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Sverige vackra vinterland

är det här skrivs singlar äntligen snön ner
över Roslagen och veden sprakar i kaminen. I bakgrunden en spännande OS-match
med våra curlingdamer. Det är snart sportlov och snön är efterlängtad av många. OS
har hittills bjudit på guldskimrande insatser
från våra damer. Vilka ambassadörer Hanna Öberg, Frida Hansdotter och André Myhrer blir för våra stundande
svenska VM-fester 2019 i Östersund och i Åre. Charlotte
Kalla och Stina Nilsson har motsvarat alla förväntningar
och deras insatser och framträdanden har gett rysningar av
välbehag. De här positiva vibbarna kunde leda fram också
till en svensk vinter-OS ansökan. Sändningarna i TV 5 har
haft en bra kvalitet. Allra mest har jag
gillat Jonas Karlssons fördjupande intervjuer. Jag ser fram emot ett inslag med
en debatt om bakgrunden och möjligheterna för en svensk vinter-OS ansökan.
Alla potentater är ju samlade i Sydkorea.
IOK är i ett läge då man försöker rädda
det olympiska varumärket som fått sig
en rejäl törn på grund av doping och
korrupta värdstater. Och för det är man
nu villiga att betala närmare 9 miljarder
i bidrag till värdnationen. Sverige har ett historiskt gynnsamt läge att vinna hem spelen. Vi har vår vintersportstradition, vår demokrati, vårt arbete för ökad inkludering och
jämställdhet och de flesta anläggningarna och arenorna
finns redan på plats. I Stockholm, Falun, Östersund och
Åre. IOK tillåter idag att spelen fördelas mellan fler orter.
Var finns visionen hos politiker och makthavare? Vem förmedlar möjligheterna och för ut de rätta argumenten och
rätar ut frågetecknen så att det inte råder missförstånd.
Vinter OS är en perfekt boost för idrotten i Sverige, vår
värdegrund och vårt varumärke som vinterdestination. Vi
får genom två Världsmästerskap 2019 fantastiska möjlig-

heter att vässa organisationen och räkna ner mot vårt OS
fördelat på fyra orter med invigningsceremonier och avslutning i Stockholm liksom, hockey, konståkning, parallellslalom och möjligen sprintgrenarna. Övrig längd och
backhoppning i Falun, skidskyttet i Östersund och alpint i
Åre. Vi får heller inte glömma att ett vinter-OS också innebär ett värdskap för Paralympics med unika möjligheter
att sätta idrottande och förbättrade möjligheter för funktionsnedsatta i fokus. Paralympics i Sydkorea drar igång i
mars med stora svenska förhoppningar. I mars väntar här
hemma ett vinter-OS i mindre format, SM-veckan vinter i
Skellefteå, en riktig boost för värdkommunen. Mars inleds
med Vasaloppet, väntar gör världscupavslutningar på längd
i Falun och alpint i Åre, bandyfinalen i
Uppsala, Nordenskiöldsloppet i Jokkmokk. Bara för att nämna några. Sverige är en fantastisk arrangör av evenemang året runt och med en mycket
stark stark vintersportstradition! Det
här numret innehåller vår årliga analys av sponsringsläget i de svenska
specialidrottsförbunden. Det är drag
även kommersiellt inom skidsport och
skidskytte. Läs hela listan på sidorna
22-23. Vår välciterade Demoskopundersökning om klubbarna med starkast varumärken presenteras på sidan 24.
Och i dessa dopingtider har vi intervjuat CAS-domaren
Conny Jörneklint. I mitten av mars öppnar bokningen till
årets Professionell idrott i idrottskommunen Eskilstuna på
www.professionellidrott.se Det preliminära programmet
ser du på sidan 31. Boka din plats i tid!
Trevlig läsning och ha ett riktigt skönt sportlov i vårt
vackra vinterland!

Gustaf Berencreutz
Redaktör

Nästa nummer av Sport & Affärer utkommer vecka 24
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Välkommen till Eskilstuna
och Professionell Idrott
1 oktober 2018!

ESKILSTUNA GÖR

IDROTTSEVOLUTION*
* Ur Eskilstunas mångåriga industrihistoria har det växt fram en stark förenings- och idrottstradition med stor bredd som skapat flera elitföreningar
inom sporter som handboll, fotboll, speedway och gymnastik. Det är därför ingen tillfällighet att vi även arrangerar stora idrottsevenemang på
nationell och internationell nivå. Vi kallar det IDROTTSEVOLUTION.
WWW.ESKILSTUNAEVOLUTION.SE
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Karin som driver en PR-byrå med kunder inom förlagsbranschen, tycker att det är kul med det stora intresset för böcker och läsning inom ÖFK. Spelarna startade själva en läscirkel där man
Foto: sören andersson
fram till idag inte läst en enda bok om fotboll utan istället böcker med teman som kärlek, rasism och utanförskap.

Fotboll som kulturbärare

Karin Wahlén är kulturcoah för ÖFK, en roll som visat sig väldigt viktig för klubben samtidigt som
tränaren och klubbdirektören får mest medialt utrymme. Karin som driver en PR-byrå i
kultursvängen är övertygad om att klubben vinner fler matcher med hjälp av kultur.

Hur kom du i kontakt med ÖFK och
när?

– Jag växte upp med ÖFK genom
att pappa Lasse Landin var med och
bildade klubben 1996. Idag är han
klubbchef. Innan dess var han ordförande för IFK Östersund som genom
ett samarbete med Ope IF ledde till
bildandet av klubben. Så det blev tidigt mycket fotboll för mig. Jag spelade själv en period som högerytter i
IFK utan större framgångar. Det var
också pappa som gjorde mig intresserad för litteratur. Vårt hem var inte
rikt på pengar men på musik, konst
och litteratur och sport förstås.
Vem kom med idén att stärka klubben med hjälp av kultur?

– Ursprungligen hade jag tagit fram
ett förslag kring ett museum och hur
man kunde jobba mer med det kulturella kapitalet som en dörröppnare
och som ett sätt att stärka individen

för här finns ett stort kapital. Jag drog
idéerna för pappa i soffan hemma hos
mig och den föll i god jord. Pappa är
jätteviktig för mig på många olika
plan och vi delar intresset för kultur.
I det antika Grekland i till exempel Olympia, som arrangerade de antika olympiska spelen regelbundet,
såg man på en människa som en helhet där kropp och själ förenades. Här
var, flera hundra år före kristus fysisk
aktivitet och tävlingar på arenan lika
centralt som att behärska språket och
att kunna deklamera dikt och uppföra pjäser på amfiteatern. Det finaste
priset en idrottsman kunde vinna var
att tillägnas ett poem eller ett ode av
dåtidens stora poeter. Störst av dem
alla ansågs Pindaros vara. Så detta är
ju inte direkt nytt. Har ni några nutida förlagor?
– Vi är nog tämligen unika som
idrottsklubb i Sverige och säkert ock-

Genom
kultur kan
vi stärka
individen
och laget,
göra oss
medvetna
och ge
oss större
själv
förtroende.
karin wahlén

så internationellt med att ha en medveten och långsiktig satsning på kultur även om jag vet att andra klubbar
varit inne på det. Samtidigt är det inte
"rocket science" det här med att både
stärka kropp och knopp.
Människan strävar alltid efter att
bli hel och kan vi som klubb aktivt
hjälpa till med det är det bra. Målet
för våra kultursatsningar är att vinna nästa match. Genom kultur kan
vi stärka individen och laget, göra oss
medvetna och ge oss större självförtroende. Det handlar också om att
skapa en ökad förståelse för varandra.
Vilka projekt har ni genomfört och är
de återkommande eller varierande?

– Vi började 2012 med Kulturmöten (Under två dagar fick vi träffa författare (David Lagercrantz, Martina
Haag etc), dansare (Jennie Widegren/
Bounce), se på teater, gå på konsert.
Vi har också satt upp en teater (Kans-

liet gjorde monologer, akademin en
revy och A-laget en metaföreställning
som slutade med en stor manskör). Vi
har skrivit boken Min resa till ÖFK
och utforskat konst. Vi kan inte vara
partipolitiska men vi kan vara politiska så innan valet 2014 tågade vi genom stan under parollen "Styrka genom mångfald." På torget hölls det
tal och behållningen av våra tavlor
som vi sålde i konsthallen gick till
"Ingen människa illegal". 2015 uppförde vi baletten Svansjön vilket gav
väldigt mycket men var fysiskt krävande. Vi fick topprecensioner bland
annat av Kulturnytt i P1. Den lokala
sportbaren i Östersund hade streamat
föreställningen och visade den på alla
sina skärmar. Det kändes rätt coolt!
– Passa boken (2015)var ett projekt
där vi fick pengar av Kulturrådet för
att tillsammans med Region Jämtland
Härjedalen besöka idrottsföreningar
i Jämtland/Härjedalen och prata läs-

ANNONS 				

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA AB				

ANNONS

sport & affärer

5

fakta: ÖFK:S kulturprojekt
ÖFK:s kulturprojekt i sammanfattning
parallellt med det sportsliga läget

Sedan våren 2012 har ÖFK jobbat långsiktigt
med kultur för att vinna fler matcher. På och
utanför planen.
2012 Kulturmöten (med bland andra David
Lagerkrantz och Martina Haag).
Avancerar till Superettan.
2013 Teater (konstnärliga ledare Martin
Johansson och Håkan Borgsten).
Spel i Superettan.
2014 Boken Min resa till ÖFK (med svenska
Författarlandslaget). Konst (med Kajsa-Tuva
Werner). Spel i Superettan
2015 Passa boken. Dans (med Maria Nilsson
Waller och Elin Hedin).
Spel i Superettan. Avancerar till Allsvenskan
2016 Sång och musik (med Jämtlands
Musikskola)
Under hösten 2016 blev vi också Sveriges
första hbtq-certifierade idrottsförening.
Åtta i Allsvenskan.
2017 Sapmi Represent (med Maxida Märak)
Vann Svenska Cupen. Spel i Euroleauge.
Femma i Allsvenskan.
2018 Musikal med Glada Hudik (Pär Johansson/
Glada Hudik). Uttalat mål att vinna Allsvenskan.

Klubben framförde Svansjön två veckor efter det att ÖFK gått upp i Allsvenskan. Alla var med, kulturcoachen också. 

ning. Läscirken (internt) var ett initiativ av
spelare och det enda frivilliga kulturprojektet i ÖFK. Första boken var Americanah
av Chimamanda Ngozi Adichie. Till idag
har de ännu inte läst en bok om fotboll
men massor om kärlek, rasism och utanförskap.
– 2016 jobbade vi med en musikalisk
manifestation för alla som flyr genom Europa inför 1.500 betalande. 2017 gick i
Sapmis/samernas tecken. Av Maxida
Märak och samerna i närområdet fick vi
lära oss mycket om den samiska kulturen,
om renskötsel, samernas matlagningskonst med mer. Vi skrev egna raptexter
som vi framträdde med om våra intryck
av samisk kultur. 2017 blev vi som första
fotbollsklubb hbtq-certifierade.

fakta: Karin Wahlén
Titel: Kulturcoach för ÖFK. Vd för Kult.
Ålder: 37
Familj: Sambon Micke och två döttrar, Hanna och
Edit. Dotter till Lasse Landin som var med och
bildade ÖFK 1996
Upväxt: Östersund.
Bor: Stockholm och på tåget och flyget.
Utbildning: Master i media- och
kommunikationsvetenskap vid
Journalisthögskolan  (180 poäng). Studerat
arkitektur och psykologi.

Vad har ni för kulturplaner i år ?

– I år ska vi jobba med Glada Hudik. Vi ska
sätta ihop en musikal där Glada Hudik är
konstnärliga ledare. Tillsammans med deras skådespelare ska vi uppföra musikalen
i november.
– Vi brukar hämta inspiration genom
att resa till andra länder. I år skulle vi vilja
fara till Sejny i Polen, inspirerade av författaren och historikern Timothy Snyder, professor vid Yale. Sejny är sätet för
Borderland Foundation som arbetar med
mångkulturella frågor ur ett internationellt
och mänskligt perspektiv.
Har det varit svårt att få med spelarna
på alla projekt?

– I början var det litet gny. Till exempel ville nån inte delta med repliker utan agera
träd på scenen. Men när vi hade musik var
det åtta spelare som ville sjunga solo. När
vi presenterade planerna kring Glada Hudik blev det unisont jubel. Vår resa påminner litet om deras. Höga förväntningar och
ständigt nya utmaningar och mål att nå.
På vilket sätt märker du att klubben
stärkts av kultursatsningarna?

– Blir man modigare utanför planen så blir
man modigare på. Kultursatsningarna har
ju gått hand i hand med vårt avancemang
i serier och cuper. De ger oss också en väldigt bra chans att visa vilka vi är och de värderingar vi står för.
Det borde stärka er på sponsormarknaden?

– Det ser jag som en bieffekt. Men visst

Foto: sören andersson

Karin Wahlén får allt oftare berätta om kulturens betydelse för ÖFK:s framgångssaga.

stärks varumärket så att vi på sikt kanske kan
attrahera även nationella sponsorer tillsammans med de lokala och regionala. Överhuvudtaget tror jag att klubbarna måste bli
tydliga med sina värderingar så att sponsorerna vet vilket sammanhang de stöttar.

Östersund med tanke på ert samhällsansvar?

Karriär: Jobbat parallellt med studier sedan
14 års ålder. Från sjukvård till kundtidningar på
OTW. Flerårig tjänst på kommunikationsbyrån
Prime inklusive några år på kontoret i Bryssel.
Jobbat med PR på bokförlagen Langenskiöld och
Piratförlaget. Startade kommunikations- och PRbyrån Kult 2011, med uppdrag inom utbildningsoch kultursfären, främst bokförlag. Byrån har idag
fyra anställda och en omsättning senast på drygt
tre mkr.
Sportslig karriär: Spelat fotboll i IFK Östersund.
Slutade vid 17 års ålder. Tränar Djurgården Fotboll
08 och Värtan flickor 10.

– I länet finns ÖDFF. Själva har vi precis startat en ÖFK-akademi för både tjejer
och killar. Jag tycker att vår akademichef
Mats Peterson gör ett fantastiskt jobb. Här
handlar det inte främst om att vinna nästa match utan att ha roligt tillsammans. Vi
har heller ingen åldersindelning bland de
yngsta i akademin. Målet är ett skapa en
livslång relation till fotboll.

Intressen: Litteratur. Kultur. Fotboll.

Hur viktig är samspelet med hemkommunen?

Favoritsport: Fotboll.
Kraftkälla: Att jag vet att jag är älskad. Mina
föräldrar finns alltid där för mig.

Är du helt lojal mot ÖFK eller kan du på
sikt komma att hjälpa även andra klubbar?

– Jätteviktig. Det finns en känsla av att vi är
en viktig angelägenhet för kommunen och
alla invånare. Det finns en stolthet som bär
långt. Du känner den på gatan, i affären, på
jobbet eller hos grannen.

– ÖFK är hjärtat. Däremot håller jag
ibland föredrag om ÖFK:s resa.

Hur ser du på kraftfälten i klubben?

Kan ÖFK-modellen exporteras på andra
klubbar?

– Ja och framförallt i miljöer som är
öppna för förändringsprocesser. Det
kan gälla andra idrottsklubbar men även
företag och organisationer. Det som krävs
för att såna här satsningar skall lyckas är
en professionell ledning.

Hur mycket tid lägger du ner på kulturarbetet?

– Hur mycket som helst. Jag brinner för det.
Dessutom har jag själv växt som människa
genom det här. Jag har deltagit med de andra på scenen trots att jag inte alls var bekväm med det från början. Men man växer.
Hur ser du på möjligheterna att bygga
upp även en framgångsrik damklubb i

– Det är ett lagspel men utan Graham Potter hade det inte gått. Daniel Kindbergs
gränslöshet är oerhört spännande och utvecklande. Utan Daniel hade vi heller aldrig haft nån kultursatsning.
Och pappa, såklart. Han är inte bara min
trygghet utan ger stabilitet åt hela klubben.
Hur ser du på symbiosen mellan sport
och kultur?

– Den är påtaglig. På samma sätt som du

Favoritmat: Pizza.
Dryck: Rödvin och vatten.
Favoritregissör: Ellen Lamm.
Senaste teaterföreställning: Alice i Underlandet
på Operan (som alltid med familjen innan jul).
Läser just nu: Transit av Rachel Cusk.
Favoritmusik: Skiftande dock ej skrammeljazz.
Favoritkonstnär: Niki Lindroth von Bahr.
Favoritevent: Bokmässan.

Motto: Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte
kan förändra, mod att förändra det jag kan och
förstånd att inse skillnaden, (Reinhold Niebuhr).

kan bli uppslukad av en spännande fotbollsmatch kan du bli uppslukad av en bra
pjäs eller en film som berör dig. Bra fotboll
är som bäst en konstart.
Slutligen: – Hur långt tror du att ÖFK:s
utveckling kan bära?

– Hur långt som helst. Till att börja med
ska vi vinna Allsvenskan i år och avancera
i Champions League.
Text: Gustaf Berencreutz
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Guldmedaljer kostar miljoner
Sveriges Olympiska Kommitté (SOK)
och Sveriges Paralympiska Kommitté
arbetar mot höga mål. Intäkterna från
sponsorer och partners är en framgångsfaktor för att olympier och paralympier
ska kunna leva upp till det olympiska
mottot ”snabbare, högre, starkare” och
skörda fler medaljer.

SOK har som vision att OS-truppen ska
ha kapacitet att ta 20 medaljer, varav fem
guld. Det gäller spelen Sommar-OS 2020
och Vinter-OS 2022. Sponsorintäkterna
utgör den största intäktskällan och uppgick
2016 till 81 miljoner kronor. Medaljmålet
för vinterspelen i Pyeongchang är satt till
åtta medaljer.
– Tack vare våra partners kan vi ha
en bred och stark trupp med flera medaljchanser. Det är ett samspel där vi
är beroende av varandra för att uppnå
våra syften och mål, säger Anna Lundin,
marknads- och kommunikationschef på
SOK.
Varumärket har dragningskraft

Parasport Sverige är paraplynamnet för
Sveriges Paralympiska Kommitté och
Svenska Parasportförbundet. Enligt årsberättelsen 2016 generade Lag Paralympics
och posten sponsringsintäkter sammanlagt åtta miljoner. Sponsormålet i ”Vision
2020” ligger på 25 miljoner där Paralympics är ett viktigt skyltfönster.
– Under ett Paralympics ökar vår exponering väsentligt. Det ger oss extra stora
möjligheter att nå ut till nya sponsorer och
aktiva. Vi märker att vår dragningskraft
som varumärke ökar och fler företag lockas av oss, säger Maria Suneson, marknadsansvarig på Parasport Sverige.
Partnerstrategin är att bygga utifrån
kombinationen elit, bredd och folkhälsa.
Ett tecken på medvind är ett nytecknat åttaårigt globalt och nationellt huvudsponsorsavtal med Toyota.
– Toyota satsar stort med ekonomiska
medel och i sin marknadsföring. Det skapar bättre sportsliga förutsättningar för att
ta fler medaljer.
Rörelse ger samhällsvinst

Toyota säljer över 10 miljoner bilar i 170
länder. I Sverige uppgick marknadsandelen
föregående år för personbilar till sex procent. Den japanska biltillverkaren siktar på
att bli en möjliggörare inom parasporten.
– Vårt framtida fokus kommer i större
utsträckning att handla om personlig mobilitet och människor i rörelse och mindre
om bara bilar, säger Christian Norberg, vd
för Toyota Sweden och fortsätter:
– Sverige har extremt många lovande
ungdomar som i dagsläget tyvärr sällan
går vidare och blir idrottsligt framgångsrika, då tiden saknas för en helhjärtad träning. Samtidigt innebär parasporten en
stor samhällsvinst, när nya utövare går från
en passiv till en mer aktiv livsstil.
Samarbetet kommer innehålla breddaktiviteter i form av fyra årliga ”The Impossible Camp” för nyrekrytering. På elitnivå inrättas ett ”Podium Program” med
stipendier till åtta aktiva. Det motsvarar
SOK:s topp och talangprogram och ger
mer tid till träning.
– Vårt samarbete med Paralympics är
vårt största engagemang jämfört med andra sponsorskap. Syftet med samarbetet är
inte säljdrivande utan att visa på varumärkets transformation till mobilitet och den
förändringsresa som Toyota påbörjat. Det
kommer vi synliggöra i köpta, egna och

Charlotte Kalla tar guld på skiathlon. En drömöppning för Sverige och SOK:s affärspartners.

förtjänade kanaler, säger marknadschef
Jan Casserlöv.

olympiska värderingarna och visa på samhällsengagemang.

Trendigt att ta ställning

Ny svensk arena

Parasport Sverige och SOK verkar i stor
utsträckning som två separata organisationer med fåtalet gemensamma partners.
H&M tar fram officiella kollektionen till
båda trupperna. ATG:s långvariga sponsorskap ”Olympiatravet” generade förra
året checkar på fem miljoner till SOK respektive 1,4 miljoner till Sveriges Paralympiska Kommitté.
– ATG har varit sponsor till SOK sedan
1979 och från 1995 även som huvudsponsor till både Parasporten och Paralympics.
Det finns få rättigheter där ATG:s payoff ”Ingen dröm är för stor” passar så bra
in som på våra paralympier och olympier,
säger Pontus Gille, sponsorchef på ATG
SOK med lång tradition av sponsorsamarbeten ser en trend i viljan att ta ställning inom näringslivet.
– Det blir tydligare att företag vill vara
del i ett sammanhang och tydligt visa vad
man är med och stödjer. Det gemensamma för våra partners är att de vill stödja de

För att svara upp på partnerbehoven
har SOK tagit fram två nya kommunikationsplattformar. Det ena är projektet ”OS 2040” och det andra är Sweden
Arena som blir mötesplatsen under OS i
Pyeongchang.
– Projektet OS 2040 vänder sig till barn
och ungdomar för att de ska röra sig mer
genom olika idrotter och komma in i den
olympiska rörelsen. Det bygger på de
olympiska värderingarna vänskap, respekt
och strävan att utvecklas, säger Anna Lundin.
– Sweden Arena är ett Sverigehus som
ska bli en samlingspunkt för alla svenskar
på plats: olympier, fans, media och partners. Det är första gången och huset blir
en unik möjlighet att synas för svenska företag under spelen. Discovery är vår nya
partner inom broadcasting och gör en jättesatsning där bland annat Eurosport direktsänder alla presskonferenser uppe i
bergen från Sweden Arena.

Intresset för Parasport växer

Parasport Sverige har under senare paralympiska spel fått ta del ett större mediegenomslag och satsar själva på att fånga
upp intresset i sociala medier.
– I år har vi många redaktioner på plats
under Paralympics som exempelvis TT,
Bildbyrån och Aftonbladet. SVT utökar
antalet sändningstimmar efter fina tittarsiffror från Rio 2016. Själva har vi anställt
en innehållsproducent för sociala medier,
säger Maria Suneson.
– Vi får också stor draghjälp av våra
sponsorer. ATG gör reklamfilmer kopplade till vår trupp. Toyota lanserar en enorm
mediematta och frontar med våra elitaktiva, vilka alla har en fantastisk historia att
berätta.
Under kommande månader skrivs nya
kapitel i sport- och sponsorhistorien.
Text: JOHAN THOREN

fakta: SPONSRING SOK
Huvudpartner
H&M (2013)
Teampartners
Discovery Networks Sweden
Finnair (2018)
Jet Set Sports (2010)
Volvo (2007)
ÅF (2010)
Nordea (1988)
ATG (1979)
Postkodlotteriet
Intäkterna från IOK:s topp-partners står för mer
än 40 % av intäkterna.

SPONSRING PARASPORT SVERIGE
Huvudsponsorer
ATG (1995)
ICA (2012)
Folksam (1969)
Toyota (2017)
Sponsorer
Adressändring (2005)
Fr v: Jan Casserlöv, (marknadschef, Toyota Sweden AB), Henrik Hjelmberg (kommunikation-/
press-chef, Sveriges Paralympiska Kommitté), Agnetha Aronsson (förbundskapten paradressyr), Ines Lopes (sportchef sommar, Sveriges Paralympiska Kommitté) Daniel Ellermann
(förbundskapten para-bordtennis), Louise Etzner-Jakobsson (para-dressyr, PODIUM), Emil Andersson (para-bordtennis PODIUM), Anna-Carin Ahlquist (sittande, para-bordtennis, PODIUM),
Maja Reichard (para-simning, PODIUM), Pernilla Svensson (förbundskapten para-skytte), Joachim Norberg (para-skytte, PODIUM), Linus Karlsson (para-bordtennis, PODIUM) och Niclas
Grön (sportchef vinter, Sveriges Paralympiska Kommitté), Peter Wirsén, (Toyota Sweden AB).

Jysk (2006)
Kone (2016)
SKF (2015)
Vinter-OS 2018 pågår den 9–25 februari.
Paralympics 2018 pågår den 9–18 mars.
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CAS-domaren Conny Jörneklint
i händelsernas centrum
Dopningskandaler är numera en del av
de moderna Olympiska Spelen, och i
takt med att dopningsfallen ökar hamnar CAS, Idrottens skiljedomstol, allt
mer i fokus.
I händelsernas centrum står Conny
Jörneklint, en av blott två svenska
domare i CAS. Här ger han sin syn på
dopningsanklagade svenskar, Therese
Johaugs dåliga bortförklaring och CAS
beslut att fria 28 ryssar.

C

onny Jörneklint må vara relativt
okänd i idrottssverige, men det är
få personer i landet som kan idrottens juridiska spelregler lika bra som den
69-årige juristen. När Sport & Affärer träffar honom i hans hem i Kalmar är CAS,
Idrottens skiljedomstol, och dopningsanklagelser högaktuellt. Bara dagar innan OS
stördes den svenska OS-uppladdningen av
tv-programmet Uppdrag Gransknings avslöjande att två svenska längdskidåkare har
tävlat med avvikande blodvärden. Trots att
SVT sägs ha tillgång till en databas med
tiotusentals prover, med flertal avvikande
blodvärden, blev inga längdskidåkare, från
Sverige eller annat land, avstängda innan
OS.
– Det finns en enkel förklaring till det. Så
länge inte Internationella Skidförbundet,
Svenska Skidförbundet eller antidopningsbyrån WADA agerar och öppnar ett mål
mot de två dopningsanklagade svenskarna
kan inte CAS döma i saken. Internationella Skidförbundet har dessutom uttalat att
de kontinuerligt har granskat alla prover
och att de inte har några skäl att misstänka
dopningsbrott, förklarar Conny.
Nästan samtidigt som SVT:s avslöjande skakade CAS om idrottsvärlden när de
förkunnade att 28 ryska idrottare – som i
mångas ögon redan var dömda för dopningsbrott under OS i Sotji 2014 – friades
helt från anklagelser.
– Jag blev inte överraskad. Det finns
vittnesmål om att prover systematiskt har
bytts ut i Sotji, men det finns inga konkreta bevis och prover som visar att dessa
idrottare var dopade. För elva andra ryska
idrottare fann CAS att bevisningen var tillräcklig och fastställde IOK:s beslut. Detta visar hur viktigt det är att det är jurister som tittar sakligt på dessa fall och inte
lekmän som låter sig styras av andra fakta
och åsikter.
Nekades OS-start

Trots att de ryska idrottarna friades var de
fortfarande beroende av en inbjudan från
IOK, Internationella olympiska kommittén, för att få tävla i Vinter-OS 2018 eftersom Rysslands olympiska kommitté är
avstängd från OS-deltagande. När IOK
inte lät de friade idrottarna tävla under
olympisk flagg svarade flera av dem med
att överklaga beslutet, vilket avslogs precis
innan invigningen.
– Det var inte heller överraskande. IOK
har rätt att själva besluta vilka idrottare
som ska bjudas in och tävla under olympisk flagg. Det finns ingen regel som säger att de är tvungna att bjuda in de ryska
idrottarna, även om de är friade.
Under hela sitt liv har Conny haft ett
stort idrottsintresse och varit verksam i
lokala föreningar och i kommittéer inom
det Svenska Friidrottsförbundet. När Internationella Friidrottsförbundets skiljedomstol - IAAF Arbitration Panel - fick

Conny Jörneklint bredvid en tavla föreställande Judge Kéba Mbaye, grundare av CAS och ordförande i styrelsen från 1984 fram till 2007, då
han avled. Kéba Mbaye var domare vid Internationella domstolen i Haag.

fakta: CAS
CAS, Idrottens skiljedomstol, har sitt säte i
Lausanne. I de flesta mål används tre av CAS cirka
300 domare, men ibland väljer parterna att låta
målet avgöras av en enda domare.
60 procent av alla CAS-mål har koppling till
fotboll och är då framförallt ekonomiska tvister.
De flesta dopningsbrott begås av idrottare
från Indien. För så kallad misstagsdopning är
maxstraffet två år och vid avsiktlig dopning
är straffet upp till fyra år. Dopningspreparat
som tillväxthormoner ger fysiska avtryck då
käken växer och tandbettet flyttar på sig, vilket
leder till att flera dopade idrottare använder
tandställning.

en ledig plats i slutet av 1990-talet uppmanades han att kandidera under IAAF:s
kongress i Sevilla 1999. Conny blev invald
och var en av domarna som stoppade den
tyske stjärnan och långdistanslöparen Dieter Baumann i sista stund vid Sommar-OS
i Sydney 2000.
– IAAF ville ha en dom innan friidrottstävlingarna startade och under OS-invigningen satt vi och jobbade för fullt med
fallet. Baumann, som hade blivit dömd
oavsett om han dök upp eller inte, dök
först upp den tredje dagen som vi kallade till möte. Han berättade att avundsjuka
konkurrenter, från före detta Östtyskland,
hade brutit sig in i hans hem och hade manipulerat två tandkrämstuber som innehöll
nandrolon.
– Det förbjudna ämnet nandrolon fanns
bara i det ämne som skapar ränderna i
tandkrämen. För att kunna förse ränderna med nandrolon var tuben tvungen att
öppnas och för att göra det obemärkt krävdes avancerad teknisk utrustning.
Väljer varsin domare

Conny och hans kollegor bedömde det
som osannolikt att någon skulle kunna
hämta, manipulera och sedan lämna tillbaka tuberna utan att bli upptäckt, och Baumann fick två års avstängning. När IAAF:s

skiljedomstol blev en del av CAS år 2001
tog även Conny steget över och blev domare i Idrottens skiljedomstol, som ansvarar
för alla idrotter inom IOK. Totalt finns det
runt 300 domare i CAS.
– I de flesta mål sitter tre domare där
varje part, som vid dopningsbrott är ett
idrottsförbund eller WADA och den anklagade idrottaren, får välja varsin domare.
Precis som att det finns domare som anses vara strikt inriktade på att upprätthålla
WADA:s antidopningsregler finns det domare som omges av rykten av att vara mer
idrottsmannavänliga.
De flesta mål, som avgörs i domstolen
i schweiziska Lausanne, berör kommersiella tvister, som övergångar och kontraktsbrott, men det finns gott om mål som rör
dopningsbrott. Många av dem som anklagas för dopning har, precis som Baumann,
fascinerande berättelser kring hur de har
fått i sig otillåtna nivåer av dopningsklassade preparat.
– Nyligen dömde jag en maratonlöperska från Ecuador som hade otillåtna mängder anabola steroider i kroppen. Hon påstod att hon hade fått i sig detta genom att
ha ätit tuppar som föds upp för att slåss
mot varandra. Hennes berättelse hade inget stöd och hon blev avstängd i fyra år.
Han berättar att det är vanligt att idrottarna även har en syndabock som Therese
Johaug hade i form av norska landslagsläkaren Fredrik S. Bendiksen, men att det
ändå inte hjälper. WADA:s regler är tydliga
och gäller alla idrottare.
– Idrottaren har alltid ett eget ansvar i
vad hon eller han stoppar i sig. En syndabock kunde alltså inte förhindra Johaug
från att få 18 månaders avstängning. Jag
kan fortfarande inte förstå hur en så rutinerad idrottare som Therese Johaug och
en erfaren landslagsläkare som Bendiksen
kunde begå misstaget att använda en läppsalva som innehöll anabola steroider när
det dessutom fanns en tydlig markering på
förpackningen.
Friades av kyssar

Att den anklagade idrottaren levererar någon form av berättelse för att försvara sig är

i sig inte konstigt eftersom det är enda sättet att rentvå sitt namn, och det räcker med
att ha en tillräckligt trovärdig berättelse för
att få en friande dom i CAS trots bevis på
ett dopningsklassat ämne i kroppen.
– Om det är övervägande sannolikt,
det vill säga mer än 50 procents sannolikhet, att idrottarens berättelse är sann frias idrottaren från dopningsbrott. Nyligen
var det ett fall med en amerikansk sprinter
som hade fått i sig medel som maskerade
dopning. Enligt sprintern åt hans flickvän
en medicin som han hade fått i sig genom
kyssar. Domarna bedömde det som sannolikt och friade honom.
Vad är din syn på det utbredda användandet av astmamedicin bland norska
längdskidåkare?

– Pseudoefedrin, som användes av Niklas Bäckström i Sotji, är tillåtet upp till
en viss gräns och lär vara vanligt i NHL.
Den främsta effekten är säkert psykologisk. Forskning pågår för att avgöra om
medlen har en starkare effekt än vad som
hittills varit känt. Martin Johnsrud Sundbys, som använder medlet Ventoline, och
Bäckströms korta avstängningar visar att
det kan vara vanskligt att använda medlen.
När Conny var aktiv jurist och lagman i
Kalmar Tingsrätt var han tvungen att ta ut
sina semesterdagar varje gång han tog ett
fall i CAS. Nu har han pensionerat sig som
lagman, men har inga planer på att sluta ta
uppdrag i idrottens tjänst.
– Varje tjänstgöringsperiod är på tre år
och min nuvarande period går ut nu i sommar, men jag tänker fortsätta så länge jag
kan. Jag älskar idrott och det är otroligt
spännande att få vara med i händelsernas
centrum.
Text: Pierre Eklund

Fotnot: Andra mål som Conny Jör-

neklint har dömt är Erkan Zengins övergång till Besiktas, två stridande landhockeyförbund i Indien, dopade tyngdlyftare
och systematisk dopning i Malaysia.
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Dubbla världscupfester vintrig manifestation
för arrangörslandet Sverige
Världscupavslutningar i både alpint och
längd. I Sverige – och samma helg.
Bra eller dåligt? Åsikterna går isär.

Så tävlas det i Åre, 14–18/3:
14/3: Störtlopp (h, d)
15/3: Super G, (d, h)
16/3: Lagtävling

– Olyckligt. Man kan tycka att Internationella förbundet borde ha pratat ihop sig,
säger Jimmy Birklin, vd för Svenska skidspelen som arrangerar världscupavslutningen i Falun.
– En styrkeuppvisning och en härlig manifestation av svensk skidsport att arrangera två så stora evenemang, säger Niklas
Carlsson, vd för Åre2019 och ansvarig för
världscupavslutningen i Åre.
Världens skideliter samlas på omkring
40 mils avstånd från varandra under perioden 14-18 mars.
”Ingen beslutanderätt”

– Att det blev så här är inget vi har haft någon beslutanderätt över. Nu är det bara att
köpa läget, säger Jimmy Birklin.
Enligt Faluns skidgeneral har det funnits funktionärer och volontärer som varit
uppsatta för att arbeta på båda världscuporterna.
– Men det är inget vi står och faller med.
Men det kan ju också ha funnits skidintresserad publik som gärna hade besökt båda
evenemangen men som nu måste välja, säger Jimmy Birklin.
Niklas Carlsson har inte hört talas om
några funktionärsproblem.
– Sverige är tillräckligt stort för att hantera två evenemang av den här typen. Och

17/3: Storslalom (h), Slalom (d)
18/3: Storslalom (d), Slalom (h)
15/3:  Skidspelens företagsstafett

Så tävlas det i Falun, 15–18/3:
16/3: Sprintkval och
sprintfinaler (d, h)
17/3: Masstart (d 10 km, h 15 km),
Backhoppning FIS-cup (d, h)
18/3: Jaktstart (d 10 km, h 15 km),
Backhoppning FIS-cup (d, h)

Alpin världscupavslutning i Åre i mitten av mars. Men inte bara det. Samtidigt ska världens
bästa längdskidåkare avgöra sin världscup i Falun.

det är sannolikt bara ett fåtal personer som
hade tänkt vara på båda ställena.
VM stora ”motorn”

Falun arrangerade längd-VM 2015. Nu
är Åre-VM 2019 den stora ”motorn” för
Niklas Carlsson och hans medarbetare.
Världscupavslutningen blir ett genrep inför
nästa år. Alla stora investeringar är redan
gjorda. Bland annat ska de nya och ”uppgraderade” störtloppsbanorna för både
herrar och damer testas för första gången.
Det är inte första gången som de båda
svenska skidorterna får uppdraget att arrangera världscupavslutning samma år.

Men 2009 hade Internationella skidförbundet, FIS, valt att lägga tävlingarna på
två helger efter varandra.
– Klart man kunde ha önskat att de löst
ekvationen på ett liknande sätt i år. Men
nu är det bara att leva upp till att vara en
världscuport som levererar, säger Jimmy
Birklin.
Gedigen erfarenhet

Arbetsmässigt och organisatoriskt är Falun
och Åre välsmorda maskiner med gedigen
erfarenhet. Falun har skött världscupavslutningen sex gånger de senaste nio åren.

– Det är ungefär som att anordna en
”vanlig” världscup. Samma vallabodar
som ska fram, samma kiosker som ska ställas i ordning, spår som ska fixas. Skillnaden är att det blir fler prisutdelningar och
en avslutningsfest, säger Jimmy Birklin.
Ekonomiskt skissar Åre på en sammanlagd vinst runt 45 miljoner för de tre delarna världscupfinalerna, VM och världscuptävlingen i Hammarbybacken.
För Falun är prognosen mer blygsam.
– Vi startar med fyra miljoner i kostnader. Publik och det nätverk av sponsorer
vi har hoppas vi ska ge svarta siffror på sista raden. I så fall är vi nöjda, säger Jimmy
Birklin.
Text: Urban Tjernberg

Vasaloppet inget självspelande piano
Den 4 mars står runt 15.000 skidlöpare på Vasaloppets startlinje för att
genomföra loppet för 94:e gången.
Det är avslutningen på en vintervecka
med tio olika lopp som sammantaget
samlar 60.000 åkare.
Vasaloppet är idag en storindustri
som det ligger mycket jobb bakom.

Eva-Lena Frick är vd och framme vid detaljförberedelserna inför
årets start.
– Vi skruvar hela tiden
på konceptet utifrån den
feedback vi får från deltagare och andra, säger hon.
Eva-Lena Frick. När vi talas vid har hon
precis kommit hem från
en bilresa mellan Sälen och Mora.
– Det är så vackert och vi har en riktig
snövinter. Deltagarna kommer att få underbara lopp här, säger hon.
I år riktas ett särskilt ljus på Tjejvasan
som firar 30-årsjubileum men körs för
29:e gången (1990 ställdes alla lopp in på
grund av snöbrist). Bland annat har man
tagit fram en kortfilm med historiska inslag
som visas i sociala kanaler och på plats, under arrangemanget, på storbildskärmar för
att bygga upp jubileumskänslan.
– Det kommer att hända andra roliga saker i samband med Tjejvasan också, säger
Eva-Lena Frick.
Frick på startlnjen?

Men Eva-Lena själv kommer inte att dyka
upp på någon startlinje detta år.(Den minnesgode vet att Eva-Lena är en tidigare
storåkare, då med efternamnet Karlsson),
– Nej, jag tror inte det. Det är nog ganska
bara att vara tillgänglig om det dyker upp

Vasaloppets vintervecka 2018:
Fre 23 feb: Kortvasan. 30 km.
Start Oxberg.
Lör 24 feb: Tjejvasan. 30 km.
Start Oxberg.
Sön 25 feb: Ungdomsvasan. 9/19
km Start Eldris/Hökberg.
Sön 25 feb: Öppet Spår söndag. 90 km.
Start Sälen.
Mån 26 feb: Öppet Spår måndag. 90 km.
Start Sälen.
Tis 27 feb: Halvvasan. 45 km. Start Oxberg.
Fre 2 mar: Stafettvasan. 9–24 km. Femmannalag.
Start Sälen.
Fre 2 mar: Nattvasan. 90 km. Tvåmannalag.
Start Sälen.
Lör 3 mar: Blåbärsloppet. 9 km. Start Eldris.
Sön 4 mar: Vasaloppet. 90 km. Start Sälen.

För 94:e gången kommer det den 4 mars att koras en segrare i Vasaloppet.

något. Men vi får se, man vet aldrig om
andan faller på för något lopp som inte är
fullbokat, säger hon.
Det gäller i vilket fall som helst det riktiga Vasaloppet. Där öppnades möjligheten
att boka den 18 mars förra året. Den 19
mars var det fullbokat
Varumärket Vasaloppet är stekhett och
sponsorer och partners står i kö for att få
vara med och sola sig i glansen. Men det är
ändå inget självspelande piano.
Jon Svensson, marknads- och försäljningschef
påpekar att det handlar
om att vara på tårna hela
tiden.
– Vasaloppet och TjejvaJon Svensson. san blir ju lätt fyllda men

vi jobbar med att marknadsföra de andra
åtta loppen också. Dessutom har vi ju numera löp- och cykellopp på sommaren.
Sammanlagt 20 lopp under året. På sommaren handlar det om marknadsföring
för att komma ut och berätta att vi faktiskt
finns, det bekymret har vi inte på vintern.
Han kan dock konstatera att sponsorstrukturen är helt fylld under vinterveckan
och sponsorerna förblir trogna år efter år.
– Vi vill vara långsiktiga. Jag tror medeltalet för våra sponsoravtal är tolv år. Men
det är alltid något avtal som går ut eller någon som hoppar av så det ger sig inte själv,
säger Jon Svensson.
Vasaloppsskolor, synlighet i sociala medier, mediakontakter och PR av olika slag
är det man jobbar med.

Trogen sponsor

Preem är en av Vasaloppets huvudsponsorer och en av de som också varit trogna. I år
har man ändå en speciell satsning.
– Vi har ju anlitat Gunde Svan i vår
marknadsföring i tv-reklamen bland annat. Han har dessutom tagit hand om tre
adepter som han coachat inför Vasaloppet.
De fick skicka in en film och motivera varför just de skulle få vara med. Alla tre ska
åka men den som utvecklats mest får dessutom med sig Gunde i själva loppet. Det
avgörs ett par veckor innan, säger marknadschefen Marie Bark.
Preem ställer upp med busstransporter
från Stockholm eller till och från startområdet i Mora.
Storindustrin Vasaloppet tuffar på.
Text: Håkan Söderberg
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Skellefteå profilerar sig som eventstad
Skellefteå har i sportsammanhang varit
mest förknippat med Skellefteå AIK,
men nu är staden även på väg att
profilera sig som eventstad. I mars
2018 arrangeras SM-veckan vinter,
2023 är det dags för Tiomila och redan
nästa år kan staden stå värd för ett
av STCC:s populära race.

Det råder framtidstro i Skellefteå sedan
Northvolt meddelat att kommunen, i
hård konkurrens med 40 andra kommuner får en av företagets nya batterifabriker,
med tusentals nya arbetstillfällen. De senaste åren har Skellefteå blivit en allt bättre idrottskommun med hockeylaget Skellefteå AIK som flaggskepp. Klubben har
tre spelare med i den svenska OS-truppen
2018.
– Som näringslivschef är jag glad att
AIK bär stadsnamnet då deras framgångar stärker hela kommunens varumärke. Idrottsliga framgångar gör oss mer
attraktiv som etableringsort och skapar stolthet i
hela bygden. Vi säljer nästan årligen 6.000 mössor
Bengt
med vår logotyp på, och
Ivansson.
vi gör flera event tillsammans med AIK, säger näringslivschef Bengt Ivansson.
Skellefteå står i år värd för SM-veckan
vinter mellan 20 och 26 mars. Leif Gustafsson, förvaltningschef för kultur och
idrottsförvaltningen, berättar att det var
ett strategiskt beslut.
– Vi insåg att det var OS-år 2018 och
att då få Charlotte Kalla och Stina Nils-

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Antal invånare: 72.638
Kommunikationer: E4, Skellefteå
Airport och tåg via Bastuträsk.
Skolor: Flera idrottsutbildningar på
gymnasienivå.
Antal idrottsföreningar: Ca 180.
Kända klubbar: Skellefteå AIK Ishockey,
Skellefteå CK Sigfridsson, Fransson respektive,
Melin (curling), Skellefteå SK, Sunnanå SK
Skellefteå Squashklubb, Soo Shim Taekwondo och
Skellefteå Budoklubb.
Arenor: Skellefteå Kraft Arena, Eddahallen,
Balderhallen, Norrvalla, Bollhallen, Skidstadion
och Campushallen.

Skellefteå kommun är arrangör av SM-veckan 2018. En av grenarna är stadioncross.

Som näringslivschef
är jag glad att AIK
bär stadsnamnet
då deras framgångar
stärker hela kommunens
varumärke.
Bengt ivansson

son till staden skulle innebära mycket för
publiktillströmningen och medieintresset.
Det kommer bli den bästa SM-veckan hittills med 27 idrotter, vilket är nytt rekord.
– Förutom investering i ny konstsnöanläggning har SM-veckan inte krävt några

större arenainvesteringar. Kommande år
ska vi bygga tre fullstora sporthallar och
en ny friidrottshall.
Engagerade företagare

Både Leif Gustafsson och Bengt Ivansson
lyfter fram SM-veckans betydelse för turistintäkter och nya arbetstillfällen. Företagare i kommunen har skapat ett sponsornätverk och gått in som nationella och
lokala sponsorer.
– Flera företag är involverade i event som
den lokala organisationen kring SM-veckan arrangerar . Alla hotell är slutsålda och
flera privatpersoner hyr ut sina hem, berättar Bengt Ivansson.
Vid sidan av Skellefteå AIK har staden
fått fram flera duktiga idrottare, bland an

nat olympiern Elin Johansson som tävlar i taekwondo. Även Europamästaren i
Rallycross Anton Marklund och STCCvinnaren Robert Dahlgren är härifrån.
Om något år kan Robert
Dahlgren få köra en STCC-tävling på hemmaplan på den nya motorbana som just nu byggs av
företagaren, teamchefen
och rallycrossprofilen Leif
Jan Marklund, pappa till Gustafsson.
Anton.
– Det finns ett preliminärt tioårsavtal med STCC, och 2023
är vi värd för Tiomila i orientering. Vi jobbar genom våra föreningar för att få fler
event till staden.Dessutom försöker vi få
hit en idrottsmedicinsk klinik genom Stefan Thomson, fystränare för bland annat
Charlotte Kalla, avslutar Leif Gustafsson.
Text: Pierre Eklund

Få städer
expanderar
så kraftigt
som
Ulricehamn
Mats Lind

Göran Assner/vastsverige.com

Roger Borgelid/vastsverige.com

Emma Ekstrand

Jan Töve

Emma Ekstrand

Ulricehamn befinner sig i en stark tillväxtfas. Och med konkurrenskraftiga
markpriser ökar antalet företagsetableringar. Ny motorvägsförbindelse
banar väg för en fortsatt positiv utveckling.
Allt fler företag hittar till Ulricehamn. Under 2016 välkomnade kommunen hela 32 nya etableringar. När den nya motorvägen nu står klar och
knyter samman Göteborg och Jönköping gör det Ulricehamn till en idealisk plats för logistik och e-handelsföretag. Ulricehamns strategiskt
fördelaktiga läge gör sig påmint och framgångarna är mätbara. Trycket på Rönnåsens industriområde ökar såväl som på andra
strategiska platser runtom i kommunen.

För mer information www.nuab.eu
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Kraftfull sponsring

Jämtkraft och Skellefteå Kraft ser hela Sverige som en arena för sport och affärer.

Kraftfull sponsring ger effekt
Jämtkraft och Skellefteå Kraft förenas i att vara lokala kraftkällor för idrotten. Samtidigt ökar
sponsringens betydelse för energibolagen på en tuff konkurrensutsatt nationell elhandel
marknad. Det ena bolaget är med i en fascinerande fotbollssaga. Det andra har utvärderat
sponsring av tjejfotboll utifrån sociala värden med hjälp av en ekonomie doktor i Linköping.

E

nergibolag är generellt som gjorda
för sponsring genom ekonomiska
muskler och osynliga produkter.
– Vi sponsrar främst i marknadsföringssyfte. Sponsringen tar mer än en tredjedel
av vår marknadsföringsbudget, där Östersunds FK och Jämtkraft Arena tar störst
andel. Sponsringen handlar också om att
bidra med samhällsnytta och är en lojalitetsfråga genom att vi vill skapa en bättre
fritid i närområden på vår hemmamarknad där många är kunder till oss, säger Kai
Lundin, sponsoransvarig på Jämtkraft.
– Folk kan ringa till vår växel och fråga
om skridskobanan Medvinden – som vi
sponsrar men inte driver – är öppen.
Balansen mellan bredd- och elitsponsring är central för både Skellefteå Kraft och Jämtkraft.

Samhällsbyggande från rötterna

Balansen mellan breddoch elitsponsring är centralt även för Skellefteå
Kraft.
– Sponsringen är relationsbyggande och ska
Kai Lundin.
stärka vårt varumärke lokalt och nationellt. För oss
är gräsrotssponsringen samhällsbyggande.
I vissa fall, som med Taekwondo-föreningen som vi sponsrar, förenas bredd och elit,
säger Catarina Hägglund, kommunikationschef på Skellefteå Kraft.
– Det som är nytt för oss är att vi tittar
på vilket värde vår sponsring skapar ur ett
socialt hållbarhetsperspektiv. Tidigare har
det mätts mycket utifrån exponeringsvärden.
Mäta social effekt

Under 2017 gjorde Skellefteå Kraft en studie av flickfotboll genom modellen Social
Return on Investment. Projektet genomfördes i samarbete med Erik Jannesson vid
Linköpings universitet och riktade in sig på
föreningen Sunnanå SK. Rapporten grundades på spelarenkäter och visade vilka sociala effekter och värden som klubben ska-

pade för tre ungdomslag under en säsong.
– Vi sponsrar Sunnanå SK sammanlagt
med 750.000 kr och ville med analysen öka vår
förståelse för vad den
här typen av sponsorinsats bidrar till. Det ska- Catarina
pade en mängd aktivite- Hägglund.
ter för 50-talet spelare som när effekterna
som bland annat ökad glädje, gemenskap,
hälsa och inkludering mättes motsvarade
ett värde på 30.000 kr per spelare. Det gav
ett totalt socialt värde på 1,4 miljoner kronor som vår sponsorinsats bidrog till, säger
Catarina Hägglund.
Sponsring ersätter TV-reklam

Både Jämtkraft och Skellefteå Kraft befinner sig på topp 15 över Sveriges största
elhandelsbolag. Skellefteå Kraft förvärvade nyligen Vallentuna Energi med 22.000
kunder. Jämtkraft har tagit fram nationella
koncept som riktar sig till supportrar och
föreningar.
– Tidigare satsade vi ganska mycket
pengar på traditionell marknadsföring nationellt som tv-reklam och annonsering.

Nu använder vi istället sponsring genom
koncepten Supporter-EL och FöreningsEL. Vid byte eller tecknande av abonnemang går en engångssumma på 300 kr och
10 kronor löpande per månad till sin förening eller sitt favoritlag.
Lönsam namnrättighet

Arenanamnrättigheter brukar räknas hem
i lokal förankring och nationell exponering. Jämtkraft betalar till det kommunala
arenabolaget en miljon kronor årligen för
namnrättigheten till Jämtkraft Arena.
– Vi har sponsrat Östersunds FK sedan starten 1996 i division 2. Det var först
från att de gick upp i Superettan som vi
började få en utväxling i ökad exponering
och möjlighet att kommunicera samarbetet. Nu när klubben och arenan syns och
nämns i riksmedia och vid tv-sända matcher höga tittarsiffror har pengarna betalats
tillbaka flera gånger om, säger Kai Lundin
och tillägger.
– Gräsrotssponsringen fyller också ett
viktigt syfte genom att det skapar ett innehåll till vår kommunikation. Ett hemmahosreportage hos en förening som
vi sponsrar, med säg 8 000 kronor, som

fakta: SKELLEFTEÅ KRAFT AB
Grundat: 1906
Anställda: 600
Omsättning: 3.401 mkr (2016)
Årets resultat: + 313 mkr (2016)
Antal sponsorsamarbeten: 70
Sponsringsbudget: 14 mkr
Stora samarbeten: Skellefteå AIK Hockey
och Skellefteå Kraft Arena.

FAKTA: JÄMTKRAFT AB
Grundat: 1889
Anställda: 401
Omsättning: 4.259 mkr (2016)
Resultat: + 60 mkr (2016)
Koncernen: Dalakraft, Scandem AB och Clever
Sverige AB
Antal sponsorsamarbeten: 46
Sponsringsbudget: 5 mkr
Stora samarbeten: Östersunds FK och
Jämtkraft Arena

sprids via sociala medier kan ge stor effekt
och bra marknadsföring för oss båda.
Text: JOHAN THORÉN
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Vasaloppsåkare laddar upp i Ulricehamn Digitalt turistbolag satsar på exklusivitet
Helikopterfärd från flygplatsen till
boendet. Privat kock. Exklusivt boende.
Skräddarsydda aktivitetspaket inom
bland annat jakt, fiske, skidor och
mountainbike för både semesterfirare
och konferensdeltagare.
Digitala turistbolaget This is Åre
hoppas ha hittat en ny nisch i svensk
upplevelseindustri.

Foto: Anders Jungermar

2011 blev Lassalyckans friluftsområde Syd- och Västsveriges första officiella Vasaloppscenter, vilket innebär
att anläggningen har kvalitetssäkrats och certifierats
av Vasaloppsorganisationen. Certifiering avser skidor,
mountainbike och löpning.
– Lassalyckan betyder oerhört mycket för Ulricehamn. Utan de satsningar som kommunen har gjort på
Lassalyckan hade vi inte varit en så stor vintersportdestination som vi är idag. Exakta antalet är svårt att veta,
men det är många Vasaloppsåkare som lägger sin träning här
och som använder sig av våra
instruktörer, säger Klas Persson
på Näringsliv Ulricehamn som
ansvarar för länken mellan Vasaloppet och Ulricehamn.
Klas Persson.
Under 2017 var Lassalyckan värd för en av världscuptävlingarna i längdskidåkning, som blev en så stor succé att
Sport & Affärer utsåg den till Årets idrottsevenemang
2017. Tävlingen lockade 60.000 åskådare samtidigt som
Internationella Skidförbundet och åkarna rankade den
som en av världscupens bästa tävlingar.
– Att det blev en sån succé beror på flera saker,
framförallt på det stora skidintresset i Västsverige, bra
marknadsföring, nära samverkan med näringslivet och
kommunen och att vi tagit tillvara på våra geografiska
och logistiska fördelar. Det är snabbt och smidigt för utövare och publik att ta sig hit, säger Karl-Erik Claesson,
styrelseordförande Ulricehamn Ski Event AB som ägs till
90 procent av lokala föreningen Ulricehamns IF.
– Nu ser vi fram emot Världscuptävlingen 2019 och
har gjort en del förbättringar av Lassalyckan. För att
inte hamna i ett besvärligt läge ska vi spara snö för
3,75 av banans 5 kilometer.
TEXT: Pierre Eklund

– Åre är unikt. Här finns enorma möjligheter både under
vinter och sommar. Vi vill underlätta för alla svenska och
utländska gäster som letar efter något speciellt, säger
Kevin Kirk, vd för bolaget.
Konceptet talar om en nätbaserad tjänst men med personlig service. ”Vanliga” bokningar hanteras enklast via
nätet men de som söker något ”tailor made” kan räkna
med personlig conciergehjälp för att hitta rätt enligt de
egna önskemålen.

fakta världscupen i ulricehamn
Världscupen 2017
* 60.000 åskådare
* Turistekonomisk omsättning 15 miljoner kronor
* 4.000 artiklar om Ulricehamn, 300 miljoner
kronor i marknadsvärde.
* 98 procent nöjda eller mycket nöjda besökare
(Handelns Utredningsinstitut, HUI)
Inför världscupen 2019
* Ny bandel som kallas ”väggen”
* Högre läktare
* Förbättrade publikflöden
* Uppgraderad ”kids-zone”
* Snökanon-system täcker hela banan
* Mer ljud och bild i skogen
Fotnot: Hanna Falk, en av världens snabbaste längdskidåkare
i sprint, är född och uppvuxen i Ulricehamn och tävlar för
Ulricehamns IF. Även Oskar Svärd tillhörde klubben när han
vann Vasaloppet.

”Över förväntan”
Kevin Kirk beskriver intresset och responsen från samarbetspartners och kunder som ”över förväntan”.
– Vi har redan bokat in flera resenärer trots att vi bara
varit igång sedan slutet av november. Två har valt exklusiva paket, vi arbetar just nu med ytterligare fyra i den
kategorin.
Hur ser kundkretsen ut för de exklusiva
arrangemangen?
– Det är blandat. Svenskar bosatta i London och gäster
från Dubai, är ett par exempel. Man efterfrågar det som
är tidseffektivt, unikt och med hög kvalitet på boendet,
säger Kevin Kirk.
Förutom Kirk, som tidigare utvecklat anläggningarna i både Funäsdalen och Ramundberget, ingår också
Janne Wärvik, som driver Åre Byservice och tidigare
Björn Borg-kompanjonen Lars Skarke – som hamnade i
en uppmärksammad ekonomisk tvist med tennisstjärnan
i slutet av 1980-talet – i ledningen för det nystartade
bolaget.

Foto: Niclas Vestefjell

Satsningarna på Lassalyckans Friluftsområde – officiellt Vasaloppscenter och
arena för världscuptävlingar i längdskidåkning 2017 och 2019 – har satt
Ulricehamn på kartan som internationell vintersportdestination.

Digitala turistbolaget This is Åre hoppas ha
hittat en ny nisch för exklusiva kunder i den
jämtländska skidmetropolen.
Lokala partners
– Vi har alla en kärlek till Åre och de marknadsundersökningar vi gjort visar att det finns både ett behov och
efterfrågan på den här typen av produkt. Vi är väldigt
trygga i att det finns underlag för den här satsningen,
säger Kevin Kirk.
This is Åre har en rad lokala samarbetspartners när
det gäller bland annat mat, bagerivaror, övernattning
och resor.
– Vi ser oss inte som en konkurrent utan som ett
komplement till det som redan finns i Åre. Ju fler som
nischar sig mot olika målgrupper, desto större bredd,
säger Kevin Kirk.
Men det kostar att ligga på topp i Åre. Initialskedet
med bland annat en avancerad hemsida handlar om miljonbelopp. Men Kevin Kirk är övertygad om att This is
Åre är ett bolag med utvecklingspotential.
– Jag vill inte gå in på några exakta summor men några
miljoner handlar det om så här långt. Men vill man starta
upp något nytt och skapa en bra produkt, så kostar det.
Det är inte svårare än så ...
Text: Urban Tjernberg

fakta: vinter-åre
Antal liftar: 41
Antal backar: 90
Längdspår: 77 km

Den ultimata utmaningen på längdskidor
Sport & Affärer träffade Wolfgang
Mehl, ansvarig för världens tuffaste
längdskidåkningslopp under Jokkmokks
marknad i februari.

Under polarforskaren Adolf Erik Nordenskiölds andra Grönlandsexpedition 1883
deltog två samer från Jokkmokksfjällen,
Pavva Nilsson Tuorda och Rassa. Efter 57
timmars rekognosering återvände de och
hade då avverkat 46 mil. Nordenskiöld
blev hänförd. Ingen annan trodde på deras bedrift. Att avverka sträckan på så kort
tid ansågs omöjligt. Som bevis utlyste därför Nordenskiöld 1884 ett skidlopp tur och
retur Jokkmokk-Kvikkjokk på sammanlagt
22 mil. Som vinnare stod Pavva ”Pau-Lasse” Nilsson Tuorda, mannen som deltog i
expeditionen året innan på tiden 21 timmar och 22 minuter. För prispengarna
som motsvarade två årslöner byggde han
en stuga åt sig själv som står kvar än idag.
Bland övriga deltagare märktes den legendariske vargjägaren Amma Länta, ”Skuorka-Nils” (Björnjägar-Nils), nybyggaren
Johan Samuel Gustafsson mfl.
130 år senare har loppet återuppstått
under ledning av Wolfgang Mehl, österrikaren som under en semesterresa blev
så förtjust i Jokkmokk att han bosatt sig
här. Här arbetade han en period med den
nu vilande Vinterkonferensen kopplad till
Jokkmokks marknad. En konferens vars
röda tråd var hållbarhets- och samhällsfrågor och som lockat politiker och ministrar.
– Jag har själv deltagit i ultrasportssammanhang så när jag hörde talas om historien kring Nordenskiölds eskapader blev jag

fakta: Nordenskiöldsloppet
Arrangör: Nordenskiöldsloppet AB. 8 delägare
däribland berörda samebyar, Jokkmokks SK och
Wolfgang själv som är vd.
När: 24 mars.
Längd: 22 mil mellan
Purkijaur och Jokkmokk.
Antal deltagare: Max 500
Antal nationer: 14
Matkontroller: 19 stycken
Funktionärer: 500
Max tillåten tid i mål: 30 timmar
Prispengar: 50.000 för vinnande kvinna respektive man
Anmälningsavgift: 2.995 kronor
Omsättning: 2,5 mkr.
Sponsring: Ca 1 mkr.
Vinnare 2017: Andreas Nygaard , Norge,
11.48:07, Nina Lintzen, Finland. 13.01:00
Dragplåster 2018: Stanislav Rezac, Anders
Aukland, Andreas Nygaard, Jörgen Brink mfl.

Wolfgang Mehl, tävlingschef för världens tuffaste skidlopp vid målområdet i Jokkmokk.

fascinerad. Mellan 50- och 90-talet kördes
Nordenskiöldslopp som aldrig översteg
65 km. Men sedan 2016 har vi en bansträckning nära originalet från 1884 och
med samma längd, 22 mil. Intresset bara
växer. Facebookinlägg från loppet ifjol har

800.000 visningar. Det lokala näringslivet
har gått in och namnsponsorn Red Bull
med huvudkontoret i Österrike bidrar idag
med nödvändiga pengar, 40 % av budgeten, layout av hemsidan och reklammaterial. Jokkmokks föreningsliv ställer upp med

personal som hitills fått över 800.000:- i
arvoden. En utmaning är boendet för deltagarna då de få hotellen snabbt blir fullbokade.
Nån nyhet i år: – Ja en storbildsskärm
i målområdet med statistik och möjlighet
att följa åkarnas positioner genom loppet.
Man kan även följa delar av loppet i webbsändningar.
Framtidsplaner: – Vi undersöker möjligheterna att ansluta oss till Ski Classicsserien men då måste vi garantera en livetv-produktion vilket skulle tredubbla våra
kostnader, avslutar Wolfgang.
TEXT OCH FOTO: Gustaf Berencreutz

Paraishockey
och curling
Våra svenska team är redo att ge allt under
Paralympics 9 –18 mars, i PyeongChang!
Följ matcherna på SVT, paralympics.se
och SWEParalympics

HUVUDSPONSORER

SPONSORER

OFFICIELLA LEVERANTÖRER

BYRÅPARTNER
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SM-finalen tillbaka i Uppsala
En 22-årig relation förändrades när bandyn flyttade
inomhus. Men begreppen
SM-finalen under bar himmel och Uppsala tappade
inte kontakten.
– Det är som vid en skilsmässa, man har
kvar relationen, säger ligachefen Per Selin
om högtidens comeback på Studenternas
IP.
Den 17 mars ska bandysäsongen återigen avgöras med en enda match och utomhus. Efter fem finaler inomhus tog sporten
i maj det en smula motsägelsefulla steget –
mot Svenska Bandyförbudets vilja att sporten ska spelas i hallar.
”Efter fem år är Bandyfinalen tillbaka
där den hör hemma. Återigen blir det folkligt, festligt och fullsatt på läktarna. Återigen blir det klassisk bandyfrukost med
kompisgäng och familjer”, skriver Föreningen Svensk Elitbandy på sin hemsida.
Föreningen har vuxit sig stark i samma
anda som Svenska Hockeyligan tagit mark
innanför den högre sargen.
Efter att Hammarby och Sandviken första finalen på Friends Arena 2013 dragit
38.474 åskådare halverades nästan åskådarantalet efterföljande fyra år, varav de tre
senaste finalerna spelades på Tele2 Arena.
Det blir inte mer folk den här gången
heller då den pågående ombyggnationen
av Studenternas IP, till förmån för stadens
allsvenska fotbollslag, sätter en gräns
på 20.000.
– Vi hoppas på
lapp på luckan.
Det har varit bättre skjuts på biljettförsäljningen än i
Stockholm, berättar Per Selin, ligaPer Selin.
chef.
Varför blev det så här?

– Man kan säga att det var en kombination.
Vi var i valet och kvalet och på något sätt
hade Uppsala kommun fått reda på det.
Men det var ingen aktiv bearbetning från
vår sida. Nu blir det ett liknande upplägg
som tidigare då Uppsala kommun blir huvudarrangör av evenemanget och vi ansvarar för den sportsliga tävlingsbiten, säger
Per Selin, vars hjärta klappar allra varmast
för Edsbyn.
Det var där, i ”Bandykyrkan”, som sportens uppsving under tak tog verklig fart.
Fem raka SM-guld för ”Byn” (2004–
2008) talade sitt tydliga språk. Det var inne
att spela bandy inomhus och hallarna växte
upp som svampar över hela landet.
Göteborg utmanade med Heden och
hade en VM-gruppmatch mellan Sverige
och Ryssland 2013, men klubblaget GAIS
och entusiastiske sportchefen Kenth Hultqvist gav upp efter några milda vintrar.
Hammarby och Bollnäs har stretat på
utan hall. De två möttes i snöyran på Studenternas 2010 då ”Bajen” bärgade sitt
historiska första SM-guld. Bollnäs spelade SM-final så sent som i fjol.
Hammarby trodde att Tallkrogens IP
skulle bli ett nytt "Mekka" för den krökta klubban i 08-området, bara ett stenkast
från Tele2 Arena, men huvudstadens kulturetablissemang lade sig i och lyckades
övertyga politikerna att närbelägna Skogskyrkogården skulle skymmas av en hall.

Att SM-finalen är tillbaka i Uppsala glädjer majoriteten av de svenska bandyälskarna. Bandy ute är åter inne.

Någon form av hall ska nu ändå byggas
på Gubbängens IP.
– Jag tror det först när jag ser den. Det
har varit så många turer, säger Stefan X:et
Erixon, mångårig landslagsman i Hammarby och senare klubbchef innan han
lämnade sporten aktivt.
Stort intresse

X:et, vars söner
spelar både bandy
och hockey, säger
att han märker att
intresset för SM-finalen i Uppsala är
stort och att kompisgäng snackat om
finalhelgen och den
kommande utflyk- Stefan X:et Erixon.
ten hela vintern.
– Man skulle behöva ha haft mer tålamod och kört kanske fem år till på Tele2.
Då kanske man skulle kunna ha byggt upp
något, säger han.
Hammarbys "dilemma" med hall har
hela tiden varit att man inte vill överge Zinkensdamms IP och därför bara kommer att
träna inomhus.
Så är det inte i Bollnäs där klubbchefen
Robert Lindgren stolt berättar om hallplanerna bara 100 meter från där tåget stannar i centrum. Folkvandringen upp mot
Sävstaås IP är snart ett minne blott.
Dessutom har Bollnäs tappat mycket
publik på senare tid.
– Cirka 400 personer i snitt per
match. De sitter
hemma och ser
matcherna på Bandypuls istället. Folk
är bekväma. Vi
hoppas förstås att
vi kan vända den
utvecklingen och Robert Lindgren.

att många återvänder när hallen står klar,
säger Robert Lindgren.
SJ-området i staden behöver saneras,
byggnader rivas och tillfartsvägar ordnas,
innan en bandyhall får plats. Allt detta beräknas kosta omkring 100 miljoner kronor. Ett privat fastighetsbolag går in med
pengarna.
– Samtidigt är det viktigt att klubben är
med på hela resan och inte tappar kontrollen. Vi siktar på en hall för cirka 4.000
åskådare, berättar Robert.
Skräddarsydd organisation

Tillbaka till Uppsala rustas det för fest. Lärostadens stolthet Sirius har svårt att spetsa till ett slagkraftigt A-lag trots att man
haft tillgång till sin fullskaliga träningshall,
utan läktarkapacitet, i Gränbyområdet sedan 2011. Det är 50 år sedan Sirius vann
SM-guld då finalen just gjort entré på de
numera rivna Söderstadion.
– Om SM-finalen försvinner i mängden i
Stockholm blir den huvudnumret i Uppsala. En bandyfrukost på Slottet samlar över
tusen personer, säger Per Selin.
En annan faktor som gjort att bandyn
återvänt till Uppsala är organisationen
runt evenemanget. Uppsala kommun har
en skräddarsydd organisation genom Destination Uppsala och dess bandygeneral
Ola Rosén.
– Men själva önskan att ta tillbaka SM-finalen kom faktiskt från politikerhåll, berättar evenemangsansvariga Anna Lindström
på Destination Uppsala. Kommunen styrs
av S, MP och V.
Svenska Bandyförbundets avtal med
Uppsala kommun sträcker sig över de tre
kommande åren. Med en option på ytterligare två år.
– Att få tillbaka SM-finalen betyder jättemycket för Uppsala. Dels i ett bredare
perspektiv, men även för oss som idrottskommun. Vi har genom flera nya anlägg-

ningar skaffat oss ökad konkurrenskraft
inom många sporter.
– Bandyfinalen
skiljer sig lite genom att evenemanget har en sådan tradition. Men
ombyggnaden av
Studenternas IP
kommer på sikt att
gynna själva SMfinalen, säger Anna Anna Lindström.
Lindström.
Inte många sporter vänder tillbaka i utvecklingen för att hitta hem. Men bara vädrets makter talar egentligen mot att bandyn lyckas med konststycket ”tillbaka till
framtiden”.
Formatet att 2 x 45 minuters spel avgör hela säsongen bjuder att bandyn är den
traditionella, svenska lagsport som ligger
närmast den engelska FA-cupfinalen när
det gäller kärnfull dramaturgi.
Det blir en happening att ta sig till Uppsala den tredje söndagen i mars.
Speciellt många nya anhängare kanske man inte vinner. Men för bandyns del
handlar det minst lika mycket att slå vakt
om de redan frälsta.
Text: Jan Majlard
FAKTA SM-FINALERNA I BANDY
Program:
15/3, Invigning av
finalarenan.
16/3. Ungdoms/
Juniorfinaler, kl 11–19.
17/3.   Damfinalen, kl 11.
  Herrfinalen kl 16.
Kl 20 bandygala på Uppsala slott.
Biljettpriser:
(I paritet med vad det kostade på Tele2 Arena).
Kortsidorna: Från 100 kr, barnbiljett till 350 kr
vuxenbiljett.
Västra långsidan: 350 – 550 kr.
Långsida under tak: 645 kr – 1 450 kr (VIP).
Handikappsektion: 450 kr.
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Idrottskommunen Uppsala

Uppsala en idrottskommun med ambitioner
Foto: Dan Pettersson

Uppsala har under den senaste tiden
gått från ord till handling som idrottskommun. Sirius spelar åter i Allsvenskan och får i år sällskap av Dalkurd,
bandyfinalen är tillbaka på Studenternas och de efterlängtade arenaprojekten avlöser varann. Sport & Affärer
fick en pratstund med människorna
bakom omvandlingen på siriusprofilen Lasse Svenssons krog Stationen,
i Uppsalas klassiska stationshus vid
järnvägen.

Lisa: – Uppsala citysamverkan ägs av

Fastighetsägarföreningen och Handelsföreningen. Vi har ett avtal med Uppsala
kommun att vi tillsammans ska skapa en
attraktiv stadskärna. Det kan gälla säkerhet, evenemang och frågor kring restaurangutbudet. När Sirius har hemmamatch till exempel, så ska det genomsyra
hela stadskärnan. Alla ska veta vad som
är på g. De nya arenorna har ju citynära
lägen. Vi jobbar tätt ihop för att utveckla
stan.
Rickard: – För en modern stad är det en

Projekt: Utbyggnad
Fokus: diverse lagidrott samt mässor och
konvent.
Publikkapacitet: 2.000–3.500 för den största
hallen.
Kostnad: 192 miljoner kronor.
Finansiering: kommunalt bolag.
Invigdes: 2013.

Projekt: Renovering.
Fokus: bad och motionssim.
Kostnad: 440 miljoner kronor.
Finansiering: kommunalt bolag.

IFU Arena
Fokus: Innebandy, basket, friidrott
Publikkapacitet: 3.000–3.500 personer
Kostnad: 327 miljoner kronor.
Finansiering och ägare: Upsala IF friidrott
och Uppsala Innebandyallians (16 klubbar).
Plats: Gränby sportfält.
Invigdes: 18 augusti 2016

Relitahallen
Några av eldsjälarna bakom Uppsalas förvandling. Bild från vänster: Lisa Thörn, vd, Uppsala
Citysamverkan, Erik Pelling (S), kommunalråd, ansvarig för bland annat plan- och byggnadsfrågor, Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden, Eva Sterte, vd, Uppsala
Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB och Tina Mykkänen, vd, Destination Uppsala.

självklarhet att citykärnan är en viktig del
av upplevelsen för både besökare och bofasta.

Rickard: – Vi på fritidskontoret jobbar

systematiskt med att göra idrotten tillgänglig för alla, vilket den inte är idag.
Idrott på lika villkor är själva nyckeln till
ett hälsosamt samhälle. Grundarbetet
har bestått i att analysera vilka vi når och
vilka vi inte når. Vi har som ambition att
justera de skillnader som finns till fördel
främst för kvinnor, hbtq-personer och
funktionsnedsatta. Personer som inte har
någon erfarenhet av idrott har också svårt
att komma in i framförallt lagidrott. En
så ung människa som en tioåring kan ha
det jobbigt att komma med om han/hon
inte kommit in i idrotten tidigare. Hela
vår idrottspolitiska vision inklusive spontan-, bredd- och elitidrott sammanfattas i
vårt idrottspolitiska program. Vi kräver att
klubbarna ska ha ett värdegrundsarbete.
Det långsiktiga är att vi försöker anpassa
våra anläggningar så att det åtminstone
där ska vara 50/50 kvinnor och män. Men
vi är inte riktigt där än.

Fyrishovs multihallar

Fyrishov simhall

Hur jobbar ni för att stärka idrottskommunen Uppsala?
Tina: – Vi på destinationsbolaget jobbar

för att vinna hem evenemang och möten. Stora evenemang kräver resurser så
ett kriterium är att de skapar positiva turismekonomiska effekter. Vi genomför
regelbundet såna mätningar. För att få
genomslag i den politiska ambitionen på
evenemangssidan har vi i destinationsbolaget en arbetsgrupp som består av stadsdirektören och tjänstemän inom idrott,
kultur, miljö och hälsa etc. Tillsammans
bereder vi de ansökningar kring idrottsoch kulturevenemang som kommer in.
Vi är noggranna i urvalet så att eventen
stämmer överens med vår varumärkesbyggnad och att de genererar intäkter
tillbaka till staden. Genom projektet Elitidrott Uppsala ger vi stöd och utbildning
till våra elitklubbar.

FAKTA UPPSALAS ARENAPROJEKT

Lisa: – Det är i city man skapar stolthet

för sin stad och sina lag. Evenemang som
cykellopp och triathlon mitt i stadskärnan, beachvolley på Vaksala torg, konserter och Boule-SM i Botaniska trädgården
med Uppsala slott i fonden gör folk delaktiga och butiksägarna nöjda. ”Vad kul att
det händer så mycket saker i stan”. Vi vill
skapa positiva vibbar. Och nu återvänder
bandyfinalen till Studan.
Eva: – Under min period som näringslivsdirektör bildade vi en tvärpolitisk arenagrupp där vi diskuterade stadens arenastatus. Vi började 2005 och lade då upp
noggranna riktlinjer för framtidens anläggningar och arenor för både bredd och
elit. Det gällde dels beslut för förbättrat
underhåll av våra anläggningar, dels om
renoveringar och nybyggen. Idag är jag
vd för det kommunala bolaget Sport- och
rekreationsfastigheter. Sen 2011 har vi
färdigställt fem arenor. Nya Studenternas
står klar 2020 och Uppsala eventcenter i
Gränby planeras med ny arena för hockey
och stora event. Arenorna är antingen finansierade och drivna av kommunen eller
av föreningarna. Kommunen går i vissa
fall in med borgen och tar en del av hyreskostnaderna.
Erik: – Arenaboomen baserar sig på ett
grundligt förarbete med målet att attrahera evenemang och fler hotellnätter. Parallellt med detta bygger vi nya idrottshallar
för allmänhet och bredden där bland annat skolan hyr in sig. Hela Uppsala expan-

derar och det byggs därför också många
nya bostäder och fler nya skolor. Utmaningen är att få med idrottsplatsen redan
i planeringsstadiet för nya stadsdelar så att
det inte kommer in i slutet av processen.
Därför ligger idrotten i stadsbyggnadsförvaltningen och ska vara en integrerad del
vid utbyggnad
Rickard: – I vår plan har legat att vi ska

bygga nya simanläggningar, fullstora
idrottshallar i takt med att nya stadsdelar
och skolor byggs, anläggningar för motorik/gymnastik och allaktivitetsparker utomhus för alla åldrar och kön. Vi har även
introducerat ett arbetsredskap för försörjning av våra idrottsanläggningar. Vi planerar och förbättrar våra motionsspår som
ska vara tillgängliga och trygga. Vi jobbar
med gröna flikar i stadsmiljön.
Hämtar ni någon inspiration från stadsplanering i andra länder?
Erik: – Ja vi gör regelbundna studiebesök.

Som i Köpenhamn där vi träffade stadsarkitekten. Vi kollade in hur de jobbade just
med motionsspår och belysning och fick
se många exempel på spontanidrottsplatser.
Hur jämställt är Uppsala?
Eva: – På kommunalrådsnivån, bland

kommunala bolag och i politiken är vi
jämställda med på många ställen övervikt
för kvinnor men inom idrotten ser det rätt
gubbigt ut i vissa styrelser. Här finns det
mycket att göra.

Fokus: Ishockey, bandy.
Publikkapacitet: 300.
Finansiering: Privat och kommunalt samarbete.
Plats: Gränby sportfält.
Invigdes: 2011.
Initiativtagare: Privat och kommunen.

SEB USIF Arena "Rosendalshallen"
Fokus: Basket och tennis, squash och gym.
Publikkapacitet: 600.
Kostnad: 80 miljoner kronor.
Finansiering: Upsala Studenters Idrottsförening.
Invigdes: september 2012.
Initiativtagare: privat

BESLUTAD:
Nya Studenternas IP "Studan"
Fokus: Fotboll, bandy, friidrott
Publikkapacitet: Ca 10.000
Kostnad: 488 mkr för själva arenan och 377 mkr
kommersiella fastigheter.
Finansiering: Hyresintäkter.
Invigning: 2020
Ägare: Uppsala kommun

PLANERAD:
Uppsala eventcenter i Gränby
Byggstart: Ej beslutat.
Fokus: Event. Konferenser. Ishockey.
Publikkapacitet: 6.500 sittande. Inräknat
stående parkett 7.500 personer.
Kostnad: 950 miljoner kronor.
Ägare: Uppsala kommun

även att de evenemang som arrangeras i
Uppsala ska locka fler kvinnliga deltagare
och med en rättvis fördelning av prispengarna.
Det händer saker på alla plan i idrottskommunen Uppsala som i höstas var nominerad dels i huvudlistan och dels i kategorin Årets elitidrottskommun i Sport &
Affärers kommunranking.

Tina: – Fler tjejer på matcherna är en ut-

maning. Det krävs bekvämligheter på
arenorna om tjejerna ska trivas. Vi vill

Text: Gustaf Berencreutz

TRE SNABBA MED CHARLOTTE SKOTT NÄRINGSLIVSCHEF UPPSALA KOMMUN
1) Vad har du gjort sen du var general för bandyfinalen?

2) Din syn på att Uppsala åter får arrangera evenemanget?

– Min roll som ansvarig för Bandyfinalen i Uppsala senast det arrangerades var en del av min dåvarande roll som Chef Uppdrag Uppsala
kommun och Varumärket Uppsala. Därefter har jag arbetat som VD
i det privata näringslivet med koppling till destinationsutveckling,
infrastruktur- och samhällsutveckling. Sedan ett par månader är jag
nytillträdd Näringslivsdirektör i Uppsala kommun.

– BandySverige har saknat Uppsala och Uppsala har saknat Bandyfinalen, så nu är finalen hemma igen! Att bandyfinalen är tillbaka i
Uppsala är såklart fantastiskt roligt och visar att vi är duktiga på att
arrangera evenemang och skapa möjligheter. Vi har en stark samverkan i Uppsala mellan det privata – offentliga och ser möjligheter
tillsammans, vilket vi återigen har visat genom att plocka hem bandyfinalen och många andra idrottsevenemang.

3) Hur viktig är idrotten som motor för kommunal utveckling i
Uppsala och på vilket sätt drar du som näringslivsdirektör chef
nytta av idrotten?
– Idrott och evenemang är en naturlig del av näringslivsutvecklingen, både ur attraktionsperspektiv för Uppsala som stad och kommun, men också som en viktigt del av vår ekonomi. Besöksnäringen
är en av Sveriges snabbaste växande näringar och en viktig del av
vår tillväxt.

ANNONS 				

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA AB				

ANNONS

Gothenburg horse show
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Ny hästfest ger ingen förlust
Foto: Claes Jacobsson/GHS

Efter sportslig succé men ekonomiskt
fiasko laddar Göteborg om för ny hästfest.
Sommarens EM gav minst 55 miljoner i förlust för arrangerande Got
Event – men Gothenburg Horse Show
som samlar tiotusentals åskådare i
Scandinavium den här helgen riskerar
inga sådana siffror. Eventet är en årligt
återkommande succes story.

När: 20-25 februari
Var: Scandinavium, Göteborg
Publikintäkter: Ca 13,5 miljoner
Omsättning: Ca 25 miljoner
Huvudpartners: Volvo, Agria djurförsäkring,
Saab, Hööks, ATG
Sammanlagd prissumma: Sex miljoner

– Det ekonomiska utfallet efter EM vill jag
inte kommentera eftersom jag inte var inblandad. Men GHS går ganska jämnt upp,
det snurrar runt utan problem kan man
säga. För oss är det ett plus-minus-evenemang som vi är extremt stolta över, förklarar Patrik Fredriksson, evenemangsansvarig för Gothenburg Horse Show hos Got
Event.

fakta: Euro Horse
När: 22-25 februari
Var: Svenska mässan, Göteborg
Antal utställare: Ca 200
Utställningsyta: 20.000 kvadratmeter
Beräknad omsättning: Omkring 60 miljoner

Fullsatta dagar

Förutom världscup-hoppningen kommer
också flera av världens bästa dressyrekipage till Göteborg. Minst tre fullsatta hus under fredag– lördag– söndag ingår i publikkalkylen. Budgeten ligger på 13,5 miljoner
i biljettförsäljning. Till det kommer intäkter från 20 samarbetspartners.
– Avtalen är konfidentiella. Vi vet nästan på kronan vad som kommer in och
det är samma sak med kostnaderna. Men
det finns absolut en potential att utveckla
sponsorintresset när företagen inser vilken
genomslagskraft som finns inom ridsporten, säger Patrik Fredriksson.
Intresset för sporten har närmast skenat
de senaste åren. Peder Fredricsson och
Rolf-Göran Bengtsson har röstats fram till

fakta: Gothenburg Horse Show

Henrik von Eckermann och Mary Lou vann fjolårets världscuphoppning i Göteborg.

Radiosportens Jerringpris tre gånger under
de senaste sju åren.
Enligt tävlingsledningen märktes också
en rejäl skjuts i biljettförsäljningen efter att
Peder Fredricson nyligen fick ta emot Jerringpriset på nytt.
De svenska stjärnorna finns naturligtvis
på plats i Scandinaviums världscupkval –
det 13:e under säsongen. Finalen avgörs
i Paris i mitten av april. Hela EM-laget
med Henrik von Eckermann – som vann
världscupkvalet på hemmaplan i fjol – Peder Fredricson, Douglas Lindelöw och
Malin Baryard Johnson är uttagna. Dessutom ”nykomlingen” Stephanie Holmén

som nyligen vann ett världscupkval i Zurich
– Henrik är i princip klar för finalen om
inte hans häst skadar sig. För Douglas, Stephanie och Peder gäller det att göra ett väldigt bra resultat för att kunna ta chansen,
säger tävlingsledaren Tomas Torgersen.
Spela på vinnaren

Nytt för i år är att den som tror att Henrik von Eckermann vinner igen också kan
tjäna en slant på det. Sponsorn ATG, AB
Trav och Galopp, öppnar för spel på vinnaren i hoppningen.
– ATG har varit med som sponsor länge

och kände att det här var värt att testa. Vi
får inga pengar direkt men blir det succé
kanske det kan påverka våra framtida samarbetsavtal positivt, säger förbundets informationschef Lotta Amnestål.
Vägg i vägg med tävlingarna arrangeras
också en hästmässa med runt 200 utställare på en två hektar stor yta.
– Att intresset ökat är helt uppenbart.
Besökarna köper för omkring 25 procent
mer jämfört med för bara ett par år sedan,
säger Klas Pettersson, affärsansvarig för
Euro Horse-mässan.
– Sedan kan det handla om en buss för
fem miljoner eller några intresserade tjejer
som sparat och handlar utrustning för någon tusenlapp. Man vill helt enkelt investera i sitt stora intresse, säger Klas Pettersson.
Text: Urban Tjernber

I Sollentuna är det
lätt att ha en aktiv fritid
Sollentuna kommuns satsar stort på
idrott och motion. Här byggs arenor
för både organiserad idrott och
spontanidrott.
Våren 2018 presenterar kultur- och
fritidsförvaltningen ett idrottspolitiskt
program med det övergripande målet
att fler ska kunna ha en aktiv fritid.
Årets idrottsarena 2017
Sollentuna Friidrottshall utsågs till
Årets idrottsarena 2017. Här tränar
tio föreningar från åtta kommuner i
Stockholmsområdet.

Våra senaste arenor
Fullstor fotbollshall
Friidrottshall
Fyra utegym
Två spontanfotbollsplaner
Projekt 2018-2019
Hoppbacke K60
Näridrottsplats
Aktivitetspark
Parkourpark
Sjösportcenter
Sporthall

www.sollentuna.se
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fotbollsbörsen

Sport & Affärer värderar fotbollsallsvenskans spelare
Vinterns övergångar: Fallande intäkter
Svensk elitfotboll baserar sin ekonomi på fyra intäktskällor: biljetter, sponsorer, tv-avtal och utlandsförsäljningar
av spelare. För tillfället befinner sig den sistnämnda kategorin i en svacka. Sju spelare har sålts utomlands under
vinterfönstret och intäkterna på ca 70 mkr, där nära hälften gått till IFK Göteborg, är de lägsta på flera år.
Så här ser utvecklingen ut sedan 2015:
2015 vinter
90 mkr
2015 sommar 110 mkr (200 mkr/år)
2016 vinter
80 mkr
2016 sommar 195 mkr (275 mkr/år)
2017 vinter
191 mkr
2017 sommar 125 mkr (316 mkr/år)
2018 vinter
70 mkr

Dahlberg blåvit bingo
Förra året var bra, mycket beroende på Alexanders Isaks
övergång från AIK till Borussia Dortmund för 85 mkr,
men 2018 har alltså inletts svagt. IFK Göteborg tar genom Pontus Dahlberg hem vinterfönstrets bingo, Magnus
Eriksson lyckas få ett nytt utlandskontrakt och Anders
Christensen, Allsvenskans bäste spelare 2017, går billigt
med kort tid kvar på kontraktet med MFF. Samtidigt har
Brommapojkarna, traditionellt en underleverantör till
storklubbarna, spottat upp sig och dragit in 13 mkr på
två försäljningar.

AnAlyS: gunnar persson gunnar@sportaffarer.se

USA ny spelarmarknad
Detta är något som Major League Soccer i USA fått upp
ögonen för. Just nu har vi den största ansamlingen av allsvenskar i USA sedan tidigt 1980-tal. Det handlar om en
tränare och tolv spelare. Lägg märkte till att endast tränaren (Mikael Stahre) och en spelare (Magnus Eriksson)
har brutit gällande kontrakt och kostat transfersummor.
Alla andra har kommit gratis med utgående kontrakt.

Här är listan på svenskar i ligan inklusive spelare
som lämnat Allsvenskan i vinter:
Colorado Rapids Axel Sjöberg (Lön 2017: $123 350)
och Johan Blomberg (AIK).
New England Revolution Gabriel Somi
(Östersunds FK).
New York City FC Anton Tinnerholm (Malmö FF)
och Jo Inge Berget (Malmö FF).
Orlando City Yoshimar Totún (Malmö FF, lön 2018:
$599 996).
Portland Timbers Samuel Armenteros på helårslån
från Benevento Calcio.
San Jose Earthquakes Mikael Stahre, tränare
(Häcken), Magnus Eriksson (Djurgården) och
Joel Qwiberg (IF Brommapojkarna).
Seattle Sounders Gustav Svensson (Lön 2017:
$170 000) och, Magnus Wolff Eikrem (Malmö FF).
Sporting Kansas City Robert Mirosevic spelar för
Swope Park Rangers i farmarligan USL.

pontus Dahlberg,
vinterns dyraste försäljning

Magnus eriksson,
skaplig intäkt men oväntad

1) Pontus Dahlberg, 33 mkr
IFK Göteborg till Watford FC (Agent: Nordic Sky)
2) Magnus Eriksson, 12 mkr
Djurgårdens IF till San José Earthquakes (Nordic Sky)
3) Anders Christensen, 10 mkr
Malmö FF till KAA Gent (Elite Consulting)

Axel Sjöberg från Sollentuna United tog sig in via fyra
år på Marquette University och gör nu fjärde året i Rapids. I Philadelphia Union finns två gamla svenskbekantingar: Alejandro Bedoya (Lön 2017: $1 197 250, tidigare
Örebro SK, Rangers FC, Helsingborgs IF och Nantes) och
David Accam (Lön 2017: $820 937, tidigare Östersunds FK
och Helsingborgs IF).
Lönerna skiftar, från minimibeloppet $53 000/år
upp till drygt $7 miljoner (ca 56 mkr). Importerna från
Allsvenskan 2018 förväntas tjäna från $100 000 upp
till möjligen sex, sju gånger så mycket.

Slagsmål om tv-kakan

Medan spelarna söker sig över Atlanten söker klubbarna
nya fördelningsmodeller inför det nya tv-avtal som kommer att gälla i sex år, 2020–2025. Totalbeloppet mer än
fördubblas, från 245 mkr/år till 540 mkr. Fem storklub5) Kevin Kabran, 3 mkr
bar (MFF, AIK, Djurgården, Hammarby och IFK Göteborg)
IF Brommapojkarna till IK Start (Blash Hosseini)
arbetar för en förändring som (föga överraskande) går
ut på att de som redan har/får mycket ska få ännu mera.
Icke offentliggjorda övergångssummor:
Idag är fördelningen mellan Allsvenskan och Superettan
John Alvbåge, IFK Göteborg till AC Omonia
75-25. Men om kvintetten får bestämma kan det bli 80-20
(Fredrik Risp)
eller 85-15, vilket i extremfallet skulle innebära att så gott
Martin Smedberg-Dalence, IFK Göteborg till Club
som hela netto-höjningen hamnar i allsvenskarnas fickBolívar (VMC Group)
or. De fem vill också att den inbördes fördelningen inom
•Värdet på dessa två uppskattat till ca 3 mkr.
toppserien skall styras av sportslig framgång, publiksiffror och vilka som har flest streamingtittare.
Försäljningsdelen av intäktskakan är högst osäker och
Peter Hunt, ordförande för välsituerade IFK Norrködet straffar sig att, som GIF Sundsvall förra året, budgete- ping, är inte road av initiativet.
ra med försäljningsintäkter utan att ha någonting att säl– Kortsiktigt och egoistiskt. Det ger mig en dålig smak i
ja. Läget blev prekärt för Giffarna efter senaste sommarmunnen, säger Hunt till Sportbladet. Det finns en ratiofönstret. Klubbar som MFF och Norrköping kan lägga sina
nell tanke att intresset kring de olika lagen får styra. Men
spelarintäkter på hög. Men IFK Göteborg kan det inte. Där
se hur det ser ut i Spanien med till och med olika tv-avtal
ligger man efter sedan flera år tillbaka och allt som komoch där de största, Barcelona och Real Madrid, får väldigt,
mer in är intecknat.
väldigt mycket. Det blir osolidariskt. Det skulle ge en segregering i svensk fotboll.
Osäkra intäkter och elitlicensens krav på ekonomisk balans gör att (relativt) dyra kontrakt med alltför svagt utDet ska röstas om detta. Det väger jämnt mellan Allbyte inte förnyas. Därför har vi i vanlig ordning en mängd svenskan och Superettan (16/16) men det återstår att se
spelare som släpps, fria att söka nya anställningar.
vilken serie respektive klubb anser sig höra hemma i.
4) Viktor Gyökeres, 10 mkr
IF Brommapojkarna till Brighton & Hove Albion
(Nordic Sky)

SPELARTRUPPERNA
Så här var läget i Allsvenskans spelartrupper när
det internationella transferfönstret stängde 31
januari. Tänk på att Kina (1 januari–28 februari)
och USA (7 februari–1 maj) fortfarande kan plocka
spelare från Allsvenskan. Svenska klubbar kan ta
in spelare t.o.m. 4 april.
Kolumnerna: Namn, position, födelseår, försäljningsvärde samt agent. Årets nyförvärv är märkta
med asterisk (*).
+ – anger värdeförändringarna uppåt eller nedåt
sedan förra mätningen.
AIK

AIK har plockat Enoch Kofi Adu (bra i MFF
men misslyckad i Turkiet) och hoppas också att Stefan Silva ska hitta formen efter
sitt kvaddade år i Italien. Annars är det
besvärande att deras sex nyförvärv är i åldern 28–30, vilket gör att det blir svårt att få tillbaka
utläggen.
SäljbArA
Enoch Kofi Adu*
Ahmed Yasin
Kristoffer Olsson
Nicolás Stefanelli
Henok Goitom
Haukur Hauksson
Tarik Elyounoussi*
Daniel Sundgren
Jesper Nyholm
Rasmus Lindkvist
Stefan Silva*
Joel Ekstrand*
Robert Lundström*
Denni Avdic

mf
mf
mf
f
f
b
mf
b
b
b
f
b
b
f

1990
1991
1995
1994
1984
1991
1988
1990
1993
1990
1990
1989
1989
1988

10 mkr
10 mkr
10 mkr
10 mkr
5 mkr
5 mkr
5 mkr
4 mkr
4 mkr
3 mkr
3 mkr
2 mkr
2 mkr
2 mkr

På tIllväxt (<2.000.000)
Robert Taylor
mf
1994
Anton Jönsson Salétros mf
1996
Oscar Linnér
mv
1997
Rickson Mansiamina
mf
1997
Bilal Hussein*
mf
2000
Daniel Mushitu
f
2000

f
mf

1991
1997

Efraim Pachon
Total Football
AMA Sports Agency
Patrick Mörk
Patrick Mörk
Vlado Lemic
Martin Klette
Jonathan Chalkias
MD Management

Martin Klette
Martin Klette

InventArIer (<500.000)
Kenny Stamatopoulos mv
1979
Nils-Eric Johansson
b
1980
Per Karlsson
b
1986
Budimir Janosevic*
mv
1989
utlånAde
Eero Markkanen
Christos Gravius

Elite Consulting
Blash Hosseini
Nordic Sky

Patrick Mörk
Claes Elefalk
Nordic Sky

Randers FC
Degerfors IF

OrsaSport
Patrick Mörk

utgående under vInterfönStret
Stefan Ishizaki
mf
1982
Fri – IF Elfsborg
Chinedu Obasi
f
1986
Fri
Johan Blomberg
mf
1987
Fri – Colorado Rapids
Simon Thern
mf
1992
SC Heerenveen (avslutat lån)
Amin Affane
mf
1994
IFK Göteborg
Noah Sonko Sundberg b
1996
Östersunds FK – 2 mkr
Augustín Gómez
b
1996
Defensa y Justicia (avslutat lån)

If brOMMAPOjKArnA

Nye sportchefen Daniel Majstorovic har gått
ut hårt. På basis av två försäljningar som
gett 13 mkr har tolv nya spelare kontrakterats
samtidigt som åtta lämnat med utgående
kontrakt och tre lån avslutats. Vi får se om de
hinner lära sig att känna igen varandra. Nye tränaren
Luis Pimenta, en portugis som jobbat i Norge sedan
2011, ligger bakom rekryteringen av spanjoren Maikel,
som spelat för Nybergsund och Kongsvinger.
SäljbArA
Bajram Ajeti*
Markus Gustafsson
Antonio Nieves Martín*
Ludvig Öhman
David Ochieng*

f
mf
mf
b
b

1989
1989
1989
1991
1992

På tIllväxt (<2.000.000)
Eric Johana Omondi* mf
1994
Tim Söderström
f
1994
Petar Petrovic*
mf
1995
Rasmus Alm*
mf
1995
Mohanad Jeahze*
b
1997
Jacob Ortmark
mf
1997
Marko Nikolic
f
1997
Love Reuterswärd
f
1997
Viktor Göranzon
mv
1998
Moustafa Zeidan*
mf
1998
Jack Lahne
f
2001
InventArIer (<500.000)
Alexander Nilsson*
mf
1990
Nikola Petric*
mv
1991
Fritjof Björkén
b
1991
Erik Figueroa
b
1991
Christopher Brandeborn mf
1991
Johan Falkmar
b
1992
Martin Rauschenberg* b
1992
Gustav Sandberg Magnusson mf
1992

4 mkr
2 mkr
2 mkr
2 mkr
2 mkr

y
W

Patrick Mörk

Brightbird
Nordic Sky
Matinou Inoussa
Matinou Inoussa

Taldea Adv Group

Dalil Benyahia

MA Magnússon
Thomas Andersson

utgående under vInterfönStret
Luca Gerbino Polo
f
1987
Fri – IK Frej Täby
Imad Khalili
f
1987
Hammarby IF (avlutat lån)
Budimir Janosevic
mv
1989
Fri – AIK
Kyle Konwea
b
1989
Fri – Seinäjoki JK
Rasmus Emanuelsson mv
1991
Fri
Joel Qwiberg
b
1992
Fri – San Jose Earthquakes
Kevin Kabran
f
1993
IK Start – 3 mkr
Carl Starfelt
b
1995
Fri – IFK Göteborg

ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA

ANNONS
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SporT & Affärer

Rami Kaib
Ibrahim Dresevic
Christopher McVey*
Arian Kabashi*
Mattias Özgün
Tim Rönning*
Marokhy Ndione*

Börstoppen
Storklubbarna bygger volymen

Klubb

Uppskattade värden
Mars 2018
Okt 2017

+/–

Antal säljbara
spelare

Antal spelare
på tillväxt

1 (2)

Östersund

123,5

86

+37,5

12 (11)

6 (3)

2 (1)

Malmö

118

130

–12

13 (11)

10 (9)

3 (3)

Elfsborg

89,5

81,5

+8

12 (10)

10 (6)

4 (4)

AIK

89

64

+25

14 (11)

6 (3)

5 (6)

Norrköping

86,5

57

+29,5

9 (6)

13 (19)

6 (9)

Djurgården

81

47

+34

9 (6)

11 (8)

7 (7)

Hammarby

61,5

56

+5,5

8 (8)

9 (6)

8 (8)

Häcken

54,5

54

+0,5

8 (8)

6 (6)

9 (5)

Örebro

50,5

59,5

–9

5 (6)

12 (12)

10 (10)

Göteborg

47,5

46

+1,5

5 (5)

14 (6)

11 (11)

Kalmar

40

39

+1

5 (4)

9 (8)

12 (ny)

Brommapojkarna 38

–

–

5

13 (13)

Sirius

36

32

+4

3 (3)

11 (8)

14 (12)

Sundsvall

28

34,5

–6,5

0 (1)

12 (14)

15 (ny)

Trelleborg

27

–

–

1

10

16 (ny)

Dalkurd

26

–

–

3

7

996,5

870

+126,5

Totalt

Jesper Karlström
Daniel Stensson
Besard Sabovic
Viktor Gyökeres
Victor Fors

mf
mf
mv
f
mf

1995
1997
1998
1998
1999

Djurgårdens IF (avslutat lån)
Fri – AC Mestre
Djurgårdens IF (avslutat lån)
Brighton & Hove Albion FC – 10 mkr
Fri – IK Frej Täby

DALKURD FF

Dalkurd har värvat sparsmakat och har
en väl inspelad trupp. Här finns goda möjligheter att klara första året i den högre
serien. Men minus för att Frank Pettersson, ordinarie målvakt sedan 2010, lämnar och frågetecken för att även Richard Yarsuvat,
17 mål förra året, går tillbaka till Norrby. Anfallet blir
lagets akilleshäl.
SäLjbARA
Kebba Ceesay
Ammar Ahmed
Oliver Berg*

b
mf
mf

1987
1988
1993

2 mkr
2 mkr
2 mkr

På tiLLväxt (<2.000.000)
Heradi Rashidi
mf
1994
Irfan Jasarevic*
b
1995
Henrik Löfkvist
mf
1995
Rewan Amin
mf
1996
Leonard Pilana
f
1996
Mbaye Touré
b
1998
Patrick Mulyanti
f
1998

Matinou Inoussa

inventARieR (<500.000)
Alexander Ekblad
b
1987
Rawez Lawan
mf
1987
Peshraw Azizi
b
1988
Andrew Stadler
f
1988
Predrag Randelovic
mf
1990
Adbülaziz Demirkan*
mv
1991
Alex DeJohn
b
1991
Ahmed Awad
f
1992
Robin Tranberg
mf
1993
Yukiya Sugita
mf
1993
Malkolm Moenza
mf
1993
Ferhard Ayaz*
mf
1994
inLånADe
Sixten Mohlin
Younes Bnou Marzouk

mv
f

1996
1996

Patrick Mörk
Taldea Adv Group
Johan Thornberg

Martin Klette

Patrick Mörk
André Filipe Jenaro
VMC Group

Malmö FF

Nordic Sky
FC Lugano

UtgåenDe UnDeR vinteRFÖnStRet
Frank Pettersson
mv
1984
Fri – Jönköpings Södra IF
Mohamed Bangura
f
1989
Fri
Patrick Mörk
Robertino Kljajic
mv
1990
Fri
Nima Modyr
Kutjim Bala
b
1990
Slutat
Jalid Kerkich
b
1991
IK Brage
Richard Yarsuvat
f
1992
Fri – Norrby IF
Oscar Lundin
mf
1995
IK Brage

DjURgåRDenS iF

DIF har skaffat ett knippe mittfältare –
Ulvestad (Burnley), Kozica (J-Södra, 2,5
mkr), Ring (Kalmar), Findell (Groningen)
– men behöver också en ny målskytt.
SäLjbARA
Fredrik Ulvestad*
Kerim Mrabti
+ Felix Beijmo

mf
mf
b

1992
1994
1998

15 mkr
15 mkr
10 mkr

GSM
Nordic Sky

+ Jacob Une Larsson
Dzenis Kozica*
Niklas Gunnarsson
Jonathan Ring*
Andreas Isaksson
Othman El Kabir

b
mf
b
mf
mv
mf

1994
1993
1991
1991
1981
1991

På tiLLväxt (<2.000.000)
Johan Andersson*
b
1995
Jesper Karlström
mf
1995
Jonathan Augustinsson b
1996
Mihlali Mabhuti Mayambela mf
1996
Tino Kadewere
f
1996
Oscar Jonsson
mv
1997
Aliou Badji
f
1997
Julian Kristoffersen
f
1997
Filip Tasic
mf
1998
Besard Sabovic
mf
1998
Hampus Finndell*
mf
2000

UtLånADe
Haruna Garba
Souleymane Koné
Joseph Ceesay

f
b
mf

1994
1996
1998

b
mf
mf
b

1989
1994
1998
1990

7 mkr
5 mkr
3 mkr
2 mkr

På tiLLväxt (<2.000.000)
Sebastian Ohlsson
mf
1993
Billy Nordström
b
1995
Carl Starfelt*
b
1995
Victor Wernersson*
b
1995
Elias Már Omarsson
f
1995
Patrik Karlsson Lagemyr f
1996
Mikael Ingebrigtsen
mf
1996
Vajebah Sakor*
mf
1996
Prosper Kasim
mf
1996
Lawson Sabah
mf
1997
Tom Amos*
mv
1998
Benjamin Zalo
b
1998
Kristopher da Graca
b
1998
Andreas Öhman*
b
1998

Neverland
Nordic Sky
Nordic Sky
Michael Makaab Jr
Blash Hosseini
Neverland

Nordic Sky
Nordic Sky

Martin Dahlin
Taldea
anhörig
Taldea
Miro Jaganjac
Neverland

Gzira United FC
FC DAC 1904
IK Frej Täby

UtgåenDe UnDeR vinteRFÖnStRet
Lasse Nilsson
f
1982
Fri – Norrby IF
Anders Randrup
b
1988
Fri – Helsingborgs IF
Viktor Götesson
f
1995
Degerfors IF

SäLjbARA
Emil Salomonsson
Amin Affane*
August Erlingmark
André Calisir*

Nordic Sky
Patrick Mörk
Darren Young SM
Jonathan Chalkias
Roger Ljung
Lamine Touré

inventARieR (<500.000)
Jonas Olsson
b
1983
Amadou Jawo
f
1984
Haris Radetinac
mf/f
1985
Tommi Vaiho
mv
1988
Kevin Walker
mf
1989
Marcus Hansson
b/mf 1990

MD Management
Nordic Sky
Anders Wallsten
Keypass AS
Patrick Mörk

Blåvitt har tappat ett halvt lag. Men 33 friska
miljoner för målvakten Pontus Dahlberg (som
är kvar på lån under våren) och en ny tränare
(Poya Asbaghi) gör att det blir ett intressant
år. Vilka blir lagets nya ledarfigurer?

157 (123)

6 mkr
5 mkr
3 mkr
3 mkr
2 mkr
2 mkr

Jonas Svensson
Blash Hosseini

iFK gÖtebORg

11

112 (95)

1997
1997
1997
1997
1998
1999
1999

inventARieR (<500.000)
Stefan Ishizaki*
mf
1982
Jon Jönsson
mb
1983
Samuel Holmén
mf
1984
Jørgen Horn
b
1987
Emir Bajrami
mf
1988

Allsvenskans totalvärde stiger med 126,5 miljoner (+14,5 %). Östersund står ensamt för nästan 30 % av
ökningen. Samtidigt har AIK, Norrköping och Djurgården byggt upp sina trupper. Men det finns en hake i
växandet och det handlar om ett överskott på försvarsspelare. Många kapabla spelare finns att tillgå.
Men om utbudet är stort blir lagren svårsålda.
I botten ser nedflyttningskandidaterna ut att vara självskrivna. Men Dalkurd kan växa. Bp, Sirius och
Sundsvall kan alla hamna under nedflyttningsstrecket.
Plac

b
b
mf
f
b
mv
f

H.O.L.M.

Stefan Pettersson
Vlado Lemic
Taldea

Moses Ssewankambo
AMA Sports Agency
Taldea
Blash Hosseini
Olafur Gardarsson
Vlado Lemic

DF

Sami Salonen

inventARieR (<500.000)
Tobias Hysén
f
1982
David Boo Wiklander
b
1984
Sebastian Eriksson
mf
1989
Erik Dahlin
mv
1989
Abdul Razak
mf
1992

AFC

inLånADe
Mix Diskerud
Pontus Dahlberg

Manchester City FC (?)
Watford FC (våren)

mf
mv

1990
1999

Jonas Svensson
Hardy M
Patrick Mörk
Eden

UtgåenDe UnDeR vinteRFÖnStRet
John Alvbåge
mv
1982
AC Omonia Nicosia
Martin Smedberg-Dalence b/mf 1984
Club Bolívar
Søren Rieks
mf
1987
Fri – Malmö FF
Mikael Boman
f
1988
Fri – Randers FC
Thomas Rogne
b
1990
Fri – Lech Poznan
Sam Adekugbe
b
1995
Vancouver Whitecaps (avslutat lån)
Pontus Dahlberg
mv
1999
Watford FC – 33 mkr

HAMMARbY iF

Sportchefen Jesper Jansson har fortsatt
skicka iväg spelare med utgångna kontrakt. Nye tränaren Stefan Billborn har två
nya spelare i truppen som å andra sidan
fick talrika tillskott under förra säsongen.
Kommer någon ur tillväxtgruppen att ta kliv framåt i
år? Kommer Kennedy att bli en tillgång eller ett hinder
för Billborn? Hammarby måste börja göra större pengar på försäljningar.

UtgåenDe UnDeR vinteRFÖnStRet
Kim Källström
mf
1982
Slutat
Elliot Käck
b
1989
Fri – IK Start
Magnus Eriksson
f
1990
San Jose Earthquakes – 12 mkr
Tim Björkström
hb
1991
Fri – IK Sirius
Gustav Engvall
f
1996
Bristol City FC (avslutat lån)
Marcus Enström
b
1997
Fri

iF eLFSbORg

Nye tränaren Jimmy Thelin tar med sig
Robert Gojani från Jönköping och har
fått Stefan Ishizaki från AIK. I övrigt
nöjer sig klubben med att flytta upp fyra
yngre spelare. Men två av dem fyller 21 i
år och har ännu inte spelat A-lagsfotboll på någon nivå.
Thelin har därmed en svårstyrd trupp som skulle må
bra av att skakas om med hjälp av nya ledande namn
utifrån.
SäLjbARA
– Simon Lundevall
Issam Jebali
Daniel Gustavsson
Adam Lundqvist
Per Frick
Joakim Nilsson
Simon Olsson
Jesper Karlsson
+ Viktor Prodell
Kevin Stuhr Ellegaard
Alex Dyer
Robert Gojani*

mf
mf
mf
mf
f
b
mf
f
f
mv
mf
mf

1988
1991
1990
1994
1992
1994
1997
1998
1988
1983
1990
1992

På tiLLväxt (<2.000.000)
Jesper Manns
b
1995
Rasmus Rosenqvist
mf
1996
David Olsson
mv
1997

10 mkr
10 mkr
8 mkr
7 mkr
5 mkr
5 mkr
5 mkr
5 mkr
4 mkr
3 mkr
3 mkr
2 mkr

Nordic Sky
Nordic Souting
Patrick Mörk
Essel
Stefan Pettersson
Patrick Mörk
Martin Klette
Nordic Sky
Nordic Sky
Nordic Sports Group
John Thornberg
Nima Modyr

Nordic Sky
Nordic Sky

Kommer Muamer Tankovic igång med målskyttet?
Får Jiloan Hamad vara skadefri?
SäLjbARA
Jiloan Hamad
mf
Bjørn Paulsen
b
Mads Fenger
b
+ Serge-Junior Martinsson mf
Sander Svendsen
f
Arnór Smárason
mf
Jeppe Andersen
mf
– Muamer Tankovic
f

1990
1991
1990
1992
1997
1991
1992
1995

På tiLLväxt (<2.000.000)
Simon Sandberg*
b
1994
Rebin Asaad
mf
1994
Neto Borges*
b
1996
Marcus Degerlund
b
1998
Leo Bengtsson
mf
1998
Dusan Jajic
mf
1998
Oscar Krusnell
b
1999
André Alan Al Sanati
mf
2000
Elias Durmaz
mf
2000
inventARieR (<500.000)
Kennedy Bakircioglü
mf
1980
Benny Lekström
mv
1981
Johan Wiland
mv
1981

10 mkr
6 mkr
5 mkr
5 mkr
5 mkr
3 mkr
3 mkr
3 mkr

Brightbird
MB Sports
Sports Ent. Group

Mats Solheim
Pa Amat Dibba
Imad Khalili
Gershon Koffie

b
f
f
mf

1987
1987
1987
1991

Keypass AS
Taldea
Miro Jaganjac
Onfield

UtgåenDe UnDeR vinteRFÖnStRet
Birkir Már Sævarsson b
1984
Fri
Stefan Batan
b
1985
Fri – Assyriska FF
Rômulu Cabral
f
1991
Fri
Oliver Silverholt
mf
1994
Fri – Östers IF

bK HäcKen

Här har det städats. Samtidigt är spelare
som Dalebo Irandust och Joel Andersson mogna att ta över på allvar. Nye Viktor
Lundberg (en gång i AIK) är både underskattad och intressant. Med en skadefri
Paulinho kan nye tränaren Andreas Alm få Häcken åt
rätt håll.
SäLjbARA
Dalebo Irandust*
Paulinho
Nasiru Mohammed
Joel Andersson
Erik Friberg
Alhassan Kamara (Crespo)
Viktor Lundberg*
Juhani Ojala

mf
f
mf/f
mf
mf
f
mf/f
b

1998
1986
1994
1996
1986
1993
1991
1989

Nordic Sky
Luzzsports
LionShare
Nordic Sky
GSM
MD Management
Patrick Mörk

8 mkr
6 mkr
5 mkr
5 mkr
4 mkr
4 mkr
4 mkr
2 mkr

På tiLLväxt (<2.000.000)
Jonatahan Rasheed
mv
1991
Joham Hammar*
b
1994
Karl Bohm*
mf
1995
Adam Andersson
mf
1996
Gustav Berggren
mf
1997
Kevin Ackermann
mf
2001

–
Jonathan Chalkias
VMC Group
Nordic Sky
AMA Sports Agency

inventARieR (<500.000)
Christoffer Källqvist
mv
1983
Kari Arkivuo
b
1983
Rasmus Lindgren
b
1984
Emil Wahlström
b
1987
Alexander Falsetas
mf
1987
Peter Abrahamsson
mv
1988
Jasmin Sudic
b
1990
Peter Abrahamsson
mv
1988
Jasmin Sudic
b
1990
Alexander Angelin*
b
1990
– Mervan Celik
mf
1990

–
Eijkelkamp Pro Soccer
Essel
Taldea
Nordic Sky
GSM
Nordic Sky
GSM
Innicent Okeke
Hasan Cetinkaya

UtgåenDe UnDeR vinteRFÖnStRet
Alexander Farnerud
mf
1984
Slutar
Mathias Ranégie
f
1984
Fri
Mohammed Abubakari mf
1986
Fri – Helsingborgs IF
David Engström
b
1990
Fri – Örgryte IS
Ahmed Yasin
mf
1991
AIK (avslutat lån)
Chisom Egbuchulam
f
1992
Enugu Rangers IFC (avlutat lån)
Jakob Lindström
mf
1993
Fri – Örgryte IS
Egzon Binaku
b
1995
Malmö FF – 8 mkr
Albin Skoglund
f
1997
Fri – Varbergs BoIS

KALMAR FF

KFF har fönstren på vid gavel. Merparten
av de spelare som togs in i somras för att
häva krisen hade korta kontrakt. Nu arbetar Nanne Bergstrand för att återskapa den
åldersprofil truppen hade under hans förra
sejour (2003–13), med tyngdpunkt på tillväxtgruppen.
Somliga gör sina sista säsonger av åldersskäl och andra
måste upp till bevis.
SäLjbARA
Filip Sachpekidis
mf
+ Mikael Dyrestam
b
+ Lucas Hägg Johansson mv
Herman Hallberg
mf
Gbenga Arokoyo*
b

1997
1991
1994
1997
1992

Nordic Sky
Nima Modyr
Nima Modyr

4 mkr
3 mkr
3 mkr
3 mkr
3 mkr

Marco Salvatore

På tiLLväxt (<2.000.000)
Mahmoud Eid
f
1993
Måns Söderqvist
f
1993
Chima Akas*
b
1994
Sebastian Starke Hedlund b
1995
Hampus Strömgren*
mv
1996
Johan Ramhorn
b
1996
Sebastian Ramhorn
b
1996
Adrian Edqvist*
mf
1999
Edvin Crona
f
2000
inventARieR (<500.000)
Emin Nouri
b
1985
Tobias Eriksson
mf
1985
Romario Pereira Sipião mf/f
1985
Viktor Elm
mf
1985
Markus Thorbjörnsson b
1987
Rasmus Elm
mf
1988
Viktor Agardius
b
1989
Papa Diouf
mf/f
1989
Ole Söderberg
mv
1990
Harmeet Sing
mf
1990
Hiago (de Oliveira Ramiro)* f
1991
Nixon (Darlanio Reis Cardoso)* f
1992

Blash Hosseini
Patrick Mörk
MVP Management
Jonas Svensson
Jonas Svensson

GSM
Jonas Svensson
Patrick Mörk
Patrick Mörk
JL Sportmanagement
Jonas Svensson

Total Football
Fabio Alho

OML Sport & Marketing
Nordic Sky

Nordic Sky
Niclas Jensen

inLånADe
Melker Hallberg

mf

1995

Udinese Calcio

UtLånADe
Anton Maikkula
Lumala Abdu
John Håkansson
Carl Johansson

b
f
mv
mf

1997
1997
1998
1998

IFK Värnamo
IFK Värnamo
Åtvidabergs FF
Östers IF

Patrick Mörk

UtgåenDe UnDeR vinteRFÖnStRet
Stefan Larsson
b
1983
Slutat
David Elm
f
1983
Slutat
Erton Fejzullahu
f
1988
Fri
Marko Biskupovic
b
1989
Fri – Unión La Calera
Jonathan Ring
mf
1991
Fri – Djurgårdens IF
Philip Hellquist
f
1991
Fri
Romário Marques Rodrigues f
1992
Fri
Adel Ziarat
b
1998
Fri
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fotbollsbörsen

Tio nya namn fyller på listan. Att flera redan varit ute i Europa en sväng kan möjligen ligga dem i fatet inför framtida försäljningar. Värderingen är i allmänhet
konservativ. Om två eller flera klubbar bjuder kan allting hända.
Spelarna är koncentrerade till det fåtal klubbar som brukar sälja utomlands.
Övriga kan ses som underleverantörer till dem.

Ken Sema ökade i värde
från 15 mkr, okt 2017 till
25 mkr mars 2018.

namn

Klubb

född

Mars 2018

+ Saman Ghoddos
+ Ken Sema
+ Fouad Bachirou
+ Fredrik Ulvestad
Kerim Mrabti
Carlos Sandberg
+ Mattias Svanberg
– Simon Lundevall
+ Enoch Kofi Adu
Jiloan Hamad
Issam Jebali
+ Ahmed Yasin
+ Simon Thern
+ Jamie Hopcutt
+ Arnór Traustason
Nicolás Stefanelli
Kristoffer Olsson
+ Franz Brorsson
Linus Wahlquist
+ Felix Beijmo

Östersunds FK
Östersunds FK
Malmö FF
Djurgårdens IF
Djurgårdens IF
Malmö FF
Malmö FF
IF Elfsborg
AIK
Hammarby IF
IF Elfsborg
AIK
IFK Norrköping
Östersunds FK
Malmö FF
AIK
AIK
Malmö FF
IFK Norrköping
Djurgårdens IF

1993
1993
1990
1992
1994
1996
1999
1988
1990
1990
1991
1991
1992
1992
1993
1994
1995
1996
1996
1998

25 mkr
25 mkr
15 mkr
15 mkr
15 mkr
15 mkr
15 mkr
10 mkr
10 mkr
10 mkr
10 mkr
10 mkr
10 mkr
10 mkr
10 mkr
10 mkr
10 mkr
10 mkr
10 mkr
10 mkr

malmö FF

Måttstocken för MFF är Champions League.
De nyköpta (Binaku från Häcken och Bachirou från Östersund) ger truppen ny spänst
och förhoppningsvis tar andra kliv framåt
under året så att laget har något att komma
med i CL-kvalet.
mf
f
mf
mf
b
mf
mf
b
mv
f
b
b
b

1990
1996
1999
1993
1996
1992
1987
1988
1986
1993
1995
1991
1995

15 mkr
15 mkr
15 mkr
10 mkr
10 mkr
5 mkr
5 mkr
5 mkr
4 mkr
4 mkr
3 mkr
3 mkr
2 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Piotr Johansson
mf
1995
– Bonke Innocent
mf
1996
Felix Olsson Lundgren b
1998
Samuel Adrian
mf
1998
Mathias Nilsson*
mv
1999
Hugo Andersson*
b
1999
Laorent Shabani*
mf
1999
Felix Konstandeliasz* mf
1999
Pavle Vagic
mf
2000

GSM
Emefie Aneke Atta

mf

1995

Utlånade
Sixten Mohlin
Marko Johansson
Dennis Hadzikadunic
Anton Kralj
Teddy Bergqvist
Jakob Tånnander

mv
mv
b
b
f
mv

1996
1998
1998
1998
1999
2000

MD Management
MD Management
HCM
AMA Sports Agency

Nochi Hamasor

Dalkurd FF
Fabio Alho
Trelleborgs FF
Trelleborgs FF MD Management
Gefle IF
Varbergs BoIS
Martin Klette
Lunds BK

Utgående Under vinterFönStret
Anders Christiansen
mf
1990
KAA Gent – 10 mkr
Magnus Wolff Eikrem
mf
1990
Fri – Seattle Sounders FC
Jo Inge Berget
f
1990
Fri – New York City FC
Anton Tinnerholm
b
1991
Fri – New York City FC
Luis Felipe Carvalho
b
1993
Fri – Vålerengen IF
Erdal Rakip
mf
1996
Fri – SL Benfica – 3,8 mkr*
Erik Andersson
mf
1997
Trelleborgs FF
*Utbildningsbidrag. Spelaren utlånad till Crystal Palace FC

iFk norrköPing

IFK har nu tagit in erfaret folk och skiften
i laguppställningen är på väg: Andreas
Johansson/Lars Gerson och Daniel Sjölund/
Simon Thern. I anfallet handlar det däremot
en förstärkt kokurrens, möjligen med sikte
på någon sommarförsäljning.

Säljbara
Linus Wahlquist
Simon Thern*

b
mf

1996
1992

10 mkr
10 mkr

Nordic Sky
MD Management

1993
1997
1997
1989
1994
1995
1990

inventarier (<500.000)
Andreas Johansson
mb/mf 1982
Daniel Sjölund
mf
1983
David Mitov Nilsson
mv
1991
Johannes Vall
b/mf
1992
Andreas Blomqvist
mf
1992

mf
b
f

1991
1996
1998

20 mkr
15 mkr
ny
ny
15 mkr
15 mkr
ny
15 mkr
ny
10 mkr
10 mkr
ny
ny
ny
ny
10 mkr
10 mkr
ny
10 mkr
ny

På tillväxt (<2.000.000)
Carlos Gracia
b
1993
Dennis Olsson
b
1994
Erik Granat
mf
1995
Romain Gall
mf
1995
William Eskelinen
mv
1996
Eric Björkander
b
1996
Juho Pirttijoki
b
1996
Peter Wilson
f
1996
Jonathan Morsay
f
1997
Filip Tägtström
b
1998
Amaro Bahtijar
mf
1998
Sebastian Friman*
mf
1998

Jonas Wirmola
Wasserman
Nordic Sky
Total Football
Nordic Sky
GSM
Blash Hosseini

Magnús A Magnússon
Freebody Appiah

Jonas Svensson
GSM

Carlzon Sport Agency
Stefan Pettersson
Stefan Pettersson
MD Management

IF Sylvia
Degerfors IF
Åtvidabergs FF

Uppsalaklubben påbörjar sin oundvikliga
föryngringsprocess. Första året i Allsvenskan var övertygande men nu gäller det att
få överlämningen att fungera utan några
synliga skarvar.
f
b
mv

1993
1995
1983

4 mkr
Nordic Sky
3 mkr
Vlado Lemic
2 mkr Global Football Consulting

På tillväxt (<2.000.000)
Charbel Georges*
mf
1993
Axel Björnström*
b
1995
Stefano Vecchia
mf
1995
Elias Andersson
mf
1996
Gustav Nyberg*
mv
1997
Oscar Kindlund
mf
1997
Linus Nygren*
b
1998
Karvan Ahmadi
mf
1998
Zackarias Faour
f
1998
Henry Offia*
mf
1999
Sherko Faiqi*
mf
1999

Nordic Sky

1992

Neverland
Essel
Blash Hosseini
Soleon Sports Management
Neverland

Arash Bayat/VMC
Miro Jaganjac
Taldea

Neverland
Thomas Andersson
HK Football Management

Skåningarna är tillbaka efter samma resa
som BP, även om det tog några år extra.
Tre tunga namn har med ålderns rätt slutat och en talang har försvunnit norröver.
Dessvärre finns det inga möjligheter att
hänga kvar med det här laget.
f

1996

2 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Dennis Pettersson
mv
1994
Alexander Blomqvist
b
1994
Jacob Palander
b
1995
Oscar Johansson*
mf
1995
Furkan Motori
mf
1995
Erik Andersson*
mf
1997
Johan Brannefalk
mf
1997
Freddie Brorsson
f
1997
Hugo Andersson
mf
1998
Johannes Johansson
b
1999

mv
b

1998
1998

Nordic Sky
Taldea
Martin Klette

Mjøndalen IF

Utgående Under vinterFönStret
Andreas Eriksson
f
1981
Slutat
Niklas Busch Thor
mf
1986
Slutat
Kim Skoglund
mf
1987
Fri – GIF Sundsvall
Ante Björkebaum
mf
1988
Slutat
Alexander Nilsson
f
1990
Fri – IF Brommapojkarna
Johan Andersson
b
1995
Fri – Djurgårdens IF

Taldea

1991
1989
1988
1988
1990

På tillväxt (<2.000.000)
Michael Omoh
f
1991
Filip Rogic
mf
1993
Brendan Hines-Ike
b
1994
Mathias Karlsson*
mv
1995
Sebastian Ring
b
1995
Lukman Murad
mf
1996
Simon Amin*
mf
1997
Isaac Boye
f
1997
Douglas Bjäresten
mv
1998
Alfred Ajdarevic
mf
1998
Arvid Brorsson
mf
1999
Helmer Andersson*
b
2001

Säljbara
+ Saman Ghoddos
mf
+ Ken Sema
mf
+ Jamie Hopcutt
mf
+ Alhaji Gero
f
Hosam Aiesh
mf
+ Brwa Nouri
mf
+ Tom Pettersson
mf
Curtis Edwards
mf
+ Sotiris Papagiannopoulos b
Johan Bertilsson
mf
Dennis Widgren
b
Noah Sonko Sundberg* b

1993
1993
1992
1993
1995
1987
1990
1994
1990
1988
1994
1996

25 mkr
25 mkr
10 mkr
8 mkr
8 mkr
6 mkr
6 mkr
6 mkr
5 mkr
4 mkr
3 mkr
3 mkr

inlånade
Tesfaldet Tekie

mf

1997

Brightbird
Patrick Mörk

John Thornberg
VMC Group
Blash Hoseini
Neverland
Brightbird

Taldea
Brightbird

Phil Radley
Jonathan Chalkias
VMC Group

KAA Gent

Miro Jaganjac

Utgående Under vinterFönStret
Emil Hedvall
mv
1983
Slutat
Bobo Sollander
b
1985
Slutat
Fouad Bachirou
mf
1990
Malmö FF – 7 mkr
Gabriel Somi
b
1991
Fri – New England Revolution
Tim Björkström
b
1991
Djurgårdens IF (avslutat lån)
Sebastian Lundbäck
mf
1996
Fri

Amir Poursamad
MD Management
Nordic Sky
John Thornberg
Thomas Andersson

Jimmy Thelin, med en lyckosam period i Jönköpings
Södra, är ny tränare för IF Elfsborg. Andreas Alm
verkar dras till svartgula klubbmärken i Sverige.

sex tränarbyten
Av årets sex nytillsatta tränare gör tre sin debut som ansvariga för ett allsvenskt lag: Pimenta i BP, Valentic i Dalkurd och
Asbaghi i IFK Göteborg.

Malmö FF
Malmö FF

IF Brommapojkarna
Olof Mellberg slutar och hans assistent Azrudin Valentic tar
över Dalkurd. Ny tränare: Luis Pimenta, portugis som arbetat
i Norge sedan 2011.
Dalkurd FF
När Andreas Brännström började förhandla med IFK Göteborg betraktade man honom förlorad och kontrakterade
Azrudin Valentic från BP. Brännström fick inte IFK-jobbet men
fick däremot sparken av Dalkurd.

ÖSK slimmar truppen men hade kanske
inte räknat med att förlora Maic Sema
till Indien. Inga egentliga förstärkningar,
mera breddning av truppen. Kan bli ett
svårt år.
mf
mf
f
b
mv

ÖFK:s framgångar och det faktum att man
får varandra att framstå som stjärnor återspeglas i spelarnas värden. Två lånade målvakter har fått fast påhugg.

Roge Ljung
Taldea

Utgående Under vinterFönStret
Kristian Haynes
b/mf 1980
Slutat
Magnus Andersson
b
1981
Slutat
Fredrik Persson
mv
1983
Slutat
Robin Jacobsson
b
1990
Fri
Dino Islamovic
f
1994
Fri – Östersunds FK
Filip Andersson
f
1997
Fri

Säljbara
Nahir Besara
Johan Mårtensson
Kennedy Igboananike
Michael Almebäck
Oscar Jansson

öSterSUndS Fk

Nima Modyr

örebro Sk

Taldea
Nordic Sky

Utgående Under vinterFönStret
Patrik Haginge
b
1985
Slutat
Logi Valgardsson
b
1988
FH
Damien Plessis
b
1988
Fri
Maic Sema
mf
1988
Fri – Northeast Utd (Indien)
Petteri Forsell
mf
1990
Fri
Anton Fagerström
mv
1991
Fri – Västerås SK
Ferhad Ayaz
mf
1994
Dalkurd FF
Jonathan Lundberg
f
1998
Fri – Rynninge IK

Nima Modyr

inventarier (<500.000)
Salif Camara-Jönsson f
1983
Zoran Jovanovic
mf
1986
Marcus Pode
f
1986
Lasse Nielsen*
b
1987
Robin Nilsson
mf
1988
Anton Tideman
b
1992
Sebastian Ohlsson*
mf
1992
Victor Nilsson*
b
1993
Albin Nilsson
b
1993
Mattias Håkansson
mf
1993
inlånade
Marko Johansson
Dennis Hadzikadunic

VMC Group

inventarier (<500.000)
Aly Keita
mv
1986
Samuel Mensiro
b
1989
Andreas Andersson*
mv
1991
Ronald Mukiibi
b
1991
Douglas Bergqvist
b
1993

trelleborgS FF

Säljbara
Deniz Hümmet*

Jonas Svensson
Martin Klette

På tillväxt (<2.000.000)
Andrew Mills*
mv
1993
Smajl Suljevic*
mf
1994
Dino Islamovic*
f
1994
Ludvig Fritzson
mf
1995
Patrick Kpozo
b
1997
Frank Arhin
mf
1999

Utgående Under vinterFönStret
Sebastian Rajalakso
mf
1988
Fri – Syrianska FC
Marcus Danielson
b
1989
Fri
Lars Gerson
mf
1990
Fri – IFK Norrköping
Kristinn Steindórsson mf
1990
Fri – FH
Eric Larsson
b
1991
Fri – Malmö FF
Kristinn Freyr Sigurdsson mf
1991
Fri – Valur
Smajl Suljevic
mf
1994
Fri – Östersunds FK
Noah Sonko Sundberg b
1996
AIK (avslutat lån)
Linus Sahlin
b
1997
Fri
Jaudet Salih
mf
1997
Fri

Eu management

inventarier (<500.000)
Jesper Arvidsson
b
1985
Philip Haglund
mf
1987
Ian Sirelius
mf
1987
Christer Gustafsson
f
1987
Oscar Pehrsson
b
1988
Johan Eiswohld
mf
1990
Karl Larsson
b
1991
Tim Björkström*
b
1991
Moses Ogbu
mf
1991
Daniel Jarl
b
1992

mv

inventarier (<500.000)
Nordin Gerzic
mf
1983
Martin Lorentzson
b
1984
Daniel Björnkvist*
b
1989
Albin Granlund*
b
1989
Victor Sköld
f
1989

Arash Bayat/VMC

inventarier (<500.000)
Tommy Naurin
mv
1984
David Myrestam
b
1987
Kim Skoglund*
b
1987
David Batanero
mf
1988
Juanjo Ciécoles*
mf
1988
Lloyd Saxton
mv
1990
Chidi Omeje
f
1990
Samuel Aziz
f
1991

ik SiriUS

Säljbara
Shkodran Maholli
Sam Lundholm
Josh Wicks

Fri – Örgryte IS
Fri – Varbergs BoIS
Fri – Sandvikens IF
Fri – Sandvikens IF

Studera listan över förlorade spelare. Det är
ingen normal mellansäsongsrensning. Det är
en ”kom-och-fynda-för-nu-stänger-vi”-rensopning. Man tycks ha fimpat alla ”tunga” kontrakt och sådant gör man när det är tomt i kistan och ekipaget har nått resans slut.

okt 2017

8 mkr
6 mkr
5 mkr
4 mkr
4 mkr
4 mkr
3 mkr

1995
1996
1997
1998

giF SUndSvall

Utgående Under vinterFönStret
Marcus Falk-Olander
mf
1987
Fri
Nikola Tkalcic
b
1989
Fri – Sarpsborg 08 FF
Andreas Hadenius
b
1991
Fri – Halmstads BK
Aslak Falch
mv
1992
Fri – Sarpsborg 08 FF
Mohanad Jeahze
b
1997
Fri – IF Brommapojkarna

Utlånade
Lukas Jonsson

IFK:s Simon Thern och Jordan Larsson, nyförvärv av
två klasspelare.

f
f
mf
b
f
f
b/mf

På tillväxt (<2.000.000)
Gudmundur Thorarinson mf
1992
Alexander Jakobsen
mf
1994
Henrik Castegren
b
1996
Gentrit Citaku
mf
1996
Julius Lindgren
mv
1997
Isak Pettersson*
mv
1997
Eric Smith
mf
1997
Tarik Hamza*
mf
1997
Alfons Sampsted
b
1998
Ian Smith*
b
1998
Felix Bengtsson*
mf
1998
Pontus Almqvist
mf
1999
Arnór Sigurdsson
mf
1999

Utlånade
Hampus Lönn*
Erik Lindell
Adin Bukva

inventarier (<500.000)
Markus Rosenberg
f
1982
Behrang Safari
b
1985
Rasmus Bengtsson
b
1986
Fredrik Andersson
mv
1988
avStängd
Kingsley Sarfo

Blash Hosseini
Vlado Lemic
MD Management
Sportic
Nordic Sky
Roger Ljung
Jonathan Chalkias
Sport Plus FM
MD Management
anhörig
Jonathan Chalkias
Patrick Mörk
goOn AS

Karl Holmberg
Jordan Larsson*
Filip Dagerstål
Jón Gudni Fjóluson
David Moberg Karlsson
Simon Skrabb
Lars Krogh Gerson*

mf
b
b
mf

Diego Montiel
Jakob Bergman
Gustav Thörn
Kyria Kambusi

Allsvenskans guldklimpar

Säljbara
Fouad Bachirou*
Carlos Strandberg
+ Mattias Svanberg
Arnór Traustason*
+ Franz Brorsson
– Oscar Lewicki
Søren Rieks*
Lasse Nielsen
Johan Dahlin
Alexander Jeremejeff
Egzon Binaku*
Eric Larsson*
Andreas Vindheim

ANNONS

8 mkr
4 mkr
4 mkr
4 mkr
4 mkr

Patrick Mörk
Stefan Pettersson
Innocent Okeke
MD Management

Sports Advisers
Global PremierManagement
Adverto

MVP Group

IFK Göteborg
När Jörgen Lennartsson sparkades i somras tog Alf Westerberg och Torbjörn Nilsson över. Nu blir Poya Asbaghi (Dalkurd
2016, Gefle 2017) den långsiktiga lösningen.
IF Elfsborg
Magnus Haglund sparkades i september. Janne Mian och Nemanja Miljanovic tog över tillfället. Nu blir Jimmy Thelin, som
2015 tog upp Jönköpings Södra i Allsvenskan, ansvarig. Han
tar med sig sina assistenter Miguel Beas och Ulf Thorsson
(målvaktstränare).
Hammarby IF
Jakob Michelsen fick sparken efter bara ett år – och frontalkrock med nytillsatte sportchefen Jesper Jansson. Internrekryterade Stefan Billborn ny tränare.
BK Häcken
Mikael Stahre bröt sitt treårskontrakt efter första säsongen
och drog till San Jose Earthquakes i USA. Han ersätts av Andreas Alm som varit ledig sedan i maj då han lämnade Vejle
efter en svag säsong (nia i näst högsta serien).

LONGINES FEI WORLD CUP™ JUMPING FINAL

|

FEI WORLD CUP™ DRESSAGE FINAL

DUBBLA VÄRLDSCUPSFINALER!
GOTHENBURGHORSESHOW.COM
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Sponsringsläget i förbunden

26 förbund ökar sin sponsring
Specialidrottsförbundens sponsRING 2018
2018 ökar sponsringen kraftigt
i flera förbund, och störst ökning gör Skidförbundet med
hela 24 miljoner kronor. Samtidigt fortsätter klyftan mellan de
tio förbund som drar in mest i
sponsring och övriga 61 specialidrottsförbund att växa.

S

port & Affärer har genomfört sin årliga
kartläggning av specialidrottsförbundens
sponsorarbete sedan 2007, och för varje år
har den totala summan för de tio största förbunden ökat. Skidförbundet gör en kraftig
ökning, som enligt förbundet beror på att värdet för tvoch marknadsrättigheter har ökat, men även utan deras
rekordsiffror sker en stor ökning. I år landar den totala
summan för de tio främsta förbunden på 469,9 miljoner kronor, vilket är en ökning på 43,5 miljoner kronor.
Noterbart är att Fotbollförbundet, som har störst sponsorintäkter, för första gången inte ökar.
26 förbund ökar sin sponsring, vilket är bättre än både
2017 (18 förbund) och 2016 (22). I många av de små
förbunden handlar det framförallt om ökad sponsring
från Svenska Spel. Handbollförbundet och Golfförbundet befäster sina platser på topp5 över de förbund som
drar in mest sponsorpengar. Handbollförbundet som
nästa år lär uppleva effekterna av årets EM-succé ökar
med 4,7 miljoner medan Golfförbundet ökar med 3
miljoner kronor. Skidskytteförbundet står för den tredje
största ökningen på 4,1 miljoner kronor, en ökning med
hela 31 procent mot 2017.
Procentuellt gör Tyngdlyftningsförbundet (300 %),
Tennisförbundet (212,5 %) och Gymnastikförbundet
(128,6 %) störst ökningar. Endast nio förbund minskar,
vilket är färre än 2017 (13 förbund), men fler än 2016
(8). Det återstår att se om OS-resultaten 2018 kan påverka enskilda förbunds sponsring 2019.
Så här har undersökningen gått till

Sport & Affärer har för tolfte året i rad kartlagt sponsorläget i de 71 svenska specialidrottsförbunden utifrån
följande kriterier:
• Beloppet eller värdet skall uppgå till minst 50.000
kronor per år.
• Rabatter eller så kallade ”kick-backs” skall även det
ge förbundet minst 50.000 kronor 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 2018 från sponsring och kommersiella samarbeten
för förbunden, som den uppskattats av förbunden själva.
De sponsorintäkterna som har redovisats finansierar förbundets övergripande verksamhet.Vi har valt att redovisa
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 eftersträvar icketraditionella samarbeten med näringslivet som ger ekonomiska möjligheter att sänka delar av kostnaderna för
förbundet eller genomföra aktiviteter som ej skulle ha
genomförts utan samarbetspartners. Enskilda event och
tävlingar har stor betydelse för många förbund och dess
ekonomi, men inkluderas inte som tidigare nämnts i denna sammanställning.Text: Pierre Eklund

Akademiska Idrottsförbundet
<50.000 kr
(Oförändr.)

Dragkampförbundet
<50.000 kr

(Oförändr.)

Badmintonförbundet
1.300.000 kr
(Ökning 294.000, +29,2%)

DÖVIDROTTSFÖRBUNDET
<50.000 kr

(Oförändr.)

Flygsportförbundet
<50.000 kr

(Oförändr.)

Fotbollförbundet
160.000.000 kr

(Oförändr.)

Sponsorer: Uppsala kommun, RSL, Svenska Spel, Uppsala
Gymnasieboende och Mapema.

Bandyförbundet
7.200 000 kr 	

(Minskning 600.000)

Sponsorer: Svenska Spel, Reebok/CCM, Påhlsons Reklam,
Scandic Hotel, P&M Sales, SP Fönster och Grand Travel.

Bangolfförbundet
<50.000 kr

(Oförändr.)

Baseboll- och Softbollförbundet
<50.000 kr
(Oförändr.)
Basketbollförbundet
8.300.000 kr

(Oförändr.)

Sponsorer: Bonnierförlagen, Loka, SJ, Scandic, Folksam,
Spalding, Stadium, Mediroyal, Inprint, Postkodstiftelsen
och Molten.

Biljardförbundet
<50.000 kr

(Minskning 120.000)

Sponsorer: Biljardexperten AB

Bilsportförbundet
2.500.000 kr

(Oförändr.)

Sponsorer: Förlags AB Albinsson och Sjöberg, Skruvat AB,
Folksam, Folkspel, Autoracing, Europcar, Svenska Spel, NeH
och SBF Motorsport AB.

Bob- och Rodelförbundet
<50.000 kr

(Oförändr.)

Bordtennisförbundet
1.800.000 kr		
(Minskning 200.000)
Sponsorer: STIGA Sports AB, Hello Sweden promotion AB,
Svenska Spel, Folkspel, SRB Travel Group AB och Köpings
kommun.

Bouleförbundet
<50.000 kr
Bowlingförbundet
100.000 kr

(Oförändr.)

(Oförändr.)

Sponsorer: XL-Bygg

(Ökning 75.000)
Fotnot 3.

Sponsorer: Svenska Spel

(Oförändr.)

Curlingförbundet
625.000 kr
(Ökning 25.000, +4,2%)
Sponsorer: Swerock, Stjärnägg, 361° och Svenska Spel.

Cykelförbundet
5.000.000 kr
(Ökning 1.000.000, +25%)
PostNord, Sportson, Nordic Choice, Gotland Sports
Academy, POC och Enervit.

Dartförbundet
<50.000 kr

Sponsorer: Doggy

Gång- och vandrarförbundet
<50.000 kr
(Oförändr.)
Handbollförbundet
22.500.000 kr
(Ökning 4.700.000, +26,4%)
Svenska Spel, KEMPA, XL-Bygg, BRING, Scandic, SJ, NEH,
Grand Travel Group, Rehband, Geberit, Gjensidige, Sparban
ken Skåne, Simplicity, Sparbanken Rekarne, Ricoh, Nätver
ket Svenska Framtidslandslaget och ISP – Arenareklam.

Innebandyförbundet
12.500.000 kr
(Ökning 500.000, +4,2%)

Dessa förbund har ökat sponsringsintäkterna mest
mellan 2017 och 2018 i procent

1. Tyngdlyftningsförbundet
2. Tennisförbundet
3. Gymnastikförbundet
4.  Konståkningsförbundet
5. Skidskytteförbundet
6.  Badmintonförbundet
7. Handbollförbundet
8. Parasportförbundet
9. Cykelförbundet
10.Skidförbundet

300 %
212,5 %
128,6 %
50 %
31 %
29,2 %
26,4 %
25,9 %
25 %
24,2 %

Sportdykarförbundet och Volleybollförbundet ökar, men
eftersom deras avtal är konfidentiella går det inte säga
hur mycket de ökar i procent. Bågskytteförbundet, Castingförbundet, Danssportförbundet, Judoförbundet
och Svenska amerikanska fotbollsförbundet går från
mindre än 50.000 kronor till över gränsen
50.000 kronor och kan inte jämföras med 2017.

Svenska Spel, Returpack/Pantamera, Försvarsmakten, Folk
sam, Ford, Team Sportia, XRcise, NeH, Newbody, Unihoc,
Unisport och MABI.

Ishockeyförbundet
67.420.000 kr
(Ökning 2.670.000, + 4,1 %)
Aftonbladet, Bauer Media Group, Bauhaus, Café Bar, CCM,
Enervit, Europcar, Grand Travel, Intersport, ITF, Leader
Foods, Live Arena, Mataki, Mercuri Urval, NeH, Nocco, Norr
mejerier Passion lAB, Proctor & Gamble, Pour, Pro Sharp,
SAS, Scandic, Skoda, Sportivity, Svedea, Svenska Spel, Time
Advokatbyrå, Traveller Buss, TV & Radio, Upplevelseinstitu
tet och Ågrenshuset.

Isseglarförbundet
<50.000 kr
JUDOFÖRBUNDET
400.000 kr

(Oförändr.)
(Ökning 400.000)

KANOTFÖRBUNDET
370.000 kr
(Ökning 70.000, +23,3%)

Draghundsportförbundet
250.000 kr
(Minskning 50.000)

Totalsumman för tio förbund (har bara inkluderat en
nummer 10) är 47.170.000 vilket kan jämföras med
förra året då summan var 20.685.000 kronor för de
tio främsta förbunden (ny på listan eller förra årets
placering i parentes). Även exklusive Skidförbundets
resultat ökade totalsumman.

Golfförbundet
25.000.000 kr
(Ökning 3.000.000, +13,6%)

(Ökning 175.000)

(Oförändr.)

24.000.000
4.700.000
4.100.000
3.000.000
2.670.000
2.550.000
2.200.000
1.800.000
1.150.000
1.000.000
1.000.000

(Minskning 62.500)

Sponsorer: SBI Sport och Svenska Spel.

Sponsorer: Svenska Spel

1. Skidförbundet (2)
2. Handbollförbundet (9)
3. Skidskytteförbundet (5)
4. Golfförbundet (ny)
5. Ishockeyförbundet (4)
6. Tennisförbundet (ny)
7.    Parasportförbundet (ny)
8. Gymnastikförbundet (ny)
9. Friidrottsförbundet (ny)
10.  Cykelförbundet (ny)
10.Ridsportförbundet (3)

Sponsorer: Svenska Spel

Stadium, Vera Sport, Pensum, Svedea, LEG, Unisport, Scan
dic Hotels, Svenska Spel, Catea och Folkspel. Fotnot 5.

Bågskytteförbundet
50.000 kr
(Ökning 600.000, +3%)

Danssportförbundet
175.000 kr 	

Fäktförbundet
62.500 kr

Dessa förbund har ökat sponsringsintäkterna mest
mellan 2017 och 2018 i reella tal

(Oförändr.)

(Oförändr.)

Budo & KAMPSPORTSFÖRBUNDET
<50.000 kr
(Oförändr.)

CRICKETFÖRBUNDET
<50.000 kr

Frisbeeförbundet
<50.000 kr

Gymnastikförbundet
3.200.000 kr
(Ökning 1.800.000, +128,6%)

NeH AB, Folksam och Puts & Tegel i Örebro AB. Fotnot 2.

Castingförbundet
75.000 kr

Sponsorer: Bauhaus, Folksam, City Gross, Atea, Craft,
Berendsen, Folkspel, Hygien of Sweden, Tallink Silja,
Umara, Arkitektkopia, Grand Travel, Sporrong, Scandic, ISP,
Prioritet Finans, Kosta Boda Orrefors, Texet, Intersport,
SJ, BRA, Sundström Safety, Mabi, Bliz, Sun Maid, Svenska
Spel, One Partner Group, Teknos, Rekomo, Sievi, Sofiero
Kafferosteri och Interbus.

(Oförändr.)

Sundsvall Mark Transport.

Brottningsförbundet
>150.000 kr

Friidrottsförbundet
17.410.000 kr		
(Ökning 1.150.000, +7,2%)

Folksam, MoreGolf, Ahlsell, Callaway, Swedbank, Skandia,
Golfstore, Dormy, Puma, Cutter&Buck, Skistar, Volkswagen,
Henrik Stensson eyewear, Kontorab, Hertz, Scandic,
Europcar, Mabi, Folkspel, Svenska Spel, Golf plaisir, Oscar
Jacobson och TomTom. Fotnot 4.

Sponsorer: Nordic Amusement Group. Fotnot 1.

Boxningsförbundet
<50.000 kr

Svenska Spel, Adidas, Scandic, Aftonbladet, Swedbank,
Carlsberg, Coca-Cola, Mondelez, Malaco, Folksam, Inter
sport, Ricoh, SJ, Fabege, ICA, Volvo, Folkspel, Academic
Work, Kiwa Inspecta, Estrella, Hertz, Cloetta, Netrelations,
Björk & Boström, Spectrum Brands, Mediatec, Cavaliere,
Steve Perryman, TMG Tabergs, Leeads, Grand Travel, LA
Travel, Privab, Svensk Jordelit, Kontorab, Björks Buss, Orkla
Food, Electronic Arts, Expressbild, Panini, Kommunalarbe
tarförbundet, ISP, Hörmann, Arkitektkopia, Skånefrö, GML
Sport, Gårdajohan, KSAB Konstgräs, Polytan, Trafik & Fritid
och Sandmaster.

Sponsorer: Errea Sport och Nelo.

KARATEFÖRBUNDET
500.000 kr
Sponsorer: Kaiten.

Fotnot 6

(Oförändr.)

De största förbunden, sponsorintäkter i kr

1.    Fotbollförbundet
2.  Skidförbundet
3. Ishockeyförbundet
4. Golfförbundet
5. Handbollförbundet
6. Friidrottsförbundet
7.   Skidskytteförbundet
8. Ridsportförbundet
9. Innebandyförbundet
10.Parasportförbundet

160.000.000 kr
123.000.000 kr
67.420.000 kr
25.000.000 kr
22.500.000 kr
17.410.000 kr
17.360.000 kr
14.000.000 kr
12.500.000 kr
10.700.000 kr

Totalt 469.890.000 kr vilket kan jämföras med
426.360.000 kr förra året. Inga förändringar
i listan (då hade ny på listan eller förra årets
placering stått i parentes).
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sport & affärer

2018
KLÄTTERFÖRBUNDET
<50.000 kr 		

Kommentarer

(Minskning 50.000)

Sponsorer: Mammut Sports Group Sverige. Fotnot 7

Sponsorer: Scanworld, Sporrong och Choice.

Sponsorer: Svenska Spel och Folksam.

MOTORCYKELOCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET
<50.000 kr

Fotnot 7

(Oförändr.)

PARASPORTFÖRBUNDET & SVERIGES
PARALYMPISKA KOMMITTÉ
10.700.000 kr
(Ökning 2.200.000, +25,9%)
Sveriges Paralympiska Kommitté Huvudsponsorer – ATG,
Folksam, ICA och Toyota samt Kone, SKF, Jysk och Svensk
Adressändring som sponsorer. Officiella Leverantö
rer: H&M, Scandic, Adecco och Grand Travel. Svenska
Parasportförbundet Huvudsponsorer – Folksam, ICA och
ATG samt Kone, SKF, Svensk Adressändring och Jysk
som sponsorer. Officiella Leverantörer: Scandic, Hemma
Kommunikationsbyrå och Grand Travel. Special Olympics
Huvudsponsor: ICA, Sponsorer: Hemma Kommunikations
byrå och Partner: Scandic, Grand Travel och PGM.. Fotnot 9

(Oförändr.))

Leroy AB

RIDSPORTFÖRBUNDET
14.000.000 kr
(Ökning 1.000.000, +7,7%)
Folksam, ATG, Saab, Resia, Leksands Knäckebröd,
LRF, NEH, Nordic Choice Hotels, Equi Tours, Animo och
Granngården.

(Oförändr.)

Enjoy Sport Sverige AB

RUGBYFÖRBUNDET
<50.000 kr

(Oförändr.)

SEGLARFÖRBUNDET
1.800.000 kr

(Oförändr.)

Musto/Sebago, Wallenius Wilhelmsen, Volvo, Harken, Liros mfl.

(Minskning 1.500.000)

Apolloresor, Arena, Scandic, Malmsten, Medley, Svenska
Resebolaget, Luma Eatery, Acess Rehab, Vansbrosim
ningen, NEH och Svenska Spel.

SKATEBOARDFÖRBUNDET
<50.000 kr

(Oförändr.)

SKIDFÖRBUNDET
123.000.000 kr
(Ökning 24.000.000, +24,2%)
Vattenfall, AUDI, Bauhaus, Bliz Eyeware, Bra Flyg, Craft,
Coca-Cola, Goldwin, Forefront, GoodYear, Helly Hansen,
ICA, Life, McDonalds, Michelin, OBOS, Nocco, re:member,
Scania, SkiStar, Svenska Postkodlotteriet, Tenson, Weber,
Fotnot 10
Volkswagen m.fl.

SKIDSKYTTEFÖRBUNDET
17.360.000 kr
(Ökning 4.100.000, +31%)
Huvudsponsorer: Fristads och Skånska Byggvaror.
Teamsponsorer: STANLEY Security, DEWALT, SJ, IFS, BIG
Travel, Serneke och Adidas. Officiella samarbetspartners:
Hestrahandsken, BMW, Europcar, BRA Flyg, Polar, Idre
Fjäll, MoreSpace, WIST Last & Buss, Maurten, SportsGym,
Concept och Restaurang Arctura.

SKOLIDROTTSFÖRBUNDET
<50.000 kr

(Minskning 50.000)

Sponsorer: Dunlop

(Oförändr.)

Folksam, Team Sportia, Nordenmark, Nordic Green Energy,
Idre Fjäll, Bagheera, Silva, Sportdoc (Svea Medical Sport)
och Knowit.

SIMFÖRBUNDET
6.000.000 kr

SQUASHFÖRBUNDET
100.000 kr

SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET
125.000 kr
(Ökning 125.000))
Sponsorer: Svenska Spel)

ORIENTERINGSFÖRBUNDET
1.450.000 kr
(Ökning 150.000, +11,5%)

RODDFÖRBUNDET
150.000 kr

(Ökning >50.000

STYRKELYFTFÖRBUNDET
<50.000 kr

Fotnot 8

RACERBÅTFÖRBUNDET
<50.000 kr

SportdykarFÖRBUNDET
100.000 kr

(Oförändr.)



MÅNGKAMPFÖRBUNDET
<50.000 kr

(Oförändr.)

Sponsorer: Svenska Spel

(Ökning 100.000, +22,2%)

LANDHOCKEYFÖRBUNDET
<50.000 kr

SKYTTESPORTFÖRBUNDET
300.000 kr
Norma/Gyttorp, Stadium/Umbro.

KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET
450.000 kr
(Ökning 150.000, +50%)
KORPEN
550.000 kr

(Oförändr.)

Coca-Cola

Fotnot 11

TAEKWONDOFÖRBUNDET
200.000 kr

(Oförändr.))

(Oförändr.)

Sponsorer: Nippon Sport

TENNISFÖRBUNDET
3.750.000 kr
(Ökning 2.550.000, +212,5%)
Elite Hotels (ny), Gjensidige, Tretorn, Adidas (ny), Prince,
Volkswagen (ny), Svenska Spel (ny), Europcar (ny), VMI och
Fotnot 12
Quality Team.

TRIATHLONFÖRBUNDET
2.750.000 kr

Ni är ett litet förbund som ökar med hela 4,1 miljoner kronor och ligger
på sjunde plats över mest sponsorintäkter. Varför är ni så duktiga på
sponsring Håkan Blidberg, marknad & kommunikationsansvarig, Svenska
Skidskytteförbundet?
– Den här positiva utvecklingen påbörjades efter VM 2008 i Östersund då förbundet bestämde sig för att arbeta fokuserat med förbundssponsring. Framgångsfaktorerna har varit att vi jobbat långsiktigt och varit duktiga på att rekrytera
och aktivera sponsorskap. Vi ser till att sponsorerna får valuta för pengarna och
erbjuder dem kundevent i världsklass både i Östersund och utomlands. Dessutom
arrangerar vi VM i Skidskytte i Östersund 2019 vilket erbjuder helt nya möjligheter
för sponsorskap. Våra landslagsåkare är positiva och lättillgängliga så det finns
alltid goda möjligheter att skapa bra content för sponsorerna. Som landslag är
vi annars på väg igenom en ganska besvärlig generationsväxling, men vi har som
målsättning att sportsliga resultat inte ska vara avgörande för vårt sponsringsarbete. exempelvis Alla på snö.

(Oförändr.)

Danske Invest, Vattenfall, Apollo och Scandic. Fotnot 13

TYNGDLYFTNINGSFÖRBUNDET
200.000 kr
(Ökning 150.000, +300%)
Eleiko Sport

VARPAFÖRBUNDET
<50.000 kr

(Oförändr.)

VATTENSKIDFÖRBUNDET
<50.000 kr

(Oförändr.)

Golfförbundet ökar med hela 3 miljoner kronor i år och ligger på
fjärde plats över mest sponsorintäkter. Hur kommer det sig Anders
Dalered, marknadschef vid Golfförbundet?
– Det är många faktorer som spelar in, bland annat att vi är trovärdiga och
jobbar med frågor som sträcker sig utanför idrotten. Vi jobbar mycket med
jämställdhet, golf som friskvård – där vi sedan i år äntligen är godkända
för friskvårdsbidrag – och erbjuder en idrott för alla under hela livet vilket
företag uppskattar. Att det skrivs mer om golf och att vi har stora idrottsliga framgångar har också spelat in. Sen har vi en stor attraktiv målgrupp
med drygt 491.000 aktiva medlemskap i våra golfklubbar.

Simförbundet minskar sin sponsring Jan Dahlberg, marknadschef
Svenska Simförbundet, samtidigt som ni har en superstjärna som
Sarah Sjöström i landslaget. Hur kommer det sig?
– Nedgången som syns beror på att ett huvudsponsorskap, EON, inte har
ersatts. Bortser man från det så har sponsorintäkterna ökat. En trend inom
sponsring, som gäller för såväl idrottsrättigheter som för andra typer av
rättigheter är det som kallas endorsement, dvs. att sponsorer fokuserar
på en individ (Zlatan, Sarah m.fl.) som blir talesperson och ambassadör för
varumärket. För oss innebär detta att en svensk simmare för första gången
nu kan få riktigt attraktiva individuella sponsoravtal och vi är naturligtvis
jätteglada för Sarahs skull. Med Sarahs, och övriga i landslaget, senaste
framgångar under 2016 och 2017 har vi just nu ett ”all time high” avseende
medieintresse. (Längre svar på Sport & Affärers hemsida).

VOLLEYBOLLFÖRBUNDET
>100.000 kr
(Ökning <100.000)
Sponsorer: Mikasa och Svenska Spel.
Fotnoter
Fotnot 1:   Bowlingförbundet har brutet verksamhetsår.
   Förhandlingar pågår med företag.
Fotnot 2: B rottningsförbundet vill inte uppge exakt
siffra då det skulle röja uppgifter som är
exklusiva för alla parter.
Fotnot 3: Har ambition att hitta externa partners och
finansiärer, men det är oklart om de hinner
det redan 2018.
Fotnot 4: Förhandlingar pågår med företag
Fotnot 5: Ökningen beror på att Gymnastikförbundet
har fått två nya sponsorer.
Fotnot 6: Ytterligare sponsorer finns som har uppfyllt
kriterierna men de vill inte synas.
Fotnot 7:  Under 2018 sjösätter Korpen ett nytt system
där alla korpföreningars medlemmar, cirka
125.000 personer, ska samlas. Möjlighet att
kommunicera med alla medlemmar tros
kunna attrahera nya partners.
Fotnot 8: S vemo har inga sponsorer för förbundets
verksamhet. Däremot finns sponsorer som
riktar sig till deras grenar som motocross,
enduro och speedway och då kopplat till
viss typ av verksamhet som SM, EM, VM, ung
domsverksamhet, enstaka event och utveck
lingsprojekt. Svemo centralt har valt att inte
aktivt skaffa sponsorer då de sponsorpengar
som finns tillgängliga behövs primärt hos
förare, klubbar och tävlingsarrangörer.
Fotnot 9:F örbundet har tre verksamhetsdelar –
Svenska Parasportförbundet, Sveriges
Paralympiska Kommitté och Special Olympics
Sweden – de kommersiella rättigheterna är
uppdelade i dessa. Beloppet som anges är
den totala summan.
Fotnot 10: Omsättningen har ökat på grund av att vär   det av tv- och marknadsrättigheter har ökat.
   Summan omfattar Alpint, Längdskidåkning,
   Freestyle, Skicross, Snowboard, Speedskiing,
    Telemark, Backhoppning med Nordisk
kombination, Rullskidåkning och Freeskiing.
Fotnot 11:  Förbundet har stora förhoppningar på
   ökning 2019.
Fotnot 12.      Ökningen är enligt Tennisförbundet en bland   ning av hårt arbete och att företagen börjar
bli mer intresserade av att synas med tennis.
Fotnot 13: Förhandlingar pågår med företag.
Fotnot 14: Volleybollförbundet vill inte uppge exakt
   siffra då det skulle röja uppgifter som är
   exklusiva för alla parter.

SVERIGES NYA ARENA FöR

EXTREMSPORT
& SVERIGES STöRSTA TRAMPOLINPARK

6000 KVM SKIDOR // SNOWBOARD // SKATEBOARD // KICKBIKE
INLINES // BMX CYKEL // PARKOUR // KLÄTTRING // TRAMPOLIN
FREERUNNING M.M. GÖR DET OMÖJLIGA MÖJLIGT!

3 FöR 2
GÄLLER HELA FEBRUARI. KLIPP UT OCH TA MED KUPONGEN.

VI FINNS I GÄVLE OCH PÅ THEDOME.SE

SKRIDSKOFÖRBUNDET
<50.000 kr
(Minskning 200.000)
SportsNavigator och SveaNor Fastigheteter AB.

23

DOME ADRENALINE ZONE / UTANVINDSVÄGEN 5 / 802 57 GÄVLE
026-380 00 / INFO@THEDOME.SE / THEDOME.SE
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Klubbarnas varumärken

Idrottsklubbarnas varumärken 2018
Sport & Affärer har genom undersökningsföretaget Demoskop, frågat svenska folket, vilka tre svenska
idrottsklubbar de anser har det starkaste varumärket. Vi utformar frågan på det sättet för att de som
svarat inte enbart skall lyfta fram sin egen favoritklubb. Undersökningen gjordes mellan 30/1 och 6/2
2018. Det är sjunde året i rad som undersökningen genomförs och resultatet publiceras
Text: gustaf berencreutz
alltid i Sport & Affärer nr 1 genom Dagens industris riksupplaga.
En idrottsförenings varumärke är så mycket
mer än ett klubbmärke. Klubbmärket är föreningens logotype och den grafiska delen av
varumärket. Klubbmärket kan givetvis vara
laddat med positiva associationer men hela
varumärket är så mycket mer. Varumärkets
styrka byggs upp av sportsliga framgångar,
en professionell ledning och en anrik historia.
Varumärket är klubbens identitet och en bild
av hur man uppfattas av omvärlden. Många
klubbar arbetar idag med frågor som jämställdhet, inkludering och mångfald och man
är medvetna om sin samhällsroll där många
unga får ett meningsfullt inslag i livet. Det här
viktiga arbetet med värdegrunden stärker givetvis också klubbens varumärke. Och i förlängningen klubbens ekonomi genom att man
attraherar nya supportrar och sponsorer.
I årets mätning tappar AIK något men behåller sin position som etta. IFK Göteborg
rycker förbi fyran Malmö FF och trean Djurgården i tabellen. Hammarby IF befäster
femteplatsen liksom Frölunda indians befäster sin sjätteplats. De tre Stockholmsklubbarna på listan är flersektionsföreningar med
verksamhet i flera idrotter och framgångar för
både tjejer och killar vilket gynnar styrkan i
deras varumärken förutom att de gynnas av
en bredare upptagning i storstadsregionen. De
är alla anrika klubbar med många sportsliga
framgångar. Topplistan innehåller tre flersektionsföreningar, sju fotbollsklubbar och elva
ishockeyklubbar. Flersektionsföreningarna ligger alla topp 5 liksom två av fotbollsföreningarna.
Ny på listan och årets klättrare är det klassiska fotbollsvarumärket GAIS!
Östersunds FK är för första året med bland
Sveriges 25 starkaste idrottsvarumärken, strax
under Top 20.
Kärnvärden och slogans hos de tio
starkaste varumärkena bland svenska
idrottsklubbar:

Idrottsklubbarna med
starkast varumärken 2018
(Förra årets placering och procentsatser inom parentes).

16,8% (18,4%)

2. ifk göteborg (4)

14,1%

3. djurgårdens if (2)

13,7%		 (12,7%)

4. malmö ff (2)

12,5% (12,8%)

5. hammarby if (5)

7,4%		

(9,0%)

6. Frölunda Indians (6) 5,7%		

(6,7%)

(12,1%)

7. färjestads bk (8)

2,8%		

(2,3%)

8. HV71 (11)

2,4%		

(1,8%)

9. brynäs if (9)

2,4%		

(2,0%)

10. IFK NORRKÖPING (14)

1,6%		

(0,9%)

11 . le k sa n ds i f ( 7 )

1,5%		

(3,1%)

12 . luleå hockey ( 1 7 )

1,4%		

(0,7%)

13. skellefteå aik (9)

1 , 2%		 (2 ,0 %)

14. malmö redhawks (12)   1 ,1%		

(1,5)%

• IFK Göteborg: Passion, professionalism och kamratskap.

15. gais (ny)

0 ,7%		

(0,3%)

15. if elfsborg (14)

  0 ,7%		

(0,9%)

17. modo hockey (13)

0,6%		

(1,4%)

• Malmö FF: Vi tänder stjärnor sedan 1910.
• Hammarby IF: Rötter, ambition, gemenskap, respekt
och kärlek.
• Frölunda Indians: Mod, passion och gemenskap.
• Färjestads BK: Målmedvetenhet, trovärdighet och
professionalism.
• HV71: Passion, tillit, framgång och laganda.
• IFK Norrköping:

Undersökningen är genomförd inom ramen för Demoskops telefonomnibus under perioden 30 januari till 6 februari 2018.
Urvalet i undersökningen görs med Demoskops standard för telefonnummerbaserade befolkningsurval. Urvalet är riksrepresentativt och kan sägas
utgöra ett mini-Sverige.
Resultaten baseras på 1 000 genomförda intervjuer med personer mellan
18 – 89 år.
Urvalsprincipen är densamma som i Demoskops månatliga väljarundersökningar som publiceras i Expressen.
Procentandelarna i resultaten utgör antalet svar för en viss klubb i förhållande till det totala antalet klubbar som nämnts.

– En positiv nyhet som mycket förklaras av
att vi har en bred sportslig bas med en stark
tradition. Vi har haft stora framgångar framförallt inom fotboll och hockey och vi är nu
inne i klubbutveckling på alla plan inte minst
på CSR-området.
– Vi vill bygga från grunden och vara en
klubb man vill förknippas med. Vi är en del i
Solnas expansion där Arenastaden är ett hjärta. När det gäller sociala
projekt har vi bland annat samarbetat med barnrättsorganisationen
Maskrosbarn och bjudit barn med svåra hemförhållanden till ett
lugnt, trevligt och alkoholfritt julfirande i Mall of Scandinavia. Vi har
kört Pensionärsmatchen koppat till en allsvensk match då vi bjöd
våra äldre supportrar och lät dem gå in tillsammans med laget vid in
marschen. Syftet var att återfå en äldre generation supportrar och det
virala klippet från händelsen uppmärksammades över hela världen.
Ett starkt varumärke gör att vi blir attraktiva för publik, medlemmar,
nya talanger och sponsorer. Vi utvecklar nu vår digitala kommunika
tion och vårt affärsnätverk.

Mats Palmgren, kommersiell chef, tf klubbdirektör,
IFK Göteborg
– Vi är jätteglada för årets andraplats i
varumärkesligan. Jag ser det som ett kvitto på
att allt jobb vi lägger ner lönar sig. Vi vill vara
en klubb som står öppen för alla oavsett etnisk
bakgrund, ekonomi eller kön.
Vår CSR-ansvariga Elisabeth Anderton gör ett jät
tebra jobb för att förankra vår klubb i samhället
genom en rad sociala projekt för att göra barn
i utsatta områden mer delaktiga och aktiva. IFK har också en stark
tradition som elitklubb med många framgångar. Ett starkt varumärke
måste vårdas i det dagliga arbetet så att vi fortsätter att attrahera
publik, partners och människor som vill jobba med oss.

Pelle Kotschack, varumärkeschef,
Djurgårdsalliansen (samtliga sektioner).
– Vi kan luta oss mot stora sportsliga framgångar
med 472 SM-guld fördelade på 24 idrotter.
Vår ambition är att vara den ledande idrotts
föreningen i Sverige och en positiv symbol för
Stockholm där vi har en bred upptagning. Jag vill
lyfta fram vår stora bredd inom olika idrotter med
många framgångar för både tjejer och killar. Vi har
på senare tid arbetat hårt med vår värdegrund
som ska vara gemensam för alla klubbens sektioner, med olika
integrationsprojekt och klubbens samhällsansvar. Samhällsprojektet
Vår Stad är igångsatt av Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey.
Här vill vi skapa fler interaktioner mellan egna verksamheter, men
också mellan oss och våra partners. Genom fysiska möten med oss
på planen, läktaren, i skolan eller i bostadsområdet, kan vi skapa ett
engagemang som genererar fler spelare, ledare och supportrar. Det
här bidrar också till att stärka föreningens varumärke vilket gör oss
attraktiva för potentiella affärspartners.

KOMMENTARER FRÅN ÅRETS KLÄTTRARE

• Brynäs IF: Stolthet, hunger och gemenskap sedan 1912.

Kort om Demoskop-undersökningen:

Hur ser du på klubbens placering i år?
Håkan Strandlund, tf vd i AIK Fotboll

1. AIK (1)

• AIK: Passion, stolthet och tradition.
• Djurgårdens IF: Glädje, värdighet, respekt – alltid oavsett.

KOMMENTARER TOPP 3

18. linköping hc (17)

0,5%		

(0,7%)

18. växjö lakers (16)

  0 ,5%		

(0,8%)

18. helsingborgs if (19) 0,5%		
Övriga svar

(0,6%)		

8,8%			

Fotnot: Strax utanför listan hamnade Rögle BK 0,5%, Östersunds FK 0,4%,
BK Häcken 0,4 % och Kalmar FF 0,2.

Erik Bergkvist, klubbchef, GAIS.
– Jag blir bara så glad för det här, för mig och för
alla som jobbar för klubben. Vi har arbetat med att
vässa organisationen och allt arbete bygger på att
vi på sikt ska tillbaka till Allsvenskan. Vi har blivit
bättre på att placera oss i samhället genom olika
integrationsprojekt i Göteborgs ytterområden.
Vi är en inkluderande klubb för alla. Bland annat
har vi slutit ett avtal med Gårdstensbostäder för
fotbollsaktiviteter i Gårdsten. I höstas fick vi stor uppmärksamhet
när vi vägrade att flytta matchen mot BP när den krockade med en
Nazistdemonstration. Vi sponsrar gatutidningen Faktum för att hjälpa
utsatta i samhället.
”Änglarna har åkt på pisk. Gårdarna är grönsvarta”
– En av våra största ambassadörer är Håkan Hellström som skrivit
vår inmarschlåt och som går på våra matcher. Att vi återigen tar
oss in riktigt högt på listan gör oss stolta och glada. När vi nu stärkt
personalen är målet att bygga ett starkt lag med en stark lagledning
och skapa de sportsliga resultaten som gör oss attraktiva för publik
och sponsorer.
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Evenemang som tillväxtmotor
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2017 ett historiskt genombrott för branschen!
Våren 2017 lanserade regeringen
sin exportstrategi, där evenemang
och möten för första gången var
utpekade som ett prioriterat kluster.
Våren 2017 lanserade regeringen sin exportstrategi, där evenemang och möten
för första gången var utpekade som ett
prioriterat kluster. I utredningen ”Ny nationell politik för besöksnäringen” som
presenterades i december samma år lyfts
evenemang och möten fram betydligt tydligare än tidigare. Fler beslutsfattare inser att det med kompetens och rätt incitament går att räkna hem investeringar i
evenemang och möten med en trovärdig
och för näringslivet generellt jämförelsevis mycket hög utväxling på offentliga
medel. Därmed ökar också konkurrensen
om de internationella kioskvältarna, vilket samtidigt tvingar branschen att leverera på en högre nivå. Den nationella arbetsgruppen för evenemang och möten är
nöjda med omfattningen och innehållet av
event och möten i utredningen. Detta är
en milstolpe för branschen. Att få fram finansiering och genomförande kommer ta
tid men mycket kan påbörjas och genomföras direkt.
Av utredningens 409 sidor handlar ca
tjugo sidor specifikt om event och möten.
Alla i branschen har möjlighet att skicka
in remissvar och kan påverka så att Sverige blir ett ledande event- och mötesland,
för fler arbetstillfällen och ökad tillväxt i
Sverige.

Utmaningar och trender globalt

• Fler länder och destinationer inser de
positiva effekterna av evenemang och
tillsätter nationella och lokala säljorganisationer, Convention Bureauer och bygger nya arenor och kongressanläggningar
• Rättighetsinnehavarna värderar och
kommunicerar tydligare värdet på sina
event och ställer högre krav på destinationerna
• Fler destinationer och länder delar värdskapet, ansvar, kostnader och genomförande av större event
• Internationella eventbolag tar över evenemang från föreningar och förbund
• Evenemangen flyttar in i stadsmiljön för
att aktivera medborgarna, ökad exponering och större utväxling på investerade
medel
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• Ökat förtroende för branschen
• Sociala medier gör det möjligt att stärka
varumärket och kommunicera med partners, publik och deltagare 24/365
• AR och VR kompletterar och förstärker
upplevelsen och eventen före under och
efter genomförande
• MPE:s, Mass participation Events fortsätter generera höga ROI-tal
• Säkerhet och trygghet kommer tidigt in
i planeringen och ger ökade kostnader
• Hållbarhet – social-, ekonomisk och miljöperspektiven är inte ett trevliga mervärden utan en självklarhet
2018 har alla förutsättningar att bli ett
nytt rekordeventår för Sverige. Fler destinationer, dvs. städer och regioner har insett att event och möten genererar tillväxt,

arbetstillfällen samt bidrar till att stärka
varumärket och destinationens attraktionsvärde. Destinationerna arbetar fram
eventstrategier som förstärker och ligger i
linje med övergripande hållbara långsiktiga kommunala strategier. Destinationerna
kommer prioritera och investera offentliga
medel för att värva stora och små möten
och event till sin stad och region, t ex Eurovision, handbolls-VM, läkarkongresser,
EM i folkdans, VM i
plöjning och grillning.
Alla som i sin tur skapar riktiga jobb för lokala event och mötesaktörer, samt stärker
destinationens och
Sveriges varumärke.
Text: Pehr PalmVd, Event in Skåne

BLAND TALARNA

100%
FOKUS

på framtidens möjligheter
för folkhälsa genom idrott
och anläggning

ANDERS OLSSON

ANNIKA STRANDHÄLL

5 –7 MARS 2018, SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG
www.traffpunktidrott.se
Partners 2018: Centrum för Idrottsforskning, Riksidrottsförbundet, Svenska Badbranschen, Svenska Badmästareförbundet,
Sveriges Fritids-och Kulturchefsförening, Sveriges Kommuner och Landsting, Västra Götalands Idrottsförbund, Göteborgs Stad,
Svenska Ishockeyförbundet, IAKS, Idrottens Affärer, Fritid & Park

BJÖRN ERIKSSON
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KRÖNIKOR
Foto: bildbyrån

KRÖNIKA AV:
Annika Strandhäll
Idrottsminister

Sverige är en fantastisk elitidrottsnation. Trots att vi
är ett litet land med bara tio miljoner invånare har vi
en otrolig samling världsstjärnor inom både lagidrott
och individuella sporter, inom både sommar- och
vinteridrott.

S

nart inleds de olympiska spelen och Paralympics
i Pyeongchang i Sydkorea och jag tror att många
med mig spänt väntar och hoppas på att de svenska idrottarna ska kunna upprepa succén från Sotji. Det var det mest framgångsrika vinterspelet någonsin
för Sverige sett till medaljer; hela 15 stycken blev det och
4 till under Paralympics.
En viktig förutsättning för att svensk idrott ska kunna
ha en sådan spets, är att det finns en bredd. Den svenska idrottsrörelsen har över tre miljoner medlemmar och
20.000 föreningar. Drygt två tredjedelar av alla barn mellan 6 och 12 år tränar och tävlar i minst en föreningsidrott.
Det är någonting vi måste bevara och utveckla ytterligare.
Idrottsministern på plats i Pyeongchang.

Mellanrubrik komma in här

Det viktigaste målet för idrottspolitiken är nämligen att
se till att alla flickor och pojkar ges möjlighet att motionera och idrotta på lika, men också på sina egna, villkor.
Det är viktigt dels för att främja en god hälsa, men också
för att alla som vill ska kunna få ta del av den glädje och
gemenskap som idrotten ger. Det är en av anledningarna till varför regeringen har ökat statens stöd till idrotten
med 227 miljoner kronor per år. Om vi fortsätter att värna den breda folkrörelse som idrotten är så är jag säker på
att Sverige även i framtiden kan fortsätta att ligga oproportionerligt högt i medaljligorna i olika internationella
idrottsevenemang.
Därför tror jag också att vi behöver fundera både en och
två gånger kring de tidiga elitsatsningar som vi kan se runt
om i landet. Alla barn och unga ska känna sig välkomna till
idrottsrörelsen. Idrottande måste vara lust- och inte krav-

driven. I dag ser vi tyvärr att barn väljs bort i vissa idrottsklubbar. Jag som själv har barn hör berättelser från vänner
och bekanta och från människor jag möter när jag reser
i landet. Berättelser om elitsatsningar som börjar redan i
tioårsåldern. Berättelser om vuxna som bestämmer vem
som ska få vara med och vem som inte ska få vara det. En
stor risk är att glädjen försvinner och pressen i stället tar
över. Faran är att många lämnas efter, barn som bara utvecklas lite senare, eller som inte riktigt kommit underfund
med vad de vill göra, just därför att de bara är barn. Risken
är stor att de som inte blir utvalda tappar lusten till idrott
och det kan också göra att många mår dåligt.
Elitsatsningar är dessutom sällan anpassade för alla.
Ofta är de utformade efter barn vars föräldrar har en stark
ekonomi, ett stort intresse för idrotten och dessutom möjlighet att lägga både tid och energi på att engagera sig i sitt

barns idrottande. Så ser det inte ut för alla. Att ha ett elvaårigt barn som idrottar sex dagar i veckan är helt enkelt
inte möjligt för många föräldrar. Att det finns föreningar
som förutsätter ett sådant engagemang är naturligtvis något som idrotten måste få bort.
Mellanrubrik komma in här

Tidiga elitsatsningar kan skada idrottens bredd, men också göra att unga talanger missas och på så sätt skadas även
idrottens elit. De som tidigt vet att de vill ägna allt åt idrotten ska självfallet kunna göra det, men vi får inte tappa
fokus på att alla ska få plats inom idrotten. Om Sverige
ska fortsätta vara en fantastisk elitidrottsnation måste vi
bevara bredden inom den svenska idrottsrörelsen. Det är
faktiskt det som är dess bultande hjärta.

Ett holistiskt värdeskapande
det demokrati i detta sammanhang? Och
vad betyder folkrörelse? Kan vi verkligen
förvägra kvinnor sina rättigheter i ett sådant system?

Hur fungerar egentligen idrotten av
idag? Det är ganska många som undrar.
Och det är inte helt tydligt hur saker
förhåller sig. Det vi känner som en
folkrörelse står idag inför olika utmaningar.
Inte minst vad gäller hur man ska organisera sig i framtiden.

Allt fler förbund och elitföreningar bedriver
ett utvecklingsarbete mot mer ”professionalisering”, något som kan liknas vid en affärsverksamhet. Samma aktörer som vill beskriva sig själv som en demokratisk folkrörelse.
Vi kan ta världens största idrott – fotbollen – som ett exempel. För det är en värld
där det tycks råda olika regler beroende på
sammanhang. ”Fotboll utvecklar samhället” får vi berättat för oss och vi behöver
inte leta länge efter forskning som bekräftar att fotboll berikar. Men vi ska inte vara
naiva och tro att affärsmässighet i mötet
med ideell folkrörelse skapar ett visst motstånd, och kanske även klyftor. Inte minst
riskerar det att skapa hinder för jämställdhet, om vi inte ställer högre krav hos de
aktörer som bär ansvar för förändring. De
med makt och pengar.
Tydlig problematik

När fotbollslandslaget (damer) förhandlar om nytt kollektivavtal och bättre villkor
med förbundet syns den strukturella problematiken tydligt. Vi ser maktordningen,
som i historien precis som nutid begrän-

Högre krav eller tappade marknadsandelar

Isabelle Widmark och Caroline Jönsson

sar kvinnor på alla nivåer. Förbundets hänvisning till marknadsekonomin som grund
för att fördela sina pengar, samtidigt som
de får statligt stöd i mångmiljonbelopp, gör
oss förbryllade. Vad gäller och hur ska vi
ha det?
Det är ett system där jämställdhet passar bra ibland. Oftast när det inte kräver
allt för stor förändring eller i de fall när det
gynnar lönsamheten. Men när det pratas
om marknad sägs jämställdhet vara orealis-

tiskt. Det verkar vara så att det alltid finns
undantag till varför det inte ska vara rättvist eller jämlikt. Trots “demokratisk folkrörelse”. Vad gäller och hur ska vi ha det?
I tidigare krönikor har vi pratat om ordens betydelse för att skapa värde på saker.
Det är viktigt att påminna oss om att strukturer sitter i orden. Det vi säger återskapar ordningar. Vad menas med marknad?
Och vad är det som styr? När vi hänvisar
till demokratisk folkrörelse, vad betyder or-

Sverige vill vi gärna prata om oss själva
som ett av världens mest jämställda länder.
Det är vi inte. World Economic Forums
“The Global Gender Gap Report 2017”
visar bland annat att när det kommer till
de mest jämställda inom ekonomiskt deltagande och möjligheter är Sverige inte
ens med på topp 10. I detta sammanhang
kommer självklart också idrotten in. Vilka
ekonomiska möjligheter ger vi egentligen
kvinnor i idrottens värld idag?
Att det tar tid att förändra gamla strukturer vet vi. Men vi måste kunna ställa högre krav på de aktörer som representerar
idrotten, världens största folkrörelse. Att
ignorera 50 procent av befolkningen innebär också förlorade marknadsandelar, om
vi nu ska prata affärsmässighet. Det är allvarligt för vilket företag som helst.
Så oavsett om vi pratar demokrati, folkrörelse eller marknad vet vi att jämställdhet är en grundförutsättning för en hållbar
och konkurrenskraftig verksamhet. Vi riskerar att ligga långt efter om vi inte hoppar på tåget nu.
Text: Isabelle Widmark och
Caroline Jönsson
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idrott & mångfald

Inspirerat arbete inom strategi 2025
Vi träffade Njol Badije, som arbetar
med projekt Storstad för Stockholmsidrotten, som ett led i svensk idrotts
inkluderingsarbete, finansierat av
regeringen.

– Jag är 28 år gammal, har spelat basket på
elitnivå, är uppvuxen i västerort, Vällingby/Hässelby och har gått på Fryshusets
kunskapsgymnasium. Är till vardags med
i gruppen Panetoz som deltagit i Melodifestivalen två gånger. Har nu också debuterat som soloartist.
Du är en av de som har blivit utvalda att arbeta
med Projekt storstad. Skulle du kunna berätta om
din roll?

Vad ser du som de största utmaningarna i ert samarbete med de som bestämmer över svensk idrott?

– Vi har en superbra chef i Cinnicka som
hjälper oss med allt. Utmaningarna är att
hitta ett nytt sätt att arbeta på. Vi vill öka
förståelsen för att människor har det annorlunda. Bara det att alla föräldrar ska
ställa upp och sälja korv är en verklighet
som inte fungerar för många. Det är många
som har svårt att förstå att inte alla kan
vara delaktiga där. Utan de måste tyvärr

Njol Badije (till höger) med kollegan David Nzinga från Stockholmsidrotten.

knega tre jobb för att de skall ha mat på
bordet och kläder på kroppen.
Hur har Projekt storstad tagits emot i Jordbro där
ni arbetar?

– Jag har fått höra att det finns tjejer som
inte vill vara delaktiga. Vilket inte alls stämmer. Tjejerna i Jordbro har varit med och
startat Jordbro IF och vi har arrangerat
tjejkvällar. På en av kvällarna hade vi över
200 tjejer. Det här visar att det finns tjejer
som verkligen vill engagera sig.
Njol berättar vidare om en kille som fick
inspiration att starta sin första badmintonturnering
– Det gick hur bra som helst och över
40 personer medverkade. Allt detta un-

der ett år.
Vårt projekt varar i tre och det är vi tacksamma för. Nu kan vi ta in kunskap och information för att utvecklas. Det här skulle vara nyttigt för många områden i hela
Sverige.
Vad har du lärt dig under resans gång?

– Sättet jag har utvecklats på och förståelsen för hur olika verksamheter fungerar.
Jag har lärt mig mycket om mig själv och
om ledarskap.
Var ser du dig själv om 10–15 år?

– Jag jobbar med och för människor och
har förhoppningsvis fru och barn. Bor säkert i Gambia deltid.

Samhällsprojekt för ökad trivsel och gemenskap
Kavehs fritid är ett projekt som grundades av ensamkommande flyktingbarn
i samarbete med KFUM Bromma. Sport
& Affärer har träffat killarna bakom
projektet.

sin cykel och man arrangerade cykeltur i
förorten. Man har arrangerat futsalturneringar tillsammans med Bromma KFUM
och bjudit in gäster från Nicaragua. Vi har
även lärt ungdomar att åka skridskor.

Kavehs Fritid bildades av Kaveh Pakjo,
Sadeq Ibrahimi, Arman Shakri och Said
Abed Seddigi. Sadeq, Arman och Said
hade Kaveh som lärare i sin förberedelseklass på Höglandsskolan. Det var Kaveh

Vilken av alla sporter ni prövat har varit roligast?

Sadeq berättar att han tyckte fotbollen var
roligast då han fick möjligheten att börja i
en förening, medan Said tyckte att simning
var roligast och nyttigast.

Kaveh fritid tillsammans med Stefan Sjörs lärde en grupp på 16 ensamkommande elever på Höglandsskolan att åka skridskor. Här på Stora Mossen. En insamling kördes på Facebook och Göta IK bidrog med några
av grillorna.

som kom med idén. De tre ungdomarna
valde därför att döpa projektet till Kavehs
fritid. Alla tre killar kommer ursprungligen från Aghanistan, bodde en period
i Iran och flydde på olika sätt till Sverige
och träffades här i Stockholm. Projekt som
Kaveh fritid deltagit i är Cykla mot fritid
som lyfte fram fördelarna med att cykla.
Här lärde man sig att sköta om och laga

Collins
spalt

V

Vem är Njol?

– Stockholmsidrotten har valt ut åtta olika
områden. Vi har då fått Jordbro som vårt
område att arbeta i. Vi samverkar med de
andra områdena (Hallunda/Norsborg,
Rissne/Hallonbergen, Hagsätra/Rågsved
och Fisksätra). Vi använder idrotten för att
lösa samhällutmaningar. Idag slutar många
barn att idrotta vid 8–11 års ålder. Det vill
vi ändra på.

27

– Jag kunde inte simma när jag kom till
Sverige, berättar han.
Arman lyfter fram fotbollen för möjligheten att tillhöra ett lag, kraften och gemenskapen.
Har ni varit och sett på någon idrott live?

Said berättar att han följt simning men
även handboll och nämner bland annat en

match mellan Hammarby och Ricoh i Eriksdalshallen.
Vad hade ni för relation till idrott innan ni kom till
Sverige?

Said som senast bodde i Iran berättar:
– Det krävs tyvärr bra ekonomi för att få
idrotta där och jag tänkte mer på att gå
i skolan och jobba för att att hjälpa till att
försörja familjen.
– I Sverige är det helt annorlunda med
många fler möjligheter menar Sadeq. I Iran
så är inte afghaner alltid så välkomna att
idrotta på samma premisser. Arman berättar att han inte tyckte om idrotten så
mycket i Iran. I Afghanistan hade man en
timmes idrottslektion i veckan.
Killarna delar med sig av en viktig tanke :
– När man kommer som ensamkommande till Sverige och börjar skolan så
träffar man sällan svenska ungdomar då vi
går i en förberedelseklass. Genom idrotten hamnade vi i närheten av svenskar och
kom i kontakt och började många samtal.
Det blev mycket lättare att inleda kommunikation genom idrotten. Många av de
svenska ungdomarna har också varit nyfikna på oss och kommit till idrottsliga sammanhang där vi deltagit för att få lära känna oss.
Nyligen fick Kavehs fritid besök från Bosöns Idrottsfolkhögskola där man har ett
Språkintroduktionsprogram som de kom
och berättade om.

inter-OS, och fotbolls-VM
blir det år 2018. Det är också valår i Sverige. Vad innebär
det egentligen för idrotten? Kommer
idrotten att användas som en politisk
bricka i större utsträckning än tidigare? Många #hashtags har det också
varit under det gångna året. Senast i
raden är #fairplay. Idrottsprofiler och
föreningar i Sverige har skrivit under
på att Sverige ska stoppa utvisningarna av ensamkommande barn och ungdomar. Vilken kraft idrotten har! Jag
har spenderat jullovet och ledigheten
med att se några sportdokumentärer
kopplat till samhället. Dessa kan jag
verkligen rekommendera:
• Iversson. Från fattigdom till en av
de största legenderna i NBA (Sök på
Netflix).
• Boris Becker – Der Spieler. Den legendariske Boris Becker om karriären
och livet idag (Netflix).
• Les Bleus. Frankrikes viktigaste
landslag. Deras uppgång och fall samt
roll i det franska samhället (Netflix.
Sök på Les Bleus).
• Concrete Fotball. Gatufotbollens
roll för att utbilda och aktivera ungdomar i Frankrike (Netflix).
• O.J Made in America. En intressant
och dramatisk skildring av O.J Simpsons resa från folkkär atlet till misstänkt mördare. (Sök på O.J Made In
America på Google)
• Forbidden Games. The Justin Fashanu story (alla via Netflix ). Den första fotbollsspelaren att komma ut som
homosexuell under sin karriär (Netflix).
• The battle of the sexes. (Online på
nätet). Om damtennisens utveckling
och deras frontfigurer (Sök titeln på
Google).
• Fotboll i nöd och lust. En resa i
damfotbollsspelarnas vardag i Sverige. (Sök på Svt play).

Hur har idrotten påverkat er vardag?

– Vi känner oss mer i balans och upplever
mindre stress, säger kilarna nästan unisont.
– Och jag är jätteglad att jag tillhör ett
fotbollslag avrundar Arman.

Texter: Collins Luther Zola
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recension

Änglavallen rustas för spelet i Superettan.

Ökade krav på idrottsanläggningar
Recension: En studie om
kommunal anläggningspolitik
och elitfotbollens standardiserande arenakrav. Malmö Studies
in Sport Sciences nr 26. Malmö
2017
I november i fjol disputerade Jens Alm
vid Malmö högskolas idrottsvetenskapliga institution på en högintressant
avhandling om kommunal idrottspolitik,
vilken i huvudsak handlar om elitidrottens anläggningar.

Bakgrunden är allt större krav på arenorna
som svenska specialidrottsförbund – uppbackade av sina internationella motsvarigheter – ställer. Eftersom de flesta idrottsanläggningar i Sverige är kommunägda
hamnar notan för förbättringarna oftast
hos skattebetalarna. Då uppstår frågan
om kostnaderna är rimliga jämfört med
andra kommunala behov. Elitidrott ställs
mot vård-skola-omsorg.
Alm visar att frågan har betydelse för
många idrotter, men själv koncentrerar
han sig på elitfotbollen. Vilket inflytande har elitklubbarna på den kommunala
idrottspolitiken? Vilka frihetsgrader har
de kommunala aktörerna? Varför agerar
de som de gör?
I idrottens barndom användes diverse
platser avsedda för andra ändamål – parker, exercisfält m.fl. – eller naturliga ytor
som sjöar. När prestationskraven ökade
och tävlingen blev det centrala momentet i all idrott, så ökade kraven på standardisering.
De första idrottsanläggningarna byggdes för att kunna användas av olika idrotter. På Stockholms stadion hade man
under många år tävlingar i fotboll, friidrott, boxning, speedway, bandy, ishockey samt Linggymnastiska uppvisningar.

Man byggde också så att både
elit och bredd kunde använda
samma arena.
Men specialiseringen började
tidigt. Tennisbanor var möjligen
de första. Gamla Ullevi (1916) och Råsunda (1937) byggdes för enbart fotboll.
På 1950-talet började ishockeyn att byta
ut sina utomhusrinkar till ”islador”, vilka
senare utvecklades till specialiserade arenor med restauranger och vip-loger för att
underlätta sponsorskontakter.

Foto: namn

Författare: Jens Alm
Titel: Hög standard

Förbunden bestämmer arenans utseende

Standardiseringen av arenorna har inneburit att reglerna för hur de skall se ut successivt har skärpts. De internationella förbunden fastställer dessa för olika nivåer i
respektive idrotts tävlingssystem och de
nationella ser till att de tillämpas. Klubbar som inte efterlever dem flyttas ner i
seriesystemet där kraven inte är lika hårda
som på högsta elitnivå.
Inte minst Svenska Fotbollförbundets
ledning vet att fotboll är populärt bland
stora medborgargrupper. Då kan man
ställa tuffa krav på arenorna. Politikerna
ställs mot väggen. Elitidrotten brukar kunna mobilisera röststarka opinioner för sin
sak. Elitidrotten är ett politiskt starkt särintresse.
Visserligen brukar politiker hota med
”att sätta ner foten” när kraven kommer, men så långt vi vet viker alla ner sig i
slutändan. Alm visar dock ett exempel på
motsatsen. Ängelholm vägrade 2013 att gå
med på Fotbollförbundets arenakrav. Effekten blev att Ängelholms FF fick spela
sina matcher i Helsingborg. Att politikerna lyckades med detta berodde sannolikt
på att ängelholmarnas idrottsintresse riktades mot hockeyklubben Rögle och inte
mot fotbollsklubben.
Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) har flera gånger under de senaste
tio åren protesterat mot dessa ökade krav
framför allt från fotbollen. Såvitt bekant
utan att lyckas.
Och det är mycket pengar som skatte-

FAKTA JENS ALM
Jens Alm, Fil. dr. i idrottsvetenskap,
analytiker vid Idrættens Analyseinstitut i
Köpenhamn. Ägnar sig främst åt kommunal
anläggningspolitik, men även internationell
idrottspolitik.

betalarna har fått punga ut med. Alm redovisar summor upp mot 40 miljoner för
att göra en enda anläggning reglementsenlig. Med hänvisning till bland annat
dansk forskning visar han att dessa kostnader godtas i de flesta fall helt utan debatt. Samma mönster ser vi i Sverige där
vi hellre för en debatt om idrottens tidiga
elitsatsningar än om hur många skattekronor som vi skall lägga på verksamheten.
Något korkat kan man tycka, särskilt som
barn- och ungdomsidrotten är en enda
stor elitsatsning.
Elitklubbarna har också visat sig vara
tämligen ointresserade av att satsa egna
pengar på att få anläggningarna reglementerade. Och varför skulle de göra det, när
politikerna så beredvilligt ställer upp med
skattekronor?
Alm visar också att standardiseringen av
anläggningarna har gjort att de har blivit
alltmer specialiserade och alltmer elitiserade. Någon ”breddidrott” förekommer sällan eller aldrig i dessa anläggningar.
En viktig avhandling

Alms avhandling är viktig. Alm visar att

idrottspolitik i huvudsak är anläggningspolitik. Det är där de stora summorna
spenderas. Trots detta har vi väldigt liten
kunskap om hur anläggningsfrågorna hanteras. Det finns bara en handfull kvalificerade studier i ämnet och några av dem är
snart 30 år gamla.
Detta är inte konstigt. Jag har i mina artiklar i Sport & Affärer 2017:3 och 4 visat
på det klena intresset i Sverige för samhällsvetenskaplig idrottsforskning. Alms
arbete får i den meningen ses som banbrytande.
Avhandlingen visar också på två mycket
allvarliga problem i svensk demokrati. För
det första visar han hur Svenska Fotbollförbundet styr svensk kommunalpolitik,
trots att varken förbundet eller de lokala
klubbarna har rösträtt i kommunen. Förbundets ledning brukar försvara sig med
att kommunen alltid kan säga nej. Visst, i
teorin ja, men i praktiken är det inte lika
lätt. Alm menar att valmöjligheterna i
praktiken är få.
Få politiker lyssnar

Det andra problemet gäller våra idrottspolitiskt svaga partier. De flesta saknar både
karta och kompass och då kan det lätt barka åt skogen. Vi vet från annan forskning
att stora medborgargrupper önskar sig anläggningar för mer hälsoinriktade fysiska
aktiviteter än elit- och karriäridrottens. Få
politiker lyssnar.
Någon kanske nu invänder att kommunerna tjänar massor av pengar på sin
elitidrott. Nej, inte ens det är säkert. Nationalekonomen Emelie Värja kunde i sin
lic-avhandling 2016 inte visa några positiva effekter av elitidrott på den kommunala
skattebasen. Nu lär hennes slutsats inte få
stå oomtvistad.
En sak kan vi i alla fall vara säkra på –
de som går och tittar på elitfotboll gläds
åt stämningen, glädjen och samhörigheten bland supportrarna på läktaren. De har
kort sagt kul för miljonerna! Om det sedan
är en kommunal uppgift kan vi träta om.
Text: Hans-Erik Olson
Fil.dr. idrottsvetare

ANNONS 				

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA AB				

ANNONS

Folkets favoriter

29

Sveriges vackraste idrottsplatser
Sport & Affärer publicerar tillsammans med hemsidan idrottsplats.se en artikelserie om Sveriges vackraste
idrottsplatser framröstade av våra läsare. Denna gång har vi hamnat på Bänaredsvallen i Halland.
Förslaget kommer ifrån Bo Johansson i Ullared. Maila in just din favoritidrottsplats till kommande nummer.

Bänaredsvallen
Fakta: Bänaredsvallen
Förening: IFK Bänared
Bildad 1945
Dräktfärg: Vita tröjor, blåa byxor, blåa strumpor
Planmått: 100 x 60 m
Serie 2018: Division 7 Halland
Ort: Bänared
Invånare: 7-8 hushåll

En unik idrottsplats, här finns t ex bara ett avbytarbås

D

et finns gott om lag som benämns som kultlag
i sportens värld. I ishockey finns t ex Tingsryds AIF, i bandy Lesjöfors IF och i fotboll
IFK Bänared ... Nä, ni är nog få där ute som
känner till något om klubben IFK Bänared.
Byn med endast 7-8 hushåll ligger ca 15 km norr om Falkenberg i Halland. Att byn fortfarande har ett fotbollslag
är bara det unikt med tanke på fotbollsdöden på landsbygden.
IFK Bänared bildades 1945. På den tiden var det på
enkla förhållanden och det spelades fotboll på 'planer' som
mest kunde liknas vid en åker och ombyte skedde nere i
Harry Isakssons grushåla. Vatten att tvätta av sig i förvarades i mjölkkannor.
Direkt vid ankomst till Bänaredsvallen ser man det lilla
omklädningshuset och det känns som man rest tillbaka
50 år i tiden. Klubbhuset är byggt som suterränghus. Då
omklädningsrummen var omoderna och saknade dusch
byggde man duschrum i bottendelen av huset.
Som idrottsplatssamlare har jag aldrig tidigare kommit
till en idrottsplats där det bara finns ett avbytarbås. Jag frågade Johnny från föreningen om det stämde.
– Jodå, det finns en grushåla längs långsidan och det
finns inte plats för två avbytarbås.
Vilka använder sig då av avbytarbåset ? Jo, hemmalaget
förstås. Först det lilla gamla omklädningshuset och sen

Bänaredsvallen, en riktig idyll på den svenska landsbygden.

avsaknaden av ett avbytarbås för bortalaget. Känns som
direkt 0-2 underläge för bortalaget vid ankomst.
Ett minus för nostalgiker? Definitivt inte. Det här är
kultur och annorlunda!
Dessutom så delar hemmalaget och motståndarna
duschrum efteråt.
Glömde notera att utedass finns på idrottsplatsen.
Men givetvis också toalett . Kanske ska tilläggas att toaletten är en Porta Poti (husvagnstoalett) fast med lyxvariant med riktigt handfat bredvid.
Ingen idrottsplats sköter sig själv utan eldsjälar. I Bänared heter den mannen Erling Åkesson.
Idrottsplatsen ägs av bonden som bor bakom målet.
Han är med ibland och spelar när det behövs.
Johnny från föreningen:
– Han spelar med oss några matcher om året, oftast när
de är ont om folk, jag själv har t.o.m. efter att jag bytt om
inför match sprungit bort till Sven och letat efter honom
och till slut hittade jag honom inne i ladugården, jag frågade om han kunde tänka sig att komma bort och spela
och det gjorde han!
Omklädningsrummen kom sen under 90-talet att flyttas till bottenplan – något som kan vara lite sorgligt med
tanke på atmosfären i Bänared. En av flera anledningar
bakom IFK Bänareds kultstatus är att de måste ta en promenad utomhus för att duscha. I deras jubileumsbok 'En

överleverare som fyller 60 år' finns mycket intressant att
läsa och man får ännu en bekräftelse på lagets kultstatus.
Boken börjar med denna text:
Vad kan ha fått en 15-åring att cykla drygt 6 km i bitande kyla för att därefter byta om i ett kallt omklädningsrum för att sedan springa några kilometer och kanske få
röra vid en boll för att efter detta duscha i nollgradigt vatten och sedan ta ett skönt bastubad för att slutligen cykla
de sju kilometrarna hem? Kamratskap torde väl i de lägsta
fotbollsdivisionerna vara det bästa svaret på denna fråga.
I en bortamatch mot Rolfstorps GoIF någon gång på
60-talet fick Rolfstorp straff. Bänaredsmålvakten Kalle
tog straffen. Men domaren tyckte att målvakten hade rört
sig innan straffen slogs. Därav gick straffen om igen. Målvakten räddade åter igen. Domaren tyckte åter igen att
Kalle hade rört sig varpå straffen gick om en tredje gång.
Och nu vet ni vad som kommer att hända igen. Jo, Kalle
tog även den tredje straffen.
När det var dags att slå den fjärde straffen skrek en Bänaredspelare som var bonde.
– Släpp in den Kalle, jag måste hem och ge djuren mat.
Rekommenderar verkligen en tur till Bänaredsvallen.
Boken finns faktiskt att läsa online på klubbens hemsida.
Där finns även IFK Bänaredslåten "Bland ängar och kor".

Skicka in just din favoritidrottplats så kanske vi skriver om den i kommande nummer. Då har du chansen att få 2018 års
idrottsplatskalender med idrottsplatser, härliga gamla läktare, ofta i naturskön omgivning, från Skåne till Lappland.
Mail: kontakt@sportaffarer.se eller mats@idrottsplats.se
Besök gärna hemsidan www.idrottsplats.se och njut av flera idrottsplatser runtom i landet.

Text Mats Tallkvist
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30 krönikor
Varför gör ni inte som Jockiboi? Gulddrömmar i blodet

S

täll upp i en sexdokusåpa.
Häll filmjölk i polarens hår.
Fila naglarna med rätt produkt. Åk på draculajakt i
Transsylvanien. Räkna följare
i tusentals och cashen i miljoner. Jämför med alla som har pluggat hårt,
käkat knäckebröd och kört idioten på blöta planer och i kalla idrottshallar i enlighet
med 10.000 timmarsfilosofin. Några promille av alla killar når ett proffskontrakt
och sportbilen. Många tjejer får nöja sig
med att inte behöva ta dubbla pass inom
äldreomsorgen för att få ihop ”proffstillvaron”.
Youtube lanserades 2005. Folk började göra egna videos utifrån ”talang” och
”förmåga”. Några gick ihop och bildade
grupper. Smarta affärsmänniskor såg big
business i att storskaligt organisera profilerna i nätverk för att attrahera annonsörer. Stjärnorna började tjäna stora pengar
via sina kanaler och mötte fansen ”IRL”
på turnéer. Nu pågår strukturella affärer på mediemarknaden. E-sporten spelar
framsynt på alla strängar genom att både
knacka på dörren hos RF och dra kommersiella växlar i den digitala världen.
Många tonårsföräldrar, likt undertecknad, ställer sig förfärat frågan om vilka
som är ens barns förebilder på nätet. Jag
fattar att det är någon slags modern reaktion på att The Beatles ansågs vara lång-

UTBLICK

håriga av vuxengenerationen. Samtidigt
håller jag politiskt korrekta tummar i hopp
om att inte bara skämt och smink sätter
tonårsagendan. Därför tycker jag det är
intressant att inte fler elitklubbar och elitidrottare kör en djupare benchmark mot
Youtubers.
Damelitklubbar i synnerhet borde hårdstudera Influencer Marketing för att jämna ut marknadsmekanismerna. För skulle
jag vara varumärkesansvarig, skulle jag
troligen i många fall välja tjejer som varumärkesambassadörer. Motivet är enkelt.
Herrelitspelare i de kommersiella sporterna är i regel mer endimensionella i sina
personliga varumärken. Damelitspelare
besitter ofta fler dimensioner i att vara mer
utbildade, kommunikativa, sociala och ödmjuka utan att göra avkall på drivkraft och
vinnarmentalitet. Kosse Asllani och Linnéa Claeson är två talande exempel.
Förebilder är ett kraftfullt marknadsföringsverktyg. Varumärkesambassadörer är
gammalt som gatan,
men spelreglerna nya
som Zatan.

JOHAN THORÉN

Av Gunnar Persson
februari 2018

D

et är inte ovanligt att en skidåkare tar i så att hon eller han
får blodsmak. Men OS-debatten om bloddoping ger en bitter bismak.
Är alla svenskar verkligen så
oskyldiga som de säger?
Uppdrag Granskning har en förmåga
att tajma sina ”avslöjanden”. Inför OS pekades en manlig och kvinnlig skidåkare
under tiden 2001–2010, båda fortfarande
aktiva, ut som potentiellt dopade.
Speciellt en åkare ska ha haft skyhöga
HB-värden (Hemoglobin) i blodet följt av
dramatiska förändringar neråt på skalan.
Svagheten i materialet från FIS (Internationella Skidförbundet) är att det är gamla
uppgifter och att vederbörande sannolikt
redan utretts av Svenska Skidförbundet
och avfärdats.
Anonymiteten gör att anklagelsen stänker på andra. Skidfolket tiger som muren.
I tidningen Svensk Idrotts nummer 11
från 1972 skrev Björn Ekblom för första
gången om de rön gällande bloddopning
han och kolleger på GIH uppnått.
Hammarbys dåvarande allsvenske fotbollsspelare Johan Hult ingick i försöket
där man tappade sig på blod för förvaring
och senare studerade effekterna efter att
det tappade blodet tillförts kroppen.
”Försökskaninerna” orkade betydligt
mer i terrängspåret. Det handlade om sju,
åtta procents resultatförbättring på en
löpslinga om fem kilometer.
Överfört till skiathlontävlingen på 30
km för herrar i OS i Sotji 2014 skulle sju
procents prestationsförbättring ha inneburit nästan fem minuter i sluttid baserat
på schweizaren Dario Colognas segerresultat om 1.08,15. Silvermedaljören Mar-

cus Hellner och bronsmedaljören Martin
Johnsrud Sundby var bara tiondelar efter
i mål.
En titt ner i resultatlistan vittnar om att
den 45:e placerade Graeme Killick, Kanada hade kunnat utmana prispallen om
han hade varit bloddopad. En svindlande,
hypotetisk förbättring.
Bloddoping är inget den enskilde kan
fixa med på kammaren. Det är inte bara
att ställa in det tappade blodet i kylskåpet.
Det behövs medicinsk expertis – speciellt
när det tappade blodet efter ett par veckor
ska återföras kroppen.
Manipuleringar upp och ner är den
stora varningsflaggen för kontrollsystemet. Det är i differenserna dopingflaggan
bör resas. Det går därför inte att skylla på
genetiska faktorer. Då skulle värdet alltid
vara lika högt.
Att tillfrågade svenskar slår ifrån sig mot
anklagelser har vi vant oss vid. Det är inte
konstigt. Men att man så konsekvent värjer sig från vidare utredningar skapar misstänksamhet.
Det är just den ljusskyggheten som bäddat för den organisatoriska doping som
det ryska landslaget blivit avstängd för.
Den svenske cyklisten Nicklas Axelsson
stängdes 2010 av på livstid för att ha använt EPO, ett hormon som hjälper kroppen att producera fler
röda blodkroppar som
transporterar syre och
koldioxid i blodet.
Avslöjas hans efterföljare i skidspåren?

jan majlard

Agenterna skrämmer
UEFA-basen

Mindre hysteri
och mera respekt

U

I

EFA, det europeiska fotbollförbundet, slopade 2014 sitt
kontrollsystem för agenter.
Sedan dess har organisationen
bytt president. Den nye basen
Aleksander Ceferin från Slovenien är förfärad över utvecklingen de senaste åren.
I UEFA:s marknadsundersökning Club
Licensing Benchmarking Report nämns
att en i tredjedel av 2.000 undersökta spelarövergångar under perioden 2014–17
var agentens del större än 20 procent.
Klubbyten mellan länder kostar mera än
inhemska övergångar. Mest kostar det att
lämna Afrika (genomsnitt 32 %) medan en
övergång inom Europa ”snittar” på måttliga 12,6 %
Men ibland är det är det oklart vem
som är agent och vem som är ”fixande”
mellanhand. Det enda som är glasklart är
att alla inblandade ska ha betalt. Alexander Isaks övergång från AIK till Borussia Dortmund för ett år sedan är en sådan
affär. Utåt sett var det Vlado Lemic som
drog i tåtarna. Men när papperen skickades in till Svenska Fotbollförbundet för
godkännande stod Dejan Mitrovic, en av
Lemics samarbetspartners, som ansvarig.
Ingenting blev mera begripligt när AIK:s
sportchef Björn Wesström vägrade klargöra vilken roll Lemic spelat. ”Det får i
fortsätta spekulera i”, blev svaret. Dortmund betalade ca 85 miljoner kronor för

Isak. Av den summan ska 17–21 mkr gått
till Lemic (20–25 %) plus att Mitrovic ska
ha sitt.
Lemic har tidigare kastats ut av både
PSV Eindhoven och Ajax för att på egen
hand ha försökt styra klubbarnas köp och
försäljningar. Det är det som Ceferin reagerat hårdast mot, förutom att han vill ha
begränsningar för provisionernas storlek
liksom kollektiva lönetak för klubbarna.
Ceferin sade så här till Telegraph angående att flera toppklubbar anser sig ha ”kapats” av agenter:
– De [agenterna] kommer till dem och
säger ”ni ska betala mig 50 procent av
övergångssumman, annars går spelaren
någon annastans”. Eller ”ni vill köpa honom men ni ska också köpa den och den
spelaren som ni kanske inte vill ha men ni
kommer att betala provisionen och ta spelarna ändå”.
Ceferins företrädare Michel Platini förlitade sig på att UEFA:s Financial Fair
Play-regler var tillräckliga för att reglera
marknaden. Men de sätts ur spel av klubbar som via sina ägare har tillgång till
större medel än man själva omsätter (som
Paris SG och Manchester City). Man konstruerar köp som lånetransaktioner. Det
har fått ”gammalmodiga” storklubbar som
Barcelona, Real Madrid, Juventus och
Bayern München att reagera. Nya regler
väntas inom kort.

ngen idrottsintresserad svensk kunde
undgå att lägga märke till att juniorVM i ishockey ägde rum i Buffalo,
USA, förra månaden.
Det var VIKTIGT hur det gick för
småkronorna. ALLVAR präglade rapporteringen. De svenska matcherna direktsändes, fastän några av dem spelades mitt
i natten, svensk tid. Tidningarna hakade
på med mängder av artiklar och kommentarer.
Kanske överreagerade vi här hemma?
Vad jag vet är det endast en skribent som
ifrågasatt detta och typiskt nog är det inte
en sportjournalist. Alex Schulman, som är
krönikör i Expressen, gav medierna skulden. De hade byggt upp förväntningarna
och av kommersiella skäl gjort en höna av
en fjäder.
Mitt i upphetsningen är det lätt att
glömma att hockey är en liten sport, globalt sett. Inte ens amerikanerna verkade
bry sig. De små arenorna gapade halvtomma ända fram till finalen. Juniorturneringar tas emot med en gäspning på de
flesta håll.
Kanske är det så enkelt att vi som bor i
ett litet land är svältfödda på idrottsframgångar och utnyttjar varje tillfälle då Sverige kan hävda sig. Ytterst går det ut över
aktörerna om inte förväntningarna infrias.
När Kanada hade besegrat de svenska
tonåringarna i Buffalo grät många av dem

hejdlöst. Att de svarat för en bra turnering
och mötte en övermäktig motståndare i finalen var ingen tröst.
Lagkaptenen Lias Andersson var så
upprörd att han kastade sin silvermedalj
till en åskådare. Respektlöst tyckte de kanadensiska spelarna och gamle landslagstränaren Leif Boork instämde. Bra gjort,
ansåg Expressens hockeyexpert. Bedrövligt, menar jag. Såg en liknande barnslig
demonstration på OS för många år sedan.
Då skulle Bengans Boys vinna handbollsturneringen men föll i finalen. När det var
dags för prisutdelning uteblev spelarna
och på prispallen representerades Sverige av ett par utslitna gympadojor. På ett
annat OS slängde en svensk brottare sin
medalj på golvet för den hade fel kulör.
Kanske är det dags att tona ner förväntningarna? Spekulationer innan matchstart
är föga givande. Dessutom vore det inte
fel om ledare och atleter tar nederlagen
med större fattning och visar medtävlare,
arrangörer, publik och
tv-tittare den respekt
de förtjänar.

Uno Grönkvist
Journalist och
författare

Professionell Idrott
– idrott som motor för regional utveckling –

Välkommen till ett heldagsseminarium om hur du med idrottens
hjälp kan stärka utvecklingen av din kommun och region.
Spontanidrott, breddidrott, 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
kommunernas satsningar i anläggnings- och arenafrågor. Vi ställer
oss frågan var idrotten hamnar i kommunernas stadsplanering.
Seminariet är gjort för dig som arbetar med att utveckla

spontan- bredd och elitidrotten i din kommun och för dig som
arbetar med att vinna hem större idrottsevenemang. Vi diskuterar
frågor som hållbarhet, jämställdhet och mångfald inom idrotten
och vi debatterar kommunal sponsring. Vi ser framför oss
deltagare från kommuner, regioner, idrottsföreningar och förbund
samt sponsor- och eventföretag. Förmiddagen avslutas med en
presentation av Sveriges främsta idrottskommuner 2018 med
motiveringar och påföljande prisutdelning. Välkommen till årets
viktigaste seminariedag!
Arrangörer: Sport & Affärer och Eskilstuna kommun.

Preliminärt program Professionell idrott Lokomotivet, Eskilstuna, 1/10 2018.

Lennart Ekdal

8.00

Kaffe, mingel, minimässa

8.45

Invigning. Från värdkommunen Eskilstuna, Pär Eriksson, kommundirektör och Mona Kanaan, ordförande i kulturoch fritidsnämnden hälsar alla välkomna och lämnar över till moderator Lennart Ekdal

Pär Eriksson

Nulägesrapport om svensk idrott. Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.
Eventuellt SOK:s nya ordförande
Aktiv stadsmiljö för alla. Elin Strand Ruin, arkitekt och KTH-lärare, som arbetar med feministisk stadsplanering.
Ola Gustafsson, Gehl.
Björn Eriksson

Mona Kanaan

10.45 Bensträckare, mingel, minimässa
Vart är idrottssverige på väg? Tankar om Sveriges största folkrörelse och idrott ur statsvetenskapliga perspektiv,
särskilt idrottspolitik. Johan R. Norberg, fil dr i historia och professor i idrottsvetenskap.

Elin Strand Ruin

Sveriges främsta idrottskommuner 2018.
Peter Rohmée presenterar Årets främsta idrottskommun,
Årets evenemangskommun, Årets breddidrottskommun
samt Årets elitidrottskommun. Därefter intervju av pristagarna.

Sport & Affärer:
SVERIGES FRÄMSTA

Ola Gustafsson

IDROTTSKOMMUNER 2018

12.00 Lunch. Mingel
Johan R. Norberg

Destination, stad och kommun med fokus på hela näringslivet. Från bandygeneral, vd i Sälenfjällen och
Scandinavian Mountains till Näringslivsdirektör i Uppsala, Charlotte Skott.

Peter Rohmée

14.30 Kaffe. Mingel

Charlotte Skott

Staffan Holmberg

Klubben i samhället. Elisabeth Anderton, CSR-ansvarig, IFK Göteborg om arbetet med ungdomar i förorterna,
Staffan Holmberg, Djurgårdens IF om projektet ”Vår Stad”, och Eskilstuna United. Panel.
Evenemang som motor för kommunal, regional och nationell utveckling. Ann Johansson, Destination Halmstad
om förberedelserna och genomförandet av Bordtennis-VM. Karin Mattsson Weijber, ordförande i World Championships
Region 2019 Jämtland/Härjedalen AB (WCR 2019).
Cyklingens samhällsroll. Lars Strömgren, ordförande, Cykelfrämjandet. Svenska Cykelförbundet. Emil Törnsten,
Svenska Cykelstäder och Gunilla Brynell, vd, Vätternrundan. Panel
17.00 Avrundning. Mingel.

Elisabeth Anderton

Ann Johansson

Seminarium: PROFESSIONELL IDROTT Plats: Lokomotivet, Eskilstuna. Tid: 1 oktober 2018.

Karin Mattsson Wejber

Arrangörer: Sport & Affärer i samverkan med Eskilstuna kommun.
Pris: Ordinarie 3.450:- exkl. moms. Idrottsföreningar/förbund: 1.950:- exkl. moms. Studenter: 295:- exkl. moms.
Lunch och kaffe ingår samt minimässa på plats. Utställarplats minimässan: 5.000:- exkl. moms.

Lars Strömgren

Emil Törnsten

Gunilla Brynell

Bokningen öppnar i mitten av mars på www.professionellidrott.se

PREMIÄR FÖR

nya volvo xc40
BILE N DU K AN ABONNE R A PÅ

Nu är det äntligen premiär för nya Volvo XC40. En kompakt SUV med stor personlighet som är byggd för att
förenkla ditt liv. Den är ständigt uppkopplad, hjälper dig med intelligenta förarstöd och här finns genomtänkta
förvaringslösningar som håller ordning på dina favoritsaker. Och med Care by Volvo kan du ha bil utan att
behöva äga den. Allt du behöver ingår i ditt abonnemang.
Upplev nya Volvo XC40 på Vasaloppsmässan i Mora eller hos din Volvohandlare.
L Ä S M E R O C H B E S TÄ L L D I N E G E N PÅ VO LVO C A R S . S E

MADE BY SWEDEN
Nya Volvo XC40 kostar från ca 293 900 kr. Bränsleförbrukning blandad körning: 5,0–7,1 l/100 km, koldioxidutsläpp CO 2 : 133–166 g/km (D4 aut–T5 AWD aut). Miljöklass Euro 6b.
Bilen på bilden är extrautrustad. Lokala avvikelser kan förekomma. När du köper en ny Volvo ingår alltid Volvo Assistans samt vagnskade- och rostskyddsgaranti.

Skall du åka Vasaloppet? Välj Volvospåret.
Åk genom Volvospåret efter Oxberg så får du din egen Vasaloppsfilm mailad
till dig efter målgång. Ett minne som du enkelt kan dela med dig av.

