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Klart  för start för världens största skidlopp. 15 800 personer står på startlinjen 
i Sälen den första söndagen i mars. Vasaloppet 2013 fulltecknades redan den 15 
mars 2012. Sidan 9

ackar trunkarna inför sportlovet och Vemdalsresan när 
detta skrivs. Min 80 åriga mamma följer med upp och 
dottern tar med sig en pojkvän för första gången. TV 
nyheterna rullar i bakgrunden. Ett av huvudinslagen 
är att alltfler ungdomar börjat åka längdskidor. Klub-
barna runt om i landet får alltfler förfrågningar från 

barn och föräldrar och skidspåren fylls. Inte minst söderöver som 
till exempel i Stockholmsområdet. Mycket kan förklaras med ett an-
tal snörika vintrar i rad och att medvetna idrottskommuner skapat 
utrymme för spontan- eller mer organiserad idrottsutövning. 

Våra skolor har också en viktig roll för att få barn och ungdomar 
att tycka sport är kul, i det här fallet längdskidåkning. Skolans upp-
gift är ju att visa att knopp och kropp hör ihop. I bakgrunden hörs 
nu uppsnacket inför skidsprintsmomentet i Skid VM i Val di Fiem-
me. Går det bra under VM inspireras många att själva prova  
på sporten. Skid VM:s avslutande klassiker 5 milen går samtidigt 
som årets Vasalopp. Hur många längdskidåkare har inte inspirerats 
till åretruntträning genom Vasaloppet. Det här är idrottens positiva 
cykel i ett nötskal när det fungerar som allra bäst. Eliten inspirerar 
befolkningen gammal som ung, att utöva sport. Samhället blir vin-
nare genom produktiva människor och lägre sjukvårdskostnader. 

Till slut blir klubbar och förbund vinnare genom att den elit som 
inspirerat befolkningen får nya spännande talanger in i verksamhe-
ten. För framgång föder framgång.

på många tidningars sportsidor diskuteras nu dopning inom 
skidsporten. Följde nyligen en välgjord och skrämmande finsk do-
kumentär om de finska och italienska dopingaffärerna genom ti-
derna. Frågan är hur ren sporten är idag. Bara att hoppas att 
skidsporten idag är lika vit och oskuldsfull som de svenska lands-
lagsdräkterna. Elitidrott får inte bedrivas med vilka metoder som 
helst för att nå de önskade resultaten och de miljonstinna sponsor-
kontrakten. Ingen vet hur många offer som skördats i dopingindu-
strins skuggor. Inte bara idrottsmännen själva drabbas utan även 
medmänniskorna. Vi vill inte ha fler Pistoriusaffärer frammanade av 
anabola steroider och andra farliga preparat.

Från 49 till 100%? 66% majoritet krävs på rF stämman.
Just nu pågår även debatten om ägandeförhållandena inom idrot-
ten. Idag måste varje ideella förening ha röstmajoriteten, dvs 51%, 
i ett idrottsaktiebolag. Detta har hindrat enskilda personer eller fö-

retag från att köpa upp stora delar av eller hela idrottsklubbar. Nu 
föreslår RF att idrottsförbunden själva ska få bestämma om vilka 
ägandegränser som ska gälla inom just deras idrott. Det visar sig att 
de flesta förbund är positiva till RF förslaget. Det måste råda 66% 
majoritet på RF stämman i maj för att 51% regeln ska skrotas. 

Bland föreningar och supportrar kan man på sina ställen ana en 
viss oro över att deras makt och påverkan nu riskerar att försvinna i 
händerna på främmande intressen. Time will tell.

på sponsorfronten har många höjt på ögonbrynen över att ICA 
sagt upp sina avtal med ett antal allsvenska fotbollsklubbar däri-
bland IFK Göteborg. ICAs sponsringschef Sofia Olsson menar att 
man nu kommer att prioritera målgruppen ”hela familjen” och sat-
sa mer  på hälso- och motionssammanhang. Hon ser inte positivt på 
läktarbråken som drabbat den allsvenska fotbollen men menar att 
detta inte varit avgörande i sitt vägval.  ICA fortsätter dock sitt part-
nerskap med Svenska Fotbollförbundet. Mer om ICAs nya spons-
ringsstrategi kan snart läsas på www.sportaffarer.se och i Sport & 
Affärer nr 2 då Sofia blir det numrets sponsorprofil. För mer infor-
mation i huliganfrågan rekommenderas detta nummers krönika för-
fattad av Björn Eriksson, regeringens samordnare.

Vi hälsar dig välkommen till årets seminarium Professionell 
idrott i Halmstad. Bland annat kan ni lyssna till Gerhard Heiberg, 
IOK, som berättar om erfarenheterna av att ansöka om och arrang-
era ett Vinter OS och detta till en budget som låg ljusår från den 
som gäller för Sotji nästa år. Kan Oslos ansökan inför OS 2022 ta 
OS tillbaka till rimliga proportioner igen, till en vettig balans mellan 
sport och affärer? Årets program finner du på sidan 30, eller gå in 
på www.professionellidrott.se. Välkommen till Halmstad!
I bakgrunden hörs nu Anders Blomquist jubla över den svenska  

   silvermedaljen i den första 
   finalen denna den första 
   VM dagen.
   Vilken start på skid-VM!
   Bilen är packad och klar.
   Nu drar vi till fjälls!

Framgång föder framgång

P

Trevlig läsning 
Gustaf Berencreutz 
Redaktör



Ett bättre pris 
på torra pjäxor.
Med Vattenfall i hemmet får du bättre kontroll på dina 
elkostnader när vintern är som kallast. Om du tecknar 
Fast elpris hos oss idag, slipper du bekymra dig om 
elprisets svängningar i upp till 3 år. Hör av dig till oss, 
så hjälper vi dig!

Besök oss på vattenfall.se eller ring 020 - 82 00 00.

 Vattenfall stolt huvudsponsor av:

Vattenfall Försäljning
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Svenska Spel är en statlig 
kassako som de senaste åren 
gett  över 5 miljarder i vinst. 
En viktig del av omsättningen 
kan hänföras till sportspelen 
inom de största idrotterna. De 
största idrotterna får följakt
ligen mest av spelbolagets 
sponsorpengar. Men hela 
idrottsrörelsen får årligen ta 
del av den miljardåterbetalning 
som staten gör för att använda 
sig av idrotten som spelobjekt. 
Det kräver sin man att ratta en 
så här stor verksamhet. Vd:n 
Lennart Käll har en gedigen 
bakgrund som vd i näringslivet, 
främst inom bank och finans
sektorn. Han är en idrottsin
tresserad fighter vilket bör vara 
en viktig tillgång i bolagets 
kamp om marknadsandelarna, 
på den allt tuffare spelmarkna
den.

vilken är idrottens roll i samhället 
anser du?
– Extremt viktig som en frizon från 
problem och utanförskap. Idrotten 
skapar framförallt värden som gemen-
skap, glädje och stolthet. Det pågår nu 
diskussioner om momsfrågan och om 
klubbar som vill bilda idrottsaktiebo-
lag. Det väsentliga är att det måste gå 
att driva föreningar oavsett om man 
siktar på att nå den yttersta eliten el-
ler bara på att träna, tävla och ha kul 
tillsammans.

hur ser du på er egen roll?
– Vi är en del av idrottsfamiljen. Vi er-
bjuder spel på sportsammanhang och 
vill därför också att pengarna går till-
baka till idrotten, till ledare och ung-
domar och bra sammanhang. Det här 
sker dels genom vår sponsring men 
även genom att vår ägare staten för-
delar miljardbelopp varje år till svensk 
idrott och föreningsliv. Det vill säga en 
del av de pengar vi och alla kunder bi-
dragit med till statskassan.

ni sponsrar i regel på förbundsnivå. 
Går ni någon gång ner på individuell 
nivå?
– Ja vi har våra ambassadörer, som 
tex Peter Forsberg som bland annat 
hjälper oss med marknadsföringen av 
sponsorkonceptet Svea. Vi delar även 
ut 59 stipendier á 40 000 kronor 2013 
för att lovande ungdomar ska kun-
na bedriva studier vid sidan av sina 
idrottssatsningar.

hur viktig är hemmaarenan eller pu-
bliken i tv soffan för Svenska Spel?
– Vi ska vara med i hela linjen från 
idrottsarenan till hemmaarenan. 

porträttet

Här är media av vital betydelse och 
vi måste se till att våra sponsorskap 
tydliggörs även under tv-sändning-
arna så att inte konkurrenterna åker 
snålskjuts på vår bekostnad. Idag vill 
många kunder spela live på idrotten 
man tittar på oavsett om man är på 
arenan eller hemma i soffan. Hemma 
i tv-soffan kan vi också vara med om 
våra livedragningar på Lotto, Keno 
och Eurojackpot. 

ni har introducerat sponsorkon-
ceptet Svea där 50 miljoner kronor 
årligen öronmärks för klubbarnas 
ungdomsverksamhet. kan du i kort-
het berätta vad det innebär?
– Syftet med Svea är att dels stärka 
banden med idrotten och dels få fler 
kunder som registrerar sina spel. Svea 
fungerar så att först måste klubbarna 
som vill och som är med i RF registre-
ra sig i Svea. Sedan kan kunderna som 
har ett spelkort (1,2 miljoner idag) re-
gistrera sin favoritförening hos spel-
ombuden eller online. Kundernas in-
satser ger sedan poäng som registreras 
på respektive förening. I oktober varje 
år fördelas sedan de avsatta 50 miljo-
nerna till föreningarna enligt poäng-
skalan. Varje klubb måste också visa 
aktivitet på sina hemsidor och tydligt 
påvisa att pengarna går till ungdoms-
satsningarna. Svea ger oss en tydlig 
koppling till idrotten och en anvisning 

Nu har lennart bollen

Vi ska  
stå för  
en sund 
och säker  
spel-
marknad.
LennArt käLL

om vilka spel som kunderna föredrar. 
Idag har 127 000 kunder registrerat 
sina favoritklubbar bland de ca 6 500 
föreningar som har anslutit sig och 
skaran ökar för varje dag.

hur ser du på det ökande nätspelandet?
– Kunden bestämmer. Online och off-
line kommer att vara lika stort inom 
ca fyra år. Vi måste vara med nu när 
hela samhället ritas om. Och vi måste 
kunna leverera fullödig service, resul-
tat och statistik på ett smidigt sätt, an-
passat till kundernas efterfrågan. Oav-
sett om de vill gå till spelombudet eller 
sköta allt själva via nätet och mobilen. 
Livebetting via mobilen är ett feno-
men som växer men vi är vaksamma 
och försiktiga och erbjuder det restrik-
tivt. ”Matchfixing” (fixade resultat) är 
ett växande problem globalt och styrs 
av stora penningstinna brottssyndikat. 
Hittills har vi noterat någon enskild 
händelse men annars har vi i Sverige 
varit förskonade. Vi på Svenska Spel, 
idrotten med RF i spetsen samt myn-
digheter är aktiva i matchfixing-frågan 
genom debatt, bevakning, upplysning 
m.m. 

hur ser du på diskussionen om att 
avreglera spelmarknaden som till 
exempel Danmark just gjort?
– Det råder helt olika spelregler för oss 
som är reglerade och de andra över  

lennart käll tar över bollen som ny vd för svenska spel.

150 privata oreglerade spelbolagen 
som finns på nätet, ofta Maltabase-
rade av skatteskäl. Diskussioner om 
man ska öppna upp marknaden och 
införa ett licenssystem pågår, men det 
finns ingen stark opinion för att avreg-
lera spelmarknaden och införa licens-
system. Det jag tycker är viktigast just 
nu är att fastställa tydliga regler för 
spelmarknaden. Vi efterlyser en upp-
stramning av gällande reglering så att 
vi får tydliga marknadsföringsrestrik-
tioner,  det vill säga hur man får mark-
nadsföra, var och till vem. Lotteriin-
spektionen måste få mandat att vidta 
åtgärder och sanktioner mot dem som 
inte följer reglerna eller som sak-
nar tillstånd att bedriva marknadsfö-
ring och försäljning mot svenska fol-
ket. Oavsett licenssystem eller inte så 
måste den frågan hanteras och reg-
leras. Till syvene och sist handlar det 
om att skydda konsumenterna – kun-
derna från att hamna i spelberoende 
och missbruk. Vilket innebär både en 
personlig tragedi och stor samhälls-
kostnad.

Jag har ett tydligt uppdrag från re-
geringen det vill säga att vi ska stå för 
en sund och säker spelmarknad. Sam-
tidigt ska vi erbjuda ett attraktivt spel-
utbud och stävja illegal spelverksam-
het. I slutänden handlar det om frågan 
alla inklusive idrotten bör ställa sig:  
– Vilket samhälle är det vi vill leva i?
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ägare: Staten
Huvudkontor: Visby 
antal anställda: 2200(7-800 anställda 
på kontoren i Visby och Sundbyberg, res-
ten fördelade på fyra statliga kasinon i 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Sunds-
vall.
omsätter: Närmare 22 miljarder brut-
to (dvs summan av spelarnas satsade 
pengar).
Nettoomsättning: 9,8 
miljarder(omsättningen efter  utbetalda 
vinster till kunderna och innan avdrag för 
övriga kostnader).
resultat: 5 miljarder
andelen sportkopplade spel av  
omsättningen: Ökar. Idag ca 16%  
av nettoomsättningen.
andel av den svenska spel- 
marknaden: 49%
Mediabudget: ca 425 miljoner brutto  
och ca 250 miljoner i sponsring. 
Sponsrar: Svenska Fotbollförbundet,  
Svenska Ishockeyförbundet,  Svenska 
Bandyförbundet,  Svenska Innebandyför-
bundet och Svenska Handbollförbundet. 
Idrottsgalan. Ungdomsidrott via SVEA.  
Olika Idrotts stipendier.

Sport & affärer

leNNart Käll:
titel: Vd för Svenska Spel.

Uppväxt: Född i Stockholm. Växte upp i Öre-
bro. Studerade i Karlstad

Bor: Ekerö.

landställe: Dalarna

familj: Sambo, två egna och två bonusbarn.

Utbildning: Civilekonom med examen i 
Karlstad  

Intressen: Idrott, kultur och natur, sjöliv 
och kroppsarbete.

tjänar: 300 000:- i månaden.

äter: Gourmetmat gärna lagad av mig själv 
och i trevligt sällskap.

dricker: Med njutning och måtta. Gärna 
rött vin, mörkt öl eller en god whisky(just nu 

Highland Parks edition Leif Eriksson annars 
gärna en irländsk Paddy).

läser gärna: Sport & Affärer. Tidskrifter. 
Dagstidningar, både papper och på nätet.  
Böcker – ”måste bli fångad efter max 50 
sidor”.

Mobil: Iphone i Svenska Spelfodral.

Kör: Audi A5 Sportback. Buster Magnum och 
en Triumph Thunderbird(motorcykel).

röstar på: Senast på Moderaterna

främsta förebild: Min åttioettåriga mam-
ma.

favoritklubbar: Färjestad Hockey, Örebro 
Fotboll och Hockey.

Civil karriär: Vd för SEB Finans 1995-2001, 
för ICA Banken 2001-2003, Ticket Travel 
Group 2003-2009,  Wasa Kredit 2009 – 2011. 
Sedan maj 2011 vd för Svenska Spel.

Sportslig karriär: Präglat av ”laget och ja-
get”. Tävlat bland annat i fotboll och längd-
skidåkning. Kört Vasaloppet 9 gånger. Vi-
kingarännet 2 gånger. Cykelvasan. Triathlon 
även vintervarianten. Sprungit Lidingölop-
pet, Broloppet. Gillar långlopp, att träna ut-
hålligheten vilket är bra för psyket. Gjorde 
även en Gotland Grand National i Enduro i 
höstas och slet då av muskelfästet på baksi-
dan av låret och har idag två skruvar i bäck-
enbenet. Precis fri från kryckorna men går 
fortfarande på rehab.

favoritarena: Löfbergs Lila och Nationala-
renan Friends

drömevenemang i Sverige: VM i fotboll  
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Max 7,5 basbelopp. 
Minst 4,0 hjul med driv.
A4 Avant 2.0 TDI 177 hk quattro® S-tronic 
Business Edition från ca 333.000 kr.* 

Leasing 2.020 kr/mån, förmånsv. från 2.304 kr/mån.
Bränsleförbr. bl. körning 5,5 l/100 km. CO₂ 144 g/km.

Q3 2.0 TDI 177 hk quattro® S-tronic 
Business Edition från ca 332.000 kr.* 

Leasing 2.015 kr/mån, förmånsv. från 2.242 kr/mån.
Bränsleförbr. bl. körning 5,9 l/100 km. CO₂ 156 g/km.

* Gäller försäljning till juridiska personer och kan ej kombineras med andra ramavtal eller rabatter. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning.

Exempel på utrustning: » S-tronic växellåda 
» Farthållare » Färddator » 17" aluminiumfälgar 
» Xenon plus » Sportsäten » Audi Handsfree 
Bluetooth » Läderklädd multi funktions sportratt 
» Stöldlarm » Klimat anläggning  
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hur ser du på det sätt på vilket de internationella spel-
bolagens marknadsför sig?
– Vi på Svenska Spel marknadsför ”gröna spel”, det vill 
säga mindre farliga spel som lotter, tips och sportspel och 
vi gör det med anmaningen att spela lagom. De marknads-
för istället de ”röda”, det vill säga de farligaste spelen som 
nätcasino, poker etc. Deras aggressiva marknadsföring och 
sofistikerade affärsmodeller leder till att utsatta kundgrup-
per ökar sitt spelande och ökat spelmissbruk.  Det är fram-
förallt här vi tappar marknadsandelar då vi inte har denna 
typ av produkter. 

– Vi vill inte bidra till att spelmarknaden växer utan att vi 
får en så stor andel av den befintliga spelkakan som möjligt 
så att vi kan bidra med ett annorlunda spelansvar.

Du har talat om vikten av att Svenska Spel ska vara ak-
tiva på idrottsarenan och på hemmaarenan (tv-soffan) 
för att nå konsumenterna med era budskap. ni talar om 
vikten av att aktivera er sponsring. men hur viktigt är 
det för Svenska Spel att aktivera folket? Att få upp dem 
ur tv-sofforna och försöka få alla dem som konsumerar 
idrott, och som satsar på era spel att utöva idrott på 
egen hand? 
– Du har en point där. Vi är delvis med via Svea och jag tar 
gärna en diskussion med RF om hur detta kan ske. Idrotts-
sändningar kan stimulera folk att röra på sig men risken 
är också att många fastnar i tv-soffan eller på sportbaren.  
Vi måste skapa utrymme för mer spontanidrott för unga 
och där är skolan och samhället där du bor mycket viktig. 
Lika viktigt är det att tänka på våra äldre så att de får möj-
lighet till hälsosam motion.

Ska vi till och med lagstadga om att en idrottsplats  
ska finnas tillgänglig i närområdet vid till exempel var  
5 000:e invånare?
–Trist om vi ska behöva en lag för det, men jag ser gärna 
att fler människor kan mötas för spontant idrottsutövande. 
Idrottsplatserna är då av central betydelse som en mötes-

plats för människor i alla åldrar. Alla 
människor vill inte gå med i någon 
klubb utan föredrar det mer sponta-
na. Samtidigt tycker jag man kan se 

en kraftig ökning av antalet männis-
kor som rör på sig. Se bara på alla gym 
och träningshallar, för att inte tala om 
alla som anmäler sig till motionslopp 

i löpning, skidor, skridskor och cykel.  
Ta Cykelvasan som i år var slutsåld på 
30 min, fantastiskt!  

text: Gustaf  Berencreutz
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Skidanläggning: flottSBro HaMMarByBaCKeN väSjöBaCKeN eKeByHovSBaCKeN eKHolMSNäSBaCKeN BrUKet vINterStadIoN

plats: Huddinge Johanneshov Sollentuna Ekerö Lidingö Järfälla Saltsjöbaden

drift/ägare: Huge  Skistar Hajstar Energy Consulting Sportstyle Järfälla kommun Saltsjöbadens SLK

liftar/nedfarter: 3/5 3 (varav ett åkband)/4 7/5 2/4 1/3 1/2  2/2

fallhöjd: 103 meter 93 meter 80 meter 84 meter 73 meter 60 meter 62 meter

Skidskola: Friluftsfrämjandet/ Friluftsfrämjandet Ja: fullt 2013… Friluftsfrämjandet/ Lidingö Free Skiers Friluftsfrämjandet Nej

 Skipro   Energy Consulting

Slalomklubb: Huddinge SK  Djurgårdens IF Sollentuna SLK/Täby SLK Mälaröarnas Alpina IFK Lidingö Järfälla AK Saltsjöbadens SLK

park:  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

företagsevent: Ja, ring 08-449 95 85 Ja, ring 0280-880 61 Ja, se www.sslk.nu  Ja, ring 08-505 934 06 Ja, ring 073-707 70 77 Ja, se www.jarfallaalpina.se  Ja, ring 070-318 94 83

Hemsida: www.flottsbro.se www.skistar.com/  www.vasjobacken.com www.ekebyhov.com  www.sportstyle.se   www.jarfallaalpina.se  www.saltisslalom.nu     
  hammarbybacken 

hammarbybacken är ägaren skistars sydligaste destination. kuriosa : slalomklubben som härbärgerar i hammarbybacken heter djurgårdens If.
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Idag finns sju skidanläggningar i Stock-
holmsområdet som tack vare snökanoner 
och professionell drift erbjuder utförsåk-
ning även om det emellanåt inte finns en 
snögnutta ute i naturen. Det viktigaste är att 
temperaturen håller sig åtminstone några 
grader under nollstrecket så att snökano-
nerna kan gå varma. 

– Vi behöver ungefär en veckas kyla för 
att kunna erbjuda skidåkning i en eller flera 
nedfarter. Önsketänkande är att kylan slår 
till redan i december, precis som den gjorde 
inför denna säsong, så att vi kan dra igång 

Vi är nu mitt uppe i skolornas sportlov och en sådan här vinter finns det 
fantastiska möjligheter till alpin skidåkning i hela Sverige. De som bor 
i Stockholm och inte åker till fjällen har sju backar på pendelavstånd.  
Stockholmsområdets högsta naturliga punkt ligger 73 m ö h. Trots det 
finns det fyra skidbackar med fallhöjd över 80 meter. Flottsbro i Huddinge 
toppar med 103 meter.

till skolornas jullov, säger Mats Bergman 
som är driftsansvarig i Ekebyhovsbacken 
på Ekerö, känd för att vara snabb att öppna.

– En av våra visioner är att satsa på och 
vidareutveckla vår SnowPark för att locka 
hit ännu fler jibbers, fortsätter Mats.

Nedfarten där parken är belägen är 650 
meter lång och för några veckor sedan ar-
rangerades ett stort event – tävlingen Blue 
Parks slopestyle som lockade ett stort an-
tal jibbers. 

Fyrstolslift, börsnoterat och investe-
ringar
Flottsbro i Huddinge kan bland annat stolt-
sera med Stockholms högsta fallhöjd och en 
fyrstolslift. Andra faciliteter i Flottsbro är 
boendemöjligheter i välrustade camping-
stugor och ett värdshus med rättigheter.

–Tack vare värdshuset och huvudbyggna-
dens utrymmen kan vi ta emot konferenser 
med upp till 60 deltagare. Populärt bland 
företag är också att boka morgonskidåk-
ning klockan 7–9 som avslutas med en sta-
bil frukost, säger anläggningschef Andreas 
Häggqvist.  

I Hammarbybacken, som är den mest 
centrala backen i Stockholmsområdet, är 
det sedan 2006 börsnoterade Skistar som 
står för driften. 

En av årets nyheter är att lördagar fram 
till den 9 mars går en skidbuss som ger gra-
tis transport från restaurang Broken på 
Kungsgatan till Hammarbybacken. Efter 

skidåkningen går skidbussen raka spåret till-
baka till den väntande after skin på Broken. 
   – För oss finns det framförallt två tunga 
skäl till engagera oss i Hammarbybacken, 
säger Jonas Bauer, ansvarig för Skistar i Sä-
len och Hammarbybacken.

– Det ena skälet är att erbjuda skidåk-
ning centralt i storstan. Flera hotell, bland 
annat ParkInn i Hammarby Sjöstad, jobbar 
aktivt för att erbjuda denna smått exotiska 
upplevelse. Förutom själva skidåkningen får 
man en enorm utsikt över Stockholm på 
köpet, något som verkligen uppskattas av 
både svenska och utländska gäster.

– Det andra starka skälet är att vi bidrar 
till att rekrytera fler skidåkare och att sam-
tidigt positionera Skistar, fortsätter Jonas.

Den anläggning som just nu investerar 
mest är Väsjöbacken i Sollentuna.

– Vi är enormt tacksamma för Sollentuna 
kommuns inställning och engagemang, be-
rättar Olle Karlsson, driftansvarig för Väsjö-

Slalomåkning 
i Stockholm 

då och nu
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I Bergshamrabacken i solna fanns en gång i tiden en skidlift. från 
backen nedanför vattentornet hördes snörika vintrar rop och stoj.  
Idag tar skogen över.
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ullnabacken i täby. numera ett inte alltför vackert monument som 
höjer sig över horisonten. på 1970-80-talen rådde här full aktivitet där 
mängder med ungdomar tränade och tävlade. några nådde hela vägen 
till landslaget, kanske inspirerade av en viss stenmark …
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backen sedan många år tillbaka.
– Totalt har kommunen på senare år investerat omkring 700 mil-

joner kronor på friskvård och friluftsliv, varav 10 miljoner på Väsjö-
backen. Resultatet är fyra nya liftar de senaste två åren, komplet-
tering av snösystemet och ett helt nytt parkområde på 1 200 kvm. 

En annan spännande satsning står företaget Sportstyle för, där 
ägaren heter Ulrich John. Han har de senaste fem åren köpt på sig 
skidanläggningar runt om i landet. Första förvärvet var Gesun-
daberget i Dalarna, sedan följde Ekholmsnäsbacken på Lidingö, 
Almåsaberget och Storliens fjällanläggning med högfjällshotellet i 
Jämtland. Sportstyle har även genomfört förvärv av Mora Parken 
med hotell, konferens och fantastiska längdåkningsförutsättningar.

1960-talet och framåt
Tittar vi tillbaka 40-50 år såg det delvis annorlunda ut. Det fanns 
betydligt fler slalombackar varav flera hade ett vattentorn som 
”toppstuga”. En anrik backe från förr var Fiskartorpet i Lill-Jans-
skogen där det redan år 1900 arrangerades slalomtävlingar. 

Under några år på 70-talet fanns en riktigt svart pist alldeles 
intill Essingeleden, Blommensbergsbacken där man fick göra sin 
stoppsladd på sjön Trekanten. 

Sundbybergsbacken, där Oscar Fischerström (farfar till artikel-

flottsbro med fyrstolslift och 103 meters fallhöjd erbjuder nypistat under sportlovet och ett snötäcke som med största säkerhet varar ända 
fram till påsken.

författaren) tog det första spadtaget redan i slutet på 40-talet, kall-
lades ”Sveriges minsta storbacke”. Tack vare driftiga eldsjälar blev 
”Sumpan” först i Sverige med elektronisk tidtagning och fotoceller. 
Lars-Börje ”Bulan” Eriksson lärde sig grunderna här en tvärhand 
hög (han är inte så lång idag heller), vilket så småningom ledde till 
en OS-medalj. 

På 60-70-talen började trenden att höja vissa ganska besked-
liga kullar med tippmassor från byggarbetsplatser. Några exem-
pel är Högdalstoppen (eller tippen som den också kallades) och 
Ullnabacken. Tipptrenden har fortsatt och bland annat Ekebyhovs-
backen, Flottsbro och Väsjöbacken är alla höjda med 20-40 meter. 
Flottsbros fallhöjd är 103 meter.

En som har perspektiv på utvecklingen är Hans Gerremo, vd för 
Svenska liftanläggningars organisation (SLAO).

– I slutet av 80-talet hade vi flera gröna vintrar och många backar 
tvingades stänga av lönsamhetsskäl. Det fanns inte ekonomi att in-
vestera i snökanoner och annan utrustning. De backar som är kvar 
har däremot investerat i snökanoner och liftsystem och kan klassas 
som ”riktiga” skidanläggningar, berättar Hans.  

text: pär fIscherströM

Hans Gerremo  
Moderklubb: Huddinge SK
Kuriosa: Familjen Gerremo startade 
Tandådalen för exakt 50 år sedan 
Gör nu: VD i SLAO

– 1969 tävlade jag mot Jean-Claude Killy på 
Högdalstoppen. Året innan hade Killy vun-
nit tre OS-guld i Grenoble. Efter första åket 
ledde jag tävlingen. Det var närmare 15 000 i 
publiken och i andra åket blev jag nervös och 

körde ur. Killy vann…

Lars-Börje ”Bulan” 
Eriksson
Moderklubb: Sundbybergs IK
Kuriosa: OSbrons 1988 Super G i  
Calgary
Gör nu: VD i Destination Åre

– Som 14-åring fick jag 
åldersdispens att vara 
med de stora grab-
barna i ”Sumpans” 
smått legendariska 
torsdags-tävlingar. Det 
var oftast 50-60 del-
tagare och det dröjde 
väl något år innan jag 
började vinna. 

Mattias Hargin
Moderklubb: Huddinge SK
Kuriosa: Ett av tre 
syskon, med färskt 
VMsilver i lag från 
Schladming
Gör nu: Tävlar i 
världscupen, just 
nu rankad 12:a 

– Jag har ett roligt 
minne från Tyresö 
skidbacke när jag 
var 11 år. Det var en 
kort backe och åktiden brukade vara max 20 
sekunder för de bästa. Efter första åket ledde 
jag med väldigt stor marginal och det misstänk-
tes att tiden var fel. Jag blev ombedd att köra 
ett omåk, vilket jag glatt gjorde då det var kul 
att få köra ett åk till i banan. Det roliga var att 
jag var minst lika snabb i andra åket.

Vi frågade några profiler om  
ett tidigt minne från utförs
åkning i Stockholm?

Nerver,  
dispens  
och två 
snabba åk

Tävling, träning och pistvakt 
Jag som skriver detta har tillbringat ungefär 1 500 timmar (motsvarande heltidsarbete i nästan 40 veckor) 
i dessa backar, i huvudsak under två perioder. Dels under mina tonår då jag tävlade för fullt och dels sedan 
slutet av 90talet då min äldsta son började tävla och jag har varit slalompappa och tränare. Runt 200 
tävlingar och 300 träningstillfällen har det blivit. På 70talet tillhörde jag ”Sumpan” (backen nedlagd sedan 
många år). I ”modern tid” är det Mälaröarnas Alpina och Ekebyhovsbacken som gäller. Där har det också 
blivit ett 20tal nätters ideellt arbete som ”pistvakt” med snösprutning under den tid slalomklubben fortfar
ande stod för driften av backen. 

I detta 40åriga perspektiv har Stockholmsbackarna producerat ett 50tal landslagsåkare med meriter 
från världscupen och mästerskap. Idag är det Mattias Hargin, Jessica LindellVikarby (båda från Huddinge) 
och Axel Bäck (Saltsjöbaden) som håller fanan högst. Tyngsta meriten står LarsBörje ”Bulan” Eriksson för 
med sitt OSbrons och två världscupsegrar. Och honom har jag plusstatistik på från Sumpanbacken.

Dessutom hade jag samma tränare som Annika Sörenstam i golf, men det är en helt annan historia…

pär fischerström i ett junior sM-kval på 70-talet
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kampen om sportlovskunderna 
hårdnar. när tröttheten slår an 
blir snabb energi hårdvaluta.
– vi märker av en ökad försäljning 
av russin under de stora vinterlo-
ven, säger ola Liljeqvist, nordisk 
marknadschef på Arvid nordquist 
som marknadsför Sunmaid.

Snöflingorna yr i luften och aktivi-
teterna intensifieras i längdspår och 
skidbackar. Då fyller gemene man 
ryggsäcken med produkter som ger 
snabb energi i halvtidsvilan mellan 
vila och motion.

Dextro Energy, tidigare Dextro-
sol, är ett av många klassiska exempel.

– Inom fyra till sex minuter har 
dextroset gått ut i blodet och man 
känner en klart förbättrad fysisk pre-
stationsförmåga, säger Elin Stenbom, 
produktchef på Valora Trade som 
marknadsför varumärket.

Säsongen 2011/2012 sponsrade 
Dextro Energy längdskidåkaren An-
ders Södergren. När det gäller årets 
marknadsföring är det främst kon-
centrerat till butikskampanjer. 

russin eller 
druvsocker?

dextro  
eNergy
omsättning (Sve-
rige): 21 Mkr

Har funnits på 
den svenska 
marknaden se-
dan: 1963

Återförsäljare i 
Sverige: Daglig-
varu- och service-
handeln

antal anställ-
da: 150

Sponsrar: Stock-
holm Marathon, 
VårRuset, Tjej-
milen, Tjurruset, 
Stockholm Triathlon

SUNMaId
omsätt-
ning (Sve-
rige): 85,6 
Mkr (källa: 
Nielsen MAT 
5212)

Har funnits på 
den svenska 
marknaden se-
dan: 1920-talet

Återförsäljare i 
Sverige: Dagligva-
ruhandeln

antal anställda: 
170 (Arvid Nord-
quist)

Sponsrar: Stock-
holm Marathon, Fu-
näsdalsfjällen, DN 
Galan, Kortvasan, 
Tjejvasan

– Vi kommer dock fortsätta att vara 
närvarande vid de sprintlopp som or-
ganiseras av Stockholm Marathon-
gruppen, där vi dels finns för att bju-
da på provsmakning av produkterna 
under loppen men även informera om 
Dextro Energy och dess effekter, be-
rättar Elin.

Arvid nordquist, som marknads-
för Sunmaid, märker av en ökad för-
säljning av russin under de stora lo-
ven. Det säger Ola Liljeqvist, nordisk 
marknadschef.

– Vi försöker att rikta in oss på att 
vara där folk är aktiva så att de får en 
koppling till produkten. Dels försöker 
vi vara uppe i fjällen, dels har vi akti-
viteter ute i butiken kring veckorna 
7-9. Det är allt från konsumenttäv-
lingar till displayer i butikerna. Vi syns 
i butiksmiljö helt enkelt, säger han.

Bland annat samarbetar Arvid 
Nordquist med Funäsdalsfjällen, 
där man finns på plats i samband 
med fyra, fem skidskolor, i backen, i 
längdspåren samt vid olika event un-
der hela säsongen.

– Barnen i skidskolorna får rus-
sin och en give-away. Vi når tusentals 
barn och ungdomar under en säsong. 
Dessutom samarbetar vi med ICA 
under Kortvasan och Tjejvasan. Våra 
produkter delas ut i spåren och finns 
i goodiebagen man får efteråt.

Med åren har flickan i den röda 
hatten med de gröna duvorna blivit 
en välbekant logotype i svenska fol-
kets ögon.

– Den sticker ut med sina gula och 
röda färger. Sunmaid firade 100 år 
ifjol och logotypen har funnits i snart 
90 år i Sverige. Det är ett ikonva-

rumärke inom snabbrörliga konsu-
mentvaror. Ett starkt varumärke som 
har 50 procent av marknaden i Sve-
rige och 75 procent i Norge, berättar 
Ola Liljeqvist.

vad har ni på gång när de varmare 
årstiderna kommer?
– Vi jobbar mycket med olika klubbar 
och är med på friidrottstävlingar, såväl 
på klubbnivå som på elitnivå. Dess-
utom arbetar vi med Stockholms Ma-
rathon, som 2013 kommer ha över  
21 000 löpare. Varje deltagare får ett 
paket russin.   

text: henrIk lennGren Foto: sunMaId

gotypen som syns såväl på åkare som 
på stora skyltar på arenorna. Givetvis 
ingen slump. Vinter och värmepum-

viessmann värde-
sätter vintersport

 vIeSSMaNN 
groUp:

En av världens le-
dande tillverkare av 
energisystem. Pro-
duktion i elva län-
der och försäljning i 
74 länder.

grundades: 1917

antal anställda: 
10 600

oms 2011: 1,86 
MDR Euro

exportandel: 55%

Viessmann Sverige 
startade 1994, med 
huvudinriktning på 
värmepumpar för 
villor och fastighe-
ter. Viessmann fick 
bästa testresul-
tat vid Energimyn-
dighetens test av 
bergvärmepumpar 
2012. 

företaget spons-
rar:  Internationel-
la skidevenemang 
och framgångs-
rika idrottare inom 
längdåkning, skid-
skytte, backhopp-
ning, bob och nord-
isk kombination. 
Dessutom följande 
landslag: Skid-
skytte: Slovakien, 
Ukraina, Finland, 
Tyskland. Längdåk-
ning: Tyskland, Ita-
lien. Backhoppning: 
Tyskland

viessmanns sponsring av bland andra internationella Skidförbundet 
(FiS) och internationella Skidskytteförbundet (ibu) har gett resultat. 
Det är det varumärke som syns allra mest i vintersportsammanhang 
över hela världen. Satsningen är långsiktig och kommer att fortsätta 
åtminstone till 2018 respektive 2014.

par är en kombination som ser till att 
lyfta varumärket och så småningom 
även försäljningen.

Vår marknadskommunikation är 
uppbyggd på våra hörnstenar kvali-
tet, effektivitet, miljörätt hållbarhet 
och teknisk utveckling. Skidåkare är 
bra representanter för detta och där-
med bra ambassadörer för att våra 
målgrupper, samarbetspartners, kun-
der och anställda, säger Thomas Jons-
son, försäljningschef för Viessmann i 
Sverige.

Moderbolaget Viessmann i Tyskland 
sponsrar utvalda individuella skidåka-
re, landslag och coacher från olika län-
der som på olika sätt når ut på ett po-
sitivt sätt som vinnare.

Det är en bred och djup satsning. 
Hur mycket koncernen satsar är en 
väl förborgad hemlighet. Viessmann 
är titelsponsor till världscuptävling-
arna och VM i längdåkning och skid-
skytte, samt för världscuptävlingar i 
backhoppning, bob och nordisk kom-
bination. 

rätt individer ger rätt image
Medlemmarna i Viessmanns team är 
inte bara framgångsrika i sina respek-
tive idrotter, utan har även stort pu-
blikstöd. Inte alltid samma sak, som 
bekant, men Viessmann har lyckats 
finna rätt individer. Dessa är sedan 
aktiva vid företagets säljaktiveter och 
evenemang runt om i världen för att 
stötta försäljningen av företagets pro-
dukter. I Sverige är sponsringen ett ge-
nomgående tema i exempelvis annon-
ser och på mässor. 

Vinterns vinnare i värmepumpsexponering:

viessmann sponsrar bland annat framgångsrika skidkyttar.

I mål under överinseende av sponsorn.

Ingen åskådare vid vinterns skidtäv-
lingar, inte minst nu under VM, kan 
ha missat den röd-vita Viessmannlo-

full fart i mål med rätt val av energi

Den positiva synbarheten i media 
har gett en mycket stor ökning den 
internationella kännedomen om va-
rumärket. Varumärket syns på alla le-
dande vintersportevenemang, och det 
har gett resultat.

– Vår logo är vintersportens mest 
sedda. Viktigt inte minst för vår ut-
veckling här i Sverige. Efter en helg 
med Vinterstudion i SVT märker vi 
att ännu fler besöker vår sajt. Vinter, 
värme och det stora intresset för spän-
nande vinteridrott är högt, och där 
passar vi in på ett lysande sätt, säger 
Thomas Jonsson.

Det finns intresse för att satsa även 
på svenska idrottare. Magdalena Fors-
berg var med i Viessmanns team 1997 
till 2002.

– Vi ser fram emot att sponsra även 
svenska skidstjärnor om möjligheten 
skulle dyka upp, säger Thomas Jons-
son.  

text: john stetson

biLD: veIssManns BIldarkIv

Snabb energi är hårdvaluta
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vi förknippar vasaloppet med svett och 
adrenalin – men frågan är om inte det 
klassiska långloppets tydligaste refe-
renspunkt handlar om någonting helt 
annat. nämligen om blåbärssoppa. 
  
I fäders spår har Mora-Nisse, Janne Ste-
fansson, Janne Ottosson och Jörgen Brink 
skidat från Sälen till Mora för framtids seg-
rar. Det är deras namn som finns ingrave-
rade i historieboken. Men Vasaloppet hand-
lar lika mycket om de tusentals motionärer 
som utmanar kropp och kompisar under de 
klassiska nio milen. Inte sällan betraktar vi 

dem med trötta blickar och med utspilld 
blåbärssoppa på nummerlapparna.

Allt sedan 1958 har Ekströms bränsle 
fungerat som energi åt åkarna. Nu för ti-
den går det åt 92 000 liter varje lopp. Jack-
pot för Ekströms såklart. Enligt Cecilia Sjö-
holm, kommunikationschef på Procordia, 
som äger och marknadsför varumärket Ek-
ströms, ger Vasaloppet många viktiga mer-
värden.

– Vasaloppet är ett starkt och etablerat va-
rumärke med lång historia. Och Ekströms 
historia sträcker sig tillbaka till 1848. 
Kopplingen är så stark och självklar idag 

och vi ser detta som ett viktigt samarbete 
som vi vill fortsätta att satsa på.

Ur ett marknadsförings- och sponsrings-
perspektiv ger samarbetet också ringar på 
vattnet.

– Vi blir exempelvis kontaktade av ar-
rangörer i andra delar av världen som or-
ganiserar lokala Vasalopp (i USA och Ja-
pan) och som vill servera vår blåbärssoppa 
som en del i traditionen.

Cecilia Sjöholm menar 
att ”blåbärssoppan har en 
stark tradition som upp-
skattas för sin naturlighet 
och har i folkmun kall-
lats för den mest klassiska 
sportdrycken”. 

men kan blåbärssoppa 
verkligen betraktas som en sportdryck?
– Faktum är att vår blåbärssoppa fått myck-
et bra resultat i test bland sportdrycker 
kopplat till återhämtningsförmåga. Den är 
värmande, mild och lugnande för magen 
och en bra energipåfyllare som passar ut-
märkt i skidspåret.

på vilket sätt arbetar ni för att stärka 
varumärket idag?
– Vasaloppet är en folkfest som är bra för 
folkhälsan och vi ser att Ekströms blåbärs-
soppa är en viktig del av upplevelsen. 

Och det är också anledningen till att vi 

väljer att fortsätta att sponsra Vasaloppet. 
Det är vårt absolut största sponsringseve-
nemang.

hur ser den allmänna försäljningsstatis-
tiken av blåbärssoppa ut i samband med 
vasaloppsveckan? 
– Vi har ingen specifik försäljningsuppgång 
under Vasaloppsveckan. Vintern som hel-
het är högsäsong för vår blåbärssoppa, då 
den framförallt konsumeras i samband med 
sport- och utomhusaktiviteter. 

vad ser ni som den viktigaste exponering-
en, att synas på nummerlapparna eller 
själva serveringskontrollerna?
– Helhetsintrycket är det viktigaste. Att del-
tagarna dricker Ekströms blåbärssoppa är 
förstås en viktig del av själva upplevelsen.

vad vore vasaloppet utan blåbärssoppa?
– Bra fråga. Mindre gott kanske!  

text: henrIk lennGren

ekströms står för festmenyn

fotnot:  I början av februari uppdagades att Vasaloppet 
upptaxeras med omkring en miljon kronor för moms – däri-
bland för blåbärssoppa. Skatteverket, som under två års tid 
granskat Vasaloppets Marknads AB och Vasaloppsföreningen 
Sälen-Mora, menar att för lite skatt betalats för varor och 
tjänster som sponsorer tillhandahåller under tävlingen. Va-
saloppet, å sin sida, konstaterar att man följt gällande praxis 
och meddelar att beslutet ska överklagas till förvaltnings-
rätten.

”Vi har en öppen och god dialog med Skatteverket men 
det är samtidigt otillfredsställande att granskning av samma 
fråga vid olika tillfällen och av olika handläggare kan leda till 
så olika slutsatser. För att få veta vad som gäller vill vi där-
för ha frågan slutligt prövad av högre instans”, säger Karin 
Svärd, ekonomichef på Vasaloppet.

cecilia sjöholm

Blåbärssoppan 
är vasaloppets 
egen klassiska 
sportdryck.

Sommaren 2012 tog Anders Selling 
över som ny vd för vasaloppet, och 
nu stundar hans första vasalopps-
vecka som ansvarig för Sveriges 
största idrottsevenemang.

– än har jag inte blivit nervös. 
kommer det bara snö så blir det 
nog bra, säger Anders Selling.

När Anders Selling tillsattes som ny 
vd för Vasaloppet sommaren 2012 
var det en överraskning för 
många då han var något 
av en doldis i skid-Sverige. 
Anders växte upp med Mo-
ra-Nisse som granne, men 
har jobbat i västra Sveri-
ge i många år inom affärs- 
och organisationsutveckling 

”leverera med kvalitet”
Vasaloppets nye VD Anders Selling har stakat ut sin väg

för bland annat SAS och Volvo. Mel-
lan 2010 och 2012 var han dessutom 
ordförande i IFK Moras Alpina klubb.

– Den lokala anknytningen till 
Mora och bakgrunden i föreningslivet 
kompletterar mina erfarenheter inom 
näringslivet och kunskap hur man af-
färsmässigt driver projekt. Min upp-
gift är att utveckla evenemanget och 
det viktigaste är att alltid leverera med 
kvalitet.

 Genom åren har Vasalop-
pet utvecklats, från ett en-
kelt skidlopp, till en profes-
sionell organisation med 30 
anställda som med hjälp av 
3 500 funktionärer arrange-
rar löpning, cykel- och skid-
lopp i anslutning till Vasa-

loppsarenan. 
– Vasaloppet har en rutinerad spon-

sororganisation, och när vi väl har 
tecknat ett avtal med en partner så är 
vi långt ifrån färdiga. Då gäller det att 
svara upp till de åtagande vi har tagit.

Vasaloppets partners är inte längre 
intresserade av att bara ställa ut en re-
klamskylt utan vill finnas på plats för 
att kunna aktivera företaget, anställda 
och kunder, tillsammans med delta-
garna.

– målgruppen finns på plats. Här 
finns över 60 000 deltagare och ett 
stort antal åskådare som går att kom-
municera med. Det ställer stora krav 
på oss som organisation, men vi har 
en bra sponsorstruktur. Intresset för 

att samarbeta med oss är stort, berät-
tar Anders Selling.

Volkswagen, som sedan 2012 är en 
av Vasaloppets fem huvudsponsorer, 
arrangerar vallakvällar inför Vasalop-
pet, och under veckan visar företaget 
upp sig på utställningar. Den dam- 
och herråkare som vinner och samti-
digt slår rekord får dessutom en bil av 
Volkswagen. 

– Våra fyrhjulsdrivna bilar är perfek-
ta för utövare av längdskidåkning och 
andra vintersporter. Det finns även 
ett brett engagemang från vår perso-
nal och återförsäljare och sammanlagt 
har vi 40 anmälda lag till StafettVasan, 
säger Marcus Thomasfolk, informa-
tionschef på Volkswagen. 

en annan huvudsponsor är tjänste-
pensionsföretaget Alecta som under 
2012 lanserade Vasaloppshälsningen 
där familj, vänner och konkurrenter 
kan skicka meddelanden till åkarna 
som visas på fem stora skärmar un-
der Vasaloppet. Hälsningen skickas på 
www.vasaloppshälsningen.se

– Förra året visades 12 000 med-
delanden och i år blir det ännu fler. 
Alecta vill hjälpa till och pusha åkarna 
till bättre tider. Vi finns på plats med 
personal för att ge råd och syns även 
på var femte nummerlapp, bland an-
nat förra årets vinnare vilket gav ex-
ponering i flera medier, säger Johan 
Anderson, presschef på Alecta.

Till årets Vasaloppsvecka försvinner 
Skejtvasan ur programmet. Stafettva-
san har ökat så mycket i popularitet 
att arrangörerna inte mäktar med att 
arrangera även Skejtvasan som be-
tecknas som vilande och därmed kan 
återkomma i framtiden.   

text: pIerre eklund 
Foto: nIsse schMIdt

anders selling
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ägare: IFK Mora 
och Sälens IF

antal deltagare: 

Över 64 000 för 
de olika  
loppen 22/2 – 3/3

antal lopp: 9 
skidlopp 22/2 – 3/3, 
4 cykellopp 16 – 17/8 
och VasaStafetten 
(löpning) 24/8

Medier: SVT, Sve-
riges Radio och tid-
ningar. Drygt 38% 
eller 3,4 miljoner 
såg något från den 
fem timmar långa 
direktsändningen. 
Sänds som del- 
tävling i Swix Ski 
Classics i 12 länder.

omsättning: 

Drygt 100 miljoner 
kronor (2012)

Huvudsponsorer: 
Stadium, Alecta, 
Volkswagen, IBM 
och Preem

funktionärer: 

3 500

premiärår:  

1922

Hemsida:  

www.vasaloppet.se
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10 SpoNSorprofIleN

1) vad utmärker ditt arbete med World Stadium Index 
som presenterades 2012?

– Vi har undersökt hur arenor som uppförts eller renoverats 
till stora idrottsevenemang används efter mästerskapet. Är 
det ekonomiskt försvarbart att bygga dem? Används de i 
den utsträckning de borde med tanke på kostnaden? Vad är 
det verkliga behovet i regionen?

tre SNaBBa frÅgor Av pIerre eklund 
jeNS alM vId IdrætteNS aNalySeINStItUt, KöpeNHaMN, oCH MalMö HögSKola

2) Hur ser du på de nya arenainvesteringarna i Sverige?

– Nya arenainvesteringar behövs för att tillfreds.ställa för-
ändrade idrottsmönster och behov, men det är nödvändigt 
med en bättre dialog mellan idrotten och kommuner för att 
undvika eventuella intressekonflikter.

3) du ska föreläsa på seminariet professionell Idrott i 
Halmstad i oktober. tankar kring det?

– Jag kommer prata om rapporten World Stadium Index och 
min nya studie på Malmö Högskola som handlar om idrottens 
krav och de nationella arenainvesteringarna i Norden.

Annika Stenlund har verkat länge inom fordons
industrin. Många år inom Scania, idag ett 
dotterbolag till Volkswagen AG och PR och 
marknadsdirektör för Volvo Personbilar Sverige. 
Nu är hon tillbaka i Södertälje som nytillträdd 
marknadschef för Volkswagen Personbilar. En 
av hennes största utmaningar är att göra VW 
minst lika folklig som Volvo. 

 Det återspeglas i bolagets sponsring av breda folkliga 
idrotter som ridsport och längdskidåkning, idrotter som 
tidigare sponsrades av Volvo. Medan Volvo idag satsar på 
tävlingar som Volvo Ocean Race och en penningstark mål-
grupp som har råd med dyra bilmodeller, siktar VW in 
sig på alla medelsvenssons i skidspåret och på ridklubben.

hur viktig är idrotten som marknadsföringskanal för 
volkswagen?
– Det är ett allt viktigare sätt att fylla vårt varumärke med 
värde. För oss är det viktigt att våra sponsorskap får full 
utväxling och inte stannar med en skylt. Vi vill förknippas 
med sunda värden och samhällsengagemang.
hur ser organisationen för sponsring ut hos er?
– Marknadsavdelningens fyra personer i ett nära samarbete 
med PR- och försäljningsorganisationen.
Du kommer från volvo – folkbilen. Jobbar du aktivt för 
att vW ska överta den folkkära rollen och återspeglas 
detta i er sponsring?
– Ja vi vill gärna vara bilmärket nummer ett. Vi sponsrar till 
exempel längdskidåkning, ett av våra mest folkkära lands-
lag. Vi sponsrar även ridsporten som har över 500 000 utö-
vare. Framstår vi som trevliga och pålitliga återspeglas det i 
våra kunders syn på våra bilmodeller. Vi räknar helt enkelt 
med att sälja mer. Volvo har en självklar plats i den svenska 
folksjälen men de siktar idag på premiumsegmentet.
hur ser du på ert engagemang inom motorsport? vilken 
nytta har ett bolag som vW av att delta i Stcc samt 

vW perSoNBIlar SverIge
tillhör: Volkswagen Group Sverige AB är landets största bilimportör 
och importerar och marknadsför bilmärken som Volkswagen, Audi, Sko-
da, Seat och Porsche.

Marknadsandel i Sverige: 15,3 % Näst störst efter Volvo.

Säljer: 5 740 000 Volkswagen personbilar i världen. Koncernen 
totalt 9 miljoner. I Sverige 42 732(2012)

antal anställda i världen: Märket Volkswagen 133 000 och 549 
300 i koncernen.

antalet anställda i Sverige: 2 800

volkswagen ag (hela koncernen) omsätter: 109 miljarder Euro

vW personbilar sponsrar i Sverige: tre kärnområden: 

Längdskidåkning (bland annat Ski Team Sweden X-Country (landslaget), 
Charlotte Kalla och Vasaloppet. VW har 37 egna lag med i Stafettvasan).

Ridsport: (Bland annat  Ridsportförbundet, Rolf Göran Bengtsson och 
Stockholm International Horse Show. Egna hopptävlingen Volkswagen 
Grand Prix med 1,5 MSEK i prispengar. 

Motorsport:  Swedish Rally.

tidigare alpint och ni har gått in för sponsring av 
längdåkning på skidor, ridsport och motorsport. Skoda 
förknippas med ishockey vars vm går i Sverige i år. 
hur är stämningen mellan er?
– Bra. Vi har respekt för varandras arbete och träffas 
emellanåt kollegialt. Vi är noga med att inte kliva in i var-
andras revir på sponsorområdet. Sponsringen är noga 
skräddarsydd för respektive märkes målgrupper. Audi  
satsar exempelvis på alpint medan vi valt att sponsra 
längdskidåkning.
hur mycket tror du att idrotten betyder under en 
lågkonjunktur?
– Idrotten finns där som en trygghet även om mycket an-
nat går tungt. Jag tror den betyder jättemycket oavsett om 
du sportar själv eller bara följer tv-sändningarna. Själv 
har jag en 92-årig mamma som är mycket engagerad och 
följer med stor glädje många sportsändningar.
vad har du för råd till företag som har planer på att 
sponsra idrotten just nu?
– Det viktigaste är att analysera vilka värden man vill för-
knippas med. Sedan måste du fastställa vad du förväntar 
dig få ut och därefter måste sponsorskapet prissättas där 
aktiveringskostnaden måste budgeteras redan från bör-
jan. Framgångsrik sponsring är inte att kortsiktigt spe-
kulera utan bygger på långsiktighet. Först då uppstår en 
djup win-win-situation för både den sponsrande och för 
den sponsrade parten.
hur tror du det går under längdåknings-vm i val Di 
Fiemme?
– Självklart hoppas jag på många svenska medaljer!

Det är bra för alla. Vi kommer att vara på plats tillsam-
mans med våra nyckelkunder och återförsäljare för att 
följa tävlingarna. Se dig omkring på sportlovsvägarna på 
din väg mot vinterdestinationerna. Då är det stor chans 
att du ser en fyrhjulsdriven VW med skidbox både bakom 
och framför dig på de ringlande vita vägarna genom det 
svenska vinterlandskapet.    

text: Gustaf Berencreutz

Svenska rallyt?
– Bilsport är ett sätt att visa hur roligt det är att köra bil och 
då gärna våra modeller . Många tycker nog att VW gör bra 
men kanske inte så spännande bilar och det vill vi ändra 
på. Det gäller även satsningen på Team Biogas i STCC 
där vi vill visa att miljövänligt inte är tråkigt utan kul och 
att det också kan gå riktigt fort. Motorsport kräver även 
ständig produktutveckling av framförallt motorer, säker-
het och chassin vilket konstruktörerna av våra nya model-
ler har stor nytta av.

– Sedan är det ju så att de märken som tävlar mot  
varann på banor och vägar även är konkurrenter på bil-
marknaden och konkurrenter vill man ju slå. Biltävlingar 
blir på så sätt en tacksam symbol för kampen om mark-
nadsandelar på bilmarknaden.
Sponsrar ni de lokala hjältarna i Södertälje, SSk?
– Nej.
är det för att du håller på brynäs?
– Nej (skratt) Vi går inte in i hockeyn alls. Det är Skoda 
som är aktiva inom ishockey.

 hur aktiverar ni er sponsring?
– Genom kundaktiviteter där vi drar nytta av våra 
sponsorskap. Vi kör även reklamkampanjer i tv och 
övrig media som nu med våra fyrhjulsdrivna bilar. I 
den rullande kampanjen Ski Team medverkar skid-

landslaget. Fyrhjulsdriften passar både för vinterväg-
lag och i hästsportssammanhang så på sommaren kopplar 
vi fyrhjulsdriften till ridsport i vår reklam. Under Vasalop-
pet är vi närvarande med bland annat utställning och bi-
lar. Vi delar också ut pris till den åkare som sätter tidsre-
kord. Under Stockholm Horse Show och Svenska Rallyt 
bjuder vi in många nyckelkunder och stärker  på så sätt 
relationerna. Skyltar, reklamfilmer och banderoller är en 
självklarhet.
volkswagen Group har alla sina varumärkens huvud-
kontor i samma hus i Södertälje. Samordnar ni spon-
sorverksamheten på något sätt? Audi sponsrar ju sedan 

aNNIKa SteNlUNd:
titel: Marknadschef för 
Volkswagen personbilar

Ålder: Lagom

Utbildning: Poppius jour-
nalistskola och RMI-Berghs 
m.m.

Bor: I Södertälje. 

familj: Äkta man och två 
bonusbarn

Intressen: Bilar, resor, 
musik, mat och vin.

läser: Skönlitteratur

Kör: VW Passat Premium R

favoritklubb: Brynäs

Karriär: Kommunikations-
inriktade tjänster av olika 
slag och i olika branscher. 
Bland annat inom försvars-
industrin, Invandrarverket, 
Vägverket, Volvo Personbi-
lar och tio år på Scania..

Idrottslig bakgrund: Mer 
åskådare än utövare.
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– Det viktigaste är att analysera vilka värden man vill förknippas med, säger Annika Stenlund.        

Ska Volkswagen bli Folkan med svenska folket igen?  

Hon sponsrar för folklighet
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11UtBlICK, UNo KoMMeNterar

En av de mest presti-
gefulla omröstning-
arna anordnas av det 
internationella sport-
journalistförbundet, 
vars medlemmar rös-
tar om ”AIPS Europe 
Athletes of the Year”. 
Till det gångna årets 

bästa idrottsman i Eu-
ropa utsågs nyligen tennisettan Novak Djoko-
vic och till mest framgångsrika kvinna Jessica 
Ennis, som vann mångkampen i London-OS. 

Sådana här ”tävlingar” är populära, men 
sällan helt rättvisa. Och hur skulle de kunna 
vara det? Att jämföra olika idrotter är svårt nog 
och att poängsätta enskilda prestationer ännu 
vanskligare. Låt oss kolla på utfallet av AIPS-
omröstningarna under de senaste 25 åren. Av 
de fler än 100 idrotter som förekommer i Eu-
ropa representerar pristagarna endast 7 (sju) to-
talt!  Tennis inte mindre än 17 gånger, friidrott 
15, simning 7, Formel1 5, skidor 3, gymnastik 
2 och fotboll 1 gång. Alla får som bekant rejält 
med medial uppmärksamhet. Det är väl bara 
gymnastik som mellan de olympiska spelen för 
en något mera undanskymd tillvaro. 

Inte minst genom tv-exponeringen kommer 

vi utövarna i dessa sporter nära. De blir näs-
tan som goda vänner som tittar in i stugorna 
med täta mellanrum. Tänk bara på Eurosports 
massiva tennissändningar (1 500 timmar) un-
der 11 av årets 12 månader med otaliga närbil-
der på spelarna. Däremot hjälper det inte att 
Eurosports populäraste idrott i sändningstim-
mar räknat detta år (1 700 tim) är snooker. Det 
lär dröja innan Europas bästa idrottsman häm-
tas från biljardhallarna.

Att medieexponeringen spelar en väsent-
lig roll när de bästa idrottsutövarna ska röstas 
fram verkar odiskutabelt. Än en gång besannas 
det gamla påståendet – syns du inte, så finns 
du inte! Möjligen kan man fundera över att när 
de internationella sportjournalisterna ska göra 
sina val verkar de också påverkade av massme-
dietrycket, trots att det är de själva som ska-
par det.  

elitserien i ishockey har tappat sin 
status. idag är det inte bara norda-
merikanska nhL som lockar de bäs-
ta. även ryska khL har större musk-
ler. Därför får elitserien numera hålla 
till godo med antingen överåriga eller 
okända utländska spelare. 

Publiken inser detta och stannar i allt 
större utsträckning hemma.

Klubbarna tappar intäkter men för-
mågan att tolka – eller erkänna – or-
sakssammanhangen är så gott som 
obefintlig. En klubbordförande (Hans-
Göran Frick, HV 71) sade i Dagens 
Nyheter (2013-01.12) att det avgö-
rande felet i hans ögon ligger i det fy-
raåriga tv-avtal som klubbarna teck-
nade 2010. Det är värt 1,2 miljarder 
och ger klubbarna genomsnittligen 25 
miljoner kronor per år. Frick anser att 
tv-bolagen idag får mer än vad de be-
talat för (bl.a. kamera i omklädnings-
rummen) och att det är för billigt att se 
matcher via C More. Frick lastar alltså 
C More för att man har lyckats ska-
pa ett säljbart koncept, som i sin tur 
gör att man i någon mån kan få till-
baka de pengar man betalt för rättig-
heterna. Frick har inte förstått att C 
More vill att så många som möjligt ser 
matcherna på tv. Att TV 4 har gett upp 
och sålt SM-slutspelet till Kanal 5 låt-
sas han inte om.

Samtidigt lanserade SVT:s expert 
Mikael Renberg en tanke om öppnare 
spjäll mellan Elitserien och Allsvens-
kan (2013-02-01). Han vill se att ett 
lag flyttas ner direkt. Timrås sport-
chef reagerade direkt. Det räcker med 
att läsa serietabellen för att förstå hur 
och varför. Som vanligt när det gäller 
Hockeyligan handlar det inte om spor-
tens bästa, utan gäller enbart tal i egen 
sak: ”Han får tycka vad han vill. Micke 
Renberg gillar NHL och där åker ing-
et lag ur. Det är ett system vi haft väl-
digt länge och jag ser ingen anledning 
att ändra nu.” Norberg blandar äpp-
len och päron men öppnade i en vida-
re kommentar för flera lag i Elitserien. 

Jag påminner gärna om Sport & Af-
färers förslag från i våras: 16 lag i två 
grupper, alla möter alla i 60 omgångar. 
De fyra bästa i varje grupp till slutspel. 
De fyra sämsta till två kvalserier som 
kompletteras med vardera två lag från 
Allsvenskan. Det ger rimliga möjlighe-
ter till en sund omsättning av klubbar.

Varför? Därför att Elitserien inte är 
NHL! Därför Hockeyligans snäva pro-
tektionism är missriktad och på grän-
sen till samhällsfarlig. Det är nämligen 
där som vi finner den grundläggande 
orsaken till Leksands rekonstruktion, 
med kommunala garantier.   

Av Gunnar Persson  
februari 2013UTBLICK

uno GrönkviSt, 
författare och 
sponsrInGsexpert

tIdIGare enGaGerad InoM 
rf, fotBollförBundet och
volleyBollförBundet.

Styrs omröstningarna
av medieexponeringen?
Början av året präglas  av omröstningar och idrottsgalor. Här hemma belönades 
Lisa Nordén fyrfaldigt i Globen och Pia Sundhage hyllades både där och i Zürich 
för sina ledaregenskaper. I Sport & Affärers årssummering enades juryn snabbt 
om att BragdLisa svarat för fjolårets bästa idrottsprestation.

europas bäste idrotts-
man?

HEMMA
PLAN

Boka biljetter på www.vmbiljetter2013.se, Ticnet-ombud eller Stockholm Globe Arenas biljettkassa (077-131 00 00). För VIP-paket www.globearenas.se/vmvip

2013 IIHF Ice Hockey World Championship SWEDEN-FINLAND 3–19 MAY
ISHOCKEY-VM 2013

www.iihfworlds2013.com 

Offi cial Main SponsorGoverned by

Häng med på hockeyfesten – erbjudanden på 

WWW.HOCKEYVM2013.SE
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SveNSKa MotIoNSKlaSSIKer

Under 2000-talet har det gått en 
hälsovåg över hela Sverige där allt 
fler människor väljer att röra på sig 
för att få ett hälsosammare liv. Hos 
Friskis&Svettis har utvecklingen varit 
extra tydlig då rörelsen har ökat från 
276 027 medlemmar 2002 till hela 
548 000 medlemmar 2012. 

– Det är helt fantastiskt. Förr var ja-
nuari en träningsboom, på grund av 
alla nyårslöften, men ökningen gick 
alltid ner igen när många inte orka-
de hålla sina löften. De senaste åren 
har det inte varit en lika tydlig skill-
nad mellan månaderna eftersom allt 
fler tränar året om och inte sporadiskt, 
säger Peter Wigert, generalsekreterare 
på Friskis&Svettis.

När Johan Holmsäter startade 
Friskis&Svettis 1978 och höll första 
passet i Salénhuset i Stockholm, in-
för endast en motionär (Valter som 
året efter blev ledare och ledamot i 
Friskis&Svettis Stockholms styrelse) 
såg Johan ett behov av att skapa en 
brygga mellan sjukvård och friskvård, 
som skulle kunna utnyttja varandras 
kunskap på ett bättre sätt. 

– Det växte fram en friskisdel, bryg-
gan mellan sjukvård och friskvård, 
och en svettisdel som handlar mer om 
tuff träning. Allt bygger på lust, glädje 
och ideella insatser.

Saknar vinstintresse
Medlemsantalet ökade snabbt till 1 
500 och under hösten 1978 hölls för-
sta jympaledarutbildningen. Tre år se-

”Intresset är helt galet”
35åriga Friskis&Svettis har fördubblat sina medlemstal på tio år

peter WIgert 
Ålder: 42 år

yrke: Generalsekre-
terare Friskis&Svettis

familj: Fru och 2 
barn

Bor: Lidingö

tränar: Leder Jympa Medel en gång/
vecka, och tränar i övrigt Flex, HIT, Cirkel-
fys och lite löpning på sommaren.

frISKIS&SvettIS
grundades: 1978 av Johan Holmsäter.

Medlemmar: Ca 548 000

Kända medlemmar: Många

Instruktörer: Ca 8 500

föreningar: 162, varav 112 i Sverige.

länder: Finns i 8 länder

populäraste träningsformer: Jympa 
medel

omsättning 2012: Vi omsätter leenden. 
Finns ingen samlad siffra som är aktuell, 
men för några år sen var cirka 800 miljo-
ner kronor omsättningen för alla förening-
ar tillsammans.

varumärken: Friskis&Svettis, Röris, Mini-
Röris

twitter: @friskissvettisR

facebook: https://www.facebook.com/
FriskisSvettisRiks

Hemsida: www.friskissvettis.se

MedleMSKap 
För att träna hos Friskis & Svettis krävs 
medlemskap och därefter köper medlem-
marna de träningsprogram som de är in-
tresserade av. Alla har chans att påverka i 
föreningen. Medlemmarna får rösta på års-
stämman och väcka motioner. Kostnad för 
medlemskap och träningsprogram bestäm-
mer varje förening själv.

* Några av föreningarna har ett visst sam-
arbete med det lokala näringslivet, men 
erbjuder ingen mängdrabatt eller liknande 
förmåner.

nare öppnade Friskis&Svettis sin för-
sta lokal, Friskishuset på Gärdet och 
sommarjympan i Rålambshovspar-
ken startade med mellan 700 och  
1 000 deltagare. Lars O Laurentii rita-
de F&S-loggan över en helg. Idag finns 
sammanlagt 162 idrottsföreningar 
sammanslutna till Friskis&Svettis där 
varje förening har en egen styrelse. De 
flesta föreningar finns i Sverige, men 
det finns 30 000 medlemmar i Norge 
och föreningar i bland annat Bryssel, 
Paris, London och Aberdeen. 

– Svenska eldsjälar har startat fören-
ingarna. I Aberdeen finns inga svens-
ka ledare kvar och i Paris är endast en 
tredjedel av medlemmarna svenskar. 
Föreningskonceptet är inte lika van-
ligt utomlands som i Sverige. 

De lokala Friskis&Svettis-fören-
ingarnas struktur ser olika ut men allt 
bygger på att instruktörer och styrelse 
arbetar ideellt.   

– Eftersom vi är ideella förening-
ar finns inget vinstintresse. Vissa för-
eningar är dock tvungna att ha an-
ställd personal för att sköta viss del av 
verksamheten eftersom de är så sto-
ra föreningar. För att vara en del av 
oss måste föreningarna följa våra de-
mokratiska regler. I gengäld stöttar vi 
dem med kunskap, utbildning och trä-
ningsutveckling.

eldstjälar sprider konceptet
Träningsprogrammen varierar från 
stad till stad beroende på hur stora 
föreningarna är och vad instruktörer-

na och medlemmarna är intresserade 
av. De tio största föreningarna kan er-
bjuda allt.

– Till skillnad från många andra ak-
törer har vi ingen etableringsorgani-
sation, utan det är medlemmar som 
har spritt Friskis&Svettis koncept över 
Sverige. Vi hade till exempel en eldsjäl 
från Stockholm som flyttade till Lek-
sand och etablerade en förening där.

Peter Wigert berättar att det finns 
en medvetenhet om hälsa idag som 
inte fanns för tio år sedan, och att det 
även märks bland många 40-talister 
som har en attityd och vilja att träna 
för att må bra och leva längre. 

– Antalet äldre som tränar har ökat. 
För äldre människor och personer 
med funktionshinder, som har be-
gränsade möjligheter att ta sig till våra 
träningslokaler, har vi lanserat en trä-
nings-dvd med mjuk träning som kan 
genomföras i hemmet. 

Äldre personer tränar främst dagtid, 
och i universitetstäder finns även ett 
stort behov från ungdomar att träna 
under dagtid. Trycket är stort på för-
eningarna och många har flyttat eller 
byggt ut sina lokaler för att kunna ta 
emot alla som vill träna.

– Vi har framförallt märkt att de 
som tränar vill träna ännu mer allsidig 
träning, och att fler och fler även trä-
nar inomhus under sommarhalvåret. 

utmaningar för Friskis&Svettis
Peter Wigert har varit generalsekrete-
rare sedan augusti 2012, men har trä-
nat på Friskis&Svettis sedan 1990-ta-
let. Han hade redan då tankar på att 
leda olika pass, men kom aldrig till 
skott förrän många år senare. 

– Det engagemang som finns i orga-
nisationen imponerade på mig och jag 
var nyfiken på vad det var som gjorde 
att folk utan ersättning, förutom bra 

utbildningar, valde att i princip betala 
för att bli ledare.

Organisationens styrka finns i de 
16 370 funktionärer som lägger ner 
stor del av sin fritid på Friskis&Svettis 
utan ersättning. I ett klimat där allt 
fler svenskar verkar få allt mindre 
tid till ideella insatser ligger en av 
Friskis&Svettis största utmaningar 
att finna ideella ledare i takt med att 
medlemstalet ökar och de äldre eldsjä-
larna tackar för sig. 

– Intresset är helt galet. När vissa 
föreningar söker nya funktionärer är 
det tio gånger fler sökande än vad be-
hovet ligger på. Det är viktigt att våra 
instruktörer känner sig behövda, och 
att de ständigt kan utveckla sig själ-
va. En annan utmaning är att se till 
att vi behåller de värderingar som 
Friskis&Svettis står för när eldsjälar, 
som har varit med från början, slu-
tar. Vi är en udda fågel i träningsbran-
schen. För oss handlar träning även 
om underhållning, du ska ha roligt när 
du tränar, säger Peter Wigert.   

text: pIerre eklund

På det första passet 1978 kom endast en motionär. 35 år senare har Friskis &Svet
tis växt ut till en av Sveriges största folkrörelser med en halv miljon medlemmar, 
och antalet ökar ständigt. 

– Grundidén, att sprida glädje med lustfylld träning, lever fortfarande vidare, 
säger generalsekreteraren Peter Wigert.

Allt bygger 
på lust, 
glädje och 
ideella 
insatser.
peter WiGert

eldsjälar har spridit 
friskis&svettis koncept 
både i sverige och på 
andra håll i världen.
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Korpen lyfter – nu som då
Idrott på arbetsplatser går till
baka till 1800 kallt och har pas
serat decennier av blåljussport, 
kvinnliga spänstkampanjer och 
friskvårdstrender. Korpen eller 
Svenska Motionsidrottsförbun
det står inför utmaningen att 
kunna erbjuda ett alternativ till 
vuxna och ungdomar som inte 
vill träna, och inte motionera 
kommersiellt, och ändå hålla 
sig i trim på 2010talet. 

Sommar-OS 1912 eller Solskenso-
lympiaden i Stockholm blev starten 
på en rikstäckande idrottsfeber. Det 
fick brandmän och poliser att starta 
idrottsföreningar. När åttatimmarsda-
gen infördes 1919 kunde andra yrkes-
grupper följa efter, vilket gav upphov 
till föreningar som Dagens Nyheter, 
Skorstensfejarna, Spårvägen och Res-
taurangernas IK. 

Korporationsidrotten var på stark 
frammarsch, men andra världskriget 
kom att prägla Europa hårt. I Sveri-
ge ville Carl Albert Andersson, Stock-
holms stadsfullmäktiges ordförande 
tillika ordföranden i Konsum, ingjuta 
framtidshopp genom idrott och för-
ena alla korporationsidrottsförening-
ar under ett paraply. Det kom 1945 
att bli Svenska Korporationsidrotts-
förbundet – eller i folkmun ”Korpen”.

– Vår roll är lite annorlunda idag ef-
tersom vi numera har motionsidrott 
för alla, men kvar från det ursprung-
liga är den starka relationen till arbets-
platsen, säger Eva Bjernudd, general-
sekreterare för Korpen.

Under 1950-talet och framåt skölj-
de hälsovågor. Det fick Korpen att 
starta trimverksamhet och folkhälso-
kampanjer. 1976 blev förbundet en 
del i RF med uttalat uppdrag att or-
ganisera företagsidrott, motion och 
friskvård. 

– Inom RF är vi det enda special-
förbundet som får ansluta för-

eningar som är stängda för 

omvärlden med slutna medlemskap 
kopplat till arbetsplatsen. Det finns en 
rollfördelning mellan oss och de an-
dra specialförbunden, och vi har en 
bra dialog kring gråzonerna. Till Kor-
pen kommer man exempelvis inte för 
att träna utan för att spela match, där 
själva matchen är träningsformen. 

ökad konkurrens
Att organisera lagidrott utanför för-
bundens seriesystem är Korpen rela-
tivt ensamma om. Däremot har kon-
kurrenssituationen för motions- och 
gruppträning förändrats markant un-
der 1990- och 2000-talen.

– Utmaningen ligger i idrottens 
kommersialisering. Vi agerar på sam-
ma arena som de kommersiella aktö-
rerna som erbjuder friskvårdstjänster 
till företag. En undersökning gjord av 
Danmarks Idrottsförbund visar att 70 
procent av alla som tränar hos kom-
mersiella aktörer skulle vilja träna i en 
ideell förening om de erbjöd samma 
sak, säger Eva Bjernudd och fortsät-
ter:

– Korpen måste därför kunna er-
bjuda idrott för alla i sin vidas-
te mening med samma höga kva-
litet och tillgänglighet. Det som vi 
kan erbjuda som inte kommersi-
ella aktörer kan är det sociala sam-
manhanget som finns i en förening. 
   Nyligen gjordes ett varumärkesar-
bete som visar att Korpen ska stå för 
gemenskap, glädje och att alla är väl-
komna. För att vara relevant och upp-
daterad gäller det att inte bara hänga 
med i hälso- och motionstrender utan 
även tillgodose behovet av just socialt 
sammanhang.

– En stark trend vi ser är att män-
niskor vill göra saker tillsammans och 
ingå i ett sammanhang. Intresset från 
företag har gått i vågor, men på senare 
år har vi märkt ett stort intresse från 
företag att engagera sin personal mer 
traditionellt i en förening än att bara 
köpa en friskvårdstjänst av oss.

ungdomssidan växer
Allt fler ungdomar tilltalas 
också av Korpens profil 
och verksamhet.

– Vi växer jätte-
mycket på ung-
domssidan. För 
fem, sex år se-

dan var vi bara några tusen medlem-
mar i åldern 16–25 år, nu är vi över 
40 000. Det visar att det finns ett upp-
dämt behov i den åldersgruppen att 
ha någonstans att ta vägen efter man 
slutat idrotta och träna aktivt i en van-
lig förening. 

Korpen har under en femårsperiod 
växt med 120 000 medlemmar och är 
landets fjärde största specialförbund. 
Omsättningen för riksorganisationen 
uppgår till drygt 30 miljoner kronor 
och utgörs till största delen av med-
lemsavgifter och statsbidrag via RF.  

Aktivt sponsorarbete
Sponsorer lyste länge med sin frånva-
ro tills det att ett huvudsponsoravtal 
för runt en miljon kronor årligen teck-
nades med Pressbyrån under 2012.

– Korpen har inte jobbat med spon-
sorer på det här sättet tidigare. Vi tog 
fram en sponsorstrategi och det första 
vi ville ha var en huvudsponsor. Valet 
föll på Pressbyrån som kan hjälpa oss 
att göra Korpen mer synligt.

Pressbyrån tog själva initiativ till 
första kontakten efter ett internt va-
rumärkesarbete och undersökningar 
bland kunder och köpmän.

– Att kunna bidra till samhället 
känns bra i magen. Vi letade efter nå-
got med liknande värderingar och det 
hittade vi i Korpen, där vi båda vill 
lyfta glädje, vardagen och tillsammans 
kunna vidareutveckla motionsidrot-
ten, säger Maria Isaksson, marknads-
chef på Pressbyrån.

– Första året har vi kunnat synlig-
göra Korpen i våra butiker och media. 
Det påminner också våra kunder om 

kopplingen med träning och att må 
bra. Vi jobbar mycket med att kunna 
erbjuda mellanmål, och det passar ju 
bra på vägen till eller från träningen. 

Framåt i tiden är blicken för Kor-
pen riktad mot en målbild för 2018.

– Korpen ska vara ett tydligt och 
prisvärt alternativ för företagsidrott 
och vuxenidrott, som även är attrak-
tivt för ungdomar. Vi ska växa med 
fler företag och fler ungdomar. Idag 
jobbar vi mer med att stödja verksam-
heterna lokalt ute hos föreningarna 
än centrala aktiviteter. Det är en stor 
skillnad mot tidigare då Korpen höll 
på med rikskampanjer som ”Spänst åt 
Kvinnan” och ”Prima Liv”. Det är en 
ordentlig omsvängning, avslutar Eva 
Bjernudd.      

text: johan thorén

Foto: korpen

grundat: 1945, sedan 1989 under namnet 
Korpen – Svenska Motionsidrottsförbundet.

del av: Riksidrottsförbundet och en av 
21 medlemsorganisationer i Svenskt Fri-
luftsliv.

Medlemsformer:

företagsidrottsföreningar (slutna): 
Antal 76: Vattenfall, Miljonlotteriet, SBAB, 
m.fl.

Motionsföreningar (öppna, ideella för-
eningar): Antal 306: Korpen Uppsala, Kor-
pen Karlstad, m.fl.

Nationella organisationer: Antal 23: Te-
lia Idrott & Fritid, Postens Idrottsförbund, 
G4S, Kommunanställdas Fritidsförening, 
PRO, m.fl.

personliga medlemmar: 208 261, varav 
39 055 i åldern 16-25 år

totalt antal medlemmar (inklusive na-
tionella organisationer): 1 223 915

populäraste lagidrotter: Fotboll, inne-
bandy, rinkbandy, följt av bowling och 
boule

populäraste gruppträningsaktivitet: 
Gymnastik, vattengympa, följt av spinning, 
box och Zumba.

antal korplag: 9 339 (2 085 arbetsplat-
ser har korplag)

deltagare i lagidrott: 102 257

deltagare i gruppträning: 60 702

deltagare i arrangemang: 228 355

Motto: ”Livskvalitet åt alla genom motion, 
rekreation och friskvård i gemenskap – alla 
platsar i Korpen”

fotnot: siffrorna och fakta är hämtade 
från korpen.se

Vi ska växa 
med fler 
företag 
och fler 
ungdomar.
evA bJernuDD
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IdrottSKlUBBarNa Med StarKaSt varUMärKe

Demoskop har på uppdrag av Sport & 
Affärer frågat svenska folket vilka tre 
svenska idrottsklubbar de anser har 
det starkaste varumärket. Vi utfor
made frågan på det sättet för att de 
som svarat inte enbart skulle lyfta 
fram sitt eget favoritlag. Undersök
ningen skedde i januari och det här 
är andra året som undersökningen 
utförs. Resultatet publiceras varje år i 
Sport & Affärer nr 1 i Dagens industris 
riksupplaga samt på Sport & Affärers 
hemsida www.sportaffarer.se/Idrotts
klubbarnas varumärken.

Undersökningen är genomförd inom ramen för De-
moskops telefonomnibus. Urvalet i undersökning-
en gjordes med Demoskops standard för telefon-
nummerbaserade befolkningsurval.

Urvalet är riksrepresentativt och kan sägas utgö-
ra ett mini-Sverige. Resultaten baseras på 1 017 
genomförda intervjuer med personer i åldrarna 
18–89 år. Urvalsprincipen är densamma som i De-
moskops månatliga väljarundersökningar som pu-
bliceras i Expressen, vilket innebär att urvalet är 
riksrepresentativt vad gäller kön, ålder och geogra- 
fisk tillhörighet. Sägas bör att en avståndsmarginal 
under 3% inte kan anses vara statistiskt säkerställd.

Aik tar täten 
AIK gick i år förbi lokalkonkurrenten Djurgården 
i varumärkesligan.

Mycket kan förmodligen förklaras i det ökade 
medievärdet genom Friends Arena och det fak-
tum att DIF åkte ur elitserien i ishockey. Styrkan 
i AIK:s och DIF:s varumärken byggs upp av fle-
ra olika sektioner medan IFK Göteborg med sin 
enda sektion fotbollen, ändå gick förbi DIF vilket 
visar på den styrka fotbollsklubbens varumärke har 
runt hela landet. Brynäs avancerar mycket tack vare 
SM-guldet i ishockey. Leksand slår sig in på Top 
10 trots en del svarta rubriker.  En positiv trend 
råder för Elfsborg och Häcken. Det intressanta är 
att varumärkets värde uppenbarligen inte är statiskt 
utan i hög grad påverkas av de sportsliga resultaten.  

vad bygger klubbars varumärken? 

Styrkan i en klubbs varumärke kan sägas be-
stå av en blandning av geografisk hemhörig-
het, historia/tradition, och inte minst de sports-
liga resultaten då och nu. Hit hör givetvis 
kända spelarprofiler och gediget spelarmaterial.  
Många supportrar har en personlig relation till sin 
klubb och den yttrar sig på olika sätt. Klubbarna 
själva försöker idag att förklara sin identitet genom 
att lyfta fram ett antal kärnvärden. Sport & Affärer 
frågade de tio klubbarna som toppar Demoskops 
varumärkeslista om just deras kärnvärden och sva-
ren redovisas här till höger. 

text: Gustaf Berencreutz

– Först av allt vill jag uttrycka min glädje 
över att svenska folket svarat som de gjort. 
Vi har många framgångsrika sektioner som 
bygger varumärket och skapar respekt i 
hela landet. Fotboll, ishockey, innebandy, 
bowling och bandy för damer för att nämna 
några. Vi har en framgångsrik scouting som 
hittar nytt friskt spelarkapital. Vi värnar om 
klubbens traditioner och har en mycket stor 
ungdomsverksamhet. Sen tror jag att allt 
fokus på Friends Arena har betytt en del. 
Jag vill även lyfta fram våra medlemmar 
och supportrar som stöttar oss i alla väder. 

HUr vIll dU KoMMeNtera  
reSUltatet av Sport & affärerS 
varUMärKeSUNderSöKNINg?

lars rekke, ordförande aIK:s huvudstyrelse

KärNvärdeN HoS de tIo StarKaSte varU MärKeNa 
BlaNd SveNSKa IdrottSKlUBBar:

aIK: Passion, stolthet och tradition.

IfK göteborg: Passion, professionalism och kamratskap.

djurgården: Passion, tradition, samhällsengagemang och järnvilja.

Malmö ff: Öppenhet, professionalism och vinnarinstinkt.

färjestads BK: Målmedvetenhet, trovärdighet och professionalism.

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

Brynäs If: Stolthet, hunger, engagemang och gemenskap.

frölunda Indians: Mod, passion och gemenskap.

leksands If: Stolthet, tradition, respekt.

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

– Vi är extremt glada för den här nyheten. Det visar att vårt varumärke 
stärkts trots sportsliga motgångar ifjol. Det här är ett bevis för att 
hårt arbete lönar sig och att detta i vårt fall faktiskt idag väger tyngre 
än både tradition och sportsliga toppresultat.

– Vi var stolta när vi toppade ifjol. Vi ligger 
bland de tre starkaste varumärkena och det är 
ett bra betyg. Att vi tappat får förklaras genom 
en halvljum fotbollssäsong och att ishockeyn 
åkte ur Elitserien. Att vi ändå ligger Top 3 
tror jag till stor del får tillskrivas vårt starka 
ungdoms- och samhällsengagemang genom 
Djurgårdsandan, våra 22 000 medlemmar för-
delade på 19 sektioner samt vår stolta tradition 
som klubb med 420 mästerskapsstecken.

jan-olov erickson, varumärkesansvarig djurgårds-
alliansen (huvudorganisation för samtliga sektioner)  

färsk demoskop: aIK tar 
täten i varumärkesligan

Här är IdrottSKlUBBarNa 
Med StarKaSt varUMärKe 
eNlIgt SveNSKa folKet:

andrej Häggblad, 
marknadschef 
IfK göteborg 

  1. Aik (2) 18,9% 

  2. iFk GöteborG (3) 15,2% 

  3. DJurGårDen (1)  13,8% 

  4. mALmö FF (4) 8,1%

  5. FärJeStAD (6)  5,6% 

  6. hAmmArby (5) 5,1% 

  7. brynäS (10) 4,8% 

  8. FröLunDA (9) 3,3% 

  9. LekSAnD (11) 3,2% 

 10. hv71 (8) 2,6% 

 11 . moDo hockey (12) 2,4% 

 12. heLSinGborGS iF (7) 1,7% 

 13. SkeLLeFteå Aik (14) 1,4% 

 14. eLFSborG (ny) 1,1% 

 15. LinköpinG hc (16) 1,0% 

 16. LuLeå hockey (15) 0,9% 

 17. GAiS (13) 0,7% 

 18. häcken (ny) 0,5% 

 19. kALmAr FF (17) 0,2% 

 övriGA kLubbAr tot. 9,5% 

BeStäll UNderSöKNINgeN

För er som vill beställa hela under- 
sökningen så kan ni maila oss på:  
kontakt@sportaffarer.se 

Undersökningen visar bland annat  
svararnas geografiska hemhörighet,  
ålder, kön, ekonomi och utbildning.  
Bifoga faktureringsadress.  
Vi debiterar 2.500:- + moms.



I Linköping bygger vi framtidens 
idrottsstad med fotbollsfest! 
Linköping tar nya steg för att bli Sveriges  
främsta idrottsstad. Nu närmar sig 
sommarens fotbollsfest i Sverige  
– UEFA Dam-EM 2013!  
 I juli är Linköping en av sju värdstäder 
och här kommer England, Frankrike, 
Spanien och Ryssland att spela sina 

gruppspelsmatcher. Även en kvartsfinal 
kommer att avgöras på vår nybyggda 
arena. Men UEFA Dam-EM är mer än 
bara folkfest och bra fotboll. Det är ett 
mästerskap som bereder väg och skapar 
”Winning Ground” för framtidens dam- 
och flickfotboll.  

 Välkommen till oförglömliga julidagar, 
fyllda med glädje och gemenskap när 
Europas bästa fotbollslag står för  
underhållningen. Upplev ett Linköping  
som ständigt skapar ännu bättre 
förutsättningar för alla som älskar idrott, 
inom både bredd och elit. 
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SpoNSrINgSläget I förBUNdeN

 et hade inte varit en lögn att skriva att spon-
sorintäkterna kommer att öka i år i förhållan-
de till förra året, trots att det under 2012 ar-
rangerades två av världens största evenemang 

– Sommar-OS och EM i fotboll – men det är inte hela 
sanningen. Av de förbund som vi har redovisat var det 
19 som 2012 ökade sina sponsorintäkter, medan det i 
år är 17 förbund som ökar sina intäkter. Förra året var 
det sju förbund som minskade sina sponsorintäkter och 
i år är det tio förbund. Två orsaker till att det skiljer kan 
vara att det i år inte arrangeras ett OS och att lågkon-
junkturen tycks ha förvärrats sedan ett år tillbaka. Hur 
mycket långkonjunkturen påverkar sponsringen ser vi 
om ett år då Vinter-OS arrangeras och flera förbund bör 
öka sina intäkter. 

En del förbund har utvecklat sin marknadsorganisa-
tion vilket lett till ökade intäkter medan andra – Bas-
ketförbundet, Cykelförbundet, Handikappidrottsför-
bundet, Ridsportförbundet och Triathlonförbundet 
– drar nytta av det genomslag som enskilda utövare 
och landslag haft i Sverige de senaste åren med natio-
nella och internationella framgångar och utmärkelser. 
Att sponsringen är väldigt resultatberoende syns även 
på Friidrottsförbundet där flera stora idrottstjärnor har 
slutat de senaste åren och förbundet fortsätter att mins-
ka sina sponsorintäkter. Missa inte förbundens egna 
kommentarer till resultatet på Sport & Affärers hem-
sida.

HUr UNderSöKNINgeN Har gÅtt tIll
Sport & Affärer har för sjunde året i rad kartlagt spon-
sorläget i de 69 svenska specialidrottsförbunden utifrån 
följande kriterier:

• Beloppet eller värdet skall uppgå till minst 50 000 
kr per år. 

• Rabatter eller så kallade ”kick-backs” skall även det 
ge förbundet minst 50 000 kr per år. 

• Sponsorer av enskilda evenemang eller tävlingar 
(SM-sponsorer eller liknande) räknas inte med, 
utan intäkterna/värdet skall finansiera förbundets 
övergripande verksamhet.

Vi redovisar som vanligt den beräknade totalintäkten 
för 2013 från sponsring och kommersiella samarbeten 
för förbunden, som den uppskattats av förbunden själ-
va. De sponsorintäkter som har redovisats finansierar 
förbundets övergripande verksamhet. Vi har valt att re-
dovisa alla sponsorer utan inbördes ordning i storlek 
eller värde.

avgräNSNINgar
I alla undersökningar måste avgränsningar göras för 

att få jämförbara resultat. Det gör att resultaten inte 
alltid upplevs stämma med verkligheten. Vissa förbund 
söker affärsmässiga samarbeten som inte klassas som 
traditionell sponsring, medan andra förbund eftersträ-
var icke-traditionella samarbeten med näringslivet som 
ger ekonomiska möjligheter att sänka delar av kostna-
derna för förbundet eller genomföra aktiviteter som ej 
skulle ha genomförts utan samarbetspartners. Enskilda 
event och tävlingar har stor betydelse för många för-
bund och dess ekonomi, men inkluderas inte som tidi-
gare nämnts i denna sammanställning. För en fördju-
pad syn på eventens betydelse rekommenderas Sport 
& Affärers Eventbilaga, som utkommer i juni. 

 text: pIerre eklund

Skilda världar i förbundens spon sorutveckling 
De tio största förbunden 2013 vad gäller 
sponsorintäkter kommer i år dra in 375 
miljoner kronor, vilket är en ökning med 15 
miljoner kronor från förra årets tio största 
förbund. Samtidigt minskar sponsorintäk
terna för allt fler förbund.

D

1. Ishockeyförbundet (Ny)  4 500 000
2. Fotbollförbundet (1)  4 461 000
3. Handbollsförbundet (Ny)  2 200 000
4. Golfförbundet (3)  2 000 000
4. Innebandyförbundet  2 000 000
6. Bandyförbundet (Ny)  1 500 000
7. Handikappidrottsförbundet  1 300 000
8. Skidskytteförbundet (5)  1 225 000
9. Basketbollförbundet (6) 1 150 000
10. Cykelförbundet (8)  1  1 15 000

1.  Fotbollförbundet  151 859 000 SEK
2.  Skidförbundet  85 000 000 SEK
3.  Ishockeyförbundet  43 500 000 SEK
4.  Golfförbundet  24 000 000 SEK
5.  Skidskytteförbundet (6)  15 685 000 SEK
6.  Handbollsförbundet (7) 13 700 000 SEK
7.  Friidrottsförbundet (5)  12 000 000 SEK
7.  Innebandyförbundet (8)  12 000 000 SEK
9.  Simförbundet  8 800 000 SEK
10.  Ridsportförbundet  8 400 000 SEK

SpeCIalIdrottSförBUNdeNS SpoNSorer 2013

– De största förbunden ökar medan allt fler förbund får minskade  sponsorintäkter

aKadeMISKa IdrottSförBUNdet 
<50 000 SEK (Oförändr.) 

aMerIKaNSK fotBollSförBUNdet
<50 000 SEK (Minskning >30 000)

BadMINtoNförBUNdet
500 000 SEK (Oförändr.)
Wilson (Amersport)

BaNdyförBUNdet
8 000 000 SEK  (ökning 1 500 000, +23%)
ISP Reklam, Dina Försäkringar, ICA, Reebok/CCM, Kosa Sport, 
Lindbergs, Moelven, Newbody, P & M Sales, Scandic, Scanworld, 
SJ, SP Fönster, Svenska Spel, Viking Line,Radisson Blu Waterfront 
hotel

BaNgolfförBUNdet
80 000 SEK + barter (Oförändr.)
City Golf Group, CW Golf Service, Gosh, NIFO

BaSeBoll- oCH SoftBollförBUNdet
50 000 SEK (Minskning 10 000)
X Bats/X ProTec

BaSKetBollförBUNdet
3 650 000 SEK (ökning 1 150 000, +46%)
Stadium, Nike, Bonnierförlagen, Molten, Wilson, Folksam, Inprint, 
DeRoyal, Detur

BIljardförBUNdet
100 000 SEK (Minskning 60 000)
Biljardexperten AB

BIlSportförBUNdet
2 500 000 SEK (Oförändr.) 1

Moderna försäkringar, Motorbranchens Arbetsgivareförbund, 
Förlags AB Albinsson och Sjöberg, Frans August tält, Sandå AB, 
Öhlins Racing, NeH, SBF Motorsport AB

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

BordteNNISförBUNdet
875 000 SEK (Oförändr.)
Resebolaget och Stiga

BoUleförBUNdet
<50 000 SEK (Oförändr.)

BoWlINgförBUNdet
150 000 SEK (Oförändr.)
Sporrong

BoxNINgSförBUNdet
150 000 SEK (Minskning 100 000) 2 

BrottNINgSförBUNdet
<50 000 SEK (Minskning >50 000) 2 

BUdo & KaMpSportförBUNdet
<50 000 SEK (Oförändr.) 

BÅgSKytteförBUNdet
200 000 SEK (Oförändr.)
Bågar & Pilar

CaStINgförBUNdet
<50 000 SEK (Oförändr.) 

CUrlINgförBUNdet
410 000 SEK (Ökning 210 000, +105%)
361°, Energi Sverige, Ricoh, Euro Finans, Disney Nordic, Stjär-
nägg, Mindtwister, Sporrong

CyKelförBUNdet
2 725 000 (ökning 1 115 000, +69%)
Posten, Peugeot, Kalas Sportswear, Bauhaus, Dalblads Nutrition

daNSSportförBUNdet
<50 000 SEK (Oförändr.) 

1. Curlingförbundet  105 %
2. Skyttesportförbundet  75 %
3. Cykelförbundet  69 % 
4. Basketbollförbundet  46 % 
5. Styrkelyftförbundet  30 % 
6. Bandyförbundet  23 %
7. Innebandyförbundet  20 %
7. Triathlonförbundet  20 %
9. Handbollförbundet  19 %
9. Handikappidrottsförbundet  19 %

Inget förbund åkte ur topp10 från förra året men flera 
förändringar i listan.

dessa förbund har ökat sponsringsintäkter-
na mest mellan 2012 och 2013 i reella tal

dessa förbund har ökat sponsringsintäk-
terna mest mellan 2012 och 2013 i procent

de största förbunden (sponsorintäkter i kr)

dartförBUNdet
<50 000 SEK (Oförändr.) 

dragHUNdSportförBUNdet
<50 000 SEK (Oförändr.)

dragKaMpförBUNdet
<50 000 SEK (Oförändr.) 

dövaS IdrottSförBUNd
160 000 SEK (Minskning 50 000)
Folksam, PAB Press i Göteborg

flygSportförBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.) 

fotBollförBUNdet
151 859 000 SEK (ökning 4 461 000, +3%)
Aftonbladet Hierta AB, Alcro Beckers AB, Adecco Sweden AB, 
Arkitektkopia, Audicom, Berendsen Textil AB, Björk&Boström 
Sportresor AB, Björks Buss AB, Cavaliere AB, Coca Cola Enter-
prices Sverige AB, EA Sports, Elkedjan, E-ON AB, Estrella AB, 
Expressbild, Fabege AB, Folksam, Folkspel i Sverige AB, Hertz, 
Hörmann Sv AB, ICA AB, Intersport AB, ISP Sport & Marketing, 
Kick UP, Kinnarps AB, Konami Digital Entertainment Co, Ltd, 
Kontorab, Kolmårdens Djurpark, Kraft Foods Sverige AB, Laerdal, 
Leaf Sweden AB, Malmö Aviation AB, Misco, Mixmaster, New Body, 
New Wave Sports AB (Umbro), Mediatec Group AB, Netrelations, 
Nordic Sport, OK-Q8 AB, Operakällaren, Otto Bock Scandinavia 
(Rehband), Panini SpA, Posten AB, Privab Grossisterna AB, Pro-
cordia Foods AB, Ricoh, Scandic Hotels, Scandihall Scandinavia 
AB, Securitas Direct, SJ, Spendrups Bryggeri AB, Sporrong 
AB, Steve Perryman Travel AB, Swedbank AB, Svensk Jordelit, 
Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Svenska Kommunalarbe-
tareförbundet, Svenska Spel, Taberg Media Group AB/Davidsons 
Tryckeri, Ticket Resebyråer AB, Trossamfundet Svenska Kyrkan, 
Viking Line Skandinavien AB, Volvo, Woody.

frIIdrottSförBUNdet
12 000 000 SEK (Minskning 2 500 000)  
Aleris, ATEA, Bauhaus, Fabege, Folksam, Powerade (Coca-Cola), 
Scandic, Svenska Spel, VMP-Group

frISBeeförBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.) 

fäKtförBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.) 

golfförBUNdet
24 000 000 SEK  (ökning 2 000 000, +9%)
Skandia, Nordea, Entercard, Taylor Made, Adidas, Best Western, 
VW, Folksam, Ahlsell, Golfstore, Nomor, Gullbergs och Swedbank 
Babs

gyMNaStIKförBUNdet
1 000 000 SEK (Oförändr.)
Pensum, LEG, Newbody, Rantzows Sport, Stadium, Vera Sport

gÅNg- oCH vaNdrarförBUNdet
<50 000 SEK (Oförändr.) 

HaNdBollförBUNdet
13 700 000 SEK (2 200 000, +19%)
Adidas, Bring, Expressen, Svenska Spel, Stadium, Scandic, Land-
man, MediRoyal, Malmö Aviation, Garageportexperten, Grolls, 
Hylte Lantmän, Heco, Danfoss, Eksjöhus och ”Framtidslandsla-
get” , svensk handbolls affärsnätverk

HaNdIKappIdrottSförBUNdet
8 000 000 SEK (ökning 1 300 000, +19%)
ATG, ICA, Folksam, Jysk, Sv Adressändrin, Ericsson, Scandic, 
Swedavia, KIA, AngseliusRönn, Hemma och JKL Group

INNeBaNdyförBUNdet
12 000 000 SEK (ökning 2 000 000, +20%)
Axa, Errea, Folksam ,Försvarsmakten, Honda, Malmö Aviation, 
Newbody, SJ, Svenska Spel, Unisport

ISHoCKeyförBUNdet
43 500 000 SEK (Ökning 4 500 000, +12%)
Aftonbladet, Arla, AXA, Bauhaus, Enervit, Falcon, Folksam, 
Jernkontoret, Kyocera, Lidl, NeH, Nivea, Pro Sharp, Red Label 
(Turo Tailor), Reebok, Rock Klassiker, SAS, Scandic, Scania, Skoda, 
Stadium och Svenska Spel



Skilda världar i förbundens spon sorutveckling 
– De största förbunden ökar medan allt fler förbund får minskade  sponsorintäkter

ISSeglarförBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.) 

jUdoförBUNdet
250 000 SEK (Oförändr.) 3

Kami Sport i Borås/Adidas

KaNotförBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.)4 

KarateförBUNdet
350 000 SEK (Ökning 20 000, +6%)
Budo Nord

KlätterförBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.) 

KoNStÅKNINgSförBUNdet
400 000 SEK (Oförändr.)
Lutha, Pro Sharp, Trimex Sweden, No Fall, Scanworld, Sporrong, 
Nordic Ice, MP-Skating

KorpeN
500 000 SEK   (Oförändr.)
Pressbyrån

laNdHoCKeyförBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.) 

MotorCyKel- oCH SNöSKoterförBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.)

MÅNgKaMpSförBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.) 

orIeNterINgSförBUNdet
2 500 000 SEK (Minskning 2 200 000)
Sveaskog, Folksam, Team Sportia, ISC, Silva, Sihouette, LRF, 
Lillsport, Nordenmark, Oriflame

raCerBÅtförBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.) 

rIdSportförBUNdet
8 400 000 SEK (ökning 200 000, +2%)
Volkswagen, Agria, ATG, Kavli, Mountain Horse, Safety System, 
Uvex, HorseMeUp, Leksands Knäckebröd och Trafikutbildnings-
alliansen.

roddförBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.) 

rUgByförBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.) 

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

SIMförBUNdet
8 800 000 SEK (ökning 200 000, +2%)
Arena, E.ON, Fram Foods, Kelloggs, Malmsten, NEH, Newbody, 
Scandic, Scandihall, Sporrong, Svenska Resebolaget, Turbo, 
Westin Buss, Viking Line

SKIdförBUNdet
85 000 000 SEK (Oförändr.)5

Vattenfall, Audi, Expressen, Goldwin, ICA, Skistar, Craft, Elan, 
Qual, Rass, Uvex, Hestra, Scott, Tenson, Life, Next Jet, Scania, 
Team Sportia, Volkswagen, BJ Sport, Casco, Eagle Sport, Dr 
Zipe, Sätila, Tele2, Kläppen, Atomic, Five Seasons, HT Projekt, 
Orsa Grönklitt, Poc Ski, PQR, Seger, Zellout, Scarpa, Rottefella, 
Crispi och Järvsö Backen mfl

SKIdSKytteförBUNdet
15 685 000  (ökning 1 225 000, +8%)
Huvudsponsorer: Handelsbanken och SJ. Teamsponsorer: 
Adidas, AllTele, Energiförsäljning Sverige, GöteborgsVarvet, 
Koneo, Sveaskog, Volvo Personbilar Sverige och Volvo Lastvag-
nar. Officiella samarbetspartners: Enervit, Hylte Lantmän, Idre 
Fjäll, IFS, Polar och Silva

SKolIdrottSförBUNdet
<50 000 SEK (Oförändr.) 

SKrIdSKoförBUNdet
500 000 SEK (Minskning 150 000)
Lorini Sports - Huisjes sportswear BV, SportsNavigator

SKytteSportförBUNdet
350 000 SEK (Ökning 150 000, +75%)
Norma, Sport&Funktion/Umbro, 3M Peltor

SportdyKarförBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.) 

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

StyrKelyftförBUNdet
130 000 SEK  (ökning 30 000, +30%)
Eleiko, Sporrong

taeKWoNdoförBUNdet
<50 000 SEK (Minskning 350 000)6

teNNISförBUNdet
7 500 000 SEK (Oförändr.)
SEB, COWI, Eurosport, Lotto, Wilson, Tretorn, Volkswagen, VMI, 
Quality Team och Park Lane

trIatHloNförBUNdet
900 000 SEK (ökning 150 000, +20%)7

Apollo, AXA, Scandic och Team Sportia, samt pågående 
förhandlingar

tyNgdlyftNINgSförBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.) 

varpaförBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.) 

vatteNSKIdförBUNdet
<50 000 SEK  (Oförändr.) 

volleyBollförBUNdet
750 000 SEK (Minskning 800 000)8

Mediatec, Mikasa, Onico+, Svenska Resebolaget och Toyota

1. Delar av verksamheten bolagiserad. I ej uppräknade bolag 
finns kommersiella samarbeten. De finns alltså inte med i 
beräkningen.
2. Nystart i verksamheten och förhoppningen är att under 2013 
nå totalsumman 300 000 kronor i både ren sponsring som i 
klädesavtal och dylikt.
3. Avtalet med huvudsponsor Kami Sport i Borås/Adidas, går 
ut 28 februari, men har motsvarat drygt 200 000 kr/år de 
sista 4 åren i utrustning (judodräkter, overaller, väskor etc.). 
Förhandlingar sker just nu om förlängt avtal eller möjligen 
annan leverantör.
4. Ligger i förhandlingar och kan öka.
5. Summan omfattar Alpint, Längdskidåkning, Freestyle, Ski-
cross, Snowboard, Speedskiing, Telemark, Backhoppning med 
Nordisk kombination, Rullskidåkning och Slopestyle.
6. Kontraktet med Kamisport/Adidas upphörde 31/12 2012 och 
förbundet är inte klara med nya avtal ännu. Styrelsen jobbar 
för att inte bara ha en utan flera sponsorer.
7. Ligger i förhandlingar och kan öka upp till 1,5 miljoner kronor.
8. Ligger i förhandlingar och kan öka upp till 1,5 miljoner kronor.

KoMMeNtarer:
jan larsson, f.d. marknadschef Svenska 
fotbollsförbundet om fotbollens oho-
tade position på sponsormarknaden: 
– Förbundet har länge varit lyckligt lottade 
med landslag som har tagit sig till stora mäs-
terskap vilket skapar ett nationellt intresse 
som gör att många vill samarbeta med oss. 
Friends Arena och Fotbolls-EM 2013 för da-
mer kommer förmodligen att ge en stor posi-
tiv effekt de kommande åren.

Stefan lund, generalsekreterare Svens-
ka Curlingförbundet, om att förbundet 
procentuellt sett ökar mest av alla för-
bund: – Orsaken till ökningen är ett intensi-
fierat marknadsarbete från och med i hös-
tas och med positiv utveckling redan denna 
säsong. 

Gå in på www.korpen.se och välj 
en sport som passar dig.Vi fixar 
domare, plan och motståndare.

Korpen_Grass_123x358.indd   1 2013-02-12   09:39
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20 ordföraNdeN Har ordet

nledningsvis vill vi passa på 
att berätta att det under hös-
ten skett ett ordförandebyte i 
förbundet och det är därför vi 
är två avsändare av denna ar-
tikel. Lars-Gunnar Tjärnquist 

har valt att stiga av som ordförande ef-
ter fem fantastiskt utvecklande år för 
vår sport och till ny t f förbundsord-
förande har Tomas Engholm utsetts. 
Så nu skriver vi detta - tillsammans 
och ger er en temperaturmätare av vår 
sport idag.

utvecklad organisation
Nyckeln till utveckling ligger i våra 
föreningar och ledare. För att kunna 
möta deras behov av närhet och ser-
vice har en ny kansliorganisation sjö-
satts där fokus ligger på service till 
föreningar och distrikt. Bland annat 
har en kundtjänst med generösa öp-
pettider startats som snabbt ska kun-
na ge adekvata svar och besked i alla 
frågor som har betydelse för den dag-
liga verksamheten. Vidare har ett eve-
nemangskontor för innebandyns olika 
evenemang öppnats i Göteborg. Dess 
uppgift är att analysera, projektera och 
projektleda allt från distriktslagsmat-
cher till VM i Göteborg i december 
2014. Målet är att utveckla våra ar-
rangemang som upplevelse, mötes-
plats, plattform för samarbetspartners 
och ekonomiskt. I Umeå har etable-
rats ett kontor som fokuserar på forsk-
ning och utbildning. 

Innebandyn har idag en 
position som Sveriges största 
inomhusidrott med 120 000 
licensierade spelare och det 
finns de som påstår att över 
en halv miljon spelar inne
bandy varje vecka i Sverige, i 
något sammanhang. I skolan, 
på jobbet och i olika andra 
former. Svensk Innebandy 
finns i fler än 260 av landets 
kommuner. Vi når dem genom 
våra 22 distriktsförbund. För 
att möta en fortsatt utveckling 
genomför vi just nu många för
ändringar under vårt interna 
arbetsnamn Svensk Innebandy 
 Tillsammans.  

Svensk Innebandy 
- tillsammans

utvecklad syn på elit, bredd, barn- 
och ungdomsidrott genom Svensk 
innebandys utvecklingsmodell (Siu)
Svenska Innebandyförbundet är en 
folkrörelse. Det är kraften och gläd-
jen i våra föreningar från norr till sö-
der som gör innebandyn till den ro-
ligaste idrottsupplevelsen. Kraften 
och glädjen kommer ur möjligheten 
att tillsammans forma och utveckla 
föreningens verksamhet. Kraften och 
glädjen kommer också ur tävlingens 
nerv och tillfredsställelsen att nå sina 
mål. Den kraften och glädjen finns 
hos alla som spelar innebandy. Alla 
vill utvecklas. Alla vill lyckas. Svensk 
Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) 
gör det möjligt för alla att utvecklas 
och lyckas. På sin nivå, utifrån sina 
förutsättningar. Det är en modell som 
främjar individers livslånga intresse 
för idrottsutövande. Barn och ung-
domar som får sin idrottsutbildning 
inom Svensk Innebandy kommer att 
känna sig trygga och bli uppmuntrade 
att fortsätta utvecklas genom tävlings- 
och motionsidrott. Vidare upptäcker 
individerna också en väg mot maxi-
mal prestationsförmåga och interna-
tionell elit.

utvecklad elit
Elitens betydelse i vår sport ökar och 
med det kommer större krav på sta-
bil organisation och fungerande eko-
nomi. Vi, liksom flera andra idrotter, 
har föreningar som hamnat i ekono-
miska problem vilket gjort att vi sett 
oss nödgade att starta ett riktat arbete 
för att stödja och utveckla dessa. Alla 
elitklubbars ekonomi har genom- 
lysts och vi har erbjudit dem som har 
ett uttalat behov ett professionellt stöd 
för att komma tillrätta med eventuella 
problem. 

Förutsättningen för ett framgångs-
rikt arbete med att stärka villkoren för 
vår elitutveckling är samarbete. Där-
för har vi intensifierat/fördjupat sam-
verkan med Svensk Elitinnebandy 
som är elitföreningarnas sammanslut-
ning. Vi går hand i hand när vi möter 
externa parter och har utvecklat vårt 
egna interna samspel på alla områden. 

utvecklat samarbete
Krävande och tydliga samarbetspart-
ners utvecklar den egna verksamhe-
ten. Tillsammans med Svenska Spel, 
Försvarsmakten, Honda, AXA, SJ, 
Folksam, Unisport, med flera  söker 
vi nya vägar för ömsesidig nytta. Med 

utgångspunkt i vår värdegrund, vår 
breda och unga målgrupp – både vad 
gäller spelare och publik – och en öp-
pen och nyfiken attityd till att ”pröva 
nytt”, är vi övertygande om att framti-
den innehåller många spännande ini-
tiativ.

utvecklad marknad/media
Under innevarande säsong sker en 
bredare satsning på sändningar från 
våra elitmatcher. Ett nytt tv-avtal är 
tecknat med TV 4 där det förutom 
matcher från Superligorna också kom-
mer att visas fler landskamper, Cham-
pions Cup och VM-matcher. En por-
tal för webbsända innebandymatcher  
etableras som ska underlätta att hit-
ta till alla de matcher som webbsänds. 

utvecklade arenor
Behovet av fungerande hallar är 
enormt. I storstäderna råder en stor 
brist på främst träningstider för våra 
föreningar. Det är inte ok att inte kun-
na erbjuda acceptabla möjligheter och 
tider för träning. I Stockholm är be-
hoven akuta. Men, det finns flera ly-
sande undantag och kloka kommuner 
som förstått samhällsnyttan med goda 
förutsättningar. Genom vårt ”40x20-
projekt” tar vi vårt ansvar för att till-
sammans med lokala föreningar, an-
dra idrotter och kommuner i arbetet 
med att bidra till fler och bättre funge-
rande anläggningar. Umeå, Jönköping, 
Skoghall, och Växjö är några exempel. 
Låt oss särskilt lyfta fram det senaste 
tillskottet Fortnox Arena i Växjö. En 
helt innebandyanpassad anläggning 
med goda träningsmöjligheter och 
en fantastisk arena för vår sport. Bra 
jobbat,Växjö!
  
utvecklad forskning
Tillsammans med Umeå Universitet, 
Umeå kommun och Svensk Inneban-
dy har ett nationellt kompetenscen-
trum för innebandy etablerats i Umeå. 
Ett inspirerande och konstruktivt 
samarbete som kommer att utveckla 
svensk innebandy. Här finns Umeå 
universitets breda forskningskompe-
tens som utgångspunkt – idrottsme-
dicin, idrottsfysiologi, idrottspsyko-
logi och idrottspedagogik. Dessutom 
kommer universitets toppmoderna 

i
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1) vilka utmaningar ser du inför idrotts-
året 2013?

– Med över 50 timmar i SVT från Falun och 
över 100 utdelade SM-guld så växer intresset 
för SM-veckan. I sommar genomförs SM-
veckan med fler än 30 idrotter. Målsätt-
ningen är att hitta samarbeten som bidrar till 

att utveckla RF, inte minst elitverksamheten, 
men också värdegrundssatsningar. Här ser 
vi förutsättningar för företag som ser nyttan 
av samhällsengagemang i CSR-projekt. Vi ska 
inte konkurrera med medlemmarna, men vi 
har en stark plattform. Mycket är inriktat på 
tjänster som idrotten har nytta av.

tre SNaBBa frÅgor Av pIerre eklund 
patrIK WIgelIUS, MarKNadSCHef rIKSIdrottSförBUNdet

2) Några nya rf-sponsorer på gång?

– Vi återkommer gärna när vi har något 
konkret att presentera.

3) Hur påverkar konjunkturen rf:s mark-
nadsarbete?

– Jag bedömer att vi inte är speciellt 
konjunkturkänsliga. Med 69 specialförbund, 
20 000 föreningar och över 3 miljoner med-
lemmar, så bör vi kunna forma erbjudanden 
som attraherar oavsett konjunktur.

Kraften 
och gläd-
jen i våra 
föreningar 
gör inne-
bandyn 
till den 
roligaste 
idrotts-
upplevel-
sen

idrottslabb att vara en central resurs 
för kompetenscentrumet.

utvecklad utbildning
Föreningsutvecklingsarbetet har bli-
vit ett nav i vår verksamhet. Vi har ut-
vecklat ett eget koncept och genom-
fört veckolånga kurser med ca 1000 
deltagare från 250 föreningar. De del-
tagande föreningarnas styrelser får 
intensivutbildning i att ta fram verk-
samhetsplaner, riskanalyser, se över 
stadgar med mera som höjer kvalitén 
på föreningarnas och skapar trygghet 
i det dagliga arbetet. 

internationell utveckling
Innebandy som sport är beroende av 
internationell utveckling både avseen-
de kvalité och kvantitet. 

Sverige är en av de ledande inne-
bandynationerna och Svensk Inne-
bandy är nära kopplad till vad som 
händer internationellt. Utan en fort-
satt expansion av innebandyn begrän-
sas den svenska utvecklingen. Detta 
gäller ur alla aspekter – att attrahera 
spelare/ledare/publik, intresset från 
media och därmed sponsorer. Kort 
sagt – det räcker inte att vara världs-
mästare i en liten begränsad idrott 
utan bred internationell position och 
styrka i framstående idrottsnationer.  
Det är därför vitalt att Svensk Inne-
bandy genom ett målmedvetet enga-
gemang aktivt bidrar till och är del-
aktig i en fortsatt stark utveckling av 
den internationella innebandyrörelsen 
som idag omfattar 54 länder på alla 
kontinenter.

Svenska Innebandyförbundet är 
genom sitt moderförbund, Interna-
tionella Innebandyförbundet, en er-
känd organisation och beviljades 2011 
av IOK fullvärdigt medlemskap. I och 
med detta finns inga fler hinder för 
möjligt inträde i såväl OS som Ung-
doms OS samt övriga multisports-
event.  

LArS-GunnAr tJärnquiSt

fd ordförande svenska InneBandy-

förBundet

tomAS enGhoLm

tf ordförande svenska InneBandy-

förBundet

Foto: per wIklund
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Idrottsrörelsen bygger på demokrati
vår är det dags igen. Den 24-26 maj 
samlas 200 representanter från Riksi-
drottsförbundets 69 medlemsförbund 
till stämma, idrottens riksdag, i Luleå. 
Flera stora frågor står på dagordningen, 
till exempel den så kallade 51-procents-

regeln för idrottsaktiebolag och reglerna för det 
lokala aktivitetsstödet till barn- och ungdomsi-
drotten. Vi står inför många utmaningar och be-
höver diskutera hur vi ska utveckla vår rörelse 
och vårt sätt att arbeta på alla nivåer i alla orga-
nisationer så att idrotten ska upplevas som att-
raktivt även i framtiden.

Riksidrottsstyrelsen lägger även sina egna för-
slag till stämman och yttrar sig över motionerna. 
Men det innebär inte automatiskt att resultatet 
blir som styrelsen tycker. Stämman, det vill säga 
medlemmarna, tar alltid de slutgiltiga besluten. 
Det här är en avgörande skillnad mellan idrotts-
rörelsens organisationer och privata företag. Att 
idrottsrörelsen bygger på en demokratisk pro-
cess från de 20 000 föreningarna runt om i lan-
det, deras specialdistriktsförbund och till speci-
alidrottsförbunden. Besluten fattas nerifrån och 
upp, i kontrast till en ledning som uppifrån pekar 
med hela handen nedåt. Det är vår allra största 
styrka men kan också upplevas som en krånglig 
omständighet.

När något negativt händer inom svensk idrott 
brukar jag få frågan ”vad gör Riksidrottsförbun-
det åt problemet?”. Många tror att vi kan och ska 
agera genom att gå in i det enskilda förbundet, 
eller till och med föreningen, och genom order 
eller sanktioner ställa saker tillrätta. Idrottsrö-

i

kArin mAttSSon WeiJber
ordförande för rf 

karIn.Mattsson@rf.se

relsen fungerar inte så. Vi är inte en koncern där 
alla ska rätta in sig i ledet. Vi är en demokratisk 
rörelse bestående av självständiga organisationer 
där varje medlem har en röst och där besluten 
fattas i majoritet.

Marknadsdomstolen kunde eller ville inte ta 
hänsyn till den demokratiska idrottsrörelsens 
funktion och förutsättningar när den i ärendet 
mellan Bilsportförbundet och Konkurrensverket 
jämställde föreningar och företag. Den kunde el-
ler ville inte ta hänsyn att de regler ärendet hand-
lar om hade beslutats av medlemmarna själva, 
och därför också kan ändras av dem själva. Om 
de själva vill.

Vi är stolta över svensk idrotts demokratiska 
struktur. Men också medvetna om att den tar 
tid och kraft och därför kanske inte alltid är den 
mest effektiva i alla sammanhang. Därför finns 
möjligheten att överlåta en förenings elitverk-
samhet till ett idrottsaktiebolag. Då gör förening-
en en bodelning mellan den folkrörelsebaserade 
barn- och ungdomsverksamheten och den kom-
mersiella elitverksamheten. Och vilka begräns-
ningar som ska finnas för en sådan bolagisering 
är en fråga som kommer att 
avgöras av medlemmarna i 
demokratisk ordning på 
RF-stämman.  

Nytt utvecklingscenter utvecklar 
idrottare och växjö som region
Det senaste året har high per-
formance center, som är ett nytt 
utvecklingscenter för idrott, växt 
fram i växjö. Sex idrottsklubbar 
och flera elitfriidrottare har redan 
anslutit sig.

På Arenastaden i Växjö finns nybygg-
da arenor för fotboll, friidrott, ishock-
ey, innebandy och gymnastik. Områ-
det är dessutom bas för ett test- och 
träningscenter, HPC, där idrottare 
erbjuds en helhetslösning för att ut-
vecklas. 

– En del av verksamheten koncen-
treras kring att utveckla styrka, snabb-
het, koordination och uthållighet. Tes-
ter genomförs för att ta reda på vilken 
träning som är bäst lämpad för idrot-
taren, säger Jan-Erik Johansson, pro-
jektledare för HPC.

Test- och träningscentret är ett sam-
arbete mellan kommunen, landstinget 
och Linnéuniversitetet, som kommer 
att flytta forskning och kompetent 
personal till testcentrets lokaler un-
der Värendsvallens huvudläktare. 

– I lokalerna, som är på 1 200 kva-
dratmeter, finns ett fysgym och ett 
testcentra där expertis inom skade-
hantering, rehabilitering och idrotts-
medicin kommer att arbeta. Tanken är 
att idrottare ska komma hit men även 

att våra tränare ska besöka idrottare 
och föreningar för att schemalägga in-
divid- och gruppanpassad träning och 
utbilda föreningens ledare. 

I början av februari hade sex 
idrottsklubbar samt flera elitfriidrot-
tare anslutit sig till HPC. Samarbete 
finns även med SOK och Svenska Fri-
idrottsförbundet för att ta fram ett ut-
vecklingsprogram för sommarolympi-
erna. I Växjö finns dessutom ett av 14 
ackrediterade träningscenter i världen 
inriktat mot kast och mångkamp.

– Utnämningen från IAAF bidrar 
till att föreningar och landslag från 
hela världen söker sig till Växjö för att 
ta del av vår kompetens och tränings-
möjligheter. Idrottsturismen gynnar 
näringsliv och idrott i hela regionen, 
berättar Jan-Erik Johansson.  

 text: pIerre eklund

SOK=Sveriges Olympiska Kommitté
IAAF= Internationella Friidrottsförbundet

high performance center i växjö.

Karin Mattsson om beslutsfattande

SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet och Sveriges Television i samverkan med Halmstad kommun.

Välkommen till 

HALMSTAD
SM-veckan blir bara större och större. I år har ett rekordstort 
antal idrotter anmält intresse för att delta i sommarens stora 
idrottsfest. Halmstad den första veckan i juli, ett av Sveriges 
populäraste turistmål och en av sommarens turisttätaste 
veckor. Du kan vara där när vi korar nästan 200 svenska mästare 
i ett evenemang som dessutom sänds 50 timmar i TV. Dela de 
avgörande ögonblicken med oss. Var med och skapa svensk 
idrotts största folkfest.

Mer information hittar du på smveckan.se
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 Aik 

AIK har fått Nabil Bahoui (BP), 
Kennedy Igboananike (Djurgården) 
och flyttat upp den egna förmågan 
Sam Lundholm. Det finns dock viss 
oro i truppen. Har man verkligen plats 

för Bahoui? Per Karlsson vill inte flytta, trots att 
det finns för många mittbackar och trots att 
klubben skulle behöva pengarna. Helgi Danielsson 
känner sig också oönskad och har sett sig om. 
Någon flytt för Alexander Milosevic är däremot 
inte aktuell. Viktor Lundberg får räkna med mindre 
speltid. Christian Kouakou och Edward Owusu är 
tillbaka efter utlåning till Akropolis och Sulayman 
Jobarteh tillbaka efter en vända till Sirius. 
Lalawélé Atakora kan bli ett hot mot Lorentzson 
som högerback. Flera utlåningar är att vänta. 
Hårdsatsande Stockholmsklubben AFC United (f.d. 
Väsby United) behöver spelare.

SäLjBaRa
Celso Borges mf/f 1988 20,0 mkr
+Kwame Karikari f 1992 10,0 mkr
+Robin Quaison mf 1993 7,5 mkr
Niklas Backman mb 1988 5,0 mkr
Alexander Milosevic mb 1992 4,0 mkr
Martin Lorentzson hb 1984 4,0 mkr
Ivan Turina mv 1980 3,0 mkr

PÅ tILLväxt (<2.000.000)
Kennedy Igboananike* f 1989 
Daniel Gustavsson mf 1990 
Lalawélé Atakora b/mf 1990 
Nabil Bahoui* mf/f 1991 
–Viktor Lundberg mf/f 1991 
Ibrahim Moro mf 1993 
Sulayman Jobarteh mf 1993 
Sam Lundholm* mf 1994 
Edward Owusu b 1994 
Christian Kouakou f 1995 

INvENtaRIER (<500.000)
Daniel Tjernström mf 1974 
Daniel Majstorovic mb 1977 
Kenny Stamatopoulos mv 1979 
Nils-Eric Johansson vb/mb 1980 
Helgi Danielsson mf 1981 
Henok Goitom f 1984 
–Martin Kayongo-Mutumba mf 1985 
Per Karlsson mb 1986 
Robert Åhman-Persson mb/mf 1987 

utLånADe SpeLAre
Niklas Maripuu mf 1992 GIF Sundsvall
Alhassan A Kamara f 1993 Örebro SK

utGåenDe unDer vinterFönStret
 
Gabriel Özkan mf 1986 IF Brommapojkarna 
Mohamed Bangura f 1989 IF Elfsborg
Jacob Eriksson mf 1993 Örgryte IS

Det blir allt svårare för fotbollsallsvenskans klubbar att räkna 
in pengar på spelarförsäljningar. Vinterns undantag är Häcken, 
som fick 25 mkr från Spartak Moskva för Abdul Majeed Waris och 
Elfsborg, som kammade in 19 mkr från PSV för Oscar Hiljemark.
    Vintertrafiken har i övrigt varit sparsam och handlar mest om 
Bosmanfall, alltså spelare som går gratis sedan deras kontrakt 
löpt ut. Kontroll på löneutgifterna är nu avgörande för klubbarna.

 iF brommApoJkArnA 

BP tar sats för sitt tredje allsvenska 
försök sedan 2007. Fjolårets två 
bästa målskyttar – Bahoui (AIK) och 
PiñonesArce (Öster) – försvinner. 
Den förstnämnde är ung och 

lovande men går ett okänt öde till mötes hos AIK. 
PiñonesArce är för tungfotad för Allsvenskan, 
vilket redan bevisats. In kommer istället Nicklas 
Bärkroth (IFK Göteborg) och Andreas Haddad 
(Örebro). Bärkroth har varit i BP tidigare (hösten 
2011). Haddad är dock påfallande skadebenägen. 
Försvinner gör också vänsterbacken Ludwig 
Augustinsson, med i nya U21landslaget (ersätts av 
Fredric Jonson, GIF Sundsvall). Dessutom 
tillkommer två innermittfältare, Panajotis 
Dimitriadis (AIK/Akropolis/Vasalund/Sandefjord) 
och Gabriel Özkan, som återvänder efter en 
skadefylld evighet i AIK. Truppen innehåller fler 
äldre spelare än vad som normalt förknippas med 
BP.

SäLJbArA
Serge-Junior Martinsson  
Ngouali                      mf    1992  4,0 mkr
Mauricio Albornoz mf 1988 2,0 mkr
Tim Björkström hb 1991 2,0 mkr
Joakim Lindner mf 1991 2,0 mkr

på tiLLväxt (<2.000.000)
Hampus Jönsson b 1991 
Nicklas Bärkroth* mf/f 1992 
Pontus Åsbrink mf 1992 
Gustav Sandberg Magnusson mf 1992 
Davor Blazevic mv 1993 
Filip Tronêt mf 1993 
Anton Sandberg Magnusson f 1993 
Martin Falkeborn b 1993 
Jacob Une Larsson b 1994 
Victor Söderström f 1994 

inventArier (<500.000)
Niklas Westberg mv 1979 
Pontus Segerström mb 1981 
Andreas Eriksson mf/f 1981 
Bojan Djordjic mf 1982 
Andreas Haddad* f 1982 
Gabriel Petrovic mf 1984 
Gabriel Özkan* mf 1986 
Panajotis Dimitriadis* mf 1986 
Fredric Jonson* vb 1987 

utGåenDe unDer vinterFönStret
Ludwig Augustinsson vb 1994 IFK Göteborg – byte
Nabil Bahoui f 1991 AIK – fri
Pablo Piñones Arce f 1981 Östers IF – fri
Aziz Corr Nyang mf/f 1984 ?
Nicklas Carlsson mb 1979 Slutar
Christian Sanchez Arroyo mf 1994 Valsta Syrianska IK – fri
Ruben Åhman mv 1993 IK Frej Täby – fri

 DJurGårDenS iF   

Djurgården gjorde ett 
Bosmanbyte med Åtvidaberg – 
fick duktige vänsterbacken 
Jesper Arvidsson mot Sjölund 
och Dahlén. Andreas Johansson 

(OB Odense) återvänder efter många år 
utomlands. Afrikanerna Amartey (Inter Allies FC) 
och Fofanah (FC Kallon) tar plats i truppen medan 
argentinaren Luis Solignac (CA Platense) lånas in. 
Arvidsson och Johansson är klara förstärkningar. 
En mängd spelare har körts på porten.
Klubben fick en knäpp på näsan för sitt agerande 
i Igboananikefallet. Förhoppningsvis är det nu slut 
med DIF:s obehagliga frysboxpolitik.
Sparkapitalet finns i de egna förmågorna Tibbling 
och Bergström. I övrigt är ett flertal utlåningar 
att vänta. Gissningsvis är AFC United en intres
sent även här.

SäLJbArA
Erton Fejzullahu f 1988 15,0 mkr
Peter Nymann hb/mf 1982 4,0 mkr
Simon Tibbling mf 1994 4,0 mk
Emil Bergström yb 1993 4,0 mkr
+Jesper Arvidsson* vbb 1985 4,0 mkr
Kenneth Høie mv 1979 2,0 mkr
 
på tiLLväxt (<2.000.000) 
Joona Toivio mb 1988 
Sebastian Rajalakso mf 1988 
Marc Pedersen b 1989 
Nahir Oyal mf 1990 
Martin Broberg mf 1990 
Philip Hellquist mf 1991 
Brian Span mf/f 1992 
Daniel Jarl mb 1992 
Trimi Makolli mf 1992 
Philip Sparrdal Mantilla b 1993 
Adam Kasa b 1993 
Eric Dahlgren* mv 1994 
Daniel Amartey* mf 1994 
Tim Söderström* mf 1994 
Ibrahim K ”Ike” Fofanah* f 1994 
 
inventArier (<500.000)
Mattias Östberg mb 1977 
Andreas Johansson* mf/f 1978 
Joel Riddez vb 1980 
–Yussif Chibsah mf 1983 
Petter Gustafsson yb 1985 

inLånADe SpeLAre
Luis Solignac* f 1992 CA Platense 2013 
Mohamed Kamanor yb 1992 FC Kallon
Alhaji Kamara f 1994 FC Kallon
Godsway Donyoh* f 1994 Manchester City FC

utGåenDe unDer vinterFönStret
Kasper Hämäläinen mf 1986 Lech Poznan – 2,0 mkr
James Keene f 1985 Portsmouth FC
Daniel Sjölund mf 1983 Åtvidabergs FF – fri
Andreas Dahlén vb 1982 Åtvidabergs FF – fri
Kennedy Igboannanike f 1989 AIK
Tommi Vaiho mv 1988 GAIS
Kasper Jensen mv 1982 ?
Christer Youssef mf 1987 ?
Christoffer Matwiejew mv 1992 ?
Carl Björk f 1992 Västerås SK
Yosif Ayuba vb 1990 Väsby United

 iF eLFSborG 

Elfsborg har alltså sålt Oscar 
Hiljemark till PSV för 19 mkr. Men 
här finns ett närmast outtömligt 
lager av framtidsmän. Det 
utvecklingsbara materialet har 

kompletterats med Häckens gänglige mittback 

Tom Söderberg, norske mittfältaren Henning 
Hauger och Mohamed Bangura. Ackvisitionen av 
den sistnämnde fick en skribent på svenskafans.
com att jubla högt och konstatera att man här har 
seriens högst betalade spelare, med en månadslön 
över 300.000 kronor. Det är också anledningen till 
att han inte fortsatte i AIK – som helt enkelt inte 
har råd. Värt att tänka på innan okvädingsorden 
börjar hagla från läktarna. 

SäLJbArA
Victor Claesson mf 1992 20,0 mkr
Niklas Hult mf 1990 20,0 mkr
Johan Larsson mf 1990 15,0 mkr
Joackim Jørgensen mb/mf 1988 5,0 mkr
Kevin Stuhr Ellegaard mv 1983 5,0 mkr
Tom Söderberg* mb 1987 5,0 mkr

på tiLLväxt (<2.000.000)
Skúli Jón Fridgeirsson b 1988 
Anton Lans vb 1991  
Sebastian Holmén b 1992 
Marcus Rohdén mf 1992 
Per Frick f 1992 
Simon Hedlund mf 1993 
Liridon Gashi* hb/mf 1993 

inventArier (<500.000)
Anders Svensson mf 1976 
Andreas Klarström hb 1977 
Daniel Mobaeck b/mf 1980 
Martin Andersson mb 1981 
Stefan Ishizaki mf 1982 
Lasse Nilsson f 1982 
Jon Jönsson mb 1983 
David Elm f 1983 
Stefan Larsson vb 1983 
Amadou Jawo mf/f 1984 
Henning Hauger* mf 1985 
Abbas Hassan* mv 1985 

inLånADe SpeLAre
Mohamed Bangura* f 1989 Celtic FC

utLånADe SpeLAre
Mohammed Abdulrahman f 1989 GAIS
James Keene f 1985 Portsmouth FC

utGåenDe unDer vinterFönStret
Andreas Augustsson mb 1976 GAIS
Andreas Andersson mv 1991 Ljungskile SK
Oscar Hiljemark mf 1992 PSV Eindhoven
Anton Wede mf 1990 Falkenbergs FF 
Carl Wede b 1990  Falkenbergs FF

 GeFLe iF 

GIF kommer att få sin nya fotbollsarena 
och kommer i väntan på den att spela 
vidare på Strömvallen under 2014, 
vilket kräver dispens från SvFF. Sive 
Pekezela är en sydafrikansk ytter från 

belgiska Germinal Beerschot. Ny är också 
mittbacken Anders Wikström, som återvänder till 
klubben efter fyra säsonger i Elfsborg, Norrköping 
och Mjällby. Tränaren/sportchefen Per Olsson är 
medveten om att den kroniska bristen på 
kontanter (för spelaranskaffning) till sist kommer 
att ta ut sin rätt. Men ett år till bör Gefle hänga 
med.

SäLJbArA
Jakob Orlov f 1986 10,0 mkr
Jonas Lantto mf 1987 4,0 mkr
Alexander Faltsetas mf 1987 2,0 mkr
Olof Mård mb 1989 2,0 mkr

på tiLLväxt (<2.000.000) 
Simon Lundevall yb/mf 1988 
David Fällman mb 1990 
Johan Svantesson mf/f 1992 
William Lundin b 1992 
Joachim Adukor mf 1993 
Oskar Larsson mv 1994 
Emil Bellander f 1994 
Sive Pekezela f 1992 

inventArier (<500.000)
Mattias Hugosson mv 1974 
Daniel Bernhardsson hb 1978 
Anders Wikström* mb 1981 
Pär Asp b 1982 
Emil Hedvall mv 1983 
Jens Portin vb 1984 
Mikael Dahlberg f 1985 
Johan Oremo f 1986 
Zakaria Abdullai mf 1989 
Marcus Hansson mb/mf 1990 

utLånADe SpeLAre
Linus Malmborg mb 1988 Assyriska FF

utGåenDe unDer vinterFönStret
Eric Larsson b 1991 GIF Sundsvall
Jonathan Hellström vb/mf 1988 ?
Erik Törnros f 1993 ?

 iFk GöteborG 

Sportchefen Håkan Mild jobbar hårt på 
att få hem Marcus Berg, som började 
sin proffsbana lovande med flitigt 
målskytte i Groningen men som sedan 
dess har gått bort sig i Hamburg. 

Utöver det projektet har vänsterbacken Ludwig 
Augustinsson plockats från Brommapojkarna. Den 

värvningen gör att man just nu har alldeles för 
många ytterbackar. En av dem är Emil 
Salomonsson som mycket snabbt kommit tillbaka 
efter ett allvarligt ingrepp i magen. Markus 
Sandberg tar plats som andremålvakt efter 
utlåning till Ljungskile. Annars är klubb och 
lagledning mest intresserad av att få ha alla 
spelare friska.

SäLJbArA
John Alvbåge mv 1982 5,0 mkr
Tobias Hysén f 1982 5,0 mkr
Pontus Farnerud mf 1980 3,0 mkr
Emil Salomonsson b 1989 3,0 mkr

på tiLLväxt (<2.000.000)
Erik Lund hb 1988 
–Hjörtur Logi Valgardsson vb 1988 
Jakob Johansson mf 1990 
Marcus Sandberg mv 1990  
Mikael Dyrestam mb 1991 
Robin Söder f 1991 
Joel Allansson mf 1992 
Sam Larsson* f 1993 
David Moberg-Karlsson f 1994 
Ludwig Augustinsson* vb 1994 

inventArier (<500.000)
Kjetil Wælher mb 1976 
Hannes Stiller  f 1978 
Hjálmar Jónsson b 1980 
Daniel Sobralense mf/f 1983 
–Nordin Gerzic mf 1983 
Mattias Bjärsmyr mb 1986 
Philip Haglund mf 1987 

utLånADe SpeLAre
Pär Ericsson f 1988 Mjällby AIF 
Sebastian Ohlsson mf/f 1993 Örgryte IS 
Jonathan Azulay b 1993 Örgryte IS 

utGåenDe unDer vinterFönStret
Nicklas Bärkroth mf/f 1992 IF Brommapojkarna
Stefan Selakovic mf 1977 Halmstads BK
Erik Dahlin mv 1989 Sogndal
August Strömberg mv 1992 Degerfors IF
Tobias Bratt b 1993 Örgryte IS

 hALmStADS bk 
 

HBK har ägnat 18 månader efter 
det spanska fiaskot till att 
strukturera om och komma tillbaka 
i gammal god stil. Nu har 
spelartruppen en sammansättning 

som går att känna igen. Det finns ganska gott om 
spelare som av olika anledningar har farten uppe 
och gärna vill visa sitt värde.
Högerbacken Jesper Westerberg är tillbaka ef
ter fina år i Mjällby och en kvaddad säsong i Lil
lestrøm. Tillsammans med veteranen Stefan Sela
kovic – som är tillbaka efter tolv år i Heerenveen 
och IFK Göteborg – har HBK en fin högersida. Båda 
kom gratis, liksom målvakten Stojan Lukic från Fal
kenberg, som ersätter framtidsmannen KarlJohan 
Johnsson. Mittbacken Fredrik Liverstam (Lands
krona BoIS) och rivjärnet Kristoffer Fagercrantz 
(Kalmar FF) är andra förstärkningar.

SäLJbArA
Gudjón Baldvinsson f 1986 6,0 mkr
Mikael Boman f 1988 4,0 mkr
Kristinn Steinthorsson mf 1990 4,0 mkr
Rickard Magyar mb 1991 4,0 mkr

på tiLLväxt
Marcus Antonsson f 1991 
Viktor Ljung b 1991 
Joakim Wrele mf 1991 
Anton Tideman b 1992 
Liridon Selmani f 1992 
Simon Silverholt* mf 1993 
Malkolm Nilsson mv 1993 
Marcus Johansson* b 1993 
Kristoffer Thydell mf 1993 
Anton Jonsson mf 1993 
Shkodran Maholli* f 1993 
Oliver Silverholt mf 1994 

inventArier
Michael Svensson mb 1975 
Stefan Selakovic* mf 1977 
Stojan Lukic* mv 1979 
Christian Järdler b 1982 
Rasmus Rydén mv 1983 
Peter Nyström mf 1984 
Antonio Rojas mf 1984 
Jesper Westerberg* hb 1986 
Kristoffer Fagercrantz mf 1986 
Johan Blomberg mf 1987 
Fredrik Liverstam* mb 1988 
  
utGåenDe unDer vinterFönStret
Johnny Lundberg mb 1982 Sandnes Ulf – fri
Ryan Miller b 1984 Portland Timbers – fri
Karl-Johan Johnsson mv 1990 NEC Nijmegen – fri
Simon Klang b 1992 ?
Ardian Rexhepi mf 1993 Varbergs BoIS – fri

 heLSinGborGS iF 

Nya tränarparet Roar Hansen och 
Kalle Björklund från Öster behåller 
Sven Andersson som målvaktsträ
nare och lämnar över U21laget i 

S P E L A R T R U P P E R N A
varje klubbs spelare har delats in i grupper baserade på deras värde. De som betraktas som säljbara 
har dessutom värderats individuellt. Kolumnerna visar namn, position, födelseår samt eventuellt för-
säljningsvärde. I spelarlistorna är årets nyförvärv märkta med asterisk (*).

allsvenskans guldklimpar
Sport&affärers värderingar håller. Elfsborg sålde Oscar Hiljemark till 
PSv för 19 mkr (vår värdering: 20 mkr). Det är ännu för tidigt att säga 
hur det kommer att gå för honom. 
abdul Majeed Waris kostade 25 mkr vid övergången från Häcken till 
Spartak Moskva (S&a 20 mkr). Återstår att se hur den affären utveck-
las.
Men de spelare som i somras såldes till överpriser (enligt S&a:s upp-
fattning) har floppat. 
astrit ajdarevic kostade 14 mkr (S&a 12 mkr) från Norrköping till Stan-
dard Liège. Han har inte kunnat försvara sin startplats och vill bort.
Magnus Eriksson kostade Gent mellan 10 och 15 mkr (S&a 6 mkr) att 
lösa från Åtvidaberg. Han har redan köpts tillbaka av Malmö FF. I ut-
gångsläget ville Gent ha 5 mkr, men MFF lär enligt uppgift ha kommit 
undan billigare.
Mathias Ranégie skrev på transferfönstrets sista dag ett femårskon-
trakt med Udinese. MFF fick minst 20 mkr (S&a 8 mkr). Den 28-årige 
centern har inte etablerat sig i startelvan.

värderingarna inför premiären 2013 är i vanlig ordning väldigt hypote-
tiska. Det gäller att sälja i exakt rätt ögonblick om det skall bli några 
pengar alls. Kalmars abiola Dauda är ett exempel. hans målform under 
2012 gjorde att vår värdering stack iväg från 6 mkr till 15 mkr. Men 
samtidigt närmade sig hans kontrakt sitt utgångsdatum. Det blev ingen 

NamN Klubb Född Värde Feb -13 Värde sept -12
Celso borges aIK 1988 20,0 mkr 20,0 mkr
Niklas Hult IF elfsborg 1990 20,0 mkr  20,0 mkr
Victor Claesson IF elfsborg 1992 20,0 mkr 20,0 mkr
Johan larsson IF elfsborg 1990 15,0 mkr 15,0 mkr
may mahlangu Helsingborgs IF 1989 15,0 mkr 15,0 mkr
simon thern malmö FF 1992 15,0 mkr 15,0 mkr
erton Fejzullahu djurgårdens IF 1988 15,0 mkr 15,0 mkr
+Jiloan Hamad malmö FF 1990 15,0 mkr 12,0 mkr
Jakob Orlov Gefle IF 1986 10,0 mkr 10,0 mkr
pär Hansson Helsingborgs IF 1986 10,0 mkr 10,0 mkr
+Kwame Karikari aIK 1992 10,0 mkr 6,0 mkr
+robin simovic Helsingborgs IF 1991 10,0 mkr superettan

affär i somras och till nyår gick han gratis, till Röda Stjärnan i Belgrad.
En titt på spelartruppernas understryker också att de allra flesta över-
gångarna idag är s.k. Bosmanfall, transfers utan prislapp mellan klub-
barna där spelaren (och hans agent) istället tar pengarna.
just nu är aIK:s Celso Borges samt Elfsborg Niklas Hult (för tillfället 
skadad) och victor Claesson allsvenskans hetaste.

tvärstopp för spelarförsäljningar  i fotbollsallsvenskan
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Erik Edmans händer. Edman kommer dock att 
behålla sin spelarlicens, utifall att. Vinterns kap är 
Ängelholms Robin Simovic, som efter en fin 
säsong i Superettan fick ett fyraårskontrakt med 
HIF. Mittbacken Peter Larsson, som två gånger 
lånats från FC København, är nu HIF:s spelare för 
tre år. Överraskande nog fick Mattias Lindström 
ett nytt tvåårskontrakt. Absolut inget fel i det, men 
i höstas såg det sämre ut för Mattias. Tillfällige 
tränaren Åge Hareide hade andra ideal. HIF luskar 
kring Astrit Ajdarevic (Standard Liège) och hoppas 
att Alejandro Bedoya förlänger sitt halvårskon
trakt från i höstas.

SäLJbArA
May Mahlangu mf 1989 15,0 mkr
Pär Hansson mv 1986 10,0 mkr
+Robin Simovic f 1991 10,0 mkr
+David Accam f 1990 6,0 mkr
Erlend Hanstveit b 1981 3,0 mkr
Thomas Sørum f 1982 3,0 mkr
Rachid Bouaouzan mf 1984 3,0 mkr
–Ardian Gashi mf 1981 3,0 mkr
–Daniel Nordmark mf 1988 3,0 mkr
Walid Atta mb 1986 3,0 mkr
+Peter Larsson mb 1984 3,0 mkr
Alejandro Bedoya mf 1987 2,0 mkr

på tiLLväxt (<2.000.000)
Loret Sadiku b/mf 1991 
Joseph Baffo mb 1992 
Jesper Björkman mf 1993 
David Svensson mf 1993 
Rasmus Lindgren mf 1994 
William Kvist mf 1994 
Jere Uronen b 1994 
Emil Krafth b/mf 1994 

inventArier (<500.000)
Daniel Andersson mv 1972 
Erik Edman vb 1978  U21-tränare
Christoffer Andersson b/mf 1978 
Mattias Lindström mf 1980 

 
utLånADe SpeLAre
Andreas Linde mv 1993 Ängelholms FF

utGåenDe unDer vinterFönStret
Nikola Djurdjic f 1986 Greuther Fürth 
Erik Wahlstedt hb 1976 Slutar
Hampus Nilsson mv 1990 ?
Mohamed Ramadan f 1991 ?
Lucas Ohlander  f 1992 ?
Emil Åberg f 1992 ?

 bk häcken 

Häcken har gett sin tränare Peter 
Gerhardsson kontrakt t.o.m. 2016. 
Klubben har närmast uteslutande låtit 
spelare komma och gå via Bosman. 
Undantagen är försäljningen av Waris 

Majeed till Spartak Moskva, som gav 25 mkr (varav 
en fjärdedel går till Right to Dream i Ghana) och 
köpet av Moestafa El Kabir, som lär ha kostat kring 
8 mkr. Nasiru Mohammed fick ett fyraårskontrakt 
efter lovande spel i höstas. Rutinerade Fredrik 
Björck och finske mittfältaren Mika Ojala ansluter. 
Häcken flaggar också för två afrikanska förvärv 
som kommer i månadsskiftet februari/mars, 
U20landslagsforwards från Benin respektive 
Elfenbenskusten. För den som är intresserad går  
det bra att skriva kontrakt med någon ur kvin 
tetten Bjurström, Drugge, Joza, Vasquéz eller 
Pivkovski. Häcken kommer inte att stå i vägen.

Rasmus Sjöstedt b 1992 
Mathias Jung mf 1993 
Mattias Pavic mf 1993 
Måns Söderqvist mf/f 1993 
Erik Hoang* mf 1993 
Archford Gutu mf 1993 
Lucas Hägg Johansson mv 1994 
Ismael Silva Lima* mf 1994 
Melker Hallberg mf/f 1995 

inventArier (<500.000)
Henrik Rydström mf 1976 
Nenad Djordjevic mb 1979 

utLånADe SpeLAre
Johan Bertilsson mf 1988 Degerfors IF

utGåenDe unDer vinterFönStret
Kristoffer Fagercrantz mf 1986 Halmstads BK
Khadim N’Diaye  mv  1984  ASC Linguère 
Petter Wastå mv 1976 Slutar
Liridon Leci mf 1985 Landskrona BoIS
Hampus Bohman mf 1992 ? 
Besnik Rrustemaj f 1993 ?
Abiola Dauda f 1988 FK Zrvena zvezda – fri

 mALmö FF 

MFF presenterar tre intressanta 
förstärkningar. Erik Johansson (GAIS), 
som är lika bra mittback som anfallare. 
Magnus Eriksson, som i somras gick 
från Åtvidaberg till Gent och snabbt 

körde fast i Belgien. Samt Emil Forsberg från GIF 
Sundsvall, som kan imponera framåt om han 
slipper skador. Tokelo Rantie finns kvar från förra 
året. Det blir trångt i motståndarnas straffområde.

SäLJbArA
Simon Thern mf 1992 15,0 mkr
+Jiloan Hamad mf 1990 15,0 mkr
Magnus Eriksson* f 1990 7,5 mkr
+Emil Forsberg* mf/f 1991 6,0 mkr
Ivo Pekalski mf 1990 5,0 mkr
Ricardinho vb 1984 4,0 mkr
Erik Johansson* mb/f 1988 4,0 mkr
+Pontus Jansson mb 1991 4,0 mkr

på tiLLväxt (<2.000.000)
Johan Dahlin mv 1986 
Robin Olsen mv 1990 
Miiko Albornoz vb/mf 1990 
Filip Stenström hb 1991 
Dardan Rexhepi f 1992 
Amin Nazari mf 1993 
Filip Helander b 1993 
Simon Kroon mf 1993 
Marcus Haglind Sangré mf 1995 
Benjamin Fadi* f 1995 
Petter Thelin f 1995 

inventArier (<500.000)
Matias Concha hb 1980 
Markus Halsti b 1984 
Erik Friberg mf 1986 

inLånADe SpeLAre
Tokelo Rantie f 1990 Stars of Africa

utLånADe SpeLAre
Jasmin Sudic mb 1990 Mjällby AIF 
Tobias Malm vb 1992 Landskrona BoIS 
Alexander Nilsson f 1992  Landskrona BoIS 
Egzon Sekiraka mf 1993 Trelleborgs FF
Erik Pärsson f 1994 Lunds BK 

utGåenDe unDer vinterFönStret
Tobias Lewicki mf 1993 LB07 – fri
Emil Grimbe mf 1994 LB07 – fri
Zlatan Azinovic  mv 1988 Kalmar FF – fri
Daniel Larsson f 1987 Real Valladolid – fri
Wilton Figueiredo mf 1982 Gaziantepspor – fri
Ulrich Vinzents hb 1976 Ringsted IF – fri
Daniel Andersson mb 1977 Slutat
David Löfquist mf 1986 OB Odense

 mJäLLby AiF 

Anders Torstensson efterträder 
Peter Swärdh som tränare. 
Mjällby har sparat hårt. Bara 
lånet Jasmin Sudic och 
gamlingen Kristian Haynes är 

nya. Det ser tunt ut och blekingarnas fallande 
trend kan hålla i sig.

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

på tiLLväxt (<2.000.000) 
Mahmut Özen b 1988 
Victor Agardius b 1989 
Samuel Petrone f 1989 
Anton Dahlström b 1990 
Alexander Lundin mv 1992 
Simon Nilsson mf 1992 
Robin Strömberg mf 1992 
Gbenga Arokoyo b 1992 
Andreas Blomqvist mf 1992 

inventArier (<500.000)
Mattias Asper mv 1974 
Marcus Ekenberg f 1980 
Kristian Haynes* b/mf 1980 

SäLJbArA
Moestafa El Kabir f 1988 8,0 mkr
–René Makondele mf 1982 4,0 mkr
Dominic Chatto mf 1985 4,0 mkr
Dioh Williams f 1984 2,0 mkr
Mika Ojala mf 1988 2,0 mkr
Nasiru Mohammed* mf/f 1994 5,0 mkr

på tiLLväxt (<2.000.000)
Andres Vasquez mf 1987 
Leonard Zuta b 1992 
Oscar Lewicki mf 1992 
Simon Sandberg mb 1994 
Filip Pivkovski f 1994 

inventArier (<500.000)
David Marek Frölund yb 1979 
Björn Anklev b/mf 1979 
Jonas Bjuström mf 1979 
Fredrik Björck mb 1979 
Martin Ericsson mf 1980 
Daniel Forsell hb 1982 
–Andreas Drugge mf/f 1983 
Christoffer Källqvist mv 1983 
Kari Arkivuo vb 1983 
Reuben Ayarna* mf 1985 
Mohammed Ali Khan mb 1986 
Tibor Joza hb 1986 
Damir Mehic mv 1987 
Emil Wahlström mb 1987 

utGåenDe unDer vinterFönStret
Abdul Majeed Waris f 1991 Spartak Moskva – 25 mkr
Joel Johansson f 1986 GAIS
Jimmy Dixon mb 1981 Boluspor – fri
Tom Söderberg mb 1987 IF Elfsborg – fri
Jonas Henriksson mf 1976 Slutar
Josef Elvby mf 1982 Östers IF – fri
Jesper Westermark f 1993 IK Oddevold – fri
Andreas Almroth b 1993 IK Oddevold – fri
Hampus Andersson mf 1993 GAIS – fri

 kALmAr FF 

Kalmar har förlorat sin bäste 
målskytt Abiola Dauda. Han 
försvann som Bosman och spelar 
numera för Röda Stjärnan (Crvena 
zvezda) i Belgrad. Målvakten 

Zlatan Azinovic är tillbaka efter en sväng till 
Trelleborg och Malmö. Romario Sipião från GAIS 
förstärker offensiven. Jonathan Ring från IFK 
Värnamo och brassen Ismael Silva Lima från 
Crateus EC är framtidsmän. Kategorin överåriga 
spelare har minskat betydligt.

SäLJbArA
Erik Israelsson mf 1989 8,0 mkr
Tobias Eriksson mf 1985 6,0 mkr
Romario Pereira Sipião* mf/f 1985 6,0 mkr
Jonathan McDonald f 1987 4,0 mkr
Etrit Berisha mv 1989 4,0 mkr
Sebastian Andersson f 1991 4,0 mkr
Jørgen Skjelvik vb 1991 2,0 mkr
Daniel Mendes f 1981 2,0 mkr
Emin Nouri hb 1985 2,0 mkr
Jonathan Ring* mf 1991 2,0 mkr

på tiLLväxt (<2.000.000)
Markus Thorbjörnsson mb 1987 
Mats Solheim hb 1987 
Paulus Arajuuri mb 1988 
Zlatan Azinovic* mv 1988 
Papa Diouf mf/f 1989 
Ludvig Öhman b 1991 

Daniel Nicklasson mf 1981  
Daniel Nilsson mf 1982 
Robin Cederberg mb 1983 
William Leandersson vb 1984 
Adam Berner mf/f 1987 
Craig Henderson mf 1987 

inLånADe SpeLAre
Pär Ericsson f 1988 IFK Göteborg 
Jasmin Sudic mb 1990 Malmö FF 

utGåenDe unDer vinterFönStret
Patrik Rosengren mb 1971 Slutat
Juan Robledo mb 1979 Östers IF – fri
Anders Wikström mb 1981 Gefle IF – fri
Johan Svensson mf 1981 Sölvesborgs GIF – fri
Moestafa El Kabir f 1988 BK Häcken
Emanuel Svensson mf 1989 Kristianstads FF – fri

 iFk norrköpinG 

IFK har inte direkt tagit ut svängarna i 
vinter. Men Siim Luts från FC Flora  
Tallinn och exMFF:aren Rawez Lawan 
från FC Nordsjælland lär båda göra 
anspråk på platser i startelvan. IFK 

har en stark och jämn trupp men utan de där 
absoluta topparna. Det gör att man möjligen kan 
behålla laget genom hela säsongen.

SäLJbArA
+Gunnar H. Thorvaldsson f 1982 6,0 mkr
David Wiklander mb/mf 1984 4,0 mkr
James Frempong mf 1989 4,0 mkr
Christoffer Nyman f 1992 4,0 mkr
+David Nilsson mv 1991 4,0 mkr
Rawez Lawan* mf/f 1987 4,0 mkr
Lars Chr. Krogh Gerson mf 1990 3,0 mkr

på tiLLväxt (<2.000.000)
Marcus Falk-Olander mf 1987 
Christopher Telo f 1989 
Nikola Tkalcic b 1989 
Siim Luts* mf 1989 
Riki Cakic f 1990 
Joonas Tamm b/f 1992 
Isaac Kiese Thelin f 1992 
Marcus Johansson f 1994 
Linus Wahlquist* b 1996 

inventArier (<500.000)
Mathias Florén vb 1976 
Andreas Lindberg mv 1980 
Bobbie Friberg da Cruz b 1982 
Andreas Johansson mf 1982 
–Morten M. Skjønsberg mb 1983 
Martin Smedberg-Dalence hb/mf 1984 
Imad Khalili f 1987 

utLånADe SpeLAre
Armin Tankovic mf 1990 Varbergs BoIS

utGåenDe unDer vinterFönStret
Abbas Hassan mv 1985 IF Elfsborg
Modou Barrow f 1992 Varbergs BoIS – fri
Bruno Santos f 1983 ?
Marcus Kemppainen f 1993 AFC United – fri

 SyriAnSkA Fc 

Syrianska har rensat betydligt i 
truppen. Färre spelare kanske ger 
klarare konturer åt startelvan? Förra 
säsongen lyckades bara sex man 
starta fler än 20 matcher. Ännu ett års 

lindansande för Södertäljeklubben.

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

på tiLLväxt (<2.000.000)
Robert Massi mf 1987 
Mohamed Kabia f 1988 
Alusine Kamara mf 1989 
Dejan Garaca mv 1991 
Anders Bååth mf 1991 
Gabriel Somi vb 1991 
Lawal Adebowale Ismail mf 1991 
Alexander Michel b, mf 1992 
Charbel Georges mf 1993 
Bilel Ben Salah mv 1994 
Kevin Bisse mf 1995 

inventArier (<500.000)
Suleyman Sleyman b 1979       
Sharbel Touma mf 1979 
Louay Chanko mf 1979 
Haris Skenderovic mb 1981 
Christian Demirtas yb 1984 
Isa Demir vb 1985 
Besim Kunic mf 1986 
Rabi Elia mf 1987 
Obi Etie Ikechukwu f 1987 

utGåenDe unDer vinterFönStret
Johan Arneng mf 1979 IK Sirius – fri
Semir Mete f 1987 Eskilstuna City
George Mourad f 1982 ?
Omar Jawo mb 1981 ?
Özgur Yasar mf 1981 ?
Admir Aganovic f 1986 Assyriska FF – fri
Labinot Harbuzi mf 1986 ?

 åtviDAberGS FF 

ÅFF använde ganska många spelare för
ra året. Nu kommer en ny tränare (Peter 
Swärdh ersätter Andreas Thomsson) 
och möjligen betyder det att 
omsättningen skruvas ner en aning. 

Värvningen av Daniel Sjölund gör att man undrar 
vem som ska hålla igång mittfältet när både han 
och Kristian Bergström behöver vila. Vänster
backsbytet med Djurgården (Arvidsson ut/Dahlén 
in) är heller inte särskilt mycket att jubla över. 
Sebastian Rajalaksos lillebror Joel kommer från 
Enköping. Tobias Nilsson från Falkenberg 
återvänder till Superettan (ÖSK) efter bara en 
säsong.

SäLJbArA
Oscar Möller f 1987 6,0 mkr
Viktor Prodell mf/f 1988 6,0 mkr
Alberis da Silva mb 1984 2,0 mkr
Mohammed Abubakari mf 1986 2,0 mkr
Gustav Jansson mv 1986 2,0 mkr
Martin Christensen mf 1987 2,0 mkr
Tom Pettersson mb/mf 1990 2,0 mkr

på tiLLväxt (<2.000.000) 
Petrit Zhubi mf 1988 
Anton Tinnerholm hb 1991 
Emmanuel Dogbe mf 1992 
Joel Rajalakso* f 1993 
George Tanzi b 1994 
Linus Oskarsson mv 1994 
Pontus Nordenberg* b 1995 

inventArier (<500.000)
Kristian Bergström mf 1974 
Henrik Gustavsson mv 1976 
Daniel Hallingström mb 1981 
Allan Arenfeldt Olesen hb 1982 
Diego Pelicles da Silva f 1982 
Andreas Dahlén* vb 1982 
Daniel Sjölund* mf 1983 
Bruno Manoel Marinho mf 1984 
Imad Zatara mf 1984 
Erik Moberg mb 1986 
–Mattias Mete f 1987 
Christoffer Karlsson mf 1988 

utGåenDe unDer vinterFönStret
Tobias Nilsson mf 1986 Örebro SK
Amir Suljic mf 1989 Ljungskile SK – fri
Andreas Johansson b 1991 ?
Jesper Arvidsson vb 1985 Djurgårdens IF – fri
Alain Junior Ollé Ollé mf 1987 ?
Thomas Thudin mv 1973 ?

 öSterS iF 

Öster har värvat energiskt. Ny 
tränare (Andreas Thomsson från 
Åtvidaberg efterträder Roar Hansen) 
och en rad nya spelare, som Pavey 
(Ljungskile), Robledo (Mjällby), 

PiñonesArce (BP), Elvby (Häcken) och Zlojutro 
(Värnamo). Samtliga utom den sistnämnde är 
minst 30 år gamla och det gör att det blir tummen 
ner för Öster. Tror inte de många unga kan samsas 
med de många gamla. Framförallt kommer varken 
Freddy Söderberg eller Pablo PiñonesArce att 
komma i närheten av förra årets målproduktion i 
Superettan. Ingen av dem är snabb nog för 
Allsvenskan.

SäLJbArA
Alexander Nadj mv 1986 3,0 mkr
Matteo Blomqvist-Zampi f 1990 2,0 mkr

på tiLLväxt (<2.000.000)
Stefan Karlsson b 1988 
Vladica Zlojutro* mf 1988 
Månz Karlsson b 1989 
Marcus Bergholtz mf 1989 
Filip Thurn f 1989 
Robertino Kljajic* mv 1990 
Alexander Henningsson mf 1990 
Jonas Hellgren f 1990 
Elmin Nurkic b 1991 
Andreas Birgersson f 1991 
Karl-Johan Lindblad b 1992 
Djevad Selimagic* mv 1993 
Fredrik Lundgren mf 1993 
Jesper Andersson b 1994 
Darijan Bojanic mf 1994 
Johan Andersson b 1995 

inventArier (<500.000)
Kenny Pavey* b/mf 1979 
Joakim Wulff mv 1979 
Juan Robledo* mb 1980 
Patrik Bojent vb 1980 
Pablo Piñones-Arce* f 1981 
Josef Elvby* mf 1982 
Denis Velic mf 1982 
Mario Vasilj mb 1983 
Johan Persson mf 1984 
Freddy Söderberg f 1984 
Andreas Wihlborg mf 1987 
 
utGåenDe unDer vinterFönStret
Joachim Lantz mb 1977 ?
Darmin Sobo mv 1992 Oskarshamns AIK – fri
Anton Henningsson f 1992 Kristianstads FF – fr

i                                                                                    

text Gunnar persson

Malmö ff har den sammantaget högst värderade truppen i allsvenskan. Här finns 
både en mängd guldklimpar för omedelbar försäljning samt ett antal utvecklingsbara 
namn, som redan i år kan komma att ta sig upp i det säljbara skiktet. Helsingborg har 
det också väl förspänt och det är egentligen bara nyanser som skiljer klubbarna åt.

en närmare titt på de följande klubbarna säger något om respektive klubbs fram-
tidsutsikter. det gäller särskilt elfsborg och Häcken. Boråsarna har ett fåtal högt 
värderade spelare och samtidigt ett något mindre antal utvecklingsbara. för Häcken 
gäller samma sak, bortsett från att summorna är lägre. Båda klubbarna har alltså ett 
relativt högt antal äldre spelare, som måste ersättas inom en snar framtid. gefle och 
Mjällby hamnar också den kategorin.

Å andra sidan har Kalmar, djurgården och öster gott om oskrivna blad i sina trupper.

Klubb                                    totalvärde mkr  säljbara  (antal) på tillväxt           (antal)

malmö 82,5  60,5 (8)                   22,0 (11)
Helsingborg 79,0  63,0 (12)                    16,0 (8)
elfsborg 74,0  60,0 (6)                     14,0 (7)
aIK 73,5  53,5 (7)                   20,0  (10)
Kalmar 70,0  40,0 (10)                   30,0 (15)
djurgården 63,0  33,0 (6)                   30,0 (15)
Norrköping 47,0  29,0 (7)                    18,0 (9)
Halmstad 42,0  18,0 (4)                   24,0 (12)
öster 37,0  5,0 (2)                   32,0 (16)
Göteborg 36,0  16,0 (4)                   20,0 (10)
Åtvidaberg 36,0  22,0 (7)                    14,0 (7)
Häcken 35,0  25,0 (6)                    10,0 (5)
Gefle 34,0  18,0 (4)                    16,0 (8)
syrianska 32,0  10,0 (4)                   22,0 (11)
brommapojkarna 30,0  10,0 (4)                   20,0 (10)
mjällby 26,0  8,0 (3)                    18,0 (9)

Börstoppen

tvärstopp för spelarförsäljningar  i fotbollsallsvenskan

gunnar@sportaffarer.se
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eveNt IN SKÅNe

Under 2013 befäster Skåne sin 
position som en av Sveriges 
främsta eventregioner med 
event som Ladies European 
Tour, EM i fälttävlan, JuniorVM 
i ishockey och Eurovision Song 
Contest.

– 2013 är ett fantastiskt stort 
eventår för Skåne, säger Pehr 
Palm, vd för Event in Skåne.

Event in Skåne, som är en del av Bu-
siness Region Skåne, värvade tillsam-
mans med skånska partners över 30 
events och kongresser till Skåne un-
der 2012. 

–   Med rätt kunskap och planering 
går det rent ekonomisk att säkra eve-
nemang och få return of investment. 
Regeringen, Riksidrottsförbundet, 
specialidrottsförbunden, kommu-
ner och regioner måste bli tydligare 
och samverka bättre för att vi inte ska 

Skåne växer 
som eventregion

tappa fler stora event till andra län-
der. Stora evenemang skapar jobb 
och bygger varumärket Sverige och 
det måste vi bli bättre på att ta vara 
på, anser Pehr Palm.

mycket på menyn
De senaste åren har Skåne arrangerat 
stora tävlingar från olika idrotter men 
rent traditionellt finns ett stort intres-
se och en stor kompetens i regionen 
att arrangera event inom handboll, 
ridsport, golf och till viss del segling.

– Det var bland annat vårt fram-
gångsrika koncept kring handbolls-
VM 2011 som satte oss på kartan och 
gör att vi nu är med och konkurrerar 
med Göteborg och Stockholm på ett 
helt annat sätt än tidigare.

Skåne är svensk ridsports starkaste 
region med flera internationella ryt-
tare och stora tävlingar som Falster-
bo Horse Show. I år förstärks Malmö 
City Horse Show av EM i fälttävlan 
där Europaeliten kommer att göra 
upp om medaljerna på Ribersborgs 

strand, nära Turning Torso.
– Evenemanget betyder mycket 

för Skåne och Malmö, och kommu-
nicerar en professionell och interna-
tionell bild av Malmö i media. Andra 
stora event under sommaren är Åhus 
Beachhandboll, tennisen och Seglar-
veckan i Båstad, och Ladies European 
Tour i Helsingborg. 

Runt nyår kommer junior-VM i is-
hockey, som väcker stort internatio-
nellt intresse, att arrangeras i Malmö.

– Många avstod från att följa för-

ra VM på plats i Ryssland, men nu 
finns ett starkt behov av att se VM på 
plats. Nordamerikanska researrang-
örer har redan bokat upp tusentals 
hotellnätter.

Pehr Palm berättar att Event in 
Skåne, Malmö Stad och Malmö Are-
na har hittat ett framgångsrikt kon-
cept för att värva stora event, och det 
största eventet under 2013 blir Euro-
vision Song Contest.

– SVT imponerades av vår helhets-
lösning och inte bara av själva are-
nan. Med tanke på att regeringen har 
sagt nej till att stötta stora mäster-
skap som OS, Ryder Cup och fot-
bolls-EM så är detta ett av de största 
eventen som Sverige kan arrangera, 
säger Pehr Palm.

Vad anser du är utmärkande 
för professionell och framgångs-
rik budgivning kring idrottseve-
nemang.

– En process där alla parter, det vill 
säga lokala föreningar, kommun/re-
gion, arenor och leverantörer samt 
specialidrottsförbund/rättighetsin-
nehavare, i god tid med tydliga mål 
har bestämt vem som gör/finansie-
rar/riskerar/vinner vad så att man till-
sammans kan förbereda, och vinna/
övertyga det internationella förbun-
det för att genomföra och utvärdera 
ett event där alla blir vinnare.  

text: pIerre eklund

eurovision song contest beräknas 
generera en turismomsättning på 200 
miljoner kronor och ett pr värde på 
över 500 miljoner - en hyfsad kickback 
på de 25 miljoner som  Malmö stad och 
region skåne investerar, berättar pehr 
palm.

Stora 
event 
skapar 
jobb och 
bygger 
varu-
märket 
Sverige
pehr pALm

MiljömärktastMiljömärktastMiljömärktastMiljömärktast

Hej!
Vi vill bara berätta att Skåne igen var den region 
som miljömärkte flest event i Sverige med Håll 
 Sverige Rents miljömärkning 2012. Bland de 
miljömärkta eventen i Skåne fanns  CleanMed 
Europe, Falsterbo Bird Show, Helsingborgs

festivalen, Landskrona trädgårsdsgille, Mästarnas 
mästare, Kommek, Båstad vinterbadarfestival och 
Malmöfestivalen. Och det kan vara bra att veta att 
vi har samma ambition för 2013 – att vara ledande 
i Sverige på  miljömärkta event. eventinskane.com



– www.malmoarena.com –
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teMa HäStSportäveNtyr, MargINal

triathleten Lisa nordén har gått 
från okänd till landshjältinna. och 
med Sara Algotsson ostholt har 
individuell fälttävlan plötsligt fått 
ett eget skimmer i strålkastarlju-
set. Framgångar föder stjärnor och 
sponsorer som länge stått bakom 
marginalsporternas utövare jublar.

När Sara Algotsson Ostholt red hem 
ett silver i sommarens OS i London 
var hon plötsligt ett namn på allas läp-
par.

– Precis som alla andra i Nybro 
kommun känner vi stolthet, säger Ro-
land Johansson, vd på Börjes Logistik 
och Spedition.

Företaget är en av de trognare spon-
sorerna i systrarna Algotssons nätverk, 
och har funnits med sedan OS i Pe-
king för fyra år sedan.

från anonymitet till var mans läppar
–  Då hade vi sedan länge följt deras 

framgångar i hästsporten. Vi trodde på 
dem och förstod att de hade en poten-
tial att lyckas.

Via samarbetsavtalet hjälper företa-
get till med färjetransporter av häst-
transporter mellan Tyskland och Sve-
rige.

– Sponsringen är en del av flera 
sponsringsavtal inom idrotten i vårt 
arbete med att stärka vårt varumärke. 
Vi ser det som en fördel att få synas 
tillsammans med hästsporten, säger 
Roland Johansson.

Asics jublar
Även Asics har haft anledning att 
gnugga händerna av förtjusning i år. 
Sedan Lisa Nordéns tredjeplats i EM 
2008 har man sponsrat triathleten 
som fick sitt absoluta genombrott i 
somras med ett VM-guld och ett OS-
silver.

– Lisa är en fantastisk person som 
ger varumärket mervärden. Hennes 
seriositet, tränings- och tävlingsvilja är 
helt i linje med det vi som varumärke 
vill förknippas med och står bakom. 
Helt klart är att kategorin triathlon får 
ett uppsving i Sverige när vi har en 
sådan framgångsrik utövare, berättar 
Erik Nystedt, vd Asics Sverige AB för 
Sport & Affärer.

hur känns det, så här i efterhand, 
att ha fått vara med på resan som 
tagit henne från okänd till vm-guld-
medaljör?

– Otroligt glädjande och stimuleran-
de. Det är ju denna sorts resa alla som 
håller på med sport önskar uppleva.

märker ni av stigande försäljnings-
siffror på Lisa nordéns vinnarskor?
– Tävlingsskorna för löpning är idag 
ganska extrema vilket gör att de inte 
passar alla typer av löpare. Därför är 
majoriteten av de skor som säljs idag 
till för att träna i, snarare än för täv-
ling. Lisas tävlingsskor är specialgjor-
da för henne och finns inte till försälj-
ning, men intresset för denna typ av 
lättare tävlings- och triathlonskor har 
ökat stort de senaste åren. 

har ni märkt av ett ökande intresse 
för Lisa, bland annat i samband med 
arrangerade pressfrukostar och 
morgonjogg?
– Absolut, och det är roligt. Det är all-
tid kul att satsa på någon som det se-
dan går bra för, och då kunna göra ak-
tiviteter ihop som ger positiva effekter 
för båda.  

text: henrIk lennGren

2011 års kvinnliga äventyrare 
struntar i syrgas och sherpas. hon 
bär sin packning av egen maskin 
och bestiger bergsmassiven i 
alpin stil. Anneli Wester är också 
kvinnan som går sina egna vägar i 
sökandet på ekonomisk hjälp. 

I samband med expedition Muztagh 
Ata genomförde Anneli Wester den 
högsta solobestigning en svensk gjort 
i alpin stil. 

Hon vann tillbaka livet 
genom att bestiga berg 

Dessutom slog hon världsrekord i 
topptältning.

– Jag bestiger berg för att jag tyck-
er om det. Jag tycker om att klura ut 
hur jag behöver göra och tänka för att 
klara det, och att rocka med livet där 
uppe, säger Anneli.

–  Men rekorden är inte viktiga. Re-
kord handlar om prestation och det är 
inget jag går igång på. Det är så viktigt 
för mig att jag tatuerat in texten ”fuck 
world record, life rules” på armen. 

Att uppfylla äventyr på mytom-

spunna berg är inte särskilt billigt, 
men enligt 2011 års kvinnliga äventy-
rare ”behöver det inte kosta skjortan”. 

– De flesta åker med organiserade 
turer och det kan vara hutlöst dyrt, 
men jag fixar det mesta själv så det 
blir inte så kostsamt. 

– Däremot tänker jag långsiktigt 
med ”sponsorarbetet”. I framtiden 
kan det kanske bli en angenäm in-
komstkälla.

Under den senaste expeditionen an-
vände hon sin kreativa sida och sålde 

metrar på berget för tio kronor styck. 
– Alla fick egna metrar, och beroen-

de på hur många man köpt fick man 
även andra grejer; exempelvis namnet 
på mitt tält. Sedan lottade jag ut gre-
jer på metrarna från mina sponsorer, 
berättar Anneli.

hur skulle du beskriva dig själv som 
varumärke?

– Jag kör mitt eget race, gör det jag 
gillar och tänker inte bara utanför 
boxen – utan jag lever snarare utanför 
boxen. Jag är bra på det jag gör i ber-
gen. Att tälta ensam på de höjderna 
utan camps eller bärare och utan syr-
gas, det är hardcore. Dessutom för-
mår jag dela med mig av mig själv och 
mitt liv på ett unikt sätt i sociala me-
dier. Det fångar vanligt folk, inte bara 
äventyrsintresserade. 

Hennes comeback i livet har annars 
kanske störst betydelse i varumär-
kesbyggandet. I tonårsbagaget finns 
övergrepp som resulterade i självska-
debeteende, vilket i sin tur resultera-
de i ännu fler övergrepp från sjukvår-
den. Svårt invalidiserad både fysiskt 
och mentalt har hon i dag inte bara 
världsrekord i bergen – utan även en 
juristexamen och förmår njuta av livet 
mer än de flesta.

Nu drömmer Anneli Wester om att 
tälta på toppen av ett 8 000-meters-
berg, varför inte på Cho Oyu. En ex-
pedition dit skulle gå på ungefär 60 
000 kronor, exklusive mat och utrust-
ning. 

– Precis bredvid Cho Oyu ligger 
Everest. Tänk att dansa där uppe i 
solnedgången med Everest i bakgrun-
den!                                 

 text: henrIk lennGren

sara algotsson och lisa nordén har 
stärkt sina varumärken.lisas skor är specialtillverkade av 

asics.

erik nystedt

roland johansson

Tänk att 
dansa där 
uppe i 
solned-
gången 
med 
Everest 
i bak-
grunden
AnneLi WeSter

anneli wester fixar det mesta 
själv och tror att sponsring kan 
bli en angenäm inkomstkälla i 
framtiden.
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Leif Nilsson vill ena Sverige med ett OS
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PORTRÄTTET

När började Göteborg identifi era sig 
som en evenemangsstad?
– Du får gå tillbaka till Jubileums-
utställningen 1923, då Liseberg och 
Mässan byggdes, och politikerna be-
stämde sig för att satsa på turism och 
kongresser. Andra viktiga politiska be-
slut är när Ullevi kom till inför Fot-
bolls-VM 1958 och Scandinavium 
1971.

Vid vilken tidpunkt blev satsningen 
strategisk?
– 1991 när man bildade Göteborg 
& Co var det en tydlig markering att 
man skulle satsa strategiskt på evene-
mang och turism. Kommunen och 
branschen blev ägare och satte sig till-
sammans uppbackad av en bred poli-
tisk samverkan och med hela näringen 
i ryggen. Det var efter att Göran Jo-
hansson (S) och Lars-Åke Skager (M) 
gjort upp och ville samordna nyckel-
aktörerna. På 1980-talet kunde inte 
cheferna på Liseberg, Svenska Mäss-
san och Scandinavium sitta i samma 
rum, det var sådan konkurrens och 
prestige.

Vad betydde Friidrotts-VM 1995?
– Det var under VM vi fi ck ihop hela 
stan, alla fann sina roller och vi ut-
vecklade en bra organisation som Gö-
teborg lever på än idag. Det var ock-
så då vi gjorde Kalaset i stort format 
för första gången och blev den första 
Fan-Zonen, som numera fi nns vid 
alla stora evenemang. Egentligen var 
vi för små, men Göteborg är optimal i 
att vara en kompakt stad med arenor, 
hotell och centrum inom tio minuters 
gångväg. Det är en av våra stora kon-
kurrensfördelar.

Ni var en tight kärna av drivande 
personer, vilken var din roll?
– Det var Bengt Gabrielli, Got Event, 
Mats Wedin, Liseberg, Lennart Man-
kert, Svenska Mässan, Lennart Olaus-
son, Business Region, Claes Bjerkne 
på Göteborg & Co där jag var evene-
mangschef. Min förmåga låg i att jag 
hade en massa idéer och väntade på 
att fönster skulle öppna sig, och när 
möjligheterna uppstod var jag snab-
bast att utnyttja dessa och kunde ska-
pa saker som var bra för helheten. Det 
fanns en intern energi där alla ville 
vara bäst i klassen.

– Vår bransch genomgår en stor ut-
veckling och förändring. Alla måste 
utveckla sig, även Göteborg & Co. 
När Göteborg nu tar fram en ny stra-
tegi kommer det bli förändringar. 
Sammansättningen av aktörer kom-
mer se annorlunda ut när den kom-
munala kakan kommer bli mindre. Då 
måste de kommersiella aktörerna bli 
bättre och ta ett större ansvar. 

– Göteborg står också inför nästa 
stora politiska beslut. Visst har man 
byggt nya Gamla Ullevi, men inget 
stort strategiskt beslut som om man 
ska bygga en helt ny stor arena eller 
inte.

Hur påverkar de kommunala mut-
skandalerna på kort och lång sikt?
– Det blir ett hack i skivan och mentalt 
jobbigt på kort sikt, men på längre sikt 
kommer man jobba sig ur formsvack-
an. Evenemang handlar om samver-
kan, oavsett stad.

Tycker du att evenemangsbranschen 
är etablerad som en näring?
– Ja, under Besöksforum i februari 
berättade Annie Lööf att turism- och 
evenemangsindustrin ska ses som en 
basnäring. Turistnäringen genererade 
ifjol 162 000 heltidsjobb och hade ett 
exportvärde på 87 miljarder kronor, 
vilket är mer än fordonsindustrin.

Vilka förutsättningar har Sverige 
som evenemangsland?
– Sverige har nu fyra bra evenemangs-
regioner. Stockholm har lagt sin stra-
tegi, Malmö etablerade sig genom att 
få Eurovision Song Contest och Göte-
borg är en kreativt ledande motor. Det 
fi nns också ett stort kunnande i Åre 
och Östersund. Bakom dessa fyra sto-
ra fi nns det ytterligare fl er andra starkt 
växande regionala destinationer som 
exempelvis Växjö och Halmstad

Nästa steg i utvecklingen?
– Nu gäller det att få ihop det natio-
nellt och jobba med en evenemangs-
tablå för hela Sverige. Jag tycker att vi 
ska söka ett par stora internationella 
evenemang som ett Vinter-OS eller 
Fotbolls-EM och använda den sam-
lade kompetens som fi nns i alla re-

gioner. Det gäller ett få en nationell 
samling kring ett evenemang med 
Stockholm som huvudort i samar-
bete med övriga regioner kopplat till 
större planerade nationella infrastruk-
turprojekt. 

RF har gått ut och sagt att man inte 
primärt siktar på ett OS.
– Vi måste satsa på de stora prestige-
evenemangen, annars tappar du ner-
ven i satsningen. I Göteborg hade vi 
Boule-SM fem år på raden på Heden, 
men det hade inte fungerat om vi inte 
hade haft ett megaevenemang vart 
femte eller tionde år.

Vad kan man lära av kandidaturen 
för Fotbolls-EM 2016?
– Frågan är om vi inte var för entusi-
astiska och drev på lite för hårt själ-
va. Regeringen kanske skulle sagt ett 
tydligare nej, men vi kanske inte hel-
ler ville lyssna på signalerna som kom. 
Knäckfrågan blev vad arvet skulle bli 
med arenorna efter evenemanget, på 
den punkten måste vi bli duktigare. 
Sedan ska man börja tidigare än vad 
vi gjorde.

Mäts det tillräckligt bra 
i branschen?
– Vi i branschen har vart lite slarviga 
och vårdslösa när vi uttryckt siffror 
om turismekonomiska effekter. Jag 
föredrar stabilare mått som gästnät-
ter och arbetstillfällen. Kunskapen 
att mäta fi nns, men branschen måste 
samlas kring ett mått för turismeko-
nomiska effekter.

Du sitter numera som styrelseord-
förande för STCC, hur ska ni möta 
framtiden?
– STCC jobbar väldigt hårt med att 
utveckla nya arenor. Vi stänger fl yg-
platsen i Östersund och gör om den 
till en motorbana vilket bara har gjorts 
i USA. Vi bygger om Solvalla för att ge 
Stockholm ett stort motorrace. Mobi-
la läktare och utnyttjandet av befi nt-
liga arenor kombinerat med nya typer 
av evenemang som utomhusmatcher 
i ishockey är framtiden. 

TEXT JOHAN THORÉN

Sverige 
har nu 
fyra bra 
evene-
mangs-
regioner
LEIF NILSSON

Med Göteborg & Co i back-
spegeln har evenemangsbyg-
garen lyft blicken. Under två 
decennier sprang Leif Nilsson 
snabbast med sin idéportfölj 
i 031-området. Allt handlade 
om att sätta sitt Göteborg på 
kartan som evenemangssta-
den. Nu vill han ena Sverige 
som evenemangsnation med 
”nya grajer” under sin devis: 
”Du kan inte gnälla dig till god 
stämning”.

Med Göran Johansson som ledaren.
– Ja, Göran har haft en helt avgöran-
de betydelse. Genom att han var en 
sådan stark ledare och personlighet 
påverkades många beslut av Göran. 
Men vi var ett team av starka indivi-
der och då krävs ett starkt ledarskap.

Finns det några dolda hjältar som 
gjort stora insatser i skymundan?
– Du har ett tiotal kommunala tjäns-
temän, där Eva-Britt Andersén på tra-
fi ken är en som alltid brunnit för frå-
gorna och löst problem.

Har evenemangssatsningen någon 
gång varit ifrågasatt?
– Det har alltid varit en diskussion 
och politisk debatt i media om huru-
vida man ska satsa massa pengar på 
evenemang som exempelvis Kalaset, 
men satsningen har aldrig varit ifråga-
satt på djupet. Under de här dryga 20 
åren har Göteborg haft en kontinuer-
lig tillväxt av antalet gästnätter.

Fick ni kraft av att Stockholm aldrig 
kom till skott?
– När vi var som bäst hade vi en 
enorm intern kraft som fi ck energi 
av att Stockholm och andra inte fi ck 
ihop det.

Göteborg & Co har länge varit ett 
föregångsexempel, vad händer nu?

FAKTA LEIF NILSSON
Ålder: 63 år.

Karriär: Marknadschef på NCC, evene-
mangschef och senare vd på Göteborg & 
Co. Numera rådgivare och styrelseproffs: 
STCC, Noas Ark, Ostindiefararen, Dunross 
m.fl .

Familj: Gift och två barn.

Bor: Centrala Göteborg.

Intressen: Upplevelser.

Favoritupplevelse: Morgonbadet på 
sommaren.

Favoritlag: IFK Göteborg och Frölunda 
Indians.

Favoritarena: Sverige

Favoritevenemang: När jag spelar 
hockeybockey med ett gäng gubbar i 
Frölundaborg.

Devis: ”Du kan inte gnälla dig till en god 
stämning”.

Leif Nilsson har tillsammans med Göran Johansson varit en 
drivande kraft bakom Göteborg som destination och för att 
hela evenemangs- och turismbranschen blivit en näringsgren. 
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ARESADELN.SE

Fjällguiden Business TOMTER/BOENDE

ÅRE SADELN också kallat Västra Björnen, 
är ett nytt område som skall ge Åre 4 000 
nya bäddar. Tillsammans med SkiStar har 
markägarna exploaterat marken för att skapa 
en boendemiljö i samspel med natur och skid-
område.

– Det är ett unikt samarbete med höga 
ambitioner och ett gemensamt åtagande att 
skapa ett fantastiskt område där vi nu säljer och 
bebygger fjällvärldens bästa tomter, säger Ulrika 
Nyström från Åre Sadelns marknadsgrupp.

SkiStar satsar stort för att tillfredsställa 
kräsna skidåkare med både längre, bredare 
och bättre pister i Åre Sadeln. Utbyggnaden 
sker i etapper och när allt är klart finns både 

På några års sikt kommer det att � nnas 15 000 nya bäddar i Åre. Åre Sadeln 
är bara ett av � era intressanta projekt. Vi kommer också att se nya liftar och 
nedfarter för att merparten av tomterna skall ha ski-in ski-outläge.

nya och förbättrade nedfarter som binder 
samman Björnen med centrala Åre och ett hel-
automatiskt snöläggningssystem och mycket 
av det är redan på plats.

– Vi fick precis i dagarna klartecken från 
myndigheterna för de planerade moderna 
kopplingsbara stolsliftarna i Högåsen/Sadeln 
och Tott/Fjällgårdsområdet, meddelar Niclas 
Sjögren-Berg, destinationschef  på SkiStar i Åre.

I Åre Sadeln har man först planerat för 
skidåkningen och därefter gjort plats för 
boende mitt i skidområdet. Det gör att alla 
tomter får ski-in ski-outläge med närhet till 
både de nya carvingbackarna i Sadeln, de 
tuffare branterna och utmaningarna i Åre 

I Åre råder nybyggaranda

och de familjevänliga svängarna i Björnen.
– I Åre Sadeln erbjuds både färdiga lägen-

heter och enskilda tomter där fjällhusdrömmen 
kan förverkligas. Att investera i Åre Sadeln är 
inte bara en god investering för framtiden utan 
lika mycket en investering i välbefinnande, 
aktiv fritid och vila idag och hela året om. 
Bättre än så här blir det knappast, avslutar 
Ulrika Nyström.

NAMNET SÄGET ALLT! I södersluttning 
fem minuter från Åre by finns ett smultron-
ställe som fram till nu legat dolt för omvärlden 
omhuldat av fjällets natursköna prakt. Lake 
View har ett drömläge med Åresjön i fonden, 
200 meter till liften och livsmedelsbutik bortan-
för kröken. Timmerhusen som skall byggas 
här går heller inte av för hackor. 

– Lake View är beläget på höjden med 
milsvid utsikt över Åresjön. Tillsammans med 
Forsgrens Timmerhus erbjuder vi ett fjäll-
boende av absolut högsta kvalitet. Fritidshus 
eller permanentbostad – det är upp till köparna, 
säger Andreas Rutili, vd på Magnolia Bostad 
som står bakom exploateringen. 

Läget på väg upp till Björnens liftsystem 
betyder att det är nära till såväl after ski som 
elljusspår och natur. Långtgående planer 
finns på en ridanläggning, lekplats, gondollift 

Fjällguiden Business återkommer i Sport & Affärer Nr 3 (oktober). Då tittar vi 
närmare på fl er intressanta projekt i fjällvärlden.
Fjällguiden fi nns också som årligt återkommande magasin med massdistribution 
i fl era morgontidningar och på publika platser, till exempel på turistbyråer, väg- 
och fjällkrogar, hotell och i köpcentrum. Fjällguiden fi nns även som e-magasin, 
bland annat på www.snorapporten.se och www.sverigeresor.se. 
Fjällguiden 2013 är ute i etern i november.
För mer information: kontakta Pär Fischerström på par.fi scherstrom@provisa.se

samt köpcentrum vid stora vägen.
Lake View består av 16 tomter med olika 

fastigheter varav 12 parhustomter och fyra 
styckehustomter. Allt detta omringas av åker-
mark som enligt plan begränsar nybyggnation

OM VI FÖRFLYTTAR OSS till andra delar 
av Åre hittar vi fler intressanta projekt. 
Årevägen som ingår i Björn Dählies växande 
Åreengagemang består av fyra hus med 61 
lägenheter och cirka 1 000 kvm kontors-
lokaler centralt belägna alldeles nedanför 
Åre Torg.

– Projektet rullar på som det ska. För att 
datum för byggstart skall kunna fastställas 
måste ytterligare ett antal lägenheter tecknas, 
säger Per Bergfors, mäklare på Fastighetsbyrån. 

Lake Lodge skall ligga vid Draklanda all-
deles intill Åresjöns strand och strax nedanför 
VM8:an.

– Det sjönära läget är fantastiskt och vi 
projekterar det för 19 lägenheter. Försäljningen 
startar nu i mars, byggstart planeras till som-
maren och inflyttning sker under 2014, säger 
Lars Hedström som förutom Lake Lodge driver 
Skysport med skärmflygning på programmet.

LÄS MER PÅ aresadeln.se, lakevieware.se, 
arevagen.se, lakelodgeare.com

Fjä
llto

mter fi
nnes!

Villor och fritidshus i
original

värmetimmer

www.forsgrenstimmerhus.se
0243-21 72 00

Text: Pär Fischerström



4

Leif Nilsson vill ena Sverige med ett OS

ANNONS     HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA     ANNONS

PORTRÄTTET

När började Göteborg identifi era sig 
som en evenemangsstad?
– Du får gå tillbaka till Jubileums-
utställningen 1923, då Liseberg och 
Mässan byggdes, och politikerna be-
stämde sig för att satsa på turism och 
kongresser. Andra viktiga politiska be-
slut är när Ullevi kom till inför Fot-
bolls-VM 1958 och Scandinavium 
1971.

Vid vilken tidpunkt blev satsningen 
strategisk?
– 1991 när man bildade Göteborg 
& Co var det en tydlig markering att 
man skulle satsa strategiskt på evene-
mang och turism. Kommunen och 
branschen blev ägare och satte sig till-
sammans uppbackad av en bred poli-
tisk samverkan och med hela näringen 
i ryggen. Det var efter att Göran Jo-
hansson (S) och Lars-Åke Skager (M) 
gjort upp och ville samordna nyckel-
aktörerna. På 1980-talet kunde inte 
cheferna på Liseberg, Svenska Mäss-
san och Scandinavium sitta i samma 
rum, det var sådan konkurrens och 
prestige.

Vad betydde Friidrotts-VM 1995?
– Det var under VM vi fi ck ihop hela 
stan, alla fann sina roller och vi ut-
vecklade en bra organisation som Gö-
teborg lever på än idag. Det var ock-
så då vi gjorde Kalaset i stort format 
för första gången och blev den första 
Fan-Zonen, som numera fi nns vid 
alla stora evenemang. Egentligen var 
vi för små, men Göteborg är optimal i 
att vara en kompakt stad med arenor, 
hotell och centrum inom tio minuters 
gångväg. Det är en av våra stora kon-
kurrensfördelar.

Ni var en tight kärna av drivande 
personer, vilken var din roll?
– Det var Bengt Gabrielli, Got Event, 
Mats Wedin, Liseberg, Lennart Man-
kert, Svenska Mässan, Lennart Olaus-
son, Business Region, Claes Bjerkne 
på Göteborg & Co där jag var evene-
mangschef. Min förmåga låg i att jag 
hade en massa idéer och väntade på 
att fönster skulle öppna sig, och när 
möjligheterna uppstod var jag snab-
bast att utnyttja dessa och kunde ska-
pa saker som var bra för helheten. Det 
fanns en intern energi där alla ville 
vara bäst i klassen.

– Vår bransch genomgår en stor ut-
veckling och förändring. Alla måste 
utveckla sig, även Göteborg & Co. 
När Göteborg nu tar fram en ny stra-
tegi kommer det bli förändringar. 
Sammansättningen av aktörer kom-
mer se annorlunda ut när den kom-
munala kakan kommer bli mindre. Då 
måste de kommersiella aktörerna bli 
bättre och ta ett större ansvar. 

– Göteborg står också inför nästa 
stora politiska beslut. Visst har man 
byggt nya Gamla Ullevi, men inget 
stort strategiskt beslut som om man 
ska bygga en helt ny stor arena eller 
inte.

Hur påverkar de kommunala mut-
skandalerna på kort och lång sikt?
– Det blir ett hack i skivan och mentalt 
jobbigt på kort sikt, men på längre sikt 
kommer man jobba sig ur formsvack-
an. Evenemang handlar om samver-
kan, oavsett stad.

Tycker du att evenemangsbranschen 
är etablerad som en näring?
– Ja, under Besöksforum i februari 
berättade Annie Lööf att turism- och 
evenemangsindustrin ska ses som en 
basnäring. Turistnäringen genererade 
ifjol 162 000 heltidsjobb och hade ett 
exportvärde på 87 miljarder kronor, 
vilket är mer än fordonsindustrin.

Vilka förutsättningar har Sverige 
som evenemangsland?
– Sverige har nu fyra bra evenemangs-
regioner. Stockholm har lagt sin stra-
tegi, Malmö etablerade sig genom att 
få Eurovision Song Contest och Göte-
borg är en kreativt ledande motor. Det 
fi nns också ett stort kunnande i Åre 
och Östersund. Bakom dessa fyra sto-
ra fi nns det ytterligare fl er andra starkt 
växande regionala destinationer som 
exempelvis Växjö och Halmstad

Nästa steg i utvecklingen?
– Nu gäller det att få ihop det natio-
nellt och jobba med en evenemangs-
tablå för hela Sverige. Jag tycker att vi 
ska söka ett par stora internationella 
evenemang som ett Vinter-OS eller 
Fotbolls-EM och använda den sam-
lade kompetens som fi nns i alla re-

gioner. Det gäller ett få en nationell 
samling kring ett evenemang med 
Stockholm som huvudort i samar-
bete med övriga regioner kopplat till 
större planerade nationella infrastruk-
turprojekt. 

RF har gått ut och sagt att man inte 
primärt siktar på ett OS.
– Vi måste satsa på de stora prestige-
evenemangen, annars tappar du ner-
ven i satsningen. I Göteborg hade vi 
Boule-SM fem år på raden på Heden, 
men det hade inte fungerat om vi inte 
hade haft ett megaevenemang vart 
femte eller tionde år.

Vad kan man lära av kandidaturen 
för Fotbolls-EM 2016?
– Frågan är om vi inte var för entusi-
astiska och drev på lite för hårt själ-
va. Regeringen kanske skulle sagt ett 
tydligare nej, men vi kanske inte hel-
ler ville lyssna på signalerna som kom. 
Knäckfrågan blev vad arvet skulle bli 
med arenorna efter evenemanget, på 
den punkten måste vi bli duktigare. 
Sedan ska man börja tidigare än vad 
vi gjorde.

Mäts det tillräckligt bra 
i branschen?
– Vi i branschen har vart lite slarviga 
och vårdslösa när vi uttryckt siffror 
om turismekonomiska effekter. Jag 
föredrar stabilare mått som gästnät-
ter och arbetstillfällen. Kunskapen 
att mäta fi nns, men branschen måste 
samlas kring ett mått för turismeko-
nomiska effekter.

Du sitter numera som styrelseord-
förande för STCC, hur ska ni möta 
framtiden?
– STCC jobbar väldigt hårt med att 
utveckla nya arenor. Vi stänger fl yg-
platsen i Östersund och gör om den 
till en motorbana vilket bara har gjorts 
i USA. Vi bygger om Solvalla för att ge 
Stockholm ett stort motorrace. Mobi-
la läktare och utnyttjandet av befi nt-
liga arenor kombinerat med nya typer 
av evenemang som utomhusmatcher 
i ishockey är framtiden. 

TEXT JOHAN THORÉN

Sverige 
har nu 
fyra bra 
evene-
mangs-
regioner
LEIF NILSSON

Med Göteborg & Co i back-
spegeln har evenemangsbyg-
garen lyft blicken. Under två 
decennier sprang Leif Nilsson 
snabbast med sin idéportfölj 
i 031-området. Allt handlade 
om att sätta sitt Göteborg på 
kartan som evenemangssta-
den. Nu vill han ena Sverige 
som evenemangsnation med 
”nya grajer” under sin devis: 
”Du kan inte gnälla dig till god 
stämning”.

Med Göran Johansson som ledaren.
– Ja, Göran har haft en helt avgöran-
de betydelse. Genom att han var en 
sådan stark ledare och personlighet 
påverkades många beslut av Göran. 
Men vi var ett team av starka indivi-
der och då krävs ett starkt ledarskap.

Finns det några dolda hjältar som 
gjort stora insatser i skymundan?
– Du har ett tiotal kommunala tjäns-
temän, där Eva-Britt Andersén på tra-
fi ken är en som alltid brunnit för frå-
gorna och löst problem.

Har evenemangssatsningen någon 
gång varit ifrågasatt?
– Det har alltid varit en diskussion 
och politisk debatt i media om huru-
vida man ska satsa massa pengar på 
evenemang som exempelvis Kalaset, 
men satsningen har aldrig varit ifråga-
satt på djupet. Under de här dryga 20 
åren har Göteborg haft en kontinuer-
lig tillväxt av antalet gästnätter.

Fick ni kraft av att Stockholm aldrig 
kom till skott?
– När vi var som bäst hade vi en 
enorm intern kraft som fi ck energi 
av att Stockholm och andra inte fi ck 
ihop det.

Göteborg & Co har länge varit ett 
föregångsexempel, vad händer nu?

FAKTA LEIF NILSSON
Ålder: 63 år.

Karriär: Marknadschef på NCC, evene-
mangschef och senare vd på Göteborg & 
Co. Numera rådgivare och styrelseproffs: 
STCC, Noas Ark, Ostindiefararen, Dunross 
m.fl .

Familj: Gift och två barn.

Bor: Centrala Göteborg.

Intressen: Upplevelser.

Favoritupplevelse: Morgonbadet på 
sommaren.

Favoritlag: IFK Göteborg och Frölunda 
Indians.

Favoritarena: Sverige

Favoritevenemang: När jag spelar 
hockeybockey med ett gäng gubbar i 
Frölundaborg.

Devis: ”Du kan inte gnälla dig till en god 
stämning”.

Leif Nilsson har tillsammans med Göran Johansson varit en 
drivande kraft bakom Göteborg som destination och för att 
hela evenemangs- och turismbranschen blivit en näringsgren. 

Svenska Golfpärlor Business RESORT/BOENDE/KONFERENS

TRENDEN KOMMER ursprungligen 
från USA, där man länge och med stor 
framgång byggt semesterkoncept kring gol-
fanläggningarna.Många anser att resorten 
inte bara är en trend utan en nödvändighet 
för de svenska golfklubbarnas överlevnad. 

– Att bara driva en golfbana är inte längre 
särskilt lönsamt. Golf  idag måste vara snabbt 
och tillgängligt, och intresset har svalnat lite. 
Då gäller det att hitta andra lösningar och jag 
tror att Sverige börjar vakna nu, säger Peter 
Nyberg som är vd på Golf  Resort Develop-
ment och klubbdirektör på Mauritzberg vid 
Bråviken och nära Norrköping.

TANKEN MED EN golfresort är att där ska 
finnas allt du behöver på din semester. Du ska 
i princip inte behöva lämna anläggningen. 
För att det ska bli möjligt är det viktigt att 
resorten består av mer än bara golf.

– Det måste finnas en suverän golfbana 
såklart, men utöver det är golfen mest där 
som en vacker utsikt från köksfönstret, säger 
Peter Nyberg lite skämtsamt. 

– Tänk dig att Kolmården bara skulle 
ha ett delfinarium, ingenting mer. Ganska 
tråkigt, eller hur? Tänk sen att det också 
skulle finnas flera hundra andra delfinarier 
runt om i landet. Det säger sig självt att det 
inte funkar. Där har vi läget med Sveriges 
golfbanor idag kan man säga, många golf-

Trenden är tydlig – resorten har gjort entré i Sveriges gol� andskap. 
Men är den här för att stanna? Och vad krävs för att lyckas i ett allt tu� are 
golfklimat. Vi har låtit två experter förklara läget, berätta om konceptet 
och titta in i framtiden. 

banor strävar dessutom efter att vara så lika 
varandra som möjligt och slutresultatet blir 
att man inte klarar av att leverera mer än 
bara en medioker plats att slå golfbollar på. 

Därför tror Peter Nyberg på mervärden. 
På Mauritzberg är arbetet med att bygga en 
av Sveriges största golfresorts i full gång. 
Här har redan cirka 60 tomter sålts och 33 
hus står klara. En liten resort har vuxit fram, 
och planen är att det så småningom ska finnas 
220-230 hus här. 

– Vi öppnade förra året och beräknar att 
om två år kommer Mauritzberg att ligga i 
topp. Vi erbjuder våra gäster så mycket mer 
än bara fantastisk golf, till exempel slottet, en 
gourmetrestaurang, en bistro, vinprovningar, 
tennis, cyklar, lerduveskytte och båtplatser. 
Alla i familjen kanske inte vill spela golf, då 
måste man erbjuda andra aktiviteter.

Precis i linje med vad den svenska golf-
marknaden kräver i framtiden. 

– De anläggningar som ligger nära en 
storstad och som erbjuder störst variation 
kommer att klara sig bäst om jag får sia, 
säger Peter. 

EKERUM PÅ ÖLAND är en av Sveriges 
äldsta golfresorts och startade redan för 20 år 
sedan. Här gör man just nu en miljardsatsning 
på boende och upplevelser, med restaurang, 
spa, konsthall och en mängd nöjesytor. 200 

Golfresorten 
– allt det du behöver på din semester

fristående villor ska byggas och 100 radhus. 
Parallellt med Ekerums expansion skall 

det också investeras stort på  PGA of  Sweden 
National i Bara utanför Malmö. Bland det som 
projekteras finns hus för 800 boende, hotell med 
350 rum och Nordens största äventyrsbad, in-
vesteringar som lär uppgå till över fem miljarder 
kronor på några års sikt.

– Många i golfvärlden tycker att golf, boende 
och mat är allt som behövs på en anläggning. 
Lite krasst kan man väl säga att det är dit 
golfsverige är på väg. Det är lite snävt och jag 
tror att det behövs mer än så, menar Magnus 
Lagerlöf  som är vd på Ekerum Golf  & Resort. 

Med 45 hål och över 30 000 greenfee-
ronder per år är Ekerum redan idag en av de 
största golfanläggningarna i Sverige. Magnus 
tror dock att för att en golfresort ska lyckas i 
längden måste man börja satsa mer på resort-
delen och mindre på golfdelen. 

– Självklart är det viktigt att ha en bana i 
toppklass. Vår bana har aldrig varit i bättre 
skick. Men jag tror att vi har så mycket mer att 
ge, jag tror på Öland som destination. Också 
partnern till den som spelar golf  ska trivas här 
och ha massor att se och uppleva. Lite som i 
fjällen. För mig är det självklart att de anlägg-
ningar som ser den större bilden är de som 
kommer att blomstra, säger Magnus Lagerlöf. 

JÄMFÖRELSEN MED fjällen är inte konstig, 
både Ekerum och PGA har ägare med stor 
erfarenhet från fjällindustrin. På Ekerum är 
bröderna Eklöf  (Stadium) ägare tillsammans 
med bröderna Paulsson (PEAB). De bägge 
brödraparen är också stora ägare till PGA-
anläggningen. I fjällen har de flera gemensamma 
projekt, till exempel Experium i Lindvallen, 
Sälen. Det finns onekligen många gemensamma 
nämnare mellan fjäll- och golfindustrin. 

Golfpaket 2013
Boka boende och starttid med 

ett enda samtal! Uppskattade, 

välutrustade och prisvärda golf-

stugor för självhushåll med plats 

för 4 personer. 100 till första tee.

Tomter och hus till salu, bo precis 

vid golfbanan på Sveriges största 

Golf Resort!

Greenfee – extra bra pris efter  

kl 15 söndag–fredag.

Välkommen till 

Burvik – en golf-

pärla i Sverige och 

Roslagstraktens 

bästa golfbana.*

*enl Svensk Golf & Golf Digest

www.burvik.se 

0174-430 60

Tio svenska golfresorts:
•  PGA of Sweden National, Bara (Skåne)     www.pgaswedennational.se
•  Barsebäck Resort (Skåne)                          www.barsebackresort.se
•  Woodlands CC, Örkelljunga (Skåne)          www.woodlands.se             
•  Ekerum Golf & Resort (Öland) www.ekerum.com
•  Maurizberg, Vikbolandet (Östergötland) www.mauritzberg.se
•  Åda G&CC, Trosa (Sörmland)  www.adagods.se
•  Kallfors, Järna (Sörmland)                          www.kallfors.com
•  Vidbynäs, Nykvarn (Sörmland)  www.vidbynasgolf.se
•  Fågelbro G&CC, Värmdö (Uppland)      www.fagelbrogolf.se
•  Burvik, Knutby (Uppland)   www.burvik.se 

Svenska Golfpärlor Business återkommer i Sport & Affärer Nr 2 (juni).
Då fortsätter bevakningen av svenska golfresorts.
Svenska Golfpärlor fi nns också som årligt återkommande magasin med distribution 
på över 600 publika platser, samt som e-magasin på www.golfpaket.com.
Svenska Golfpärlor 2013 börjar distribueras i slutet av april.
För mer information kontakta Pär Fischerström på par.fi scherstrom@provisa.se

 Mauritzberg erbjuder sina gäster mycket mer än bara golf, till exempel slottet, en 
gourmetrestaurang, en bistro, vinprovningar, tennis, cyklar, lerduveskytte och båtplatser.

På Ekerum på Öland gör man just nu en miljardsatsning på boende och 
upplevelser, med restaurang, spa, konsthall och en mängd nöjesytor.

Text: Linda Eriksson

bomässa
17 mars på kallfors golfklubb

läs mer på www.kallforsnorra.se
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A renastaden i Växjö är ett komplett idrottsområde med helt nya 
tävlingsarenor för fotboll, ishockey, innebandy, friidrott och gymnastik.

Här finns sedan tidigare flera utomhusanläggningar och inomhusarenor 
för fotboll, friidrott, squash, badminton, boule, curling och konståkning.

Inom ramen för ett High Performance Center skapas ett tränings- och  
utbildningscenter med fantastiska möjligheter för idrott och andra  
evenemang på nationell och internationell nivå.

High Performance Center

Välkomna till Arenastaden i Växjö

Sveriges bästa idrottsområde  
Välkomna till Arenastaden i Växjö

Sveriges bästa idrottsområde  
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Leif Nilsson vill ena Sverige med ett OS

ANNONS     HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA     ANNONS

PORTRÄTTET

När började Göteborg identifi era sig 
som en evenemangsstad?
– Du får gå tillbaka till Jubileums-
utställningen 1923, då Liseberg och 
Mässan byggdes, och politikerna be-
stämde sig för att satsa på turism och 
kongresser. Andra viktiga politiska be-
slut är när Ullevi kom till inför Fot-
bolls-VM 1958 och Scandinavium 
1971.

Vid vilken tidpunkt blev satsningen 
strategisk?
– 1991 när man bildade Göteborg 
& Co var det en tydlig markering att 
man skulle satsa strategiskt på evene-
mang och turism. Kommunen och 
branschen blev ägare och satte sig till-
sammans uppbackad av en bred poli-
tisk samverkan och med hela näringen 
i ryggen. Det var efter att Göran Jo-
hansson (S) och Lars-Åke Skager (M) 
gjort upp och ville samordna nyckel-
aktörerna. På 1980-talet kunde inte 
cheferna på Liseberg, Svenska Mäss-
san och Scandinavium sitta i samma 
rum, det var sådan konkurrens och 
prestige.

Vad betydde Friidrotts-VM 1995?
– Det var under VM vi fi ck ihop hela 
stan, alla fann sina roller och vi ut-
vecklade en bra organisation som Gö-
teborg lever på än idag. Det var ock-
så då vi gjorde Kalaset i stort format 
för första gången och blev den första 
Fan-Zonen, som numera fi nns vid 
alla stora evenemang. Egentligen var 
vi för små, men Göteborg är optimal i 
att vara en kompakt stad med arenor, 
hotell och centrum inom tio minuters 
gångväg. Det är en av våra stora kon-
kurrensfördelar.

Ni var en tight kärna av drivande 
personer, vilken var din roll?
– Det var Bengt Gabrielli, Got Event, 
Mats Wedin, Liseberg, Lennart Man-
kert, Svenska Mässan, Lennart Olaus-
son, Business Region, Claes Bjerkne 
på Göteborg & Co där jag var evene-
mangschef. Min förmåga låg i att jag 
hade en massa idéer och väntade på 
att fönster skulle öppna sig, och när 
möjligheterna uppstod var jag snab-
bast att utnyttja dessa och kunde ska-
pa saker som var bra för helheten. Det 
fanns en intern energi där alla ville 
vara bäst i klassen.

– Vår bransch genomgår en stor ut-
veckling och förändring. Alla måste 
utveckla sig, även Göteborg & Co. 
När Göteborg nu tar fram en ny stra-
tegi kommer det bli förändringar. 
Sammansättningen av aktörer kom-
mer se annorlunda ut när den kom-
munala kakan kommer bli mindre. Då 
måste de kommersiella aktörerna bli 
bättre och ta ett större ansvar. 

– Göteborg står också inför nästa 
stora politiska beslut. Visst har man 
byggt nya Gamla Ullevi, men inget 
stort strategiskt beslut som om man 
ska bygga en helt ny stor arena eller 
inte.

Hur påverkar de kommunala mut-
skandalerna på kort och lång sikt?
– Det blir ett hack i skivan och mentalt 
jobbigt på kort sikt, men på längre sikt 
kommer man jobba sig ur formsvack-
an. Evenemang handlar om samver-
kan, oavsett stad.

Tycker du att evenemangsbranschen 
är etablerad som en näring?
– Ja, under Besöksforum i februari 
berättade Annie Lööf att turism- och 
evenemangsindustrin ska ses som en 
basnäring. Turistnäringen genererade 
ifjol 162 000 heltidsjobb och hade ett 
exportvärde på 87 miljarder kronor, 
vilket är mer än fordonsindustrin.

Vilka förutsättningar har Sverige 
som evenemangsland?
– Sverige har nu fyra bra evenemangs-
regioner. Stockholm har lagt sin stra-
tegi, Malmö etablerade sig genom att 
få Eurovision Song Contest och Göte-
borg är en kreativt ledande motor. Det 
fi nns också ett stort kunnande i Åre 
och Östersund. Bakom dessa fyra sto-
ra fi nns det ytterligare fl er andra starkt 
växande regionala destinationer som 
exempelvis Växjö och Halmstad

Nästa steg i utvecklingen?
– Nu gäller det att få ihop det natio-
nellt och jobba med en evenemangs-
tablå för hela Sverige. Jag tycker att vi 
ska söka ett par stora internationella 
evenemang som ett Vinter-OS eller 
Fotbolls-EM och använda den sam-
lade kompetens som fi nns i alla re-

gioner. Det gäller ett få en nationell 
samling kring ett evenemang med 
Stockholm som huvudort i samar-
bete med övriga regioner kopplat till 
större planerade nationella infrastruk-
turprojekt. 

RF har gått ut och sagt att man inte 
primärt siktar på ett OS.
– Vi måste satsa på de stora prestige-
evenemangen, annars tappar du ner-
ven i satsningen. I Göteborg hade vi 
Boule-SM fem år på raden på Heden, 
men det hade inte fungerat om vi inte 
hade haft ett megaevenemang vart 
femte eller tionde år.

Vad kan man lära av kandidaturen 
för Fotbolls-EM 2016?
– Frågan är om vi inte var för entusi-
astiska och drev på lite för hårt själ-
va. Regeringen kanske skulle sagt ett 
tydligare nej, men vi kanske inte hel-
ler ville lyssna på signalerna som kom. 
Knäckfrågan blev vad arvet skulle bli 
med arenorna efter evenemanget, på 
den punkten måste vi bli duktigare. 
Sedan ska man börja tidigare än vad 
vi gjorde.

Mäts det tillräckligt bra 
i branschen?
– Vi i branschen har vart lite slarviga 
och vårdslösa när vi uttryckt siffror 
om turismekonomiska effekter. Jag 
föredrar stabilare mått som gästnät-
ter och arbetstillfällen. Kunskapen 
att mäta fi nns, men branschen måste 
samlas kring ett mått för turismeko-
nomiska effekter.

Du sitter numera som styrelseord-
förande för STCC, hur ska ni möta 
framtiden?
– STCC jobbar väldigt hårt med att 
utveckla nya arenor. Vi stänger fl yg-
platsen i Östersund och gör om den 
till en motorbana vilket bara har gjorts 
i USA. Vi bygger om Solvalla för att ge 
Stockholm ett stort motorrace. Mobi-
la läktare och utnyttjandet av befi nt-
liga arenor kombinerat med nya typer 
av evenemang som utomhusmatcher 
i ishockey är framtiden. 

TEXT JOHAN THORÉN

Sverige 
har nu 
fyra bra 
evene-
mangs-
regioner
LEIF NILSSON

Med Göteborg & Co i back-
spegeln har evenemangsbyg-
garen lyft blicken. Under två 
decennier sprang Leif Nilsson 
snabbast med sin idéportfölj 
i 031-området. Allt handlade 
om att sätta sitt Göteborg på 
kartan som evenemangssta-
den. Nu vill han ena Sverige 
som evenemangsnation med 
”nya grajer” under sin devis: 
”Du kan inte gnälla dig till god 
stämning”.

Med Göran Johansson som ledaren.
– Ja, Göran har haft en helt avgöran-
de betydelse. Genom att han var en 
sådan stark ledare och personlighet 
påverkades många beslut av Göran. 
Men vi var ett team av starka indivi-
der och då krävs ett starkt ledarskap.

Finns det några dolda hjältar som 
gjort stora insatser i skymundan?
– Du har ett tiotal kommunala tjäns-
temän, där Eva-Britt Andersén på tra-
fi ken är en som alltid brunnit för frå-
gorna och löst problem.

Har evenemangssatsningen någon 
gång varit ifrågasatt?
– Det har alltid varit en diskussion 
och politisk debatt i media om huru-
vida man ska satsa massa pengar på 
evenemang som exempelvis Kalaset, 
men satsningen har aldrig varit ifråga-
satt på djupet. Under de här dryga 20 
åren har Göteborg haft en kontinuer-
lig tillväxt av antalet gästnätter.

Fick ni kraft av att Stockholm aldrig 
kom till skott?
– När vi var som bäst hade vi en 
enorm intern kraft som fi ck energi 
av att Stockholm och andra inte fi ck 
ihop det.

Göteborg & Co har länge varit ett 
föregångsexempel, vad händer nu?

FAKTA LEIF NILSSON
Ålder: 63 år.

Karriär: Marknadschef på NCC, evene-
mangschef och senare vd på Göteborg & 
Co. Numera rådgivare och styrelseproffs: 
STCC, Noas Ark, Ostindiefararen, Dunross 
m.fl .

Familj: Gift och två barn.

Bor: Centrala Göteborg.

Intressen: Upplevelser.

Favoritupplevelse: Morgonbadet på 
sommaren.

Favoritlag: IFK Göteborg och Frölunda 
Indians.

Favoritarena: Sverige

Favoritevenemang: När jag spelar 
hockeybockey med ett gäng gubbar i 
Frölundaborg.

Devis: ”Du kan inte gnälla dig till en god 
stämning”.

Leif Nilsson har tillsammans med Göran Johansson varit en 
drivande kraft bakom Göteborg som destination och för att 
hela evenemangs- och turismbranschen blivit en näringsgren. 
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sommaren.

Favoritlag: IFK Göteborg och Frölunda 
Indians.

Favoritarena: Sverige

Favoritevenemang: När jag spelar 
hockeybockey med ett gäng gubbar i 
Frölundaborg.

Devis: ”Du kan inte gnälla dig till en god 
stämning”.

Leif Nilsson har tillsammans med Göran Johansson varit en 
drivande kraft bakom Göteborg som destination och för att 
hela evenemangs- och turismbranschen blivit en näringsgren. 

Eget boende vid hav och golfbana
i Mauritzberg!

På Vikbolandet invid Bråvikens strand uppförs nu vackra parhus vid Mauritzberg Golf Club och i naturskön slottsmiljö invid 
Mauritzbergs Slott. Parhusen levereras av TRIVSELHUS i 2-plan i “New England” stil med en invändig area om ca 100 m² och 

säljs i bostadsrättsform. Blivande BRF BIRDIE NR 1 består av 10 parhus fördelade på 5 huskroppar. Två spelrätter ingår.
Pris från 1 890 000 kronor. Månadsavgift ca 2 800 kronor.

bestofhomes.se, info@bestofhomes.se, 070-758 O1 70, O7O-568 76 00
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KröNIKaN

Aktiviteter i idrottens finrum

in relation till idrotten kommer inte främst 
från politik. Utöver eget idrottande på låg 
nivå har det handlat om att sitta i styrelsen 
för AIK Fotboll, driva regionala idrotts-
frågor som landshövding och att vara ord-

förande i Svenska Skidskytteförbundet under tio år.
För min del har det på senare tid rört sig om aktiviteter  

i idrottens finrum – sitta i Riksidrottsstyrelsen och vara  
nationell samordnare mot idrottsrelaterad brottslighet. Att 
då välja krönikörsämnen är inte lätt. Huliganismen väntar 
jag med till 21 mars då mitt slutbetänkande läggs fram. Jag 
har valt ut tre områden som jag själv aktivt arbetar med. 
Gemensamt är att de sätter idrottsrörelsens ideologiska sär-
art under luppen. 

1. Idrottsklubbar – våra nya företagare. 
Ibland tar man sig för pannan när politik och juridik möts. 
Två skilda världar som ibland har att samsas på samma 
planhalva. Ta idrotten som exempel. Över partigränserna 
är viljan i Sverige stark att stötta idrott i olika former. Det-
samma gäller inom EU där man inom europarätten slagit 
fast att idrotten har en särställning.

Som gossen Ruda kommer då EU:s konkurrensrätts-
regler som får sägas vara erkänt tuffa. Det svenska kon-
kurrensverket har en längre tid hävdat att idrotten i detta 
hänseende inte har någon särart. När man arbetar kom-
mersiellt ska organisationsformen inte ha någon betydelse. 
Det har fått verket att släpa idrotten – i detta fall i form av 
Svenska Bilsportförbundet – till domstol. I fyra år och till 
gissningsvis tvåsiffriga miljonbelopp har man trätt i denna 
fråga och i december 2012 kom ett slutligt utslag i Mark-
nadsdomstolen. 

I något förenklad form slår domen fast att idrottsklubbar 
som arrangerar tävlingar med kommersiella inslag är att 
betrakta som företag. Deras rötter i ideell sektor anses sak-
na betydelse liksom tävlingens kommersiella storlek. Fler 
konkurrerande mästerskap borgar för ett bättre utbud och 
vad är det för fel med flera svenska mästare i samma täv-
lingsgren? Detta sista påstående gör jag i provokativt syfte.

Påföljderna om man inte följer konkurrensreglerna i EU 
är inte heller tandlösa. Till exempel kan en styrelsemed-
lem som ertappas drabbas av näringsförbud och personliga  
böter. Hur många ideellt arbetande människor vill utsätta 
sig för den risken?

Draget till sin yttersta konsekvens skulle man kunna tän-
ka sig följande scenario. Två idrottsföreningar i en större 
stad enas om att ordna en turnering i knattefotboll. Man 
bestämmer sig för att under turneringen ska alla ta 20 kr. 
för korv med bröd. De två ”företagen” har då gjort en kar-
tellöverenskommelse och satt den fria konkurrensen ur 
spel. Kan en idrottsförening för övrigt få bidrag från en 
kommun om ett ”konkurrerande företag” blir utan?

Jag medger gärna att jag kanske målar fan på väggen och 

Idrottsrörelsens ideologiska särart sätts under 
luppen i numrets krönika. 

krönikör bJörn erikSSon

m
Idrotten kan med sitt universella språk skapa förståelse män-
niskor och grupper emellan, påpekar Björn eriksson. 

då i mångt och mycket kopierat besöksnäringens strate-
giska tänkande, till exempel vad gäller att skapa attraktiva 
destinationer. Vi vill till exempel utveckla exportmogna 
idrottsdestinationer och utarbeta värderings- och kalkyl-
modeller för bedömning om man ska vara med och ansö-
ka om ett internationellt evenemang eller inte. Analysen 
kommer att bygga på en rad variabler som handlar om allt 
från kostnader, infrastruktur, såsom hotellkapacitet på or-
ten och rätt anläggningar för den specifika idrotten och 
värdet med evenemanget för destinationen. 

 De evenemang vi talar om är i första hand VM, EM, 
världscup och motsvarande liksom internationella idrotts-
kongresser och -konferenser. Grundprincipen är att beslut 
om ett internationellt idrottsevenemang sker mest effek-
tivt utifrån subsidiaritetsprincipen, det vill säga att beslut 
fattas lämpligast på lägsta möjliga nivå. Idrott och besöks-
näring är nu överens om tagen vilket manifesteras av en 
gemensam strategi vi inom kort presenterar. Återstår att få 
regeringen att kliva ombord. Och att vi ska tala om vinst-
delning och riskspridning, inte förlusttäckning!

3. arbete med etnisk mångfald.
De senaste åren har RF publicerat tre FoU-rapporter med 
etnicitet som analys: 

• Idrott och integration – en statistisk undersökning 2010
•  Vilka är idrottens makthavare
• Etnisk mångfald inom svensk elitidrott
Kortfattat visar dessa undersökningar att tjejer som är 

födda utanför Europa är de som i minst utsträckning är 
med i idrotten, invandrare är underrepresenterade både 
som tränare och förtroendevalda samt att det tycks som 
att det inom vissa idrotter fortfarande finns ett glastak för 
invandrare att nå landslag som seniorer.

Mot den bakgrunden är vi några som för idrottsrörel-
sens räkning under det senaste året arbetat med att söka 
ta fram en policy på etnisk mångfald, men kanske fram-
för allt hitta områden där insatser främst måste till. Vi har 
fastnat för fem områden, nämligen följande:

Flickor födda utanför Europa, tränare och ledare, för-
troendevalda och anställda, tävlingsregler, samt ensam-
kommande barn.

Idrotten kan med sitt universella språk spela en viktig 
roll för att öka förståelsen människor och grupper emel-
lan. Influenser från andra kulturer bidrar till en positiv 
utveckling inom den svenska idrotten. Vi har frågan aktu-
ell såväl inom dokument om vår värdegrund som i våra 
stadgar. Det är också tveklöst så att idrott – liksom an-
dra kulturformer – lyckats bättre i praktiska frågor kring 
etnisk mångfald än politiken och näringslivet. Men det 
räcker inte.

Jag har alltför ofta noterat ett svagt intresse för frågan 
hos många företrädare från idrotten. När man är ute och 
pratar om dessa frågor blir anmälningslistorna inte direkt 
fulltecknade. Annat är läget om man är ute och talar om 
huliganerna inom elitidrotten!

Folkrörelsemodellen inom idrottsrörelsen har genom 
seklerna tjänat oss gott men här kan vi – om inget görs 
– bli stående vid vägs ände. Vi måste finna nya arbetsfor-
mer och exempel på detta finns ute i rörelsen. Jag och den 
grupp jag leder kommer garanterat tillbaka i denna fråga 
under RF:s stämma i maj i år! 

att så rigid är knappast Konkurrensverket i sitt tänkande. 
Men faktum kvarstår att de vackra fraserna om idrottens 
särart försvann. Idrottsklubben blev plötsligt ett ”företag”. 
Och det var nog inte riktigt vad politikerna tänkt sig. De 
talar hellre om grundlagsskyddad föreningsrätt!

Detta leder över till en personlig paradox. Jag har före-
slagit i min huliganutredning att så kallade idrotts-AB inte 
ska betala för de poliskostnader som uppstår vid vissa elit-
matcher i bland annat fotboll eftersom i grund och botten 
är det ingen skillnad mellan AIK – som bedriver denna 
verksamhet som ett idrotts-AB – och IFK Göteborg som 
gör motsvarande sak som ideell förening. Det gillar inte re-
geringskansliet. Kommer nu Marknadsdomstolen till min 
undsättning? 

2. internationella idrottsarrangemang. 
I Norden har alla länder mig veterligt en strategi kring in-
ternationella idrottsevenemang, inklusive. Färöarna och 
Grönland. Enda undantaget är Sverige! Alla berörda har i 
denna fråga synder på sitt samvete. 

Vi inom idrotten genom att i tid och otid ränna runt i 
kanslihuset och be om garantier för diverse mästerskap, 
helst med minimal förvarning. Ibland har vi fått hem ar-
rangemang till Sverige utan att ha tänkt igenom de ekono-
miska konsekvenserna av ett genomförande.

Regeringen har syndat genom att i sin regeringsförkla-
ring 2006 lova ett stöd som sedan lyst med sin frånvaro. 
Man har vägrat att se på den potentiella intäktsmassan 
utan helt koncentrerat sig till att undvika utgiftsrisker. Och 
för att försvåra kommunikationen har man spritt ansvaret 
så att fler departement äger frågan utan att någon är hu-
vudansvarig.

Besöksnäringen slutligen har talat om vikten av idrotts-
evenemang men likväl i realiteten ofta valt att ställa sig 
vid sidan av. Man har också stundtals förbisett att det är 
de olika specialidrottsförbunden (SF) som kan få hem ar-
rangemang. Beslut om internationell arrangör på den nivå 
vi talar om tas nämligen – med undantag för OS – alltid 
inom idrottsrörelsen själv.

Inom idrotten har vi nu i en arbetsgrupp som jag och 
Lena Enström från seglingen lett tagit fram en egen stra-
tegi för att åstadkomma en bättre tingens ordning. Vi har 

Prenumerera på Sport & Affärer!
Allt fl er har fått upp ögonen för Sport & Affärer 
som idag uppskattas av idrottsrörelsen, arrangö-
rer och av näringslivet. Vi har gjort oss kända 
genom en gedigen journalistik med ständigt nya 
vinklar och genom våra återkommande och väl 
citerade undersökningar. Många läser oss genom 
att följa Dagens industri och ni kan nu även välja 
att prenumerera på oss separat. 

Som prenumerant får du fyra nummer hem i 
brevlådan, full access till alla undersidor på vår 
sajt www.sportaffarer samt 10% rabatt på semi-
nariedeltagandet till vårt årliga seminarium 
Professionell Idrott. Priset för ett års prenumera-
tion är 500 kr inkl moms.

Välkommen som prenumerant och trevlig läsning!

För- och efternamn

Företag

Org.nr/person.nr

Adress

Postnr.                              Stad

E-post

Frankeras ej

mottagaren

betalar portot

Sport & Affärer

SVARSPOST
20508811
761 20 Norrtälje
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Låt ditt varumärke bli 
en del av upplevelsen.
Vill du synas på de stora arenorna, kontakta oss på isp-sport.se

Nr 4           2012 

www.sportaffarer.se

MATS ÅRJES är ordförande för Svenska 

Skidförbundet och samtidigt VD för 

Skistar. Läs hans krönika på sidan 8.

 Skidkungen

MED SNÖN SOM LEVEBRÖD. Läs om kommunerna 

som lever för vintern. Sid 9, 12 och 13

Peppad arenachef. 

Percy Nilsson laddar 

för ett intensivt 2013.

Läs porträttet. Sid 4-5

HEMMA-VM PÅ IS. Sverige står nästa år som 

värd för två VM turneringar på is. Sid 6 och 17

Vintersport är hett. Vi har kartlagt 

vintersport  förbundens 

sponsrings intäkter. 

Sid 17

Ger skidsporten energi. 

Numrets sponsorprofi l 

är Annika Bränning 

på Vattenfall. Sid 10

som is. Sid 6 och 17
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Nr 2           2012 

www.sportaffarer.se

Gothia Cup. 

Sveriges största 

årliga idrottsev-

enemang större 

än någonsin. Sid 16

Sponsring & 

Event i siffror. 

Niklas Birgetz 

reder ut 
begreppen. Sid 30

N 2012

LÄS ALLT OM SOMMARENS 

IDROTTSEVENEMANG

2Nr 2        

Sid 9–27

LÖPARLEGENDEN SOM TOG 

OS TILL LONDON
Läs Sport & Affärers exklusiva intervju 

med den ödmjuke OS-generalen. Sid 4

OS & Affärer Läs om de kom-

mersiella och kreativa krafterna 

bakom OS-ringarna. Sid 20–23

SM i sponring 

avgjort. Idrotts-

klubbarna som är 

bäst på sponsring. 

Sid 28
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SEMINARIET PROFESSIONELL IDROTT

Nalen, Stockholm

8 oktober 2012

Se hela programmet på sidan 31. Vid frågor: seminarium@sportaffarer.se

Var med när Sveriges främsta idrottskommuner kungörs!



Professionell Idrott
– idrott som motor för regional utveckling –

SVERIGES FRÄMSTA
IDROTTSKOMMUNER 2013

Sport & Affärer:

Preliminärt program Professionell Idrott 2013, 7 oktober i Halmstad

 9.30  Registrering, kaffe och minimässa

10.00 Värdkommunen Halmstad välkomnar och lämnar över ordet till dagens moderator Lennart Ekdal.

  Om kommunernas roll för spontan-, bredd- och elitidrott: Karin Mattsson Weijber, ordförande för RF    
  (Riksidrottsförbundet)
  Kungen och lärjungen, om varumärkesbygget av Göteborg med hjälp av idrott och evenemang: Göran Johansson,  
  fd kommunstyrelsens ordf. i Göteborg och Leif Nilsson, fd vd för Göteborg & Co. Paneldiskussion ledd av Lennart Ekdal
  Från Lillehammer 1994 till Oslo 2022. Om att vinna hem och genomföra ett vinter-OS. 
  Gerhard Heiberg, styrelseledarmot i IOK och chef för IOK:s marknadskommission, var president för organisationskommittén  
  vid OS i Lillehammer 1994 och räknas som en av världens mest infl ytelserika personer inom sport och affärer. 
  Representant från Oslos ansökan 2022 tillkommer.

  Om arbetet med att göra Åre och Östersund till världsledande destinationer inom vintersport, 
  turism och friskvård: Lasse Lindqvist, vd för Peak Innovation.

  Så arbetar Danmark med att utveckla och stötta idrottsevenemang: Lars Lundov, CEO på Sport Event Danmark.

12.00 Lunch, mingel och minimässa

  Idrottskommunen Halmstad – om idrotten som språngbräda för regional utveckling
  Idrott och ledare- hur stora idrottsevenemang blir katalysatorer för långsiktiga effekter - Henry Bengtsson, biträdande  
  kommunchef Halmstads kommun. 2013, ett år fyllt av idrottsfester (Dam-EM i fotboll och SM-veckan), Ann Johansson chef  
  Halmstad Conventionbureau. Högskolans idrottssatsning, rektor Mikael Alexandersson.

  Evenemangsexemplet: O-ringenchefen Mark Baljeu om ett årligt evenemang som ambulerar mellan Sveriges kommuner  
  och som blivit en viktig turistekonomisk motor.

  Arenor som uppförs till stora idrottsevenemang och hur dessa används efter evenemanget, vem får stå för  
  kostnaderna? Jens Alm, analytiker vid Idrottens analysinstitut i Köpenhamn, redogör för sin rapport ”World Stadium Index”

14.20 Kaffe, bensträckare

  De senaste branschsiffrorna och miljötrenden inom sponsring och event: 
  Niklas Birgetz, vd för Sponsring & Eventföreningen.

  Golfsport som motor för regional utveckling: Christer Bergfors, ordföranden för Svenska Golfförbundet om   
  riksperspektivet och Lina Siljegård, projektledare Golfhuvudstaden – om hur golfen gör Halmstads kommun attraktiv för  
  besöksnäringen. Paneldiskussion.
  De rikstäckande ligorna som motorer för regional utveckling: Jörgen Lindgren, vd, Hockeyligan, Mats Enqvist, vd,  
  Svensk Elitfotboll, Linda Wijkström, Generalsekreterare Elitfotboll Dam, Hans von Uthmann, ordförande Svenska Basket- 
  bollförbundet, Peter Gentzel, vd, Svensk Elithandboll 

16.45 Paus, snabb bensträckare

  Fortsättning med....De rikstäckande ligorna som motorer för regional utveckling: Bob Huzell, vd, STCC, (TTA  
  Halmstad) och Per Westling, Generalsekreterare för SVEMO. Paneldiskussion

   Bandy inne eller ute? Kim Fors, Superligan i innebandy och Peter Olsson, Elitserien i bandy. Paneldiskussion 

17.35 Sveriges främsta idrottskommuner 2013 
  Resultatet av Sport & Affärers och Peter Rohmées analys. 
  Prisutdelning: Årets främsta idrottskommun. Årets främsta eventkommun. 
  Årets främsta breddidrottskommun. Årets främsta elitidrottskommun.

18.00  Trevlig avrundning, mingel

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

elitidrotten i din kommun och för dig som arbetar med att vinna 
hem större idrottsevenemang. Vi ser framför oss deltagare från 
kommuner, regioner, idrottsföreningar och förbund samt sponsor- 
och eventföretag. Dagen avslutas med en presentation av Sveriges 
främsta idrottskommuner 2013 med motiveringar och påföljande 
prisutdelning. 

Arrangörer: Sport & Affärer och värdkommunen Halmstad

Plats: Halmstads Teater, Halmstad     Tid: 7 oktober 2013     
Arrangörer: Sport & Affärer i samverkan med Halmstad Kommun 
Pris: 2.950:- exkl. moms. Idrottsföreningar: 1.495:- exkl. moms. Studenter: 495:- exkl. moms, inklusive lunch, kaffe 
och en minimässa på plats. 

För frågor kring seminariet och minimässan: seminarium@sportaffarer.se, www.professionellidrott.se

Seminarium: PROFESSIONELL IDROTT
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I AM MADE OF MORE TODAY
THAN I WAS YESTERDAY.

BETTER YOUR BEST with my.asics.se


