknats. Ambitionen är att
fortsätta kartlägga detta för att skapa en branschstandard, något som är
vanligt förekommande i många andra
branscher.
Befattning

Sponsoransvariga på svenska företag
är primärt marknadschefer, 27 procent som synes av grafiken. Många
har en annan befattning än de fördefinierade (se resultaten i grafiken).
Det bekräftar föreställningen av att
ansvaret för sponsring och events är
organisatoriskt spritt bland svenska
företag. Intressant att notera är att
13 procent är sponsor-/eventchefer,
vilket är en ganska stor andel då titeln
är förhållandevis ny. Det ska bli intressant att följa om denna andel ökar
i kommande mätningar.
Utbildning

66 procent av de sponsoransvariga på svenska företag är högskoleeller universitetsutbildade, främst
inom ekonomi/marknadsföring.
Bland sponsor- och eventchefer är
andelen utbildade inom ekonomi/
marknadsföring överrepresenterad
(70 procent jämfört med 56 procent
på totalnivå).
Inkomst

Medianlönen för sponsoransvariga
ligger i spannet 45 000 – 50 000 kronor (vilket även gäller för sponsor-/
eventchefer). Beträffande inkomst är
det oftast medianinkomsten som är
mest relevant i sådana här typer av
undersökningar. Medianlönen är den
lön som ligger i mitten av spannet.

66

En stor del tjänar mer än 60 000
kronor, vilket troligen hänger ihop
med att många av de sponsoransvariga är marknadschefer, vilket är ett
höginkomstyrke. Bland de som tjänar
upp till 30 000 är de med annan befattning kraftigt överrepresenterade
(29 procent av dessa tjänar upp till
30 000 kronor).

procent

Så många av de
sponsoransvariga på
svenska företag är
högskole- eller
universitetsutbildade.

Ålder och kön

Statistiskt sett är ansvariga för sponsring och events på svenska företag en
manlig marknadschef – 58 procent

är män, 42 procent är kvinnor – i åldern 40-49 år. Tittar man specifikt
på de som innehar den faktiska titeln
sponsor-/eventchef så är vederbörande också i åldern 40-49 år, men fördelningen mellan män och kvinnor är
helt jämn.
Sponsor Insight genomförde en
större trendrapport våren 2010 med
fokus på beslutsfattande inom sponsorfrågor. I denna studie framkom
det att marknadsansvarig och sponsor-/eventansvarig i allt högre grad
tar besluten om nya satsningar. Det-

hela sport & affärers och 
sponsor insights Undersökning

Ålder?

27%

Inforamtionschef/
Informationsansvarig

text Peter Allvin, Sponsoranalytiker
Sponsor Insight

Bakgrund och Metod
-Urvalet bestod av svenska företag (med minst 100 anställda) och intervjuerna är genomförda med företag som i
någon grad jobbar med sponsring och evenemang i sin marknadsföring. -113 webbintervjuer genomfördes mellan
vecka 36 och 38 efter 451 förberedande utskick vilket ger svarsfrekvensen 25%.
-Fältbolaget Intervjubolaget IMRI skötte datainsamlingen.

Vilken är din befattning på ditt företag?

Marknadschef

ta borde innebära att allt färre beslut
tas godtyckligt av VD eller ledningsgrupp, vilket på många sätt är positivt för branschens utveckling. Vi kan
också konstatera ett relativt högt löneläge för de som ansvarar för sponsorfrågor, vilket också kan tolkas som
att området idag prioriteras i högre
grad. Sammanfattningsvis har det varit mycket intressant att genomföra
denna undersökning.

Upp till 40 år
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15%
40 -49 år

Sponsorchef och/eller
eventchef

40%

Sponsor/Eventchef
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Annan befattning
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34%

11%
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Vilken inriktning har du på din högskole - eller universitetsutbildning?

Vilken är din högst avslutade utbildning?

Högskola eller universitet

66%

Ekonomi/Marknadsföring

Gymnasium eller motsv

33%

56%

Sponsor/Eventchef

Sponsor/Eventchef

Högskola eller universitet: 67%
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Annat
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ARIOM REKLAMBYRÅ

Linköpings

Fotboll Club
SM-guld dam

Linköpings

Volleyboll Club
SM-guld herr

Linköping

Squashklubb
SM-guld herr

Vi vill inte skryta, men…
…eller jo, det vill vi!
Linköping är en av Sveriges främsta
idrottsstäder. Resultaten talar sitt tydliga
språk, titta bara på de SM-guld vi tagit
i squash, volleyboll och fotboll under
det senaste året. Utöver det har vi haft
många andra stora framgångar. Till
exempel i innebandy, där Linköpings
IBK gått upp i Superligan, simning där
LASS blivit Sveriges bästa simklubb
tre år i rad och inte minst ishockey där
LHC:s herr- och damlag tillhör toppskiktet.

Och vi får inte glömma Naim Terbunja,
en av Sveriges bästa boxare och Evelina
Gryvik som vunnit juniorguld och
seniorsilver i brottning, båda från
Linköping.
Vi är stolta över medaljerna, men vi vinner mer än så. Ju mer vi satsar på idrott,
desto bättre mår kommunen. Vi skapar
en aktiv och attraktiv stad, där alla delar
av samhället presterar ikapp med våra
idrottsstjärnor.

Idrotten främjar bland annat näringsliv, turism, utbildning och folkhälsa.
Därför är det självklart för oss på
Linköpings kommun att stötta våra
idrottsföreningar, Till exempel genom
att bygga anläggningar och att ge
ekonomiska bidrag.
Gör vi det, stärker vi bilden av
Linköping som en kommun som slår
det mesta. Och ärligt talat, visst älskar
alla en vinnare?

Visionen är att bli Årets Idrottsstad 2015!
Vill du veta mer om Linköpings näringsliv? Kontakta NuLink på telefon 013-33 66 00 eller gå in på www.nulink.se
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10 Ordföranden har ordet
Först ut under Sport & Affärers nya och återkommande vinjett ”Ordföranden
har ordet” är Sven von Holst, ordförande för Svenska Simförbundet.

Talang, kärlek och motivation

S

imidrotten är en väl utvecklad global idrott som utövas
i drygt 200 länder på internationell elitnivå. 2009 slogs
drygt 100 världsrekord. Detta
främst p.g.a. den nya superdräkten som
numera är förbjuden.
Svensk simidrott står sig bra i ett internationellt perspektiv. Det visade vi nyligen vid EM i Budapest, då vi erövrade
inte mindre än elva medaljer. Tre guld till
Therese Alshammar (2) och Sara Sjöström (1). Nästa år stundar VM i Shanghai och OS i London. 2012 hägrar för
våra världsstjärnor därefter, som final på
en väl utvecklad och planerad fyraårsplan.
Therese Alshammar och Sara Sjöström är
simningens starkaste varumärken för tillfället. Såväl Anna Lindberg, Stefan Nystrand och Lars Frölander tillhör också
denna kategori. Bakom dessa stjärnor
kommer många nya intressanta simmare
som knackar på dörren till världseliten.

Stort behov av nya anläggningar

Aldrig tidigare har vi haft ett sådant tryck och efterfrågan
på aktiviteter i vattnet för barn, ungdomar men även för
vuxna.
Simförbundet är mycket aktiv på området simkunnighet. Det är alla barns rättighet att kunna simma när de
börjar skolan. Kort sagt – det är en överlevnadsfråga och
samhällets ansvar att barns rättigheter tillgodoses med
simkunnighet.
För att vi skall klara detta måste vi bygga nya simanläggningar. Alltför många anläggningar har passerat bäst
före datum. Vi vet också att simning är en av de bästa
motions- och rehabiliteringsformerna.
Vi behöver enkla funktionsdugliga simanläggningar
som tillgodoser behov både från ungdomar i elitträning
som vuxna motionärer. Borås har nyligen byggt en sådan
mönsteranläggning till en mycket rimlig kapitalinsats.
Sverige har dessvärre halkat efter rejält gällande anläggningar. Eriksdalsbadet i Stockholm är simidrottens nationalarena och i den arrangeras såväl svenska mästerskap
som den årligen återkommande Världscupen i november.

Simförbundet har ett väl utvecklat samarbete med vår
huvudsponsor EON. Förutom sedvanligt stöd till och exponering på våra landslag är EON med och satsar i våra
projekt kring simkunnighet, som är ett av våra gemensamma prioriterade områden.
Det omfattar dels medverkan i Skolsimmet, där vi inspirerar skolorna och årskurs 1-5 att tävla med varandra
genom att testa simkunnigheten. Det andra projektet tillsammans med EON är att vi genomför Simkunnighetens
dag varje år som vänder sig till alla åldrar.
För EON och för Simförbundet är detta mycket
angelägna frågor.
För många mästerskap?

Kanske har vi allt för många mästerskap i den globala simningen. Vi kommer i höst att avstå deltagande vid
kortbane-EM för att kraftsamla våra resurser till den
egna världscupen i november och kortbane-VM i Dubai
i december. Fler andra nationer har samma synsätt.
Vi nöjer oss inte med våra framgångar vid EM i somras, utan vi arbetar ständigt med att förbättra vår internationella position. Därför har vi tillsammans med Sveriges Olympiska Kommitté etablerat ett High Performance

Evenemang – en viktig exponeringsmöjlighet

Den internationella eliten lovordar Eriksdalsbadet och
Stockholm. Förra året deltog simningens megastjärna
Michael Phelps från USA och det var givetvis utsålt. Att
arrangera en världscup ger inget tillskott till vår ekonomi,
det går i bästa fall jämnt upp. Däremot ger det möjlighet
till bra och värdefull exponering.
Det är få aktiva inom simidrotten som idag kan försörja
sig på sin idrott. Några av våra stjärnor med Alshammar
och Sjöström i spetsen får ihop pris- och medaljpengar
från världscuperna och EM och VM. Därtill kommer en
del reklamintäkter. Jämfört med andra idrotter ligger simidrotten fortfarande efter, även om utvecklingen går
sakta framåt.
Så länge staten inte går in och ger ekonomiskt stöd,
kan Sverige tyvärr inte arrangera vare sig VM eller EM.
Simidrotten måste släppa till fler exponeringsmöjligheter
vid internationella tävlingar och på detta område måste
internationella simförbundet FINA tänka om.
FINA måste också se till att våra tävlingar blir än mer
TV-anpassade och man måste våga ta nya grepp med
tävlingsprogrammet. En idrott som vågat är Skidförbundet. Simidrotten har så många positiva element med sitt
breda programutbud att vårt varumärke bör betalas
bättre. Simförbundet har en hygglig sponsorstruktur och
ett bra stöd från våra större partners.
Men jämfört med t.ex. friidrott och skidor ligger vi efter.
Vi ser nu över hur vårt varumärke kan stärkas och därmed ge oss ökade intäkter.

Fakta Sven von Holst
Född: 1948
Uppdrag inom näringslivet: 1974-78 Ekonom vid Stora Kopparberg Bergslags AB, 1979-82 Marknadschef på Dalex AB, 1983-86 PR chef på Pripps
Bryggerier, 1987-93 Informationsdirektör för Stora Kopparberg Bergslags
AB, 1994 Egen företagare, 1995-2010 Marknads och försäljningsdirektör på
Stora Enso, 31/8 2010 Avtalspensionär från Stora Enso.
Uppdrag inom idrotten: 1977-84 Förbundskapten för Svenska Simlandsslaget, 1984-96 Ledamot i Sveriges Olympiska kommite´
(Vice ordf 1988-96, Chef de Mission vid Sommar och Vinter-OS 1988
samt 1992), 1993 VM-chef för Skid VM, Sedan 1985 Ordförande i Vasaloppet Marknads AB, Sedan
1987 Ledamot i SvD:s
bragdjury, Sedan 2003
Ordförande i Svenska
Simförbundet, 1/9 2010
VM-ansvarig för Skid VM
2015.
Idrottsliga meriter:
10 SM-guld i simning,
deltagit i OS, VM, EM
men inga medaljer,
33 Vasalopp, 3 segrar i
Vansbrosimningen
Utmärkelser: 1980
Kungamedalj, 1981 Årets
idrottsledare.
Simförbundets
sponsorer: E-on och
Arena.

Center (HPC) i Eriksdalsbadet. Till
detta HPC har vi knutit en ny rikstränare, australiern Greg Salter och
fysiologen Magnus Kjellberg. Till
HPC kan samtliga våra elitaktiva och
utvecklingsbara talanger komma och
träna, samtidigt som tester och analyser utförs. Ett viktigt led i detta är att
även den aktives egen tränare är välkommen att medverka. Därmed får
vi en nödvändig kompetensutveckling tillsammans med nya internationella influenser. HPC är en av våra
mest tydliga strategier för att nå nya
internationella framgångar.
Det kan tyckas lite märkligt att
våra två starka världssimmare Therese Alshammar och Sara Sjöström
representerar ytterligheterna.
Therese är 33 år och Sara 17 år. Det
visar att du kan nå världstoppen i
unga år, men också vara etablerad på
foto bildbyrån
äldre dar. Det handlar givetvis om
talang, men lika mycket om motivation och kärlek till sin idrott. Lägg därtill Lasse Frölander
som är 36 år! Detta är utan tvekan en styrka.
Staten måste ta sitt ansvar

När det gäller internationella tävlingar och mästerskap i
Sverige måste de politiska makthavarna tänka om radikalt. I regeringsförklaringen 2006 uttalade Fredrik Reinfeldt att stöd skall ges till svenska ansökningar av internationella mästerskap på hemmaplan. RF har tilldelats
åtta miljoner kronor för att stödja detta arbete. Dessvärre
har inte idrotten ännu fått något stöd att tala om, vare sig
ekonomiskt eller kompetensmässigt. Jag har nyligen erfarit detta.
Svenska Skidförbundet och Falu Kommun ansökte om
skid-VM 2015 och jag var kampanjledare. Till vår stora
glädje tilldelades Falun VM-arrangemanget 2015 av det
internationella skidförbundet (FIS).
Falun lyckades mobilisera lokala och regionala kompetenser och ekonomiskt stöd för kampanjen. Kampanjansökan är en sak, VM-arrangemanget något helt annat.
Det är nu när vi skall vara VM-värd vi behöver framför allt det ekonomiska stödet. Det är inte rimligt att en
kommun av Faluns storlek ensam skall bära den ekonomiska risken. Skidförbundet har självklart inte möjlighet
att ikläda sig någon risk alls.
Nej – staten måste ta sitt ansvar och hjälpa till. Det
som är bra för Falun är också bra för Dalarna och hela
Sverige. Många andra länder har detta betraktelsesätt.
Vi kommer dit också, det är jag helt övertygad om, men
varför händer inget? Om staten är med kommer det också att bli lättare att få stöd av svenska internationellt
verksamma företag.
Staten måste ta ett ansvar när Sverige arrangerar stora
internationella mästerskap och tävlingar. Staten har avsatt 100 miljoner kronor i stöd till elitidrotten i Sverige.
Det är nu dags att såväl Riksidrottsförbundet som Sveriges Olympiska Kommitté enas om hur dessa medel bäst
kan tillgodogöras inom de olika idrotterna för att nå ännu
större framgångar internationellt.
Idag hör sport och affärer samman på ett helt annat
sätt än för 20 år sedan.
Idrotten måste kunna erbjuda skräddarsydda paket till
sponsorer i form av exponering, projektmedverkan och
hospitality aktiviteter. Stora internationella idrottsevenemang har detta innehåll, samtidigt som de oftast bidrar
med skatteintäkter till stat och kommun.
Simförbundet erbjuder detta vid våra världscuptävlingar och skid-VM 2015 kommer definitivt att kunna
erbjuda detta.
Text sven von holst

Musse har koll på elen
Mustafa Mohamed använder en elmätare och kan på så sätt hålla
koll på hur mycket el han använder. En enkel sak som kan göra
skillnad för både plånboken och klimatet! Tillsammans söker vi
smartare energianvändning i jakten på framtidens energi.

Fortum är nationell sponsor till svensk friidrott. Team Fortum är våra klimatambassadörer med syfte att arbeta för smartare energianvändning och
i slutändan ett bättre klimat. Fortum utför energibesiktningar på svenska
friidrottsanläggningar som ger besparingar för landets friidrottsklubbar och
kommuner. För mer information om Team Fortum och vårt klimatarbete,
besök oss på fortum.se
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ren idrott
foto: jörgen hildebrandt

SE ÅRETS SPORTHÖGTIDER PÅ WWW.UNT.SE

HANDBOLLSLANDSKAMP HERRAR

9 JANUARI

UPPSALA KP CUP
23–24 JANUARI

SIMNING GRAND PRIX 2

SM I THAIBOXNING
6–7 MARS

SM I BANDY
19–21 MARS

SM I ISRACING
27 MARS

12–14 FEBRUARI

Skidkungen Per Elofsson informerar ungdomar om faran
med doping. Vid OS i Salt Lake City 2002 gick han själv in
i väggen på grund av den dopade Johan Mühlegg.

ORIENTERING UPPSALA MÖTE

23 –25 APRIL

SM I PAINTBALL
8–9 MAJ

CYKEL SCANDINAVIAN RACE

SM I CHEERLEADING
15–16 MAJ

SM I BUDO
22–23 MAJ

UVM MODERN FEMKAMP

8 –9 MAJ

10 –13 JUNI

SWEDISH BEACH TOUR
11–13 JUNI

SWEDISH OPEN FOTBOLLSGOLF

SM I SEGELFLYG
3–10 JULI

LAG-SM I DISTANSRIDNING

EUROPACUP PISTOL
21–22 AUGUSTI

FÄKTNING UPPSALA CUP

FORMULA OFFROAD
4 –5 SEPTEMBER

UPPSALA OFFSHORE RACE

CUPFINAL VOLLEYBOLL
20 –21 NOVEMBER

10 JULI

19–20 JUNI

18 SEPTEMBER

4 –5 SEPTEMBER

Ren Idrott tvättar bort
idrottens skamfläckar
Doping är fusk och skadar såväl
idrottsmännens hälsa som hela idrottens värderingar. Det är grunden till
stiftelsen Ren Idrott. En enad idrottsrörelse, välkända idrottsprofiler och
utbildade idrottsledare ska minimera
doping genom att informera och vägleda idrottande barn och ungdom.

–Vi vill skapa en idrottsrörelse där
barn och ungdomar lär sig vad ärligt
sportutövande innebär. Alla vill ha en
idrottsrörelse att lita på, säger Hans G
Svensson, ordförande för Ren Idrott.
Ren Idrott grundades för två år sen, då
svenska elitidrottare en gång för alla ville
rensa bort doping och misstankar om sådant. Hans G Svensson, till vardags senior vice president and head of public
affairs på Skandia, kom på idén med
stiftelsen Ren Idrott. Stiftare är de elitidrottare som är ambassadörer. Grunden
lade Skandia och Bingo-Lotto, och Volvo skänkte en bil som auktionerades bort
för att ge resurser.
Primära målgrupper för en ren idrottsrörelse är idrottsledare och idrottande
barn och ungdomar mellan 8-16 år och
deras föräldrar. Ren Idrott sprider information och kunskap för att stärka etik,
värderingar och moral och få bort dopingpreparat och droger.
Bevis på framgång utan fusk

SM I TYNGDLYFTNING
4–5 DECEMBER

STORVRETA INNEBANDYCUP

27–29 DEC & 4 – 8 JAN

PROJEKTÄGARE

Uppsala. Här är varje idrott stor. Sedan 1286.

– Men det är bråttom, för undersökningar visar att attityderna försämras. Kunskap ger insikt, förståelse och rätt attityd.
Våra ambassadörer är ju levande bevis
för våra unga idrottare att drömmar kan
nås utan fusk, säger Hans G Svensson
Namn som Christian Olsson, Charlotte Kalla, Stefan Holm, Marcus Oskarsson, Jörgen Jönsson och Anja Pärson
är några av de sextiotalet ambassadörer
som föreläser och visar fansen att det går
att uppnå yppersta världsklass med hjälp
av rätt träning och rätt kost.
–Vårt övergripande mål är att motverka bruk av doping och lära idrottsledare att jobba förebyggande och få ut

kunskap om dopingpreparatens skadeverkningar. Vi tror även på kraften hos
allmänheten och vill skapa opinion för
en dopningsfri generation, säger Hans G
Svensson.
Antidoping på högskolan

Stor vikt läggs vid certifierade utbildningar som administreras av Ren Idrott.
Dessutom ges en internationell kurs på
Högskolenivå i antidoping inom ämnet
idrott och hälsa. Arne Ljungqvist är med
i Ren Idrotts advisory board och en garant för att stiftelsen får vida acceptans
och den status som är nödvändig för att
uppfylla dess mål.
Ren Idrott finansieras av supportrar
och sponsorer. En av dessa är Nordic
Sea Hotel.
–Vi brinner för idrott, och Ren Idrott
står för hälsa och de sunda värderingar
som vi som företag, våra anställda och
kunder förknippas med. Vi är rumssponsor, och ambassadörerna bor hos oss på
sina viktiga uppdrag. Sponsorskapet stärker vårt varumärke och ger kontakt med
potentiella kunder på mycket seriöst och
långsiktigt sätt, säger Emelie Bergström,
PR-ansvarig på Nordic Sea Hotel.
Text Joachim von Stedingk

fakta Ren Idrott
Insamlingsstiftelse som arbetar för att motverka
droger och doping inom idrotten.
Ordförande: Hans G Svensson
Verksamhetschef: Mia Sparrow
Omsättning: 1,5 mkr
Sponsorer: Skandia, Skandikon, Svenska Spel,
Vattenfall, Nordic Sea Hotel, Garantum Fondkommission, Kalas Unique Sportswear.
Hemsida: www.renidrott.se

Lina Andersson & Anna Olsson,
ambassadörer för Ren Idrott.

ANNONS 			

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA 		

karins spalt & aktiva klubbar

13

Karin Mattsson Weijber om kommunalt stöd

Tänk långsiktigt!

A

propå kommunranking:
I september släppte Riksidrottsförbundet sin årliga
kommunundersökning där
vi kartlagt Sveriges 290
kommuner och deras idrottsstöd. 283
svarade. Av dessa sänkte 62 kommuner, mer än var femte, i år sitt stöd till
idrottsföreningarna jämfört med 2009.
Oroväckande? Ja. Överraskande? Nej. Vi
var förberedda på resultatet och har givetvis förståelse för att den ekonomiska
krisen även påverkar idrotten.
Idrott och pengar handlar om mycket
mer än spelarlöner, artistskatter, sponsoravtal och sändningsrättigheter.
För den enskilda föreningen, oavsett
idrott, är kommunernas stöd oerhört
viktigt. Om stödet minskar påverkas
föreningarnas möjligheter att bedriva
en bra verksamhet. Minskar inkomsterna måste hålen fyllas och för många
föreningar är höjda medlems- och träningsavgifter ofta enda sättet. Ökade avgifter slår direkt på ekonomiskt svagare
familjer och risken är att färre barn och
unga kan idrotta. Barn- och ungdomsidrott är grunden för elitidrotten, där
ekonomiska intressen och villkor påverkar resultaten. Utan många idrottande
barn och unga får vi färre elitidrottare.
Kommuner skär även ner på anläggningsstödet. 17 procent minskade sin
driftsbudget för egna idrottsanläggningar och 8 procent skar ner stödet till föreningsdrivna anläggningar. Det kanske
största stödet för föreningarna är de lokalsubventioner som innebär att fram-
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för allt barn och ungdomar får billigare
hyra eller ingen hyra alls när de tränar.
Antalet kommuner som ger lokalsubventioner har sedan 2008 minskat från
233 till 215. Minskningen ska ställas i
kontrast till de diskussioner som pågår i
hela landet om nya arenabyggen för evenemang och mästerskap.
Visst är det bra att kommuner satsar
på idrotten som del av att göra städer levande och attraktiva, att med infrastrukturella förutsättningar kunna arrangera
högklassig idrott. Men det ena bör inte
utesluta det andra. På lång sikt måste
kommunerna satsa på både och, inte
antingen eller.
Idrotten är en del av välfärden, och
inte minst den breda barn- och ungdomsidrotten är en investering för framtiden. Att bara 47 av 290 kommuner har
antagit någon form av idrottspolicy är
ett tecken på att alldeles för få har tänkt
igenom vad de vill med sitt idrottsstöd
i ett längre perspektiv. Här vill vi att fler
ser idrottens insats i sin kommun ur ett
helhetsperspektiv genom att arbeta fram
långsiktiga planer för sin lokala idrottspolitik. En aktiv och varierad idrottsrörelse på alla nivåer
är något både idrotten och 290 kommuner tjänar på.

ACHIEVEMENTS
MADE
SUSTAINABLE
As a leader in technical consulting and sustainability,
ÅF is the GREEN ADVISOR to four national Olympic
Committees.
In every project that we execute for our clients we
carefully consider the environmental impact.
It takes technology and knowledge to foresee
and handle climate issues. The green team is
our dream team.
Do you have what it takes?
www.afconsult.com

Karin Mattsson weijber
Ordförande för RF
karin.mattsson@rf.se

Sveriges mest aktiva idrottsklubbar
KFUM Fryshuset Fritid toppar
listan över Sveriges mest aktiva
idrottsföreningar före Brommapojkarna och på tredje plats kommer
KFUM Fryshuset Basket(fd KFUM
Söder).

Trean på listan, Föreningen KFUM
Fryshuset Basket är O8 Stockholms
samarbetsorganisation på ungdomssidan. I fjol höst bytte KFUM Söder namn till just KFUM Fryshuset
Basket och i samarbetet ingår också
ungdomsverksamheten i Hudding
Basket, Tyresö Basket, Haninge, Botkyrka och JKS Basket.
De cirka 130 ungdomslagen har
spelare från stora delar av Stockholm.
Upptagningsområdet är Södermalm
och de södra förorterna till Skarpnäck, Östberga och Rågsved, samt till
Norra Botkyrka sydväst om stan.
Trenden de senaste åren har varit att
de äldsta spelarna blivit färre. För att
motverka det satsar KFUM Fryshuset Basket på bättre ledare för de äldre
breddlagen, de så kallade kulturlagen.
–Vi rekryterar våra aktiva, alltså
våra medlemmar, via skolorna i vårt
verksamhetsområde, säger verksamhetsansvariga Kicki Öman.
Hon ser Idrottslyftet som ett perfekt
sätt att komma in i skolorna och få
chansen att presentera basketsporten.
– Sedan bjuder vi in till träning

Fakta Sveriges mest aktiva idrottsföreningar
Statistiken baseras på antalet deltagartillfällen.
Listan är den senaste och gäller för hösten 2009.
Förening			
Idrott
Kommun
					
1) KFUM Fryshuset Fritid		
Skate, gym Stockholm
2) IF Brommapojkarna		
Fotboll
Stockholm
3) KFUM Fryshuset Basket*
Basket
Stockholm
4) BK Järva			
Basket
Stockholm
5) Enskede IK		
Fotboll
Stockholm
6) Alviks BK			
Basket
Stockholm
7) IK Sävehof		
Handboll Partille
8) BK Solna Vikings		
Basket
Solna
9) Boo FF			
Fotboll
Nacka
10) Qviding FIF		
Fotboll
Göteborg

Deltagar
tillfällen
124 750
117 206
110 884
53 528
51 427
49 237
48 756
47 824
47 334
43 870

Mest aktiva klubbar utanför storstadsområdena.
Skellefteå AIK FK		
Friidrott
Skellefteå 30 116
Linköping IK Ungdom		
Innebandy Linköping 28 731
IF Björklöven		
Ishockey Umeå
27 158
*Fd KFUM Söder. 


KFUM Fryshuset
Basket hade
närmare
1 1 1 000 deltagartillfällen under
hösten 2009.

både på eftermiddagar och kvällar i
vår förening.
Basket som specialidrottsämne

Utöver det har föreningen åtta veckor öppen basketträning sommartid där lunch ingår på Fryshuset. På
sommaren genomfös dessutom dagkollo och Basket Camp.
–Vi har ett helhetsansvar för basket som specialidrottsämne på både

Fryshusets grundskola och gymnasium.
Kicki Öman lyfter också fram knattebasketskolan som en viktig rekryteringsbas.
Verksamheten inom Fryshuset
Basket finansieras till största delen
av det lokala aktivitetsstödet och från
intäkter från Bingoalliansen.
KFUM Fryshuset Baskets mål och
vision är bland annat att få så många

Källa: Riksidrottsförbundet

ungdomar som möjligt att vara delaktiga i basket så länge som möjligt,
erbjuda en meningsfull fritidssysselsättning och bygga verksamheten på
ledorden sammanhållning, ansvar,
kvalitet, engagemang och respekt.
Första föreningen utanför Stockholmsområdet på topplistan är IK
Sävehof från Partille som sysslar med
handboll.
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Idrottens föreläsare
foto Alex & Martin

Niklas Wikegård (vänster) är före detta hockeytränare, sportkommentator och en
ofta anlitad föreläsare. Tomas Fogdö (ovan vänster) föreläser om målfokusering,
konsten att möta motstånd och ta framgång. Idrottspsykologen Jörgen Oom (höger)
är en av Talarforums mest anlitade föreläsare på idrottsområdet.

Att tala är guld
Idrottsprofilerna som föreläser för näringslivet om hur man ökar sina prestationer och får ut mer av en grupp, är många. Likaså företagen som förmedlar
föreläsarna. För de mest anlitade och högst avlönade föreläsarna kan ett enskilt
uppdrag ge över 50 000 kronor. Sport & Affärer har intervjuat några av marknadens aktörer.
Från hockeybåset
till föreläsningssalen

Niklas Wikegård, före detta elittränare i ishockey, är en av dem som hjälper näringslivet att lära av idrotten
för att bli vinnare.
– Många företag vill ha hjälp med
att bygga sin värdegrund utifrån
idrottsliga tankar, säger han.
Niklas Wikegård finns i det stall av
föreläsare som BETA 100 oktan har.
BETA sysslar med event, föreläsningar och andra tjänster.
”Vi använder idrottens språk och
värderingar för att öka prestation och
utveckla önskad vinnarkultur i företag och organisationer” heter det i
BETA:s företagspresentation.
Peter Wallin, som är ägare och affärsutvecklare på BETA, säger att
näringslivets intresse ökat för att införa idrottens värderingar och prestationstänkande i företagsmiljöer.
– Idrotten fostrar vinnare och det
vill företagen också göra. Då är det
intressant att lyssna till idrottsprofiler
med erfarenhet av detta och som kan
hjälpa företagen att nå sina mål. Det
handlar om att bygga kulturer, jobba
med värdeord och att inspirera.
Niklas Wikegård förmedlar sina
erfarenheter som tränare för bland
annat Djurgården och Malmö Redhawks och hans syn på lagbygge är
efterfrågade.

– Inom idrotten är man tydlig och
rakt på sak med vad man vill, samtidigt som mycket av framgång grundar
sig på en strategi och en plan som gäller för alla. Alla ska veta sina tydliga
roller och vad som förväntas av dem.
Många företag saknar detta och det är
mitt uppdrag att ändra på det, att bidra till en ny filosofi, säger Wikegård.
Han föreläser på temat ”What makes a winner” som innefattar en gemensam värdegrund, goda dagliga
vanor och ett coachande ledarskap.
– Att få vara med på ett företags
resa mot något nytt från första början är enormt intressant. En enstaka
föreläsning kan förstås stimulera och
föda nya idéer, men att medverka i
en långsiktig process är effektivast
för att nå bestående förändringar.
Det är precis på samma sätt man
jobbar med ett idrottslag, säger han.
Vände olycka till succé
inom föreläsningar

Förre alpina stjärnan Thomas Fogdö,
bröt ryggraden 1995 när han stod på
topp av karriären. Han blev förlamad
från midjan och nedåt. Idag föreläser
han ofta om målfokusering, konsten
att möta motstånd och ta framgång.
Fogdö är även mental rådgivare.
Han och idrottspsykologen Johan
Plate driver företaget Edvisor. De började samarbeta efter Thomas olycka.

fakta Talar
förmedlingar
Totalt finns det cirka 40
företag som erbjuder
talarförmedling i Sverige. Många av dem är
enmansföretag.
Talarforum är marknadens största aktör.
Till de större hör också:
Fortbildarna AB, Talarförmedling i Stockholm,
Skillspartner, Content
Talarbyrån, Lindau Production, SAJ Föreläsaroch Eventbyrå och Beta
100 oktan.

fakta Idrottsprofiler som 
föreläser
Många aktiva och före
detta aktiva idrottsmän
och ledare verkar som
föreläsare inom olika
områden.
Till de mest anlitade
hör: Niklas Wikegård,
Hans Chrunak, Kajsa
Bergqvist, Tomas Gustafson, Stefan Holm,
Thomas Fogdö, Leif Boork och Paolo Roberto.
Många föreläsare
finns representerade
hos flera olika förmedlingar. Otroheten i branschen är utbredd, som
en anonym föreläsare
uttrycker det.

Hans första föreläsning skedde på temat ”Att möta motstånd – konsten att
vända motgång till medgång och medgång till framgång”. Grunden hämtades från idrotten och fokus sattes på
individens förmåga att ta kontroll över
sin egen prestation.
Samarbetet fortsatte och i dag driver de alltså företag tillsammans, där
inriktningen är rådgivning, utbildning,
kick off-aktiviteter och föreläsare.
– Uppdrag från näringslivet att
föreläsa om hur idrottare gör för att
nå sina mål är väldigt vanliga. Men
vår målgrupp är bred. Det är t.ex.
personer och organisationer som vill
skapa en bra prestationsmiljö, säger
Thomas Fogdö.
Hans budskap till näringslivskunder som vill prestera bättre i sin grupp
är att se sig omkring och leta nya influenser till att optimera prestationen.
– Sedan får man aldrig glömma
bort att den viktigaste resursen i prestationen är människan, jag själv.
David Lega fascinerar

En omtyckt och fascinerande föreläsare på temat att tänja gränser, är förre handikappidrottsstjärnan David
Lega som gjort karriär både som just
föreläsare, entreprenör och inom politiken som kristdemokrat.
Martin Lidberg, före detta elitbrottare, sysslar främst med hälsa och
driver Svenska Hälsocampen men är
också verksam som föreläsare.
– Jag skulle kunna ta på mig många
fler föreläsningar än jag gör, men jag
prioriterar mitt hälsoarbete och dessutom vill jag känna inspiration varje
gång jag åker ut. Den avtar om jag
föreläser ofta, har jag upptäckt.
Lidberg uppger att han gör cirka
en till två föreläsningar i veckan i genomsnitt.
– Under den lågkonjunktur som varit sjönk efterfrågan och många var
också tvungna att sänka sina arvoden
för att få uppdrag. Annars har marknaden varit rätt stabil under de senaste tio åren.
Martin Lidberg kan som föreläsare bokas via flera olika förmedlingar.
Det är han inte ensam om.
När det gäller hans hälsoverksamhet sköts däremot det mesta via företaget Inspirata AB.
– Men jag gör mycket själv också,
säger han.

Olika arvoden

Ersättningsnivåerna varierar kraftigt,
beroende på föreläsare.
Från 5 000 för de billigaste upp till
sexsiffriga belopp.
En uppskattning som Sport & Affärer gör efter att ha varit i kontakt
med olika förmedlingar och företag verksamma i branschen, är att
en föreläsare tjänar i genomsnitt 2025 000 kronor per föreläsning.
Ersättningen styrs också av restid,
uppdragets längd och tid som krävs
för förberedelser, som till exepel research. Kraven på en föreläsare är
höga. De som inte är seriösa sållas
snabbt ut och försvinner.
Talarforum är jätten inom föreläsningar på den svenska marknaden.
Det har Europas största kompetensnätverk med över 8 000 talare, utbildare, experter, underhållare och inspiratörer.
Företaget grundades 1995 och ingår i en koncern med verksamhet
även i Finland, Norge och Estland
med en total omsättning på 135 miljoner kronor och drygt 60 anställda.
Fredrik Sjöholm, talaransvarig på
Talarforum, säger att den del av verksamheten som handlar om idrottsprofiler som anlitas av näringslivet
uppgår till cirka 10 procent.
– När vi startade var andelen större
men i dag arbetar vi mycket bredare
och då har den här delen krympt.
De mest anlitade föreläsarna inom
idrottsområdet hos Talarforum är
extremlöparen Rune Larsson och
idrottspsykologen Jörgen Oom. Ingen av dem är direkta kändisar, men
deras skicklighet som föreläsare har
spritt sig genom ”word by mouth”.
Paolo Roberto är både idrottskändis och uppskattad föreläsare.
– Om han inte haft andra projekt än
att föreläsa, skulle vi kunna ha honom
ute sju dagar i veckan, säger Fredrik
Sjöholm.
Företag som efterfrågar mer än bara
föreläsningar, med idrottsligt tema,
erbjuds av Talarforum längre kurser,
konsultverksamhet och coaching.
– Det kan till exempel röra sig om
företag där personalen ska delta i
en motionstävling. Vi kan då leda
projektet och hjälpa till med fystränare, mental träning och dietist,
säger Fredrik Sjöholm.


text OLOF WIGREN

ANNONS 				

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA 				

ANNONS

läget i ligorna och uno kommenterar

Läget i ligorna
Sport & Affärer granskar varje
höst världens största ligor. Trots
lågkonjunkturen verkar de flesta av
de större ligorna ökat sina intäkter
jämfört med förra året.

Det som inte framgår av sammanställningen, men som är värdefull
bakgrundsinformation, är att även
skulderna verkar öka – ofta i paritet
med intäktsökningarna.
USA fortsätter att dominera, till
viss del hjälpt av en stark dollar i
jämförelse med andra valutors utveckling. Premier League har fallit

tillbaka igen i jämförelse med NBA,
och vad gäller fotboll i övrigt så har
tyska Bundesliga tagit andraplatsen
bakom Premier League.
Bundesliga är också den mest lönsamma fotbollsligan, enligt Deloittes
årliga undersökning. Samtliga siffror
nedan är för säsongen 2009 alternativt 2009/2010. Beräkningarna för
de amerikanska ligorna representerar ett vägt värde mellan olika källors
uppgifter, eftersom de till viss del inkluderar fler intäktskällor än själva
idrotten.

TEXT håkan leeman

Liga		Idrott		Antal lag

total omsättning

NFL (USA)		
MLB (USA)		
NBA (USA)		
Premier League (Eng)
NHL (USA)		
Bundesliga (Tyskland)
La Liga (Spanien)
Serie A (Italien)
Tippeligan (Norge)
Elitserien (Sverige)
Allsvenskan (Sverige)

56,2 Mdr SEK
49,0 Mdr SEK
28,8 Mdr SEK
22,1 Mdr SEK
21,6 Mdr SEK
14,9 Mdr SEK
14,5 Mdr SEK
14,4 Mdr SEK
1,6 Mdr SEK
1,5 Mdr SEK
1,2 Mdr SEK

Amerikansk fotboll
Baseball		
Basket		
Fotboll		
Ishockey		
Fotboll		
Fotboll		
Fotboll		
Fotboll		
Ishockey		
Fotboll		

32		
30		
30		
20		
30		
18		
20		
20		
16		
12		
16		

Fotnot: Siffrorna ovan är inte helt jämförbara. Växelkurserna påverkar, men också TV-intäkter, centrala
sponsorskap, merchandising och andra intäkter som redovisas olika i alla ligor. Dessutom har vissa klubbar
andra intäktskällor såsom fastigheter, andra idrottsliga verksamheter, m m. Däremot ger siffrorna ovan en
tydlig indikation på ekonomisk storlek och styrka för professionell lagidrott i ett globalt perspektiv.
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Uno Grönkvist om falsk marknadsföring

Kommer, kommer inte

R

oger Federer kommer till Stockholm Open som inleds om en
vecka. Arrangörsduon Thomas
Johansson och Jonas Björkman
strålade i kapp när nyheten
släpptes i slutet av sommaren. Jonas påstod
till och med att årets starfält blir det bästa i
turneringens långa historia. Då talade han
mot bättre vetande. När Stockholm Open
spelades i Globen för många år sedan fanns
19 av världens då 20 bästa spelare på plats!
Men det är nu som räknas och det är glädjande att världens genom tidernas bäste
tennisspelare (vid sidan av Pete Sampras?)
ställer upp.
Om han nu gör det. För två år sedan var
han också kontrakterad och marknadsföringen fokuserades helt på hans medverkan. I sista
stund uteblev han.
Han har inte varit ensam om det. Andre
Agassi och Lleyton Hewitt är exempel på
andra stjärnspelare som anmält sig, marknadsförts hårt och inte kommit.
Frånvaro i sista stund gäller förvisso inte
bara tennissporten. Många av oss har i färskt
minne det upphaussade trekejsarslaget på
100 m i sommarens DN-gala. Även den eventgeneralen myste i TV-lampornas sken när han
berättade om sin bedrift att, med sponsorernas hjälp, samla Uasin Bolt, Tyson Gay och
Asafa Powell på startlinjen.
Tyson Gay vann, Bolt blev en besvikelse
och Powell ställde inte upp. Ett par dar innan

galan anmälde han skada och fick se sina konkurrenter från läktaren. Vilket inte hindrade
att arrangörerna samma dag som tävlingarna
ägde rum införde en helsidesannons i Dagens
Nyheter som dominerades av en bild på de
tre sprinterlöparna. Om inte det är falsk
marknadsföring, så vet jag inte vad som ska
räknas dit.
Ett glädjande undantag var träningslandskampen mot Skottland på Råsunda i augusti.
Då såldes mängder av biljetter beroende på att
Zlatan skulle göra comeback i landslaget trots
att han dagarna innan spelat med sitt klubblag i Fjärran östern. Förbundskaptenen flaggade för att Zlatan därför inte skulle spela hela
matchen. Åskådarna visste i förväg vad som
gällde och accepterade det. Att Zlatan, trots
allt, spelade en hel timme blev en positiv överraskning.
Konkurrensen är hård och sportevene
mangen marknadsförs allt tuffare. Inget
fel med det. Det gäller att synas i mediebruset.
Men om arrangörerna medvetet för ut fel
aktiga budskap för att sälja slut på biljetterna
är dom illa ute. Förtroende är ett nyckelord
i all marknads
kommunikation!

Uno grönkvist,
författare och sponsringsexpert
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18 den lönsamma arenan
Ninna Engberg, vd Globearenas, om framtidens arenaområden

Arenan är död – länge leve Destinationen

S

verige upplever en arenaboom
utan like. I en mängd städer
byggs det för fullt och den
stora frågan framöver blir hur
arenorna skall bli lönsamma?
Globenområdet är redan i dag Skandinaviens ledande evenemangsområde och
står under stark utveckling för att möta
den kommande konkurrenssituationen.
Vad det handlar om är att bygga en destination för nöje och evenemangsupplevelser snarare än att bygga en ny arena om
man vill vara morgondagens vinnare!
I den Trendrapport som Stockholm
Globe Arenas, bolaget som driver evenemangsverksamheten i Globenområdet,
presenterar i mitten av oktober* 2010,
pekar vi på några faktorer kring just detta
att utveckla en destination, snarare än att
bygga en enskild arena och försöka få den
lönsam.
När vi tar klivet in i framtiden och pratar om att bygga en destination och utvecklar området, handlar det inte bara om
att möta framtida krav från besökare och
konkurrens, utan också om att blicka ut i
den stora världen och se vad som händer
där när många länder bygger stora arenor
och miljonstäder världen över slåss om
evenemangen. Arenorna kommer att bli
än viktigare i stadsplaneringen och med
arenorna som städernas hjärtan, behövs
en pulserande infrastruktur.
Denna nya verklighet påverkar naturligtvis även ett förhållandevis litet land som

Ninna Engberg .

Sverige. Globenområdets framtid, Vision
Söderstaden och den nya Stockholmsarenan är viktiga incitament för Sverige
som ett attraktivt evenemangsland och
för Stockholm som internationell nöjesstad. Den nya Söderstaden beskrivs också
som ett av Stockholms mest dynamiska
utvecklingsområden de närmaste decennierna. Med sitt centrala läge i Söderort
blir området ett nav i ett urbant stråk från
Danviks lösen och Hammarby Sjöstad till
Årstafältet och Liljeholmen. Söderstadens
utveckling ger förutsättningar för Stockholm att utvecklas som en mångsidig och
upplevelserik storstad. Tillsammans med
befintliga och nya bostäder och arbetsplatser blir Söderstaden en knutpunkt som integrerar och skapar förutsättningar för att
leva, arbeta, uppleva, bo och umgås i.
Utmaning att fylla året runt

Alla arenor tampas med samma utmaning
– utmaningen att fylla arenan året runt.

Vad händer de dagar då det
inte pågår evenemang? Hur
får man besökare att komma
tidigare, stanna längre och få
en större upplevelse? Vi kan
se flera spännande koncept
runtomkring i världen där
arenan också erbjuder andra typer av upplevelser. O2
i London har British Music
Experience, ett interaktivt
musikmuseum som använder den senaste tekniken för
att uppleva all brittisk popmusik genom
tiderna. I LA Live finns ett annat spännande exempel på upplevelsemuseum,
Grammy Museum, som uppmärksammar
alla stora musiklegender. I Stockholm kan
besökarna uppleva Ericsson Globe från
taket genom en tur i nya attraktionen SkyView. Glasgondolerna som går på räls upp
till toppen har varit en publiksuccé sedan
start med över 100.000 besökare de första
sju månaderna (feb-sept 2010).
Exemplen är många. Målet med den
här typen av konceptutveckling är att skapa året-runt-destinationer och attrahera nya målgrupper till arenorna. Ett sätt
att maximera upplevelsen och ett sätt att
se på arenaunderhållning som idag är en
självklarhet när nya arenor projekteras.
Ett begrepp som vuxit sig starkt i stadsplanerarnas medvetande sista åren är
Entertainment districts. AEG (som äger
Stockholm Globe Arenas) har idag två

tydligt definierade entertainment districts
knutna till arenor, LA Live och London
O2. Stockholms stad, med Globenområdet som nav, har som ambition att skapa det tredje. Exemplet O2 har vi redan
nämnt, men LA Live är kanske det mest
lyckade exemplet på ett entertainment district. Området som ligger i Downtown
Los Angeles var ett eftersatt område som
få ville besöka efter mörkrets inbrott. Här
utvecklade AEG tillsammans med samarbetspartners en ny levande stadsdel.
Området kring Staples Center rymmer
restauranger, biografer, dansställen, barer, konsertarenor, ett 54-våningar högt
hotell och The Condominium Tower på
en yta av sammanlagt 10 hektar. Området
rymmer också teatrar och museer samt
ett studioområde tillhörande amerikanska
kabel-tv-nätverket ESPN.
En helkväll i Globenområdet

Ett nöjesdistrikt är inte bara till för de som
besöker en hockeymatch eller en konsert.
Idén är att skapa områden med ett rikt utbud av sport, kultur och underhållning. Ett
område där man alltid kan hitta något för
alla smaker och ett område man kan dröja
kvar i för att tillbringa en helkväll. Med
Globenområdet som ett framtida Stockholm Entertainment District skulle staden
med legitimitet kunna kalla sig en nöjesoch underhållningsstad i världsklass.
Ninna Engberg
VD Stockholm Globe Arenas

Sven-Åke Wikers, vd Arenaprojekt i Sverige, om att undvika glädjekalkyler

Den lönsamma arenan – finns den?

H

ar Percy Nilsson på Malmö
Arena samma bild av en arena som ett kommunalråd i
en mellansvensk stad? Enligt
vår erfarenhet pratar man om
två vitt skilda produkter med den stora
skillnaden att Percy är näringslivet medan kommunen ofta tycker att näringslivet
skall vara med och betala och att en kommun inte skall ta för stora kostnader. Man
vill ha, men försöka undvika att betala för
en produkt som (inte) kan bära sig. Har
Percy fel bild av en arena? Absolut inte
och det är redan bevisat efter knappt två
år att satsningen var helt rätt.
Lönsamhet

Kan vi få en lönsam arena? Visst kan man
det, men det gäller att göra rätt från början. Vår åsikt är att man måste se bortom idrotten och det på ett tidigt stadium.
Hemmamatcher, supportar och souvenirer är självklart viktigt men en arena är
mycket mer och större än så om man skall
lyckas. Man måste ha förmågan att se helheten och förstå vad som drar besökare
utanför matchprogrammet, när laget spelar dåligt eller när man kanske konkurrerar med andra saker. Om grundtanken
att en arena eller stadion skall blir lönsam
på 20-talet hemmamatcher och 3 konserter så blir kalkylen svår. Många skrattade
åt Percy när han sa att ”det är för mycket
sport inom idrotten”. Ingen förstod riktigt
vad han menade, men han hade helhetsperspektivet och förstod att idrotten var
motorn, besökarna har köpkraft om utbud

och service finns och att man måste leverera ett brett program. Nu kommer det
inte att byggas så väldigt många fler arenor av Malmö Arenas dignitet så vi lämnar
den divisionen och tittar på mer vanliga
projekt.
Lönsamhet kan också vara att skapa
möjligheter för en stad och kommun att
bli mer attraktiv för olika arrangemang.
Även om idrotten inte kan betala planhyror så att det blir full kapitaltäckning så
kanske det kan skapas andra arrangemang
som drar publik och som spenderar sina
pengar i staden. En bra driven arena kan
sätta en organisation och en stad på kartan så att man får andra arrangemang som
ger reklam. Hur värderas arenans namn,
som ofta är ett stadsnamn, nämns i tidningar, radio och tv? Man kanske måste
se på lönsamhet lite annorlunda ibland
för att kunna ha anläggningar där idrotten
får utvecklas, det finns möjlighet att bättra
på föreningsekonomin, ge besökarna lite
komfort, en upplevelse och kanske inte
minst de social-ekonomiska effekterna.
Arenaplanering

Arenor är upplevelsecentran som konkurrerar om vår fritid då måste man ge något
tillbaka, eftersom de uttjänta hallar vi har
är undermåligt underhållna och inte funktionella.
När man börjar sina planer på en arena
är Melodifestivalen det mest förekommande ordet. Alla skall ha den i sin nya
arena och det är så man säljer in sitt projekt lokalt. Ja, kanske inte helt och hållet eftersom man måste flirta lite med

idrottsrörelsen också och lova bättre faciliteter. På frågan om vem som skall betala så säger man att detta skall näringslivet bekosta. Hur då? Det är inte så många
företag som vill ha en arena i sin balansräkning och det skall säljas oerhört med
VIP paket m.m. för att täcka kapitalkostnaderna samtidigt som resultaträkningen påverkas direkt, eller indirekt, av
de idrottsliga prestationerna. Tittar man
på vad som är kommersiellt gångbart
och där man kan prata tv intäkter, loger,
klubbstolar och andra intäktskällor så är
det i princip fotboll och ishockey som klarar av att ha ett sådant åtagande, förutsatt
att det finns x antal hundra personer per
stol att tillgå som potentiella kunder inom
en till en och en halv timme, att det finns
ett intresse för loger, reklam och klubbstolar från näringslivet.
Det stora problemet är kanske inte ambitionen om lönsamhet utan snarare brist
på att förstå helheten i projektet och den
totala ekonomin. Har man kunskap om
hur man hanterar ett så komplext projekt
med så många olika intressen att förstå
och ta hand om? Vi skulle vilja påstå att
oftast så saknas detta men att man inte
törs erkänna det eller har en tro att det här
kan vi själva. Den samlade erfarenheten
säger tydligt, ta hjälp och sök råd.
Det första vägskälet är egentligen om
den tänkta anläggningen är en kommersiell
arena som skall vara vinstdrivande eller en
kommunal anläggning där man skall tillgodose så många behov som möjligt, men
samtidigt attrahera besökare. En blandning
av de två typerna är sällan framgångsrikt.

Content is king

Visst är det så att ”Content is King” men
det kanske är ännu viktigare att fråga sig
vem skall vara operatör och vem skall sköta drift. Finns kunskap att driva arenan
och finns underlag för att bli lyckosam?
Finns framsyntheten för att lyckas och
vara i framkant?
Brister i kunskap och förståelse ger
mångmiljon fördyringar
Det är ofta brist på helhetsförståelse,
otillräcklig information för beslut, dåliga
kalkyler i tidiga skeden och glädjebudgetar tillsammans med att man tar bort funktioner som ger intäkter som gör att det är
svårt att få lönsamma arenor. Oavsett vad
ordet lönsamhet betyder för dig!
Samtidigt med ”kan bäst själv” syndromet så är man rädd för att använda ny
teknologi för att få bättre underlag och
minska kostnader. Även om man inte förstår vad BIM (Building Information Modeling) är så kräv det ändå. Det är en ren
försäkring för projektet.
Lönsamheten i en arena eller stadion
bygger på insikt och kompetens för att
kunna göra de bedömningar som krävs
för en framgångs–rik arena, styrt av
en lagledare som
tar ut det bästa
projektlaget.

Sven-Åke Wikers
VD, ArenaProjekt i
Sverige AB
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WITTS HITS SEPTEMBER
Rykande heta rockrecensioner av Thomas Witt
Robert Plant

John Mellencamp

”Band Of Joy”
(Decca)
Uppföljaren till Raisin’ Sand uppfyller alla
förväntningar. Buddy Miller leder ett kanonband som lyfter Plant till vokala höjder vi inte har hört sen
Zeppelin tiden.

”No Better Than This”  
(Rounder)
Folkmusik, country, rockabilly. Mellencamp
söker sig till sina rötter. Jag hyllar.

Mavis Staples
”You Are Not Alone”  
(Anti)
Wilco’s Jeff Tweedy har producerat denna
superba blandning av soul och gospel.

Dylan LeBlanc
”Paupers Field”
(Rough Trade)
Het utmanare som årets debut. Singersongwriter med rötter i den amerikanska
södern. En härlig blandning av Americana och countrysoul.

Black Country Communion
”Black Country”  
(Mascot)
Joe Bonamassa-Glenn Hughes-Jason
Bonham-Dereh Sherinian. Supergrupp som
levererar tung bluesbaserad rock som vi inte har hört sen
70 talet. Sensationellt bra.

Isobell Campbell-Mark Lanegan
”Hawk”  
(V2)
Tredje plattan tillsammans och deras bästa
hittills. Mörk och spännande. Missa inte.

Steve Miller Band
”Bingo”
(Roadrunner)
Den klassiska blueskatalogen får sig en
riktig omgång av Miller som fortfarande
är en fantastisk gitarrist.

Brian Wilson
”Reimagines Gershwin”  
(EMI)
Ett spännande projekt som snarare
blev ett intressant misslyckande.
Återkommer i ämnet.

Eric Clapton
”Clapton”  
(Warner)
En riktig överraskning. Clapton är delvis
tillbaka till sina rötter med väl valda covers.
Endast en nyskriven låt som är mycket bra. Helhetsintrycket får mig att tycka att detta är hans bästa sen
Money & Cigarettes från 1983.

Chip Robinson
”Mylow”  
(Red River)
En hjältes återkomst. Chip var den drivande
kraften i Backsliders som var allt det Ryan
Adams och Whiskeytown bara kunde drömma om under
det sena 90-talet. Efter 11 år utan ny musik är han tillbaka
med en egen platta som är fullkomligt lysande. Årets americana utan tvekan. Plattan har ingen vanlig distribution
men kan beställas på Red River Records hemsida.

Thomas Witt
Musikredaktör
thomas.witt@telia.com

Witts Hits oktober läggs ut om cirka två veckor på www.sportaffarer.se Klicka på Witts Hits i menyn.

www.syre.se | Foto: Tommy Andersson, Henrik Sekander

T R Ä N A I V I N T E R S TA D E N Ö S T E R S U N D

GARANTERAD SNÖ
FRÅN 1 NOVEMBER
TRÄNINGSMÖJLIGHETER
Östersunds Skidstadion – en tävlingsarena av internationell
klass med totalt 89 km sammanhängande, preparerade spår
av varierande svårighetsgrad, varav 25,8 km elljusspår.
BOENDE
1800 bäddar fördelade på hotell, pensionat, vandrarhem
och camping.

der
Vi erbju i
träning !
ss
världskla

TESTCENTRUM
Nationellt Vintersportcentrum samarbetar med SOK och är ett av
världens ledande testlabb för fysiologisk och biomekanisk forskning
inom vinteridrott.
IDROTTSMEDICIN
Finns tillgängligt inom Campusområdet.
UTBILDNING
Skid- och Skidskytteuniversitet erbjuder möjlighet att kombinera
utbildning och kvalificerad träning vid Mittuniversitetet.

oss som har längdskidåkning och skid”För
skytte som yrke går det inte att få bättre
förutsättningar än de som erbjuds här i
Östersund.

Vi kan träna på en av Europas bästa anläggningar; terrängen, rullskidbanan och
spåren på Skidstadion är av högsta klass
och alltid utmanande.
Närheten till Nationellt Vintersportcentrum är en otrolig tillgång och snögaranti från början av november bidrar
till att vi tidigt får rätt ”vinterkänsla” i
kroppen. Välkommen till Vinterstaden
Östersund - hoppas att vi syns i spåren vid
Skidstadion!
Anders Södergren

”

TRANSPORTER
Täta flygturer från Arlanda och Bromma samt goda tågförbindelser.

WWW.VISITOSTERSUND.SE
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idrottskommunen

Linköping vill bli idrottskommunen nummer ett
– Vi är riktigt på gång, visionen säger att vi ska bli Sveriges främsta
idrottskommun år 2015. Det kan
vi mycket väl bli för det byggs och
satsas på idrott som aldrig förr i
Linköping, säger Karin Semberg,
Kultur- och fritidschef vid Linköpings kommun.

Det senaste arenabygget är en modern anläggning för friidrott vid universitetet. År 2012 ska en ny fotbollsarena stå färdig för Linköpings
FC. Dessutom undersöker kommunen möjligheter att bygga en regional
ridsportsanläggning. Många spadar
ska sättas i den bördiga slätten.
Linköping är en tjänstemannaoch universitetsstad utan någon
lång tradition av elitidrott. Men under 2000-talet bar Linköping Hockey Clubs satsning hela vägen till att
bli ett etablerat elitserielag. I mitten
av 2000-talet klev damfotbollen in
under varumärket och samarbetet
kröntes med ett SM-guld ifjol. På senare år har även andra sporter gjort
framsteg vilket resulterat i SM-guld i
herrvolleyboll och herrsquash. Traditionen är väg att brytas och hittills har
LHC vunnit många lokala hjärtan.
– LHC har ett stöd av den genuine Linköpingsbon. Våra undersökningar visar att alla vet vilka vi är och

FAKTA LINKÖPING

Christer Mård och Karin Semberg.

80-90 procent följer hur det går för
oss. Jag hävdar med bestämdhet att
LHC är Linköpings starkaste varumärke, säger Christer Mård, ordförande för LHC och tillika regionchef
för Svenskt Näringsliv.
Kommunen vill ha större samarbete

Linköpings kommun bidrog i satsningen genom att bygga Cloetta Center. Arenan är fortfarande kommunalägd, även om ägarstrukturen är
upp till diskussion. Men LHC menar
att kommunen inte tillräckligt insett
värdet i klubbens varumärke.
- Jag kan ärligt säga att framgången
vi haft inte har följts upp lika mycket

av det politiska systemet i att utveckla
vårt samarbete med att sätta Linköping på kartan i den utsträckning vi
tycker är möjlig. Vi är tacksamma för
Cloetta Center och att vi får en fotbollsarena. Men vi kan ha ett större samarbete med kommunen kring
vårt varumärke än vad vi har idag, säger Christer Mård.
– De kommunala bolagen är viktiga aktörer, men det handlar om cirka
2-3 procent av vår omsättning på 180
miljoner. Vi vill sitta ner med kommunledningen och bestämma från år
till år i vilka sammanhang de vill använda vårt varumärke och hur vi kan
bidra till att kommunen exponeras i

Folkmängd: 144 690
(2009)
Folkökning: 2 827
Yta: 1 575,6 km2
Kommunens största
arbetsgivare: Linköpings kommun,
Östergötlands läns
landsting, SAAB-gruppen,
Linköpings universitet,
Ericsson, ISS och Cloetta.
Idrotts- och friluftsanläggningar:
Fotbollsplaner 80, Motionsslingor 35, Isbanor
42 , Golfbanor 5,
Tävlingshallar: 22
Arenor och åskådare
2008/09:
Cloetta Center/Stångebro
Sportfält – 258 455,
Sporthallen – 16 711, Folkungavallen – 25 076.
Sportsliga framgångar: Linköpings Volleyboll
Club – SM Guld herrar
2010, Linköping Squashklubb – SM Guld herrar
2010, Linköping Fotboll
Club – SM Guld Dam
2009, Linköping Hockey
Club – SM-Final 2007/08,
semifinal 2009/10.

positiva termer, i ett marknadsavtal.
I vanlig ordning handlar det om en
kommunal balansgång, en akt som
kompliceras med en dominerande
aktör.
– LHC är namnet nummer ett, och
bidrar med stärkt image och stolthet
till staden. Men kommunen kan inte
särbehandla en förening utan måste värna om hela föreningslivet och
breddidrotten, säger Karin Semberg
och sneglar istället västerut.
– Symbiosen mellan kommunen,
näringslivet och idrotten, där kan
vi bli bättre. Göteborg har hittat ett
unikt koncept där alla samarbetar
och satsar när det händer något i
stan. Dit vill vi komma.
Blir idéerna till verklighet?

I strategin ingår även en offensiv evenemangssatsning. Kommunen har
ansökt om att få arrangera Handsbolls-VM 2011 och EM i Fotboll
för damer 2013. Att få arrangera den
nationella SM-veckan står också på
önskelistan och en intresseanmälan
har skickats in till RF.
Återstår att se om Linköping – med
sloganen ”Där idéer blir till verklighet” – lyckas förverkliga idén om att
bli idrottskommunen nummer 1 i
Sverige.
text Johan Thorén

Unga Umeå satsar framåt
Ett av världens bästa damlag i
fotboll, fyra lag i högsta serien i
innebandy och längdskidåkare som
Assar Rönnlund, Toini Gustafsson
och Per Elofsson – idrott är och
har alltid varit viktigt i Umeå.

– Ett fungerande idrottsliv är viktigt för
näringslivet, i marknadsföringssyfte
och i PR-sammanhang. Med hjälp av
Umeå IK:s damfotbollslag har många
företag och kommunen arbetat för att
stärka sina varumärken, säger Roland
Carlsson, näringslivschef Umeå.
Under hela 2000-talet har näringslivschefen ofta fått höra positiva saker
om (UIK) utifrån. Och tillsammans
med fotbollsklubben har kommunen genomfört olika arrangemang –
idrott är en dörröppnare, konstaterar
Carlsson.
– Vi har ibland tagit med oss någon
av våra fina idrottare som ambassadörer när vi gjort något utanför staden,
säger näringslivschefen och nämner
fotbollsspelaren Hanna Ljungberg
och skidåkaren Per Elofsson som
exempel.
Innebandyhall klar i vår

Flera idrottsanläggningar förbättras just nu och nya byggs. Gammliavallen får ett lyft med en ny läktare
och en renodlad fotbollsarena samt
en restaurang som kommer att höja
attraktionsvärdet. Och en ny friidrottsarena vid universitetet – där
SM-tävlingar kommer att kunna hållas – har precis blivit klar.
– Nu håller vi på att bygga en inne-

bandyhall med plats för 3 000 åskådare, som står klar till våren, säger
Roland Carlsson.
Att Umeå är en universitetsstad
höjer också attraktionsvärdet och
lockar unga, människor.
– Staden Umeå har vuxit och utvecklats med hjälp av universitetet,
det gör att vi i dag står för nytänkande,
ungdomlighet och framåtsträvande.
Vidare finns några av världens bästa
idrottsforskare vid Umeå universitet.
Europas kulturhuvudstad 2014

Varje år arrangeras stora ungdomsturneringar i staden. Roland Carlsson berättar att turismekonomiska
mätningar visar att den typen av arrangemang är bra för en stad.
– Det ger många utländska besökare, många familjer kommer hit och
spenderar pengar, det ger ett bra ekonomiskt resultat. Ungdomsturneringar ger också möjlighet till framtida rekryteringar av studenter och
inflyttning till staden.
Umeå är Europas kulturhuvudstad
år 2014. Unikt för Umeå är att sport
och fritid inkluderas i arrangemanget. Och tack vare den väl utbyggda
infrastrukturen finns möjligheten att
genomföra något stort.
– Kanske kan vi arrangera något
Europamästerskap, eller ha något annat europeiskt utbyte. Det jobbas för
fullt med det just nu. Väldigt mycket
kommer att hända inom idrotts- och
kulturområdet – det får effekter även
för näringslivet.


text Patrik Lagerkvist

Fakta Umeå
Befolkning: 114 300.
Antal företag: 11 000.
Antal studenter:
33 500.
Geografisk placering: Västerbotten.
Medelålder: 38, flera
år lägre än genomsnittet i Sverige.
Elitidrott i urval:
Fyra elitlag i innebandy: IKSU och IBK
Dalen (dam) och Umeå
City och IBK Dalen
(herr). Umeå IK, damallsvenskan i fotboll,
IFK Umeå Badminton.
Björklöven, ishockey.
Umeå Comets, dambasket, Maria PietiläHolmner, alpint, Emma
Zackrisson, golf.
Aktiva unika utövare 2009: Ca 20 000
enligt aktivitetsstödet.
Lägg till det ett stort
antal aktiva studenter
och spontanidrottare
så borde det bli minst
20 000 till.
SM-guld: UIK, damfotboll, 7 stycken. IKSU,
innebandy damer, 3 st.
Björklöven, ishockey
herrar, 1 st.
Lokala sponsorer:
För att nämna några –
livsmedelsförsäljning,
försäkringsbolag,
banker, tillverkningsföretag. I Umeå har
föreningarna många
sponsorer och få
”storsponsorer”.
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hästsport och johan thorén

Plantskolan för morgon–
dagens ridsportstjärnor
Varje år i oktober samlas ryttare,
hästägare, uppfödare och ridsport
intresserade i skånska Flyinge för
att se Sveriges bästa unghästar
möta varandra. För det har bevisats
många gånger att det är här som
morgondagens stjärnor tänds;
såväl legender som Malin Baryards Butterfly Flip och Jan Brinks
Briar startade karriärerna i årgångs
championaten.

Säg ridsport och hästtävling, och de
flesta tänker nog på tävlingarna i Göteborg, Falsterbo och Globen, men
faktum är att ett av de största evenemangen inom ridsporten är Svenskt
Avel- och sportchampionat som avgörs
19-24 oktober.
Under veckan kommer tusentals
ridsportintresserade från Sverige och
övriga Europa för att titta på när 650
hästarna gör upp om vem som är bästa
3-, 4-, 5-, 6-, och – för första gången i
år – 7-åringar i dressyr och hoppning.
Svenskt Avel- och Sportchampionat
med Breeders Trophy startades för 26
år sedan med målet att främja svensk
ridhästavel och utveckling av tävlingshästar. Det har visat sig att en bra inhemsk avel är avgörande för internationella framångar, berättar Staffan
Hammarskiöld, styrelseordförande i
E. Swede Horse AB, som arrangerar
championaten.
Förra året delades cirka 1 miljon kronor ut i prispengar. Det var möjligt tack

Johan Thorén om företagsfilosofi

Kan globalt maktskifte
ge ny företagskultur?

V
vare att hästarna ansluts till Breeders
Trophy-systemet redan som föl.
Hästarna spelar huvudrollen under
Svenskt Avel- och sportchampionat,
men det är också en viktig mötesplats
för publiken. Här knyts många värdefulla kontakter. En av höjdpunkterna utanför tävlingarna är hopphäst auktionen.
På området finns också en välbesökt
mässa med allt ifrån hästutrustning till
smycken, inredning och försäkringar.
– Publiken på Svenskt Avel- och
sportchampionat är både köpstark och
intresserad av annat än bara hästar, säger Staffan Hammarskiöld.
text Marie Lundmark

Fakta breeders trophy
Svenskt Avel- och sportchampionat med finaler i
Breeders Trophy i dressyr och hoppning arrangeras den 19-24 oktober på Flyinge i Skåne. Finaler i
fälttävlan arrangeras den 11-12 september.
E. Swede Horse AB, som arrangerar Svenskt Aveloch sportchampionat, ägs av Svenska Ridsportförbundet och Avelsföreningen Svenska Varmblodiga hästen.

THE ART OF
THE
ART OF
DEVELOPING
DEVELOPING
SUCCESFUL
SUCCESFUL
ARENAS
ARENAS
W WW.ARE NAPRO J E K T. S E
W WW.ARE NAPRO J E K T. S E

ARENAPROJEKT I SVERIGE AB
Box 15061, 200 31 Malmö, Sweden
ARENAPROJEKT
I SVERIGE
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ad har en indisk företagsledare
gemensamt med Hollywoodstjärnan Alexander Skarsgård?
Mer än man kan tro.
Sportindustrin har utvecklats under decennier av västvärldens ekonomiska dominans. Det har fått som följd att
idrotten formats av västerländsk företagskultur. ROI, kvartalsrapporter och vinstavkastning har blivit vardagsmat. Men vi är
just mitt uppe i ett maktskifte där länder
som Kina och Indien står redo att ta över
den gula ledartröjan från USA. Kina är ett
kapitel för sig själv, men vad skulle hända
om indiska företagsvärderingar får fotfäste
inom sportindustrin …
Tata Group är ett av världens största företag. Den indiska företagsgruppen omsätter 78,4 miljarder dollar, varav 65 procent
av verksamheten finns utanför Indien. Det
är Tata Group som utmanat bilindustrin
med att lansera en bil för 2 000 dollar. R.
Gopolakrishnan som ingår i Tatas styrelse
förklarar företagsfilosofin: ”Tatas primära
syfte är inte att generera vinst till aktieägarna, det är att tillfredställa kundernas behov
och serva samhället i stort”. Vid första anblicken kan prioriteringsordningen ses som
en nyansskillnad, men om det ska genomsyra en organisation krävs det helt andra
värderingar än det som driver kvartalskapitalism och maximering av aktieägarvärden.
Corporate Social Responsiblity (CSR)
har under 2000-talet varit en av de tydligaste trenderna inom näringslivet. Idrotten

var inte sena att ta till sig CSR-flugan.
Frågar du Gopolakrishnan ställer han
sig dock skeptisk till CSR. Utifrån hans
perspektiv handlar det inte om att som
företag försöka agera som en god samhällsmedborgare och drar en parallell
med fåglar: ”Du ser inga fåglar som för
söker flyga, fåglar flyger”. Det kan finnas
en poäng i det med tanke på att bolags
bovar som exempelvis Enron kunde
stoltsera med ambitiösa och i många
fall prisbelönta CSR-program.
Listan på exempel från sportens värld
där profit fått styra kan göras lång.
Affärerna runt Hammarby Fotboll AB
är en aktuell historia som varit en följetong
i medierna. Det har gått så långt att den
världskända grönvita supportern och
kunden publicerade ett öppet brev i
Aftonbladet. Alexander Skarsgård skriver
”Självklart ska vi ha en komptent styrelse
som vet hur man driver ett företag …
Men jag vill se styrelsemedlemmar som
förstår att Hammarby är något mer än
ett företag.” Han avslutar: ”Ultras,
grabbar, julgranar och oljerockar. Det
är vi som är Hammarby”.
Man skulle kunna tro att
Skarsgård bor i Bollywood
och inte Hollywood, för
visst är det indisk företagsfilosofi som lyser igenom
i söderkisens brandtal.
Johan Thorén
Sponsringsskribent

ANNONS 				

22

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA 				

ANNONS

sponsorgurun

”Sociala medier är
sponsringens framtid”
Äntligen har vi fått pusselbiten som saknats. Det säger sponsringsgurun Lesa Ukman när Sport & Affärer träffar henne
i Chicago för en intervju.
Hon är grundare av analysföretaget
IEG som varje år arrangerar en konferens som blivit en etablerad mötesplats för den amerikanska sponsringsindustrin. En stående källa till
referenser är när Lesa Ukman i sitt
traditionella inledningstal bringar
klarhet i sponsringens växande luddighet och kokar ner trender ur en
mix av marknadsföring, hjärnforskning, psykologi, teknik och kommunikation.
Ni valde ”Unbound” som tema för
årets konferens – varför?

– Rollerna för sponsorer, rättighetsinnehavare och konsumenter
håller på att förändras. Konsumenter är inte längre bara konsument
utan även medverkare och skapare av
innehåll. Tittar du på sponsorerna så
agerar de som rättighetsinnehavare
som drar in egna sponsorer och skapar egna mediekanaler. Sedan har du
segmentet rättighetsinnehavare där
till exempel Barcelona agerar som en
sponsor med Unicef på bröstet och
alltfler har egna mediekanaler. Det är
ett mycket mer komplext landskap.
Vilka möjligheter finns i den mer
komplexa situationen?

– Den största möjligheten
för sponsring är sociala medier! Den pådrivande faktorn
är människors behov att prata om deras passioner; deras
favoritlag, favoritartister och
vad de ska göra i helgen.
– Plötsligt har sponsring fått
den biten som alltid saknats –
tillgång till den kritiska massan. Traditionell media har alltid varit det bästa sättet att nå
ögonpar och sponsring har aldrig kunnat konkurrera med det
förutom i termer av kvalitet. Nu
finns båda bitarna; vi har kvaliteten och räckvidden i olika communities tack vare sociala medier.
Det finns med andra ord en nära
koppling mellan sponsring och
sociala medier?

– Det är sponsringens framtid.
För rättighetsinnehavare ligger
möjligheten att skapa communities online som de redan har offline, och inte låta dem hamna hos
TV- eller mediebolag så att fansen diskuterar sitt favoritlag hos
dem istället. Däri ligger hotet.
Vilka rättighetsinnehavare har
lyckats bäst i bygget av onlinecommunities?

– Här i USA är NHL den av
de fyra största ligorna som
gjort arbetet bäst eftersom de
lyckats behålla sina fans. I fallet med de andra sporterna går
fansen till ESPN och Sky istäl-

let. Men här är det återigen unbound
för du behöver inte vara rättighetsinnehavare. Carlsberg skar ut en nisch
i fotbollen genom sitt community
”Part of the Game” där det var fansen som kommunicerade och stod
för innehållet. Sedan har du Red Bull
som har skapat massor av nischade communities i Red Bull Flugtag
och Red Bull Airracing för att nämna
några.

Är sponsring ett effektivt sätt att
köpa sig in i communities?

ja att gå på en U2-konsert utan det
genererar nya fans.

– Ja, men som sponsor måste du ge
så mycket som du vill få annars står
du där ensam. Genom att sponsra eller stödja det människor gillar ger det
dig som företag licensen och legitimiteten att kommunicera inom deras
community.

Kan du se några förändringar i hur
människor ”konsumerar” ett Liveevent?

Kommer nya megavarumärken som
Facebook och Google bli lika dominanta sponsorer som McDonalds
och Coca-Cola?

– Ja, men för det första så får du
inga pengar av Facebook, men det
behöver du inte, för deras räckvidd är
så omedelbar och enorm. Det ger dig
istället tillgång till en kritisk massa av
människor.
–  Vad som är intressant att det jämnar ut spelplanen mellan TV-sända
och icke TV-sända rättigheter. Som
musikfestival kan du konkurrera med
vilket sportteam som helst eftersom
du kan göra väldigt mycket med
hjälp av sociala medier. Rättighetsinnehavarna brukade tidigare hävda att deras publik var tusentals eller miljoner människor, men
de kunde inte erbjuda sponsorerna
kontakt med sin publik, en möjlighet
som nu finns.
Hur skulle du idag vilja
beskriva begreppet Live
Experience?

– Undersökningar
visar att ju mer människor är online, desto mer väcker det
en längtan efter liveupplevelser. Först
trodde man att internet skulle bli
slutet för livevent,
men det blev det
motsatsen. Idag
tjänar banden
pengarna på
att turnera
och i Europa har antalet festivaler
exploderat.
När U2 var
här i Chicago visades
konserten, gratis på You
Tube med
12 miljoner tittare.
Det ändrar inte på
människors vil-

– Absolut, folk har mycket högre
förväntningar i förväg eftersom de
vill veta hur de ska maximera sin personliga upplevelse på plats. De nöjer
sig inte längre med att gå dit och se
vad som händer. Det vill ha flera alternativ och förväntar sig att evenemanget ska vara mer uppbyggt och
robust. Ribban har höjts åtskilligt.
Förra året var ett turbulent år med
finanskris och lågkonjunktur – hur
påverkade det branschen i det
korta och långa perspektivet?

–Vi tappade några av våra största kategorier i bil, bank och telekom.
Samtidigt har banker också varit den
största köparen av rättigheter. Det har
också dykt upp helt nya gröna sponsorkategorier inom miljöområdet.
– Året 2009 visade att sponsring är
etablerat och kan ta smällar, även om
vi får nöja oss med lägre tillväxttakt
framför. Branschen är i ett stadie av
förändring och det är många som vill
äga sponsring nu; mediebyråerna, reklambyråerna och pr-byråerna, men
ingen av dessa tar ett helhetsgrepp
utan applicerar det enbart i sina egna
discipliner.
Finns det några nya intressanta
rättigheter på marknaden?

– Jag tror verkligen på cause marketing, att välgörande projekt och organisationer kommer ta en större del av
kakan. Vad som hände under recensionen, åtminstone i USA, var att människors hjärtan växte och började bry
sig om andra än sig själva, vilket förvånande mig. Det gör att causes och
fundraising växer sig större, och ett
bevis för det är hur alla inom sporten
knyter an till det mer och mer.
Har du sett något senaste året som
kan göra avtryck i utvecklingen av
branschen?

– Att Pepsi inte körde någon reklamfilm under Super Bowl utan istället gjorde cause marketing genom
konceptet Pepsi Fresh på Facebook.
Det är något som vi kommer att titta
tillbaka på om fem år och konstatera att det var genombrottet för cause
marketing, åtminstone i USA.
Sist, en klassiker: Kommer vi använda begreppet sponsring om fem år?

– Du vet, jag hatar den frågan. Vi
kan kalla det partnerskap eller vad du
vill, det spelar ingen roll. Idén är att
varumärken behöver människors passioner och de som har kontroll över
eller levererar passionerna är någon
form av rättighetsinnehavare. Vad
kallar du en relation mellan dessa ?
Väljer du partnerskap för det tanken till ett gaypar eller ett ogift par.
Men kalla det vad du vill – jag bryr
mig inte.

text & foto JOHAN THORÉN

FAKTa
LESA UKMAN
Ålder: 54
Titel: Styrelseordförande för IEG och professor vid Northwestern University
Utbildning: Bachelor
of Arts i filosofi och
statskunskap vid
Colorado College.
Familj: 3 barnbarn,
Michael och Rebecca,
7-åriga tvillingar och
Nicole, 12 år.
Bor: Chicago, Lincoln
Park.
Intressen: Neurologi, medeltida
städer, festivaldesign,
partnerskap som bygger finansiellt kapital
samt sociala och/eller
kulturellt kapital.

FAKTA: IEG
Grundades 1981
som ett oberoende
analysföretag inom
sponsring av Lesa
och Jon Ukman.
Erbjuder tjänster
inom konsultation,
utbildning, analyser
och utvärdering.
Arrangerar sedan 28
år tillbaka en årlig
konferens och publicerar även nyhetsbrevet
IEG Sponsorship Report. Företaget ingår
sedan tre år tillbaka i
WPP-gruppen.

VÄGEN TILL GULDET
BÖRJAR I GÖTEBORG
Den 13-30 januari spelas Handbolls-VM på hemmaplan. Sveriges landslag spelar alla sina
gruppspelsmatcher i Scandinavium, en arena med fantastisk handbollshistoria.
Boka din plats på läktaren och heja fram Sverige till ännu ett VM-guld!

NATIONAL SPONSORS

SVENSKA SPELDAGAR:
13 januari, VM-invigning samt Sverige-Chile
15 januari, tre matcher inkl. Sverige-Slovakien
17 januari, tre matcher inkl. Sverige-Sydkorea
18 januari, tre matcher inkl. Sverige-Argentina
20 januari, tre matcher inkl. Sverige-Polen

BILJETTER: TICNET.SE, 031-81�10�20

BOKA ETT GÖTEBORGSPAKET MED HANDBOLLS-VM
Få 2 sverigematcher och 3 hotellnätter från 1060:Mer information hittar du på goteborg.com

MER INFO: HANDBALL2011.COM

DAGSBILJETTER FRÅN 225 KR

IHF PARTNERS
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sommarevenemang

Branschröster om
evenemangssommaren
Sport & Affärer har frågat några representanter för den svenska sponsrings- och evenemangsbranschen om deras upplevelse av årets intensiva
svenska evenemangssommar.

Optimism
i branschen
Brandspots VD
Jan Torstensson är
väldigt nöjd med
utfallet kring sommarens evenemang
Sail Karlskrona,
som arrangerades
11-14 augusti, och
Stena Match Cup
Sweden, som ägs av
Brandspot och arrangerades i Marstrand
mellan 5 och 11 juli.
– Båda evenemangen driver vi på projektledningsnivå. Vi arbetar strategiskt och
ser till att allt utvecklas och genomförs i
den takt som vi har planerat, säger Jan Torstensson
Han märker att konjunkturen pekar upp.
– Även om inte vi har drabbats så hårt
är det lättare att få företag intresserade
av sponsring nu. Det finns en optimism i
branschen.
Pierre Eklund

Collector satsar
vidare på damtennis
För andra året samlades ett starkt startfält
i Collector Swedish Open i Båstad – inte
bara på tennisbanorna utan också i sponsorgruppen. Evenemanget lockar precis
som för herrturneringen såväl familjer som
näringsliv till Norra Skåne.
Precis som första året arbetade vi mycket
med att ta ner våra kunder till Båstad, säger Sandra Lörnell, marknadschef på Collector. Och precis som första året är vi väldigt nöjda med såväl evenemanget som de
kundaktiviteter vi genomförde.
Högst upp på önskelistan till nästa år står
svenska framgångar inom damtennisen,
framför allt i Sveriges egen WTA-tävling.


Håkan Leeman

Allt handlar inte
om att vinna
Ett av sommarens
evenemang i Göteborg var VM i simning för veteraner.
Vid sidan av festivaler, konserter och
ungdomsturneringarna Gothia och
Partille Cup så satte 8 500 simmare
från 75 länder färg
på staden i 10 dagar.
Den äldste deltagaren var 92 år.

Tävlingar som handlar mer om att delta
än att vinna är en växande del av näringen, är ofta lönsamma för hotell, shopping
och krogar och kräver sällan stora investeringar. Eftersom många deltagare är
utländska ger det stora intäkter till statskassan. Sverige behöver fler sådana evenemang.
Göteborgs kulturkalas och Way out west
gick i år samtidigt. Det har stärkt båda festivalerna som blev välbesökta och utsålda.
Stämningen var fantastisk och Kulturkalaset satte rekord, 925 000 besök.
LEIF NILSSON, vd Göteborg & Co

Satsning på marathon
gav bra exponering
IG Markets är nöjda med utfallet av att
sponsra Stockholm
Marathon.
– Vi fick väldigt bra
exponering, arrangörerna lyckades göra
så att vår logga kom
fram på ett bra sätt,
säger Richard Tejme,
VD IG Markets Sverige, en global internetmäklare som förutom aktier även erbjuder handel med valutor och råvaror.
IG Markets öppnade sitt kontor den 31
augusti 2009 och har jobbat mycket med
marknadsföring under det första året.
– För att ytterligare öka medvetenheten
om att vi nu finns på plats i Sverige ville
vi även sponsra ett större svenskt arrangemang för att på så sätt få ut vårt varumärke, säger Tejme, som inte vill berätta
hur mycket pengar företaget gick in med
– men tycker att Stockholm Marathon var
en lyckad satsning.
– Arrangörerna har ett proffsigt sätt att
arbeta med sponsorer. Utvärderingen är
inte färdig än, men det är inte omöjligt att
det blir en fortsättning. Det kan även bli
något annat evenemang som är brett och
svenskt.
Patrik Lagerkvist

Maria Guggenberger
om sommaren
Solen sken starkt
och varmt på sommarens idrottsevenemang. Aktiviteter
som Nordea Scandinavian Masters och
DN Galan åtnjöt
stor uppmärksamhet
från både publik och
media. Den sistnämnda utgör ett starkt exempel på vikten av att vara del av ett stör-

re sammanhang samt betydelsen av stora
stjärnnamn för att dra publik och skapa
medialt intresse. 2010 blev man för första
gången del av Diamond League vilket drog
fler stjärnor och därmed större publik. När
Usain Bolt annonserade sitt deltagande var
succén ett faktum – biljetterna sålde slut
på nolltid och engagemanget hos sponsorerna fick ett rejält uppsving. Sommaren
har visat att den omtalade ”Zlatan-effekten” är en kraft att räkna med, inte bara
när det gäller fotboll.
 Maria Guggenberger, VD för Sponsrings &
Eventföreningen

Nöjt Nordea njöt
Nordea genomförde i somras första året
av tre som titelsponsor av golftävlingen
Nordea Scandinavian Masters. Totalt satsar Nordea 65 mkr.
–Vi är mycket nöjda och analyserar nu
resultat av undersökningar. När det gäller erinran kände 96 procent till att Nordea var titelsponsor. Exceptionellt bra. Vi
var 40 personer från Nordea som agerade funktionärer under veckan. Vi hade fyra
egna golftävlingar med lunch och föredrag. Sedan kunde deltagarna se tävlingarna och på kvällen hade vi middag och
underhållning på slottet. Här deltog totalt
176 av våra viktigaste kunder och prospects. Därutöver var det naturligtvis många
anställda som besökte tävlingen med sina
kunder. Totalt hade vi 3 500 VIP-gäster inbjudna, säger Thomas Björklund, Strategic
Event & Sponsoring Director på Nordea.
Joachim Von Stedingk

MATTIAS WALFRIDSSON, vd/projektledare
Svenska Volleyevent AB

Lyckad sponsring
av seglingsfesten
i Marstrand
Stena Match Cup
Sweden är det första
evenemanget som
hela Stenasfären gått
in som sponsor för en
gemensam aktivitet.
– Stena tar genom titelsponsorskapet del
i ett som vi anser vara ett regionalt ansvar
för tävlingen. Det var ett fantastiskt bra arrangemang, säger Lena Alvling projektansvarig Stena Bulk AB.
Varje bolag inom koncernen valde själva
hur de ville aktivera sponsorskapet.
– Stena Fastigheter lottade till exempel
ut platser på bussar till Marstrand för en
heldag på ön bland sina hyresgäster, vilket
var enormt uppskattat.
En utvärdering får utvisa om det blir en
fortsättning.
Patrik Lagerkvist

Skistar utökar
säsongen
Skistar tog över
efter Catella som
titelsponsor för
Skistar Swedish
Open i Båstad.
Beslutet baserades framför allt
på att eventet kunde erbjuda en intressant
målgrupp, ett geografiskt intressant område och ett välskött arrangemang.
–Vår aktivering inriktade sig framför
allt på familjer, säger Mathias Lindström,
marknadschef på Skistar. Mest uppskattat blev nog att vi byggde en skidbacke på
stranden där ungdomar kunde åka skidor
mitt i högsommarvärmen.
Skistar är titelsponsor för tävlingen i ytterligare fyra år, och är oerhört nöjda med
årets evenemang.


ens nya format och det är påtagligt att det
nya konceptet börjar sätta sig. Den starkaste turnéplanen någonsin, nytt publikrekord, 40 procent mer besökare på webben,
ökning av prispengarna med 50 procent
och en ökning av det mediala genomslaget
med 80 procent talar sitt tydliga språk. Beachvolley är på stark frammarsch i Sverige
och Swedish Beach Tour har etablerat sig
som en av de största evenemangsturnéerna
i Sverige sommartid.

Håkan Leeman

Smash-hit för Swedish
Beach Tour
Sommaren 2010 blev ytterligare ett steg
framåt för Swedish Beach Tour. Det är den
tredje sommaren för den svenska elitour-

Event går bra
oavsett konjunktur
För PS Communication var sommarens
stora evenemang
Stena Match Cup
Sweden.
– Vi har haft 4-5
personer som har arbetat med det mesta
kring evenemanget
på uppdrag av arrangören Brandspot.
Dessutom har vi jobbat med företag på
plats. Stena, Audi, Castellum och Sjöassistans är sponsorer som vi har hjälpt med aktivering av sitt sponsorskap, säger Mikael
Kärrlander, affärsutvecklare på PS Communication.
Han berättar att de även har hjälpt företag under Vårruset, Stockholm Marathon
och Stadium Sports Camp.
– Företagen är fortfarande något försiktiga med sponsring, men event brukar gå
bra oavsett konjunktur. När Sverige missade fotbolls-VM utgick de evenemang
som vi brukar köra med Aftonbladet under mästerkap.
Pierre Eklund
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Tillsammans arbetar vi för att bli
Sveriges bästa elitidrottsstad.
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Robin Söderling
spelar i Kungliga
tennishallen.

Essen samlas
i Kungliga
Den 16-24 oktober avgörs tennisfesten If Stockholm Open i Kungliga
Tennisstadion i Stockholm. Roger
Federer och Robin Söderling ger fart
i biljettkassorna, och de som inte får
plats på läktarna kan njuta av SVT:s
storsatsning.

Bland toppnamnen
som ska kämpa om
pokal, ära och inte
minst prissumman
95 000 euro finns Robert Söderling, Tomas
Berdych och Roger
Federer. Av många
ansedd som den bäs- Jonas Björkman.
te spelare som någon
funnits.
– Detta är det bästa startfältet under
de senaste 15 åren. Vi hoppas att läktarna kommer att fyllas av åskådare som vill
njuta av tennis av allra högsta världsklass,
säger Jonas Björkman, Marketing Director för turneringen.
Jonas Björkman och hans ”gamle” tenniskollega Thomas Johansson gör premiär i ledningen för If Stockholm Open,
ihop med PR Event och IEC in Sports.
Företagen är samma konstellation som
även arrangerar tennisveckorna i Båstad.
Ägare till If Stockholm Open är de tre
ideella organisationerna KLTK 40 procent, SALK 40 procent och Stockholms
Tennisförbund 20 procent. Eventuellt
överskott går till ungdomstennisen.
Sport och affärer

If Stockholm Open är en koncentrerad
tummelplats för världstennis och för affärer. Sponsorerna kommer att ha aktiviteter för att nå sina målgrupper, och detta
är uppenbarligen ett bra evenemang att
vara med på. Ett exempel är titelsponsorn If som gör sin elfte start som sponsor
för tävlingen.
– Dessutom har vi en ny mediapartner;
Dagens Industri, som kommer att ha en
specialbilaga, seminarier om exempelvis
konjunkturens inverkan på börsen och
andra aktiviteter för sina prenumeranter,
säger Jonas Björkman.

foto xxx??????????????

SVT gör också en storsatsning. Minst
13 matcher kommer att direktsändas
i någon av SVT:s huvudkanaler. Resten av matcherna ifrån turneringen visas direkt i SVT24 eller på SVT Play.
Morgonsoffan kommer också att vara på
plats tre dagar under veckan. Tv-avtalet
har förhandlats fram av IEC in Sports,
och ger SVT rätten att sända If Stockholm de fyra kommande åren.
–Vår målsättning är att delar av tävlingen ska visas i ytterligare 175 länder,
det vill säga i samma utsträckning som
Båstadtennisen. Som arrangör är det
väldigt viktigt med denna tv-täckning,
som ju kompletteras med radio och en
stor mängd övriga journalister. Det lägger en grund som ger framgång även
för kommande turneringar, säger Jonas
Björkman.
Bygger tennisens framtid

Jonas Björkman och Thomas Johansson
brinner verkligen för att utveckla även
svensk ungdomstennis, vilket de talat
om under många och långa timmar på
flygplatser under karriären.
– Juniorprogrammet If Stockholm
Tour är en viktig kanal för att få barn
och ungdomar att under glada former
vilja spela tävlingsmatcher tidigare. Vi
är glada och inspirerade över att även
få jobba med svensk tennis utveckling.
Det kommer att ge oss starka startfält
och förhoppningsvis svenska framgångar även under kommande år, spår Jonas
Björkman.


text Joachim von Stedingk

If Stockholm Open
Arena: Kungliga Tennistadion i Stockholm
När: 16-24 oktober
Toppnamn: Roger Federer, Robin Söderling,
Tomas Berdych
Prissumma: 531 000 euro, varav 95 000 euro
till segaren i herrsingel
Omsättning: 30-35 mkr, varav cirka 60 procent
från sponsorer.
Sponsorer: If Skadeförsäkring AB
(titelsponsor), BMW Sverige AB,
Intrum Justitia, Vattenfall,
Eurocard (huvudsponsorer).

5003!,!
63
36%2)'%
Uppsala ska bli Sveriges bästa elitidrottsstad. Det är målet för ett unikt samverkansprojekt mellan Uppsala kommun, Upplands
Idrottsförbund, tio elitidrottsklubbar, NCC
och Upsala Nya Tidning.
Nyckelorden är utveckling, utbildning
och samordning, allt för att ge Uppsalas
elitklubbar en klar fördel i kampen om
framtidens medaljer och pokaler.
Tillsammans tar vi Uppsala till elitserien.

5PPSALA %LITIDROTT VARJE DAG 3EDAN 
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Sponsorprofilen
fakta: Claes Fagerström,
Swedbank
Titel: Sponsringschef för koncernen
Ålder: 60
Utbildning: Gymnasium, marknadsekonom och en
reservofficersutbildning.
Karriär: Började 1976 på Sparbanken i Karlstad
och bildade marknadsteamet där med bla Margot
Wallström och Thomas Rundqvist. Marknadschef i
Värmland. Efter fusionerna inom Sparbanksrörelsen
följde han med till huvudkontoret i mitten av 80-talet. Började 1992-93 jobba centralt med marknadsfrågor. Blev vid fusionen med Föreningsbanken 1997
ansvarig för att bygga upp sponsrings och eventavdelningen i Sverige. Sedan 2007 ansvarig för sponsring i koncernen.
Familj: Gift och två söner.
Bor: Råsunda nära vaggan för svensk fotboll efter
ett långt liv i trygga Värmland.
Intressen: Sport framförallt friidrott. Ishockey och
fotboll. Teater. Musik. Svampplockning- jaga guld i
skogen. Resor. Barnbarnen - livets dessert.
Favoritklubbar: Färjestad i hockey. Degerfors i
fotboll och Karlstad Göta i friidrott.
Favoritkaffe: Löfbergs Lila
Idrottslig bakgrund: Spontanidrott

foto: bildbyrån

Samhällsengagemang
och ungdomsfokus
Swedbank förnyar sin sponsorstrategi
Många förknippar Swedbanks
sponsring med namnsponsring av
arenor. Är det en rättvisande bild?

– Nej. Merparten av våra avtal sker
lokalt av de lokala bankkontoren. Vi
vill ha ett lokalt engagemang.Vi har totalt 640 sponsringsavtal i koncernen
och jag har koll på alla i vår databas:
vår ”sponsornavigator”. Av de 640 är
ca 20 avtal centrala. 20 talet avtal gäller Baltikum. 70 procent av avtalen är
sport cirka 500 st men vi vill höja andelen kultur och samhällsengagemang.
Hur ser er sponsringsstrategi ut?

–Vi har ett nytänk på gång och
kommer i framtiden: 1) enbart utgå
från stora breda projekt som når
”de många människorna”. 2) koncentrera oss på ungdomar. Vi ”lämnar A-laget till fördel för ungdomarna”. Målgruppen är hela familjen
och genom att sponsra ungdomar
når vi alla. 3) föra in ett socialt engagemang i allt vi gör. Vi ska stärka vårt samhällsengagemang.
Ett exempel skulle kunna vara att
koppla ihop vår sponsring av Friends

3

snabba till…

… Magnus Berglund,
22 år, som tog examen från YH Sport
marknadsförare
i Båstad i juni.

med vår framtida sponsring av ungdomsidrott. 4) att inte sponsra individuellt utan fokus ska ligga på förbund och lagidrotter. 5) att involvera
anställda i vår sponsring för att skapa
stolta ambassadörer för vår sak.
Hur ser organisationen för sponsring ut hos er?

–Vi har ett Sponsorship Council som tar alla strategiska beslut och
som rapporterar till VD Michel Wolff.
Det leds av kommunikationsdirektören Thomas Backteman. Detta är ett
beslutande organ. Alla avtal över en
halv miljon ska upp i detta Council.
Övriga beslut tas av respektive land.
– Jag har det operativa samordningsansvaret. På alla våra hemmamarknader har vi en sponsringsansvarig som sitter i vårt sponsorteam
och vi träffas regelbundet.

”
Vi lämnar
A-laget
till fördel
för ungdomarna.

Claes Fagerström

Ni har delat på sponsrings och
eventchefsskapet. Varför?

–Vi ser sponsring som ett strategiskt
verktyg för att stärka varumärket och
event som en taktisk kanal för att aktivera. Därför har vi två ansvariga för

Under andra halvan av utbildningen
startade Magnus Berglund ett eget
företag (forget 4P) som han numera arbetar heltid med. Idag står det
Sportsmarketer på visitkortet. Verksamheten kretsar kring konsulttjänster inom marknadsföring och affärsmetoder, främst kopplat till sport och
idrott. Han har för närvarande ett frilansavtal hos sponsringskonsulterna
Jämterud, Jiffer & Partners där han
tillbringar den största delen av sitt arbete.
Vid sidan om det deltar han i olika
projekt kopplade till tennis samt fö-

Hur mäter ni effekterna?

–Vår sponsornavigator mäter aktiveringsgrad. Vi mäter balansen mellan vår idrotts-, kultur- och samhällsinriktade sponsring. Vi mäter även
lojaliteten hos våra kunder och anställda. Vårt mål är att kunderna skall
vara stolta över vårt samhällsengagemang så att de rekommenderar oss
till sina vänner och bekanta.
Ser du någon framtidstendens
inom sponsring och event?

Har konjunkturen påverkat er
sponsring?

– Ja, vi har minskat vår totala sponsring i koncernen från 100 miljoner
ifjol till 65 miljoner i år.
Hur bemöter du folk som påstår
att banken har viktigare saker att
ta tag i än sponsringsfrågor?

– Hela vår verksamhet bygger på
relationer och där är sponsringen
ett viktigt verktyg. Vår sponsrings-

– Den tydliga skillnaden tror jag blir
att samhällsengagemang kommer vävas in i avtalen. Det räcker inte längre
med skylten eller logotypen på tröjan.
Anställer banken tex idrottsstjärnor på de lokala kontoren?

– Det finns inget centralt beslut för
detta utan det får banken på orten
isåfall själva besluta om.
text Gustaf Berencreutz

Även verksamhet i: Övriga
Norden, Kina, Ryssland och
Ukraina.
Antal anställda: Ca 17 500
(ca 8000 i Sverige).
Resultat: 30 juni 2010 uppgick
vinsten till 2.1 miljarder kr.
Sponsringsstrategi: Merparten av sponsringen sker av det
lokala bankkontoret på våra 4
hemmamarknader Sverige,
Estland, Lettland och Litauen.
Sponsringens andel av
MF-budgeten inklusive arenasponsring: 20-25% vilket

reläsningar och
workshops inom
sponsring.

inspirerad och motiverad till att fortsätta med sport trots att den egna talangen inte är som utövare.

Du är nyutexaminerad
inom
sports marketing. Hur ser du
på vad din utbildning gav?

Hur ser du på sponsrings & eventbranschens potential?

– Först
och
främst har jag
fått en grundutbildning i marknadsföring och affärer, dessutom utifrån ett sportperspektiv. Sen har jag blivit otroligt
Magnus Berglund.

Hur aktiverar ni er sponsring?

– För varje sponsringsavtal har vi
som mål att göra minst tre aktiviteter för våra kunder och anställda.

respektive del idag.

Ålder: 190 år 28 oktober
Familj: Sparbankerna.
Folksam. 70-75% små aktie
ägare kalla den en folkaktie.
Marknadsandel Sverige:
Ca 40%
Antal kunder: 9,5 miljoner
privatkunder (varav 5 miljoner
i Baltikum) och totalt 535 000
företagskunder
Kontor: Närmare 400 i Sverige
och över 200 i Baltikum

verksamhet är en del i att bygga vårt
varumärke och vårt samhällsengagemang.

– Sponsring och event har utvecklats mycket senaste åren och ändå
tycker jag det finns mycket som kan
göras ännu bättre. Jag menar att
inom kort kommer sponsring och
event inte bara vara synonymt med
marknadsföring utan ses som en väl
accepterad affärsmetod, tack vare
att så lite slår mötet med människor
och deras känslor.

är ca 65 miljoner kronor
i pengar räknat (Baltikum
och Sverige, centralt och
lokalt).
Fördelning av sponsor
medlen: Ca 1/3 central sponsring och 2/3 lokal
Centrala avtal i Sverige:  
Svenska Fotbollförbundet –
Officiell Bank till Svenska FF
Arenasponsring: National
arenan i Solna- Swedbank Arena, Swedbank Stadion
i Malmö och Swedbank Park
i Västerås.

Vad har du för förväntningar på din
egen karriär?

– Jag har höga mål och visioner med
min karriär inom sport och affärer och
kommer arbeta hårt med mitt nystartade företag för att inte bara följa branschens utveckling utan, trots mina relativt låga ålder, även på sikt vara en
del av att leda den. Jag har ambitionen
att utveckla mig själv och mina verksamheter än mer och tycker det vore
spännande att på sikt ta steget utomlands för att vara med och ta del av andra kulturer och deras idrottskultur.
text Gustaf Berencreutz

Malmö Redhawks
Columbus Blue Jackets
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revanschen i prag
foto Libor Hajsky/scanpix

I augusti 1968 gick Sovjet in i Tjeckoslovakien med 600 000 man. Bilden tagen när sovjetiska stridsvagnar är på väg att överta radiohuset i Prag genom förtvivlade folkmassor. Stockholm fick
pga oroligheterna ta över Hockey VM 1969. Det var nu bara på isen som tjeckerna kunde möta sin övermakt på rättvisa villkor.

”Ni har stridsvagnar,
vi har målskyttar”
Den 20 april 1972 kulminerade oviljan, ja rentav hatet, från den tjeckiska
nationen vänt mot dess förtryckare
Sovjetunionen. Hela långa dagen blev
en manifestation av det förakt som
tjeckerna kände mot ryssarna. Ända
in i matchen i den avgörande finalen
i VM i hockey mellan Sovjet och
Tjeckoslovakien och långt därefter.

krönikör Lars-Gunnar björklund

D

en tjeckiska idrottens protester mot den stalinistiska kommunism som införts i Tjeckoslovakien efter andra världskriget kom redan i slutet av 40-talet. I allmänhet vågade
folk inte protestera mot det som skedde men
idrottarna hade ett försteg. Redan 1949 i samband med
VM tog jag autografer på Kungsgatan och den förste ishockeytjeck som hoppat av var en snäll och lugn reserv
som hette Marek och ingen i den tjeckiska truppen visste
vad som var på gång, säger min gode vän Vladimir Zabrodsky, som själv hoppade av från Tjeckoslovakien 1956
och tog sig via Österrike och Jugoslavien ända upp till
Leksand och blev svensk hockey- och tennistränare.
De tjeckiska och sovjetiska idrottsstjärnorna av skilda

slag verkade inte direkt trivas när de möttes ute i världen,
men några större fientligheter förekom inte ännu. Under
50-talet försökte generalsekreteraren i det tjeckiska kommunistpartiet, Alexander Dubcek, införa en socialism med
mänskligt ansikte. Detta liberaliseringsförsök, som också
kallades Pragvåren, behagade inte alls storebror i Moskva.
Den 21augusti 1968 överfölls Tjeckoslovakien av cirka
600.000 soldater ur Warszawapakten och därmed var det
slut på friden också på idrottens område.
Hatet kulminerade när den 21-årige studenten Jan Palach den 19 januari 1969 brände sig själv till döds på
Wenzelplatsen i Prag och därmed hade det nyss erövrade,
ockuperade och våldtagna Tjeckoslovakien fått sin första
martyr. Det blev så småningom fler akademiker som tog
sig av daga på samma sätt. Impopulära var ryssarna i ishockeykretsar jorden runt.
Stämningen i Prag var så pass överhettad att det tjeckiska ishockeyförbundet fick avsäga sig det ishockey-VM
det skulle ha arrangerat 1969 som ett jubileum av det
tjeckiska förbundets tillkomst.
Stockholm erbjöds att hoppa in som reservort men det
Svenska ishockeyförbundet såg framför sig det bråk som
skulle kunna uppstå mellan Sovjetunionen och Tjeckoslovakien och som vi svenskar alltid är, vill vi försöka
hålla oss väl med alla. Efter mycket snackande fram och
tillbaka i förbundsstyrelsen och efter kontakter med polisstyrelsen och Utrikesdepartementet kom de fram till
att okay; vi tar hand om VM, som skulle bli det största i
hård konkurrens med tidigare VM i Stockholm, exempelvis 1949 då ishockeyn slog igenom på allvar i Sverige
när kanadensarna kom och Stadiongrindarna knuffades
omkull och 20.000 människor inte kom in, men många

däremot till sjukhus. Sedan förstås, det för ishockeyn viktiga året 1954 då Sovjetunionen för första gången ställde
upp i VM och vann i Stockholm.
År 1969 upptäckte vi ganska snart den direkt hotfulla stämningen som rådde mellan spelarna i Sovjet och
Tjeckoslovakien och i bråk som uppstod kring Isstadion
Johanneshov med demonstrerande grupper och de många
plakatbärarna på läktarna som fick polisen att ingripa.
Grunden lades i Stockholm för den explosion som
skulle komma senare i Prag. Man märkte olusten på rinken och tuffast var de båda tjeckiska bröderna Jaroslav
och Jiri Holik vars specialmetod var att spotta på ryssarna. Turneringens bäste spelare blev tjecken Jan Suchy.
Han åkte fram och ställde sig framför VIP-läktaren där
en mångfald diplomatiska tjänstemän från den sovjetiska ambassaden satt bänkade. Där stod Suchy på isen och
skrek: ”Mr Firsov, samtal från Moskva”, tråkandes den
största ryska stjärnan. Ledare i det sovjetiska båset skrek
”fascister” efter de tjeckiska spelarna.

T

jeckerna slog sina ryska konkurrenter i sina
inbördes möten med 2-0 och 4-2. Det var
efter den första segern som tjeckerna kysste
isen på Johanneshov efter att ha rått på symbolerna för sin ockupationsmakt. Hemma i
det ockuperade Tjeckoslovakien jublades det. Vaclavplatsen i Prag fylldes med över 200 000 tjecker som firade
segrarna på Johanneshov.
–Revansch, revansch, revansch för 21 augusti 1968
skanderade den jublande folkmassan.
Det behövdes efter den andra sensationella segern bara
två poäng i avslutningsmatchen mot Sverige för att

ANNONS 				

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA 				

ANNONS

sport & Affärer

29

foto Jan Delden/scanpix

foto jan delden/scanpix

”Ni har stridsvagnar, vi har målskyttar” sjöng den tjeckiska
delen av publiken på Johanneshov efter Jan Suchys 1-0 i den
första matchen mot Sovjet, 21/3, 1969. Nedomansky med nr
14 brakar samtidigt in i målburen.

Bilden till höger: Det kalla kriget på is. Johanneshovs
Isstadion blev en krigsskådesplats 1969-70. På bilden Julius
Haas (tj), Viktor Kuskin (Sov), Vladimir Bednar(Tj) och
Alexander Maltsev (Sov).

foto folke hellberg/scanpix

Tjeckoslovakien skulle bli världsmästare. Men här klev
värdnationen in och förstörde tjeckernas gulddrömmar
i sista matchen. Sverige vann med 1-0 och det var Leif
”Honken” Holmkvist, som jag döpte till ” herr von Honken”, som avgjorde den här matchen. Det var hans stora
genombrottsturnering. Sovjet vann VM och Tjeckoslovakien fick nöja sig med brons efter Sverige trots två heroiska segrar mot ockupationsmakten Sovjet.

V

M upprepades i Stockholm 1970 på grund
av att Kanada avsagt sig mästerskapen efter en konflikt med internationella ishockeyförbundet. Också detta VM i Stockholm
blev väldigt stort och intresset nådde astronomiska höjder
mycket beroende på att Sverige hade ett starkt lag som in i
det sista konkurrerade om VM-titeln. Tjeckoslovakien förlorade båda sina möten med ryssarna och tre av fyra poäng mot Sverige. 82 procent av svenska folket tittade på
finalmatchen på TV som gick den 20 mars 1970. 82 procent motsvarar drygt fem miljoner åskådare och den siffran, som vi tar åt oss Rolle Stoltz och jag, står fortfarande
ohotad i sportsammanhang även om vi 1971 var och nosade på den med 4,9 miljoner.
Vid VM i Bern 1971 var världspressen enig: tjeckerna hade det bästa laget! Ändå lyckades man inte ta guld
trots en seger och en oavgjord mot den ryska björnen.
Det som sinkade tjeckerna denna gång var en förlust mot
USA i inledningen av turneringen samt förlusten mot
Sverige med 5-6. Trots silvret fick tjeckerna finna sig i att
utpekas som favoriter i sitt hemma VM nästkommande
år. Vid vinter OS i Sapporo sopade Sovjet banan med allt
motstånd så tjeckerna hade stark revanschkänsla inför
vårens hemma VM.
Prag 1972 hade såväl Sverige som Tjeckoslovakien
spelat 3-3 mot de nyvordna olympiska mästarna Sovjetunionen med några av landets finaste spelare någonsin,
exempelvis Maltsev, Charlamov och målvakten Tredjak.
Nu var det dags för final. En tämligen grå aprildag.
Man kunde ta på stämningen redan från början. Prag
var en elektrifierad stad. Rolle Stoltz och jag tog spårvagn
nummer 5 och åkte ut till Olsanykyrkogården där vi visste att Jan Palachs grav fanns. Där stod vi nästan en tim-

”Revansch, revansch, revansch för den 21 augusti 1968.”
Glädjekaos i det tjeckiska båset efter första segern mot
Sovjet på Johanneshov, VM 1969.

foto freddy lindström/scanpix
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revanschen i prag
foto jan collsiöö/scanpix

Guldvittring. Richard Farda nätar i första matchen 1972.

me och betraktade folket som kom och det var människor ur alla samhällsklasser. Äldre herrar som kom
och stannade vid graven och lyfte på hatten och damer
i alla åldrar som kom med blomsterbuketter och lade
på den unge studentens grav. Vi var överallt i Prag,
från kyrkogård till alla pubarna och värdshusen. En
nationell uppslutning, en maktdemonstration. Matchen blev därefter. Inför en smockfull jublande hall vann
Tjeckoslovakien med 3-2 och bakom triumfen låg
Rikard Farda, Jaroslav Holik och Vaclav Nedomansky,
den store. Matchen var inte vanlig hockey. Det var en
match där finspelet lagts åt sidan. Det var bara kroppstacklingar som gällde förutom det att man spottade varann i ansiktet och hånade varandra inför en fullkomligt
fanatisk publik.
Mitt i alltihop befann sig den svenske domaren Lasse
Tegnér från Jönköping som välsignade att han fick döma
tillsammans med amerikanen Goldie. Det hade varit
värre, sade Lasse, att döma tillsammans med någon från
östblocket. Nu tror jag i alla fall att jag fick någorlunda
rättvisa på det hela för det fanns inte någon anledning för
oss att krypa för vare sig ryssar eller tjecker. Rolle och jag
refererade matchen och vi hade som tredje man och så
kallad rinkreporter med oss, Mac Gänger. Jag fick ett tips
från min tjeckiske kollega att det skulle hända saker på

Kan man trösta någon som gråter glädjetårar? Isåfall är det
vad Jan Klapac gör med Jaroslav Holik efter segern i guldfinalen den 20/4 1972. En mur av deppiga ryssar i bakgrunden.

stan så jag skickade ut Mac för att undersöka och han
kom tillbaka och sade: Det är lugnt. Tyvärr hade han aldrig varit framme vid Vaclavplatsen i Prags centrum, för
där låg tårgasen tät och pansarvagnarna åkte i kolonn
för att hålla tillbaka glädjerusiga och oregerliga tjeckiska
medborgare.
Den stora smällen i Prag fortsatte hela natten där inkräktarstyrkorna lade stor möda på att försöka lägga sordin på lyckoruset hos de saliga tjeckerna. Men tjeckerna
lät sig inte tystas. De hade fått sin revansch i det kalla
kriget på is.

foto jan collsiöö/scanpix

Fakta Lars Gunnar Björklund
Född i Stockholm 1937, student i Norra
Latin 1958. Radiodebut i Tji och Tre 1954,
VM-debut i radio i Helsingborg 1958, VM
i fotboll, Kallades Hylands kronprins och
medverkade i många sammanhang i radioTV. Skapade 1969 från Göteborg TV-succén
TIPSEXTRA. Blev hockey-Sveriges TV-älskling tillsammans med Roland Stoltz 1969-70 och framöver. LGB blev första
sportjournalist att få Stora Journalistpriset 1971. Fortsatte mediakarriären
vid sidan av jobbet som marknadsdirektör på Tipstjänst, sedermera Svenska
Spel. Redaktör för Sportenidag och Blå boken i regi av Sveriges Centralförening för Idrottens främjande. Är medlem i Djurgårdens IF sedan 1951 och är
där grå eminens beredd att ställa upp vid behov, till exempel som handbollsspeaker. Innehar rollen son nr 15 i Stadsbudskåren. Älskar också Bohuslän.
Har varit speaker på bandyfinalen 35 år och refererat Vasaloppet lika länge.

Tjeckoslovakien–Sovjet, 1969–1972
VM 1969, 15–30 mars,
Stockholm
21/3 Tjeckoslovakien–Sovjet 2–0 (0–0,1–0,1–0)
28/3 Sovjet–Tjeckoslovakien 3–4 (0–2,2–0,1–2)

Boris Michailov, Vladimir Vikulov, Alexander Jakusjev,
Vladimir Jursinov, Jevgenij Misjakov; Tränare: Anatolij
Tarasov och Arkady Chernyshev

Guldmedaljörerna 1969: Viktor Singer, Viktor Putschkov, Alexander Ragulin, Viktor Kuskin, Vitalij Davydov,
Igor Romisjevski, Vladimir Lutsjenko, Jevgeni Paldijev,
Anatolij Firsov, Valerij Charlamov, Alexander Maltsev,
Vladimir Petrov, Vjatscheslav Ivanovitsch Starschinov,
Jevgenij Simin, Vladimir Vikulov, Viktor Polupanov,

24/3 Sovjet–Tjeckoslovakien 3–3 (1–1, 1–1, 1–1).
1/4 Tjeckoslovakien – Sovjet 5–2 ( 1–1, 1–1, 3–0).
Medaljörer
Sovjet			10 		 8 1 1		77– 24 17
Tjeckoslov.		10 		 7 1 2		44–20 15
Sverige			10 		 5 1 4		29–33 1 1
Kommentar: Tjeckerna var återigen mycket nära sitt första guld sedan 1949. Nu var målet solklart: att vinna VM
hemma i Prag nästa år.

VM 1970, 14–30 mars,
Stockholm

OS 1972, 3–12 februari,
Sapporo

18/3 Tjeckoslovakien–Sovjet 1–3 (0–1,1–0,0–2).
28/3 Sovjet–Tjeckoslovakien 5–1 (2–0, 2–0, 1–1).

13/2 Sovjet – Tjeckoslovakien 5–2 (2–0, 2–1, 1–1).

Medaljörer
Sovjet			10 9 0		1 68 –11			18
Sverige			10 7 1 2		45 –21		15
Tjeckoslov.		10 5 1 4		47 –30		 11
Kommentar: Ett mellanår för tjeckerna. För Sverige var
det nära guld.
Vi slog Sovjet i första matchen med 4–2 efter bland annat ett härligt mål av långe backen Arne Karlsson på pass
från Lill Strimma. Sverige slog även tjeckerna med 5 – 4 i
första matchen. När Ulf Sterner skulle avgöra den andra
vid ställnigen 2–2 med tre sekunder kvar av matchen stod
mycket på spel. Vann Sverige skulle det räcka med oavgjort mor ryssarna i finalmatchen. Missade vi måste vi slå
dem. Det slutade med att Dzurilla räddade och att Sterner
körde in i/över den tjeckoslovakiske målvakten(tränaren
Arne Strömberg hade gett uttryckliga order om att tackla
Dzurilla när han lämnade målgården vilket han gjorde
ofta). Detta var upprinnelsen till ett av de största slagsmålen i svensk hockeyhistoria. Dzurilla och Horesovsky
överföll den svenske stjärncentern med knytnävar och
klubbor som vapen och Sterner bars medvetslös ut på

Medaljörer
Sovjet			 5 4 1		0 33– 13 9
USA				 5 3 0		2 18 – 15 6
Tjeckoslov.		 5 3 0		2 16 – 13 6

Guldmedaljörerna 1972:
Jiri Holecek, Vladimír Dzurilla, Oldrich Machac, Jiri Bubla,
Frantisek Pospisil, Josef Horesovsky, Milan Kuzela,
Rudolf Tajcnar, Vladimir Bednar, Jan Klapac, Jiri Holik,
Jaroslav Holik, Jiri Kochta, Julius Haas, Vladimir Martinec,
Ivan Hlinka, Bohuslav Stastny, Josef Palecek, Richard
Farda och Vaclav Nedomansky.
foto jan collsiöö/scanpix

All Star Team 1969
(150 journalister från 16 nationer röstade)
MV: Vladimir Dzurilla, Tjeckoslovakien 59
röster (Honken 56röster )
HB: Jan Suchy, TJ, 116 röster
VB: Lennart ”LillStrimma” Svedberg, SV,
40 röster
HF: Vaclav Nedomansky, TJ, 67 röster
C: Ulf Sterner, SV, 119 röster
VF: Anatolij Firsov, Sovjet, 80 röster

suspekta. Fotografen hette Jan Dysing. Han hade tagit en
bild när vaclav Nedomanskys fru gav sin VM hjälte en segerkyss. För detta fick Dysing tillbringa natten i en fängelsecell, ett öde han delade med många andra. Fotot på den
lycklige Nedomansky och hans kyssande fru konfiskerades
av nitiska Sovjetpoliser/militärer.

VM 1971, 19 mars–3 april, Bern

Medaljörer
Sovjet			10 8 0 2		59–23		 16
Sverige			10 8 0 2		45–19			 16
Tjeckoslov.		10 8 0 2		40–20		 16
Kommentar: Sverige slog tjeckerna i båda möten men
förlorade i sin tur bägge sina matcher mot Sovjet. De tre
bästa lagen hamnade på samma poäng så målskillnad avgjorde detta rysar VM till sovjeternas fördel. Tjeckerna var
mycket populära och fick många telegram från beundrare.
Bland annat fick Nedomansky detta telegram från Maria
och Sandra inklusive tydlig adress och telefonnummer: –
”Heja Nedomansky , du är bäst! Välkommen till Danderyd
på lördagsfest.” Turneringen blev mindre lyckosam för de
nordamerikanska lagen. USA slutade sist och flyttades
därmed ned i B–gruppen till VM –70. Kanada kom fyra och
hade nu tröttnat på dåliga placeringar, som förklarades
med att man inte kunde ställa upp med sitt bästa lag pga
amatörreglerna. Konsekvensen blev att Kanada lämnade
VM de följande sju åren, efter att ha nekats ställa upp med
proffs. Det var under den tiden man istället mötte ryssarna i utbytesmatcher. Minns bland annat de klassiska
matcherna i Kanada september 1972).

bår. Tjeckerna höll 2–2 och vi förlorade guldmatchen mot
Sovjet med 1–3 trots ledningsmål av Håkan Wickberg. Det
talades om ett åtal mot backen Horesovksy för misshandeln av Sterner.

Kommentar: Vid vinter OS i Sapporo sopade Sovjet banan
med allt motstånd så tjeckerna spädde på sin revanschlust
inför vårens hemma VM.

VM 1972, 7–22 april, Prag
12/4 Tjeckoslovakien – Sovjet 3–3 (2–0,0–1,1–2).
20/4 Sovjet – Tjeckoslovakien 2–3 (0–2, 2–1, 0–0).
Medaljörer
Tjeckoslov.		 10 9 1 0		72 – 16		 19
Sovjet			 10 7 2 1		78 – 17		 16
Sverige			 10 5 1 4		49 – 33		 11
Kommentar: Äntligen! Ett folk i sovjetiskt järngrepp fick
något att glädjas åt. Första Ishockey VMguldet sedan 1949.
I Prag gjorde Sovjettrupperna allt för att dämpa guldyran. Stridsvagnar. Vapenskrammel. Inställda radiorefererat. Många fängslades under firandet. Däribland en journalist och fotograf från Expressen som ansågs mycket

Medaljligan, ishockey-VM
		 			guld			silver			brons		totalt
1. Kanada		 24			
2. Sovjet			 22			
3. Sverige 		 8			
4. Tjeckoslov. 6			

13				
7				
18				
12				

9			46
5			34
16			42
16			34

Medaljligan, ishockey-os
		 			guld			silver			brons		totalt
1. Kanada		
2. Sovjet			
3. USA 			
4. Sverige		

8			
7			
2			
2			

4				
1				
8				
2				

2			
1			
1			
4			

14
9
11
8
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