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 I år mellanlandar Volvo Ocean Race åter i Göteborg. Sidan 11.

Nästa nummer av Sport & Affärer utkommer vecka 40

Året började med fantastiska framgångar under vinter-OS och 
rekordmånga medaljer. Dock blev det ingen medalj för herr-
landslaget i ishockey som istället fick sin revansch under suc-
cé-VM i Danmark. Då med bra påfyllnad av proffs.

I våras fick även SOK en ny ordförande, Mats Årjes. Vi är 
glada att ha fått till stånd en intervju med honom under den 
intensiva fas han och SOK är inne i. Nu väntar en viktig pe-
riod fram till i höst då Sverige förhoppningsvis är ett av de län-
der som får kandidera till ett vinter-OS 2026. IOK tar beslutet 
i början av oktober. Den första oktober är vi därför extra stolta 
att kunna presentera Mats Årjes som en av huvudtalarna un-
der årets seminarium Professionell idrott i Eskilstuna. Anmäl 
dig redan nu! En härlig eventsommar står nu för dörren med 
många höjdpunkter här hemma och vi speglar några av dem. 

Vår reporter Martin Kindgren berättar om upplevelsen att 
springa ett 42 km långt marathon i ett stekhett Stockholm. 
Läs hans betyg åt nya bansträckningen på sidan 12! Johan 
Thorén bjuder på sina upplevelser som en i publikhavet under 
Elitloppet på Solvalla. 

Nu har fotbolls-VM dragit igång i Ryssland. Vi är glada att 
Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson be-
rättar om utmaningarna för den svenska fotbollen i en intres-
sant krönika under vinjetten ”Ordföranden har ordet”. Spon-
sorprofilen denna gång är Mikael Jiffer som berättar om sitt 
nyskapande marknadsarbete inom det största förbundet. 

Jan Majlard har rest till Brasilien och skriver en rapport 
därifrån. Bland annat har han träffat den före detta anfalls-
stjärnan i det brasilianska landslaget, Jairzinho, som vill bjuda 
igen för allt han fått av sporten genom att hjälpa unga utsatta 
killar i Favelan, att utvecklas genom fotboll.

2018 är också ett valår
Hur mycket prioriteras idrotten, Sveriges största folkrörelse, i 
valrörelsen? Läs vår enkät gjord med de idrottspolitiskt ansvari-
ga inom riksdagspartierna på riksnivå. Alla har svarat utom SD.

 Vi är glada att vår idrottsminister i det här numret skrivit 
en krönika om idrott och jämställdhet – en fråga som behöver 

diskuteras på alla nivåer både inom och utanför idrotten. 
Vi har påbörjat insamlingen av fakta till vår kommunran-

king som publiceras i vårt nästa nummer i samband med  
Professionell idrott i höst. Allt fler kommuner sammanfattar 
idag sin idrottspolitiska vision i ett idrottspolitiskt program. 

Ett viktigt styrdokument som sammanfattar kommunens 
strategi och vision inom spontan-, bredd- och elitidrott. Att 
ha fastställt ett sådant är ett av de viktigaste kriterierna i vår 
kommunranking eftersom allmänheten då får det lättare att 
följa utveckling och intention i hemkommunen. Kriterierna 
sätts av tidningen och analysen görs på tidningens uppdrag 
som vanligt av Peter Rohmée. Vår ranking tar inte enbart hän-
syn till elitframgångar. För oss är faktorer som jämställdhet, 
mångfald och tillgänglighet av vital betydelse och återspeg-
las givetvis bland våra kriterier. Alla ska ha rätt till en egen 
idrottsplats i närområdet dit du kan cykla eller gå. Oavsett om 
du går i skolan, är regelbunden motionär, utövar idrott mer 
spontant, deltar i den organiserade breddidrotten eller tillhör 
eliten. Vi har sedan tio år därför föreslagit att idrottsplatsen 
bör in i Plan- och bygglagen. Det är idag en av RF:s viktigaste 
frågor. Det gläder oss mycket. Den viktiga frågan om vad den 
nya spellagen får för konsekvenser för svensk idrott får vi an-
ledning att återkomma till i höstnumret.

Vi vill önska alla våra läsare en riktigt skön sommar. Kanske 
ses vi under Almedalen, i Båstad eller på något av alla andra 
evenemang i sommar.

Att vi ses under Professionell idrott i Eskilstuna den 1/10  
tar vi för givet!

Trevlig sommarläsning!

Gustaf Berencreutz

Redaktör
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Det är tack vare er som vi i snart 40 år haft ynnesten att sätta 
Sverige i rörelse. Att få heja in er i mål, klappa händerna tills de 
värker och att göra just Din resa mot ditt mål till något extra 
fantastiskt, det är vad vi brinner för. 

DIN RESA ÄR VÅRT MÅL

Oavsett om du älskar att springa fun-run eller maraton i världsklass så 

har vi loppet för dig. Marathongruppen är Sveriges största arrangör av 

motionsevenemang, och står bakom lopp som ASICS Stockholm Marathon, 

Ramboll Stockholm halvmarathon, Tjejmilen, Vårruset, Tjurruset, Nattruset, 

STHLM Challenge (En serie lopp; STHLM Trail Run, STHLM 10, STHLM Urban 

Trail & STHLM X) Mine to Run, och Stafesten för UNICEF. 

Läs mer om oss och våra lopp på marathongruppen.se
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Vårt skatteparadis har 
alltid varit Sverige. 
Det tycker vi är schysst.
Hur kan det komma sig att fler än 130 spelbolag syns i vårt 
lilla land? Jo, majoriteten av spelbolagen är registrerade 
utomlands. Det innebär att vinsten de gör från spel i Sverige 
inte skattas, utan går rätt in i bolagen. Inte heller behöver  
de betala en krona tillbaka till den sport de arrangerar spel  
på i Sverige.

Spelarna gör inget fel som väljer de här bolagen. Problemet 
ligger i att branschen utvecklats snabbt och att lagar och 
regler inte matchat utvecklingen. Tack och lov klubbades en ny 
spellag den 7 juni. Den innebär att alla spelbolag som verkar i 
Sverige måste ansöka om licens och agera enligt samma lagar. 
Det är bra och på tiden tycker vi.  

 

Vi har funnits i Sverige sedan 1974 och vi tror på schysst spel. 
Vi betalar stora summor i skatt till samhället, i fjol var det  
1,3 miljarder. Vi ger hela vårt överskott till svensk hästnäring 
så att den kan överleva, i år blir det 2 miljarder. Vi gör vårt 
bästa för att ge våra kunder en spännande, krångelfri spelupp
levelse där oddsen faktiskt gäller och vi inte lovar för mycket.

Det tycker vi är schysst. För samhället, sporten och spela
ren. Men det betyder inte att vi är perfekta. Du kan hjälpa  
oss att bli ännu schysstare. Gå in och ge oss dina förslag på 
schysstspel.se. Tack.

Hjälp oss bli ännu schysstare på schysstspel.se
Åldersgräns 18 år. Stödlinjen  020-81 91 00 



 stora utmaningar väntar sok:s nye ordförande Mats årjes.

4

ANNONS     HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA AB    ANNONS

POrträttet

Mats Årjes är ny ordförande för Sveriges Olympiska Kommitté, ett uppdrag han åtar sig parallellt med 
sitt VD-skap för skidanläggningsjätten SkiStar. Samtidigt lämnar han sitt tioåriga ordförandeskap för 
Svenska Skidförbundet. Nu väntar intensiva dagar med att sätta sig in i den olympiska verksamheten 
och den process som kan leda fram till att Sverige står som värd för vinter-OS 2026. Sport & Affärer 
fick växla några ord med vår nye SOK-bas en av de hetare dagarna i maj.

Toppar med ett vinter-OS?

Vilka är dina drivkrafter som ledare inom sport och 
affärer?

– Som ledare är det primärt att skapa ett klimat där män-
niskor kan, får och vill prestera. 

är du resultatorienterad?

– Ja, folk som träffat mig både som ung och senare kan nog 
skriva under på att det är en av mina mest kännetecknande 
egenskaper.

Vilka blir dina största utmaningar som ny SOK-
ordförande?

– SOK driver en omfattande och professionell verksamhet 
sedan många år och jag vill nu bistå och vara med om att 
utveckla den bas som redan finns. Utöver det ska vi inleda 
ett intensivt arbete för att få kandidera om att få ett vin-
ter-OS till Sverige.

Vad tror du om våra chanser att ta få arrangera 
vinter-OS 2026?

– För det första så tycker jag att de nya riktlinjer som IOK har 
fastställt för kommande arrangörer verkligen passar Sveri-
ge. IOK går in med närmare nio miljarder kronor och beto-
nar typiskt svenska hjärtefrågor som hållbarhet. Sen ska vi 
inte spekulera i hur stora chanserna är förrän vi har kom-
mit lite längre fram och blivit en av kandidaterna. Idag har 
vi lagt in en intresseanmälan så vi ska ta en sak i taget. Men 
bortser vi från det formella så har vi redan en väsentlig del 
av alla de arenor som krävs. Vi har ett mycket bra renommé 
som arrangörer. Vi har genomfört de största världsmäster-

skapen i vinterdisciplinerna med framgång (VM i ishockey, 
alpint samt Nordiska grenar m.fl.) Stundande Alpina VM och 
skidskytte-VM 2019 ligger strategiskt bra för oss inför IOK:s 
definitiva beslut senare under 2019. 

Ser du någon fördel av att du har varit ordförande för 
Svenska Skidförbundet?

– Många kontakter inom FIS (Internationella Skidförbundet) 
går också igen inom den olympiska verksamheten. Presi-
denten i FIS, Gian-Franco Kasper, sitter som exempel också 
i IOK och är ordförande för de internationella vintersport-
förbunden, säger Mats som för övrigt är nybliven Vice Pre-
sident  i FIS. 

Det är ingen jätteskillnad strukturellt jämfört med att 
ansöka om ett skid-VM. Man väljer att kandidera och ska in 
med ett antal dokument. 

En evalueringsgrupp från FIS besöker den potentiella ar-
rangören och kandidatnationen förväntas göra en grundlig 
presentation för FIS Councils 17 delegater. Genom åren lär 
man sig vilka personer man vinner på att bearbeta och vilka 
som eventuellt inte alls kommer att lyssna på dina argu-
ment. I IOK är det drygt 100 personer som ska övertygas.

Vad måste först till?

– I Sverige gäller det att nå ut med de nya förutsättningar 
som verkligen gäller och att förmedla de positiva föränd-
ringar som skett till politiken, näringslivet och allmänheten. 
Först senare i processen gäller det att övertyga ett antal 
nyckelpersoner inom IOK om Sveriges fördelar. Men först 
måste vi paketera våra budskap. 

tycker du att SOK hittills har lyckats kommunicera 
de nya förutsättningarna som gäller genom IOK:s nya 
direktiv?

– Det är en väldigt stor summa som jag tror att folk i allmän-
het har svårt att ta till sig. Alla stora svenska medier har rap-
porterat om det här unika kapitaltillskottet som är en del av 
den nya ordning som IOK vill skapa med The New Norm. IOK:s 
bidrag som ges till det land som ska arrangera OS ökas alltså 
med fler miljarder kronor, samtidigt som man ser till att det 
blir kostnadseffektiva och hållbara spel. 

Hur ska ni samlat kommunicera ut den samhälls-
budget som kan komma att gälla inkluderande 
företagskalkyl och säkerhetskostnader PLUS de mer 
hårdare värdena av den regionala konsumtionen som 
skapas av besökarna, deltagarna samt de investe-
ringar som varje olympisk kommitté gör  
i Sverige (turismekonomisk omsättning; ttO)?  
Samtliga våra konkurrentländer använder dessa 

bedömningar som argument för sina OS-ansökningar?
– Det finns tyvärr ingen vedertagen ekonomisk modell för 
att räkna på alla samhällsekonomiska effekter som upp-
kommer i samband med ett olympiskt spel. Därför är det 
svårt att jämföra mellan olika spel. Men vi vet att effek-

terna spelar in under ungefär 15 års tid och att det finns 
studier i Schweiz som visar att de dynamiska effekterna för 
ett vinterolympiskt spel är i storleksordningen 20-25 mil-
jarder kronor. Vi vet med säkerhet att arrangören av spelen 
2026 kommer att få det största IOK-bidraget genom tiderna, 
minst 8,88 miljarder kronor, samtidigt som spelens kost-
nadsbudget kommer vara lägre än alla spel som arrangerats 
på 2000-talet. Det gör att det finns en mycket god grund för 
ekonomiskt sunda spel.

Hur argumenterar SOK mot Stockholmspolitikerna 
när vi vet att Stockholms vision som ”Capital of  
Scandinavia” är att bli europas starkaste stad för 
event och möten. Hur anser du att ett vinter-OS  

passar in i denna vision?

– Vi uppfattar att våra argument för ett OS och Para lympics 
i Sverige 2026 tas emot väl av majoriteten av politikerna i 
Stockholm. De är imponerade av The New Norm och hur OS 
ska anpassa sig efter staden, att staden inte ska behöva 
anpassa sig efter OS. Om man ser till alla inblandande kom-
muner så finns det ett mycket starkt stöd för ett OS i Sve-
rige 2026. Även på riksnivå har vi haft mycket fruktsamma 
samtal med regeringen kring exempelvis säkerhetsfrå-
gorna.

Hur ser du på regeringens positionering hittills i 
frågan om en OS-ansökan?

– Regeringen har hittills varit väldigt behjälplig med att läg-
ga grunden för en svensk ansökan. Det gäller särskilt säker-
hetsfrågorna. Där finns en god dialog, och den dialogen finns 
även med oppositionen.

Som ledare är det 
primärt att skapa ett 
klimat där människor 

kan, får och vill prestera.
mats Årjes
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Hur ska den perfekta bidorganisationen se ut tycker 
du? Skulle den kunna påminna om det ”advisory 
board” som skapades inför skid-VM i falun 2015?

– Det som är häftigt med OS 2026 är att det mesta kring 
processen är nytt. Men vi i Sverige har redan visat att vi 
är väldigt duktiga på att arrangera vintersporttävlingar i 
världsklass. Det ska vi dra nytta av.

Vad är viktigast i en biddingprocess ur ett allmänt 
perspektiv?

– Att vinna! Vi vill inte lämna in ett bud som inte kan vinna 
och slösa bort pengar. Men vi vill heller inte vinna till varje 
pris. Vi vill genomföra vinterspel i Sverige som vitaliserar 
idrotten i hela landet och som samtidigt är både ekonomiskt 
och miljömässigt hållbara och som visar att OS kan genom-
föras på ett nytt sätt.

Hur skulle du vilja kampanja?

– Det fina med den nya budprocessen är att den inte är lika 
lång och kostsam som tidigare. Vår kampanj kommer att 
vara intensiv om Sverige blir ett av de länder som släpps in 
i kandidatfasen i oktober. Bara elva månader senare röstar 
IOK om vilket land som får spelen 2026. Regelverket för hur 

en kampanj får gå till är rigoröst, allt för att förhindra kor-
ruption, och det känns bra att Agenda 2020 verkligen blir 
verklighet. Jag tror det också bara stärker Sveriges chan-
ser att vinna.    

Hur ser du på fördelningen mellan tävlingsorterna 
Stockholm, falun, Åre/Östersund?

– IOK betonar vikten av hållbara spel så det här kommer att 
ge sig av sig självt. En ansökan bygger på att vi använder 
befintliga arenor i största möjliga utsträckning. Stockholm 
har moderna arenor och Globen kommer att moderniseras.
Samtidigt diskuteras det att byggas en längdskidåknings-
arena som efter att den använts under OS kan användas av 
den växande skara stockholmare som åker längd.

finns det en risk att SOK med dig som ordförande kom-
mer att prioritera vintersporterna mer än tidigare?

– Nej någon sådan risk föreligger överhuvudtaget inte även 
om jag den närmsta perioden kommer att vara ytterst en-
gagerad i vinter-OS-arbetet. Det finns tydliga kriterier för 
hur SOK väljer att fördela sina resurser. De kriterierna styr 
också inriktningen på mitt arbete.

Hur viktigt blir det att utveckla SOK:s spons-
ringsportfölj?

– Helt central. Graden av aktivitet är beroende av resurserna 
du förfogar över. Och allmänt sett: – Du kan alltid bli bättre!

får SOK tillräckligt med statliga anslag?

– Jämfört med många andra länder får SOK ett väldigt litet 
statligt stöd. Vårt eget Topp och Talang-program finansie-
ras helt och hållet med pengar som kommer från våra part-
nersamarbeten. 

din syn på resonemanget om att ett OS slukar för 
mycket pengar från andra delar av idrotten?

– Är det nån gång idrotten får mycket exponering, dvs. möj-
ligheter till ytterligare finansiering, så är det just under ett 
evenemang som ett OS.

Hur ser den mest effektiva vägen mot nya OS-guld ut?

– Ett positivt och effektivt samarbete mellan de olympiska 
specialförbunden och SOK är grunden för maximala presta-
tioner från de aktiva. För vissa delar av förbunden är SOK:s 
bidrag procentuellt stor, kanske avgörande. Tar vi Skidför-
bundet så är grenar som alpint och längd i mycket hög grad 
självfinansierade och SOK:s bidrag procentuellt lägre. (Skid-
förbundets sponsringsintäkter ökade mest av alla förbund 
2017. Därmed ligger man totalt tvåa efter SvFF i Sport & Af-
färers årliga mätning med 123 mkr. Det är dubbelt så mycket 
i sponsringsintäkter som trean ishockeyförbundet).

Hur summerar du dina tio år som Skidförbundets 
ordförande?

– Jag är stolt och glad över den positiva utveckling som vi 
haft. Förbundet består av många väldigt duktiga och enga-
gerade människor. Sportsligt pågår en generationsväxling 
för herrarna på längdsidan och en utmaning blir att förvalta 
våra unga talanger. Det ser väldigt ljust ut på tjejsidan. I al-
pint är det ju fantastiskt med två OS-guld i slalom från Frida 

Hansdotter och André Myhrer – som båda blir riktiga publik-
magneter till VM i Åre.

Några tips till din efterträdare?

– Det viktigaste är att ha respekt för ekonomi och att man 
inte konsumerar mer pengar än de man förfogar över. Kla-
rar man av detta kommer förbundet inte att hamna i någ-
ra problem. Jag vill understryka betydelsen av att bygga 
upp ett eget kapital som Skidförbundet också har gjort. Det 
ger möjligheter till en buffert om man till exempel tappar 
en större sponsor så att inte själva verksamheten behöver 
bantas just det året.

Hur ser du på det framtida samarbetet mellan rf och 
SOK?

– För mig är det en prioriterad fråga. Jag har en känsla av 
att samarbetet fungerar bra idag.

Hur viktiga är de internationella evenemangen anser 
du, sportsligt och samhällsekonomiskt?

– Under alpina VM 2007 investerades det i området för 3 
miljarder. Tar vi VM 2019 i Åre så räknar vi med ca 700 miljo-
ner tv-tittare. Det är svårt att på annat sätt kunna köpa sig 
den marknadsföringen. Det ger oss en unik chans att sprida 
våra svenska demokratiska och kulturella värderingar och 
vår spetskompetens på olika områden som forskning, kultur 
och näringsliv. Evenemang är en viktig motor för besöksnä-
ringen och skapar en stolthet hos befolkningen. Evenemang 
stimulerar till återväxten inom idrotten och till ökad motion 
och därmed ökat välmående i samhället. 

då mår även SkiStar bra med allt fler som besöker 
fjällanläggningarna?

– Ja intresset för att vistas utomhus och att vara aktiv ver-
kar öka konstant. Och då gärna tillsammans med andra oav-
sett om det gäller familjen, kompisgänget eller företaget 
på konferens.

Vilken är SkiStars roll vid kommande alpina VM?

– Vi äger VM-bolaget till 50 %. Den andra halvan ägs av Skid-
förbundet. Det är ett bra upplägg. SkiStar kan bidra med de-
lar som inte förbundet har. Vi delar på risken och ett even-
tuellt överskott. Vi får 275 miljoner som grundplåt från FIS 
för TV- och reklamrättigheterna.

Vilken blir SkiStars roll vid ett eventuellt vinter-OS?

– Det är för tidigt att sia om i detalj men vi kan ju konstatera 
att det är SkiStar som äger anläggningarna i Åre.

Hur ser din sommar ut? – Jag antar att du bland annat 
styr kosan mot Båstad och SkiStar Swedish Open?

– Det blir med största sannolikhet en visit i Båstad för min del. 

Hur aktiverar sig namnsponsorn SkiStar i år jämfört 
med ifjol då ni anlade en 120 meter lång slalombacke 
mitt i stan?

– I år blir det ingen skidbacke. Men det följer en rad expo-
neringsmöjligheter kopplat till vårt titelsponsorskap som vi 
kommer att fokusera på.

text: Gustaf Berencreutz

Mats årjes är också vd för skistar, anläggningsjätten som bland annat äger skidanläggningen i hammarbybacken, den plats där den olympiska elden tänds om sverige får vinter-os 2026.

titel: Ordförande, Sveriges Olympiska Kommitté, 
vd för SkiStar AB.

Ålder: 51. 

familj: Fru och två barn. 

Bor: Leksand och Stockholm. 

Uppväxt: Leksand. 

Utbildning: Skidgymnasiet i Järpen 1983–1986.  
Militärtjänst på idrottsplutonen i Östersund, 
1986–87. Civilekonomutbildning i Borlänge 1987 
–1991. 

Sportslig karriär: Löfte i alpint. Karriären 
avbröts genom ett benbrott i Åre 1985. 
1998–2002 Förbundsdirektör på Svenska 
Skidförbundet. 2008-2018 Ordförande 
för Svenska Skidförbundet. Sedan 2010 
styrelsemedlem i FIS (Internationella 
Skidförbundet), från i år Vice President. 
Ordförande för SOK från april  2018. 

Civil karriär: 1992–96 vd för Santaworld AB. 
1996–97 Hotelldirektör på Mora Hotell. Från 2002 
vd för SkiStar AB. Sedan 2007 styrelsemedlem i 
New Wave Group. 

Intressen: Skidåkning som livsstil. 

Läser gärna: Bokslut och facklitteratur.

Kör: Audi A6 Avant. 

favoritsport: Skidåkning och ishockey. 

favoritklubb: Leksand IF. 

Ungdomsidol: Ulf ”Lill-Pröjsarn” Nilsson 
(”glömmer aldrig lunchen med honom och Bobby 
Hull”). Andreas Wenzel ”som körde på samma 
skidmärke som jag” (Kästle). 

förebilder: Entreprenörer som bröderna 
Paulsson och idrottsutövare

drömevenemang: Ett svenskt vinter-OS. 

faKta: MatS ÅrJeS  

Ålder: 105 år.  

antal medlemsförbund: 41

Styrelse: En ordförande (Mats Årjes) och åtta 
ledamöter.

Generalsekreterare: Gunilla Lindberg som också 
sitter i IOK:s styrelse.

Uppdrag: 
• Organiserande och genomförande av Sveriges 
deltagande i Olympiska Spel 

• Uttagning av aktiva och förberedelser för 
deltagande i Olympiska Spel 

• Elitidrottsutveckling genom Topp- och 
talangprogrammet 

• Internationellt arbete inom den olympiska 
rörelsen 

• Olympisk profilering, till stor del genom våra 
populära ungdomsaktiviteter 

• Marknadsföring och sponsring (Topp- och 
talangprogrammet är helt sponsorfinansierat) 

ekonomi: 2017 intäkter: 88 mkr (25 mkr i 
statsbidrag och 57 mkr från partners).  
2016 intäkter: 144 mkr (43 mkr i statsbidrag och 
92 mkr från partners).  
Prognos sponsring 2018: 85 mkr.

Partners: H&M, Volvo, ATG (Olympiatravet), 
Finnair, Discovery Networks Sweden, Nordea 
(Olympiafonden), Jetset, ÅF, Postkodlotteriet, 
Adecco, Apollo, Atos, mfl. 

VäGeN tILL ett VINter-OS 
2018, Hösten: IOK väljer ut de städer som klarat 
"OS-kvalet" under dialogfasen och som får gå 
vidare in i kandidatfasen. Internationell OS-
kampanj startar.

2019, Våren och sommaren: Ansöknings- och 
garantiunderlaget tas fram och presenteras för 
IOK. Städerna som finns kvar i kandidatfasen 
presenterar sina kandidaturer för IOK.

2019, September: IOK fattar beslut om 
vilken stad som får arrangera vinter-OS och 
Paralympics 2026 vid ett möte i Milano.

faKta: SVerIGeS OLYMPISKa KOMMIttÉ 

Bakgrund: SkiStar har idag samma 
organisationsnummer som en gång Lindvallens 
Värdshus. Det visar var resan började. 1975 
köper bröderna Erik och Mats Paulsson (som 
grundade PEAB) skidanläggningen i Lindvallen 
(Lindvallen AB). 1994 introduceras bolaget på 
Stockholms fondbörs. 1997 förvärvas Tandådalen 
& Hundfjället AB. Bolaget byter 1998 namn 
till SälenStjärnan AB. 1999 förvärvades Åre 
Vemdalen AB och år 2000 förvärvades Hemsedal 
Skisenter AS. 2001 byter SälenStjärnan AB 
namn till SkiStar AB. År 2005 förvärvades 
Trysil Alpinsenter AS. 2016 majoritetsägare av 
österrikiska St Johann in Tirol.  

Kärnverksamhet: Anläggningar för skidåkning 
med gästens upplevelse i centrum. Verksamheten 
omfattar även events, logiförmedling, 
skidskolor och skiduthyrning, websportshop och 
fastighetsutveckling.

Huvudkontor: Sälen 

Omsättning: 2 306 mkr (2016/17)  

Vinst: res. före skatt 478 mkr, res. efter skatt 
387 mkr (2016/17) 

Investerar: Ca 300 mkr per år. 

antal anställda: 1 240 medelantal anställda 
(2016/17)  

anläggningar: I Sverige: Hammarbybacken, 
Sälen, Vemdalen och Åre. I Norge: Hemsedal och 
Trysil. I Österrike: St. Johann.

Investeringar inför alpina VM: En ny 
träningsanläggning i Duved med breddade pister, 
nya snökanoner och en ny ljusanläggning.

Sponsrar: Alpina landslaget, SkiStar Swedish 
Open, Alla på Snö samt Alpina VM i Åre 2019. 

Sponsringens andel av reklambudgeten:  
Ca. 25 %

faKta: SKIStar 
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sport & affärer, enkätfrågor
   1)  Vad är er viktigaste idrottspolitiska fråga inför  

valet 2018?

2)  Har ni ett idrottspolitiskt program som sammanfattar  
er syn på hur idrottsfrågor ska bedrivas?

3)  Bör grundskolan ha fler timmar i veckan avsatta för 
skolidrott?

4)  Bör idrottsplatsen vara en del av Plan- och bygglagen, 
PBL, för att bygga in idrottsplatsen när nya stadsdelar 
uppförs?

5)  På vilket sätt sätter ni fokus på jämställdhet och  
mångfald i er idrottspolitik?

6)  Vad anser ni om att politiska partier sponsrar idrott  
och föreningar med barn och ungdomar?

7) Hur ser ni på ett vinter-OS i Sverige?

Miljöpartiet
  1)  att det statliga stödet till idrotten fördelas jämställt och 

att alla ska ha möjlighet att idrotta. därför är det viktigt 
att vi stödjer ungdoms- och breddidrott, idrott för män-
niskor med funktionsvariationer, allmän motionsidrott, 
idrott hela livet och andra folkhälsofrämjande aktiviteter.

2)  vi har inget idrottspolitiskt program. Idrott är till stor 
del en kommunal fråga och i flera kommuner har vi tagit 
fram idrottspolitiska program. vi står bakom regeringens 
inriktning för idrottspolitiken som vi har varit med och 
utformat.

3)  ja, vi vill utöka idrotten med 100 timmar i grundskolan. det är en viktig hälso-
fråga att satsa på ökad fysisk aktivitet i skolan.

4)  vi har ännu inte tagit ställning till det. däremot ser vi ett behov av att  
idrottsanläggningar tydligare behöver finnas med i den kommunala plane-
ringen. därför tycker vi att idrottsanläggningar ska finnas med i Boverkets 
rekommendationer.

5)  vi fokuserar på en jämställd fördelning av det statliga stödet. vi har gjort 
riktade satsningar på nyanlända för att skapa förutsättningar och för att de 
som är nya i sverige ska känna sig välkomna att bli en del av förenings- och 
idrottslivet.

6) det är upp till respektive parti och idrottsförening.

7)  vi är positiva till den process som sverige är inne i och följer den med  
spänning. sverige har tidigare visat att vi kan arrangera stora tävlingar.  
Iok har bestämt att kommande os ska arrangeras hållbart. det tror vi att  
sverige klarar. I slutändan är frågan också lokal. förutsättningar på platsen 
blir en viktig aspekt i ett slutgiltigt beslut

emma hult, riksdagsle-
damot och idrottspolitisk 
talesperson.

Så här svarade de olika riksdagspartierna

ska vi skriva in idrottsplatsen i plan- och bygglagen så att idrottsytorna blir en naturlig del vid uppförandet av nya stadsdelar?

centerpartiet
   1)  att idrotten ska vara tillgänglig för alla oavsett livs-

omständigheter, funktionsnedsättning eller var i landet 
du bor. Inom idrotten skapas samvaro utifrån intresse 
och bidrar till verklig integration.

2)  vi har en bred idrottspolitik, men den finns inte i ett 
samlat dokument.

3)  studier visar att daglig fysisk aktivitet förbättrar elev-
ernas hälsa och har positiva effekter på lärandet. därför 
anser vi att idrottsundervisningen bör utökas. trots skrivningar i läroplanen 
att skolan ska erbjuda elever dagliga fysiska aktiviteter hela skoldagen rör 
sig elever för lite. huvudmännen måste ta sitt ansvar för att öka den fysiska 
aktiviteten.

4)  Idrotten är viktig och det bör finnas utrymme för lokala och kreativa lösningar. 
vi vill att pBl tar ett bredare grepp kring tillgänglighet för god livsmiljö.

5)  vi arbetar för ett brett idrottsliv där etablerade och nya sporter blir tillgäng-
liga för fler. vi vill att en bred analys görs av vad som hindrar jämställd idrott, 
så att riksidrottsförbundet kan få ett tydligare uppdrag för att uppnå jäm-
ställdhet. Idrottsrörelsen spelar en nyckelroll för nyanländas integration vilket 
är en del av vår satsning på civilsamhället och idrotten. vi vill också underlätta 
för personer med funktionsnedsättning genom att utreda förutsättningarna 
för att skapa ett nationellt parasportutrustningsbibliotek.

6)  riksorganisationen har inte sponsrat idrott som primärt riktar sig till barn och 
ungdomar, men det har säkert hänt att vi lokalt har stöttat föreningslivet.

7)  vi tycker generellt att det är positivt om vinter-os och andra internationella 
evenemang hålls i sverige. det förutsätter dock att det finns en lokal upp-
slutning och att skattebetalarna inte drabbas ekonomiskt.

per lodenius, riksdagsle-
damot och idrottspolitisk 
talesperson.

IdrOttSPOLItISK eNKät

Riksdagsvalet i höst avgör vilken idrottspolitik som ska bedrivas  
de närmaste fyra åren. Sport & Affärer har genomfört en kart-
läggning bland riksdagspartierna för att ta reda på hur idrotts-
frågorna prioriteras inför valet. Bör idrottsplatsen skyddas i  
Plan- och bygglagen, och finns det politiskt stöd på riksnivå  
för ett vinter-OS.

Politisk majoritet för vinter -OS och utökad skolidrott

Riksdagspartierna har fått svara på totalt sju frågor som 
berör idrott, och deras svar visar att det finns en bred ma-
joritet bland partierna på riksnivå för att ansöka om ett 
vinter-OS i Sverige. Socialdemokraterna, Moderaterna, 
Centerpartiet och Miljöpartiet är positiva till ett OS. Li-
beralerna är positiva, men vill se en folkomröstning.

 
Fler timmar skolidrott
På frågan om idrottsplatsen bör vara en del av Plan- och 
bygglagen, PBL, eftersom idrottsplatser ofta bortpriori-
teras när nya stadsdelar växer fram är det bara Vänster-

partiet som precis som Riksidrottsförbundet tydligt vill 
skydda idrottsplatsen i PBL. Partierna är  överens om att 
det krävs fler timmar idrott och fysisk aktivitet i skolan. 
De flesta vill utöka med 100 timmar medan KD vill öka 
med hela 200 timmar. 

Samtliga partier har svarat på frågorna förutom Sve-
rigedemokraterna, och det är anmärkningsvärt att ett av 
Sveriges just nu största partier inte tycks ta idrottspolitik 
på större allvar. I syfte att lyfta fram idrottens åsikt har 
även Riksidrottsförbundet svarat på frågorna.

 text: pIerre eklund
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en ansökan om vinter-os i sverige 2026 har politisk majoritet bland riksdagspartierna.

socialdemokraterna
   1)  att hjälpa idrottsrörelsen att växa, utvecklas och nå så 

många som möjligt. särskilt viktigt är att skapa förut-
sättningar för barn i hela landet. var, av vem man är 
född eller vilket kön man har ska inte påverka möjlig-
heten att idrotta.

2)  ja, idrottsrörelsen är vår största folkrörelse. för oss är 
det självklart att formulera oss om idrott, rörelse och 
hälsa i ett idrottspolitiskt program.

3)  ja, vi har beslutat att införa 100 timmar mer idrott i grundskolan från 2019. 
fysisk aktivitet är viktigt, då det stärker både lärande och elevers hälsa.

4)  det finns åsikter kring både fler och färre detaljer i skrivningarna. att lägga 
till ytterligare begrepp bör därför ske i samband med nästa helhetsöversyn av 
pBl. då är idrott ett av flera begrepp som är aktuella.

5)  I vårt program finns särskilda avsnitt för jämställdhet, integration, hBt-frågor 
och representation. vi lyfter vikten av jämställdhet mellan könen, idrotten som 
en integrationsskapande verksamhet, att idrotten ska vara fri från diskrimine-
ring och vikten av att många röster kommer till tals.

6)  det är en fråga för idrotten och föreningarna. sedan ska de regler som finns 
kring politiska budskap följas.

7)  vi är positiva till internationella idrottsevenemang, även vinter-os. om det 
görs på rätt sätt kan det vara bra för både idrotten och sverigebilden, sam-
tidigt som det leder till tillväxt.  I dagsläget är frågan om ett vinter-os i  
stockholm 2026 i första hand lokal. Idrotten och de berörda kommunerna 
måste samlas och hitta en bred samsyn. förutsättningarna har dock för- 
bättrats sedan Iok har förnyat sitt förhållningssätt.

Gunilla carlsson, riksdags-
ledamot och idrottspolitisk 
talesperson.

vänsterpartiet
  1)  jämställd och tillgänglig idrott. alla som vill idrotta ska 

kunna delta på lika villkor oavsett ekonomisk situation 
och funktionsvariation. Idrott är en viktig faktor för väl-
mående. Barn och ungdomar går i allt mer segregerade 
skolor och då blir mötet med barn från andra miljöer 
inom idrotten än mer betydelsefullt.

2)  ja, vi har ett program som dock börjar bli till åren. för 
att ta del av nyare ställningstaganden rekommenderar  
vi att läsa våra motioner. 

3)  fysisk aktivitet är ett viktigt inslag i skolan. det är inskrivet i läroplanen att 
skolan ska ”sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom 
ramen för hela skoldagen”. ändå saknas kompetens för att leva upp till det. 
personal bör ges kompetensutveckling i hur fysisk aktivitet kan integreras,  
och det bör vara en del i lärarutbildningen. vi driver att skolan ska ha en  
timmes fysisk aktivitet om dagen, men att det inte behöver göras inom  
idrottsämnets ram.

4)  ja. Möjligheten att utöva idrott bör vara en naturlig del i samhällsplaneringen. 
Idag prioriteras idrottsanläggningar bort när städer förtätas eller nya bostads-
områden byggs. Genom att införa idrott i pBl tydliggörs att kommunen ska 
ta hänsyn till att det finns platser att utöva idrott på, både för organiserad 
idrottsrörelse och spontanidrott.

5)  det är en fråga om demokrati, resurser och intressen. alla ska ha samma  
möjligheter, rättigheter och skyldigheter. vi har tillsammans med regeringen 
skjutit till pengar för att hålla nere medlemsavgifter och för att få med ny-
anlända i föreningslivet. det är fortfarande ett problem att tjejer ges sämre 
förutsättningar vid fördelning av pengar och tider för användande av hallar 
och planer. att upprusta och göra idrottsanläggningar tillgängliga borde  
vara en mycket prioriterad uppgift.

6)  det är upp till föreningarna, men barnen ska inte behöva ha partisymboler  
på sina kläder. 

7)  vi är positiva till stora arrangemang och är inte främmande att till viss del 
stödja dessa med offentliga medel, men kräver en ordentlig genomlysning vid 
varje tillfälle för att motverka negativa konsekvenser. vid ansökan till vinter-
os 2026 anser vänsterpartiet i stockholms stad att stockholm av ekonomiska 
skäl inte ska gå vidare med en ansökan. ansökan beräknas kosta skatte-
betalarna 60 miljoner kronor vilket skulle kunna användas klokare.

vasiliki tsouplaki, riksdags-
ledamot och idrottspolitisk 
talesperson.

Moderaterna
  1)  att erbjuda alla barn och unga möjlighet att utöva idrott. 

vi riktar våra satsningar mot att bryta ner socioekono-
miska hinder, bland annat genom att främja mer idrott 
på fritidshem, att utveckla alliansregeringens reform 
Idrottslyftet samt att argumentera för en oberoende  
ombudsman för en trygg barn- och ungdomsidrott.

2)  vi har presenterat idrottspolitiska förslag i våra budget-
motioner, debattartiklar och inom olika politikutveck-
lingsgrupper. vi vill lyfta fram samhällsnyttan, och understryka vikten av att 
föra en regelbunden dialog med riksidrottsförbundet och de enskilda special-
idrottsförbunden.

3)  ja, vi vill utöka idrottsundervisningen med 100 timmar under hela grundskolan 
eftersom forskning pekar på att fysisk aktivitet leder till att elever presterar 
bättre. rörelse är viktigt och en stor samhällsutmaning i en tid när många 
unga rör på sig allt mindre. vi ser också att barn från socioekonomiskt svaga 
miljöer rör mindre på sig och har sämre hälsa. utanförskapet slår igenom även 
här, och detta måste vi ändra på.

4)  Moderaterna vill göra det enklare att bygga såväl bostäder som idrottsanlägg-
ningar, men pBl är redan extrem i sin detaljstyrning. precis som med skolor är 
idrottsytor ett kommunalt ansvar.

5)  socioekonomiska faktorer spelar in. även kön, där resursfördelningen till flick-
ors och pojkars idrottande är ojämn. forskning visar att hBtQ-personer  
i lägre utsträckning ägnar sig åt organiserad idrott. siffrorna är ännu dystrare 
för barn och unga med funktionsnedsättning. det finns med andra ord struk-
turer som vi behöver komma tillrätta med. vi vill genomföra en kartläggning 
av hur socioekonomiska faktorer påverkar barns och ungas idrottande i syfte 
att identifiera åtgärder. statens satsningar måste fokusera mot att bredda 
idrotten att omfatta fler.

6)  I sak är det inte fel, förutsatt att partiet står upp för människors lika värde och 
inte stänger ute människor från verksamheten.

7)  en spännande tanke. I sverige finns stor kompetens om att arrangera stora 
idrottsevenemang. dock måste detta ske med ansvar för helhet och ekonomi. 
exempelvis måste de investeringar som görs avseende bostäder och infra-
struktur ge avkastning till samhället även efter spelen.

saila Quicklund, riksdags-
ledamot och idrottspolitisk 
talesperson.

liberalerna
  1)  att skapa bättre villkor för personer med funktionsned-

sättning. ohälsan är stor, många har en stillasittande 
fritid. anläggningar, utegym och löparslingor ska vara 
tillgängliga. det behöver bli lättare att låna anpassad 
idrottsutrustning och få personlig assistans för ett aktivt 
liv. vi vill öronmärka delar av det offentliga stödet till 
idrotten.

2)  ja, på sätt och vis. vi har lagt en kommittémotion som 
sammanfattar vår idrottspolitik, och fyller samma funk-
tion som ett program.

3)  ja. vi har drivit på och fått igenom att antalet idrottstimmar i grundskolan ska 
öka från 500 till 600 klocktimmar. det finns stöd för att mer idrott och fysisk 
aktivitet i skolan förbättrar elevernas hälsa och kunskapsresultaten.

4)  pBl är en ramlag med övergripande bestämmelser, och vi har inte sett anled-
ning att föreslå att idrottsfrågor ska skrivas in i lagtexten. däremot kan det 
behövas tydligare krav i andra delar av regelverken att ge utrymme för idrott 
och rörelse.

5)  Målen för statens stöd till idrotten är tydliga med jämställdhet och mångfald. 
vi har vid flertal tillfällen lyft fram att det behövs skarpare uppföljning av hur 
idrottsrörelsen arbetar mot de mål som finns för det offentliga stödet till idrot-
ten.

6)  det är en fråga för idrotten – det kan uppfattas som att de tar politisk ställning 
vilket kan stöta bort personer. vad vi på riksnivå känner till sponsrar vi ingen 
idrott och har inga synpunkter om andra gör det.

7)  det vore väl trevligt! det handlar närmast om sok och spk borde ansöka 
om att få arrangera i stockholmsregionen och åre 2026. det är en fråga för 
berörda kommuner om de vill göra de investeringar som behövs. liberalerna 
i stockholms stad har gjort klart att de inte står bakom en ansökan där notan 
hamnar hos skattebetalarna. de har varit tydliga med att en ansökan måste 
förankras hos stockholmarna genom exempelvis en folkomröstning.

Bengt eliasson, riksdags-
ledamot och idrottspolitisk 
talesperson.

SPOrt & affärer

Politisk majoritet för vinter -OS och utökad skolidrott
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Så här svarade de olika riksdagspartierna
kristdemokraterna
  1)  Mer idrott i skolan eftersom det är viktigt att barn rör 

på sig. även resultaten i skolan påverkas positivt av att 
barn rör sig mer.

2)  I motion till riksdagen skriver vi om vår syn på idrottsrö-
relsen och dess betydelse för utveckling och att förbätt-
ra folkhälsan, liksom idrottens betydelse för skolresultat. 
vi lägger 5 miljoner kronor mer än regeringen i stöd till 
idrotten.

3)  ja. vi vill gå från dagens 500 timmar till 700 timmar eftersom man kan se 
resultatförbättringar och det finns tydliga hälsovinster för barn som haft idrott 
varje dag.

4)  det är viktigt att alla servicefunktioner, även idrottsplatser finns med i plane-
ringen när man bygger nya områden. vi har dock inget förslag på att införa det 
i pBl.

5)  vi styr inte idrotten på detaljnivå och förutsätter att statliga medel fördelas på 
ett jämställt och inkluderande sätt.

6)  så länge partierna håller sig till demokratiska värderingar och inte använder 
logotyp och politiska budskap. reglerna får sättas av det civila samhället.

7)  det är inget som vi har tagit ställning till. kd i stockholm har ställt sig positiva 
till att arrangera os.

roland utbult, riksdagsle-
damot och idrottspolitisk 
talesperson.

riksidrottsförbundet

1)  rf vill att:

  •  Idrott läggs till i pBl 2 kap §7 för att kommunerna ska ta 
        med anläggningar och idrottsmiljöer vid planläggning.

  •   Boverket inkluderar idrott i sin vägledning till kommunerna.
Björn eriksson, ordförande.

    •  ökande hälsoklyftor och växande segregation kan minskas genom hållbar 
stadsutveckling och samhälle där det planeras för mer än boende.  
Idag byggs inte idrottsanläggningar i takt med bostadsbyggandet och befolk-
ningsutvecklingen.

    •  Idrottsrörelsen ges möjlighet genom ett förstärkt offentligt stöd att utveckla 
föreningsidrott för äldre (+65).

rf bedömer att förändringsarbetet mot livslång idrott har stor potential, 
men kommer kräva mer resurser. vi vill öka stödet till föreningar och förbund 
för arbete med livslång idrott. om fler vuxna och äldre tränar mer skulle 
många få en höjd livskvalitet och samhället skulle spara i hälso- och sjuk
vårdskostnader.

2) denna fråga är inte avsedd för rf.

3)  fysisk aktivitet är bra för välbefinnandet, folkhälsan och skolresultatet. ändå 
vet vi att barn och unga är stillasittande en stor del av dagen. rf har drivit 
på för att det ska införas 100 timmar i ämnet idrott och hälsa, men vill också 
att minst 60 minuters rörelse varje dag ska införas i anslutning till skoldagen 
utöver undervisning i idrott och hälsa.

4) se svar ovan.

5)  för oss är det viktigt att all idrott är inkluderande. Inkluderande idrott handlar 
om att ta vara på möjligheter och undanröja hinder, och tar vara på olika kom-
petenser, erfarenheter och talanger. att idrotten är jämställd, vilket är en fråga 
om demokrati, resurser och intressen. Idrottsrörelsen är en mötesplats över 
gränser och därmed en viktig arena för integration.

6)  föreningarna bör förankra det ordentligt med föreningens medlemmar innan 
avtalet ingås.

7)  Iok:s nya förutsättningar för hållbarhet har gjort det möjligt för rf att vara 
positiva till vinter-os med förutsättning att politiken först också ställer sig 
bakom evenemanget och är positiva. rf jobbar sedan 2013 tillsammans med 
besöksnäringen för fler internationella idrottsevenemang till sverige i en 
gemensam strategi. sedan 2015 har även staten engagerat sig tydligare i 
arbetet.

Fortsättning, Riksidrottsförbundet

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

VÄLKOMMEN TILL  
ESKILSTUNA 1 OKTOBER  
SÅ FÅR DU VETA MER OM HUR  
ESKILSTUNA GÖR

IdrOttSPOLItISK eNKät 



Välkommen till

2–8 juli. Över 50 svenska mästerskap.  
Massor av avgörande ögonblick.  
Sveriges häftigaste idrottsfest.  
Läs mer på smveckan.se 

HELSINGBORG  
OCH LANDSKRONA

SM-veckans huvudsponsor

SM-veckan sommar 2018 arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) i 
samarbete med berörda specialidrottsförbund (SF), Helsingborg stad 
och Landskrona stad. Sveriges Television (SVT) är sändande bolag.

Avgörandets ögonblick
Partners

Sändande bolagArrangörer

Lokala partners



smveCkan  
heLsingborg & 
Landskrona
2–8 JuLI

skistar  
swedish open
15–22 JuLI
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eVeNeMaNG

Bästa startfältet på länge i ”Näringslivets almedalen”

unik SM-vecka i Helsingborg och Landskrona

Förra året firade båstadtennisen 70 år. 
men 71årsdagen bjuder på ännu mer go
dis – åtminstone för den publik som upp
skattar det som händer på banorna.
   – i år har vi det bästa startfältet på 
länge. i fjol var det fler kändisar vid si
dan av, nu har vi ännu högre klass på ba
nan, säger Christer hult vars officiella 
titel är tournament director för skistar 
swedish open.

 
Det är han som genom sina 
kontakter sytt ihop en lista 
som veckan efter Wimble-
don samlat flera tunga namn 
bland tenniseliten.

Stan Wawrinka, schweiza-
ren med tre Grand Slam-titlar på meritlistan och för några 
år sedan rankad trea i världen, är det givna affischnamnet.

– Han har haft en allvarlig knäskada men är på väg 
tillbaka. Han har sagt att han gärna vill spela här och täv-
lingen ligger bra i tiden för hans fortsatta comeback. Vi 
har ingen anledning att tro att han inte kommer, säger 
Christer Hult.

 
Känner de flesta

I det namnkunniga startfältet finns bland annat också fjol-
årsettan David Ferrer, stjärnskottet Stefanos Tsasipas och 
nya publikfavoriten Fabio Fognini.

– Jag känner de flesta spelarna på top 100-rankingen 
och deras agenter. Man tar kontakt och inleder en för-
handling. Det är så det går till. Jag tycker verkligen att vi 
har lyckats i år.

Fem-sex spelare får så kallade ”garantipengar” för 
att komma.

– Men många av spelarna vill komma hit till i Båstad. 
De tycker helt enkelt att det är ett bra ställe att spela på, 
säger Christer Hult.

Bröderna Elias och Mikael Ymer har fått wild card till 
turneringen men saknaden efter en ny svensk stjärna –  
Robin Söderling vann 2011 – är självklart stor.

Som patriot längtar man efter nya framgångar men 
min uppgift är att få hit ett intressant startfält under alla 
omständigheter.

 
trogna sponsorer

 I prispotten finns omkring sex miljoner kronor.  Omsätt-
ningen ligger runt 30-35 miljoner och sponsorerna är 
tämligen trogna.

– Det är inte helt lätt att gå ut och fråga folk efter 
pengar. Men vår vecka har blivit en viktig mötesplats för 
näringsliv och företagare med både seminarier och en rad 
olika aktiviteter där man får tillfälle att träffas under av-

spända former.
– Turneringen är självklart ryggraden i arrangemanget 

men någon har kallat det här för ”näringslivets Almeda-
len” och det ligger nog en del i det, säger Christer Hult.

 
”för nästa generation”

 Damernas WTA-koncept, som lockat stjärnor som Serena 
Williams och Caroline Wozniacki till tennisstadion i Båstad, 
har i år ersatts av en mer blygsam tävling på en lägre nivå 
med en sammanlagd prissumma på 25 000 dollar. Svenska 
Tennisförbundet har tagit över arrangörskapet från fran-
ska Lagardére-koncernen som inte var nöjd med det eko-
nomiska utfallet.

– Det blir en tävling för nästa generation, både inhem-
ska och internationella talanger, säger Christer Sjöö, ge-

neralsekreterare i Svenska Tennisförbundet.
– Vi har ett samarbete med det lokala näringslivet och 

ser det som en chans att utveckla spelarna och på sikt 
hoppas vi att turneringen kan växa i takt med spelarna 
och så småningom kanske nå WTA-status igen.

text: urBan tjernBerG

2018 är ett historiskt år för smveckan. 
För första gången någonsin delas arrang
örskapet av två städer, helsingborg och 
Landskrona. värdstäderna och närings
livet har förberett sig väl för att eventet 
ska ge positiv effekt på besöksnäring och 
inflyttning. 

 
Camilla Plate, projektledare 
för SM-veckan i Helsingborg 
och Landskrona, ser stora 
fördelar med ett delat ar-
rangörskap.

– Städerna är vana att 
samarbeta inom näringsliv och 
andra frågor men nu blir det ett 
tätare band, bland annat inom 
föreningslivet där föreningar 
samarbetar över stadsgränser-
na för att lösa arrangörskapet.

För att det ska vara enkelt 
att hitta till tävlingarna och för 
att besökare och idrottare ska 
kunna upptäcka nya sporter 

är alla tävlingar samlade i sju stora idrottskluster. Totalt 
är det över 50 olika idrotter, vilket är ett nytt rekord för 
sommarveckan.

– Det är jättekul. En av de nya idrotterna är Bordtennis 
TTX som är en streetvariant som aldrig har visats upp i Eu-
ropa tidigare. SM-veckan skapar även positiva effekter för 
invånarna. Det kommer arrangeras aktiviteter för både 
unga och äldre i båda städerna.

 
Helsingborg är redo

Helsingborg City har försett 
cityaktörer med SM-kit för att 
smycka i SM-veckans färger och 
bistått med information och kar-
tor för att aktörer ska kunna 
guida besökare rätt. 

– Flera butiker har egna täv-
lingar, och SVT har givit tillåtel-

se till uteserveringar och butiker att visa SM-tävlingarna. 
Blomsterarrangemang och selfiespots i form av prispallar 
placeras ut för att skapa festkänsla, och vi utbildar volon-
tärer och näringsliv i service- och destinationskunskap, 
berättar Claes Malmberg, chef för Näringslivsutveckling 
vid Helsingborgs stad.

– Handeln bedöms påverkas positivt, men det är svårt 
att uppge exakta siffror. 

Under våren har Landskrona stad och näringsidkare 
bjudit in till träffar genom Landskronasamverkan som ägs 
av staden, fastighetsägarna, handeln och krögarna samt 
haft enskilda träffar med lokala krögare.

– Besöksnäringen med bo-
endeanläggningar, Ven-färjor-
na, cykeluthyrningen på Ven, 
våra utflyktsbåtar med flera 
har gått samman och skapat 
gemensamma erbjudanden för 
stadens gäster. Butiker och 
restauranger har extraöppet 
och gemensamt skyltmate-

rial, säger Anna Classon, tillväxt- och näringslivschef vid 
Landskrona stad.

– Även stadens mäklarkontor är aktiva. Vår förhopp-
ning är att många ska upptäcka vår härliga stad och kom-
ma hit igen som besökare, eller flytta hit och etablera sitt 
företag här.

 
Ny partnerstruktur

I år är Svenska Spel huvudsponsor och Nordic Choice Ho-
tels, Folksam och NeH officiella partners. Under 2018 har 
Riksidrottsförbundet genomfört en översyn av rättighets-
arbetet, vilket innebär att evenemanget från och med 
sommaren 2019 får en ny partnerstruktur.

– Det kostar en del att arrangera SM-veckan. I sam-
band med vår översyn har vi även tittat på hur vi kan 
bygga strukturer som ökar intäkterna och samtidigt är 
anpassade till värdstaden, våra partners och förbundens 
önskemål. Det är ett pussel som ska läggas och vi har ett 
starkt varumärke att utveckla, säger Jörgen Persson, av-
delningschef för Evenemang och marknad.

titelsponsor: Skistar
Huvudsponsorer: SEB, Mercedes Benz, Emirates, 
Las Vegas Sport
Omsättning: 30–35 miljoner
total prissumma: Omkring sex miljoner kronor.

arrangör: Riksidrottsför-
bundet, Helsingborgs stad 
och Landskrona stad.
antal idrotter: Över 50 
idrotter, nytt rekord, och cirka 7 300 deltagare
Medier: Svensk och internationell press, SVT sänder 
ett stort antal timmar i sina kanaler och på webben.
Största sponsorer: Svenska Spel, Nordic Choice 
Hotels, Folksam och NeH samt förbundens egna 
sponsorer
turistekonomisk omsättning: Genomförs under 
veckan
Omsättning: Går ej svara på då varje förbund 
ansvarar för sina evenemang 
Utgifter: För RF och värdstaden cirka 8–10 miljoner 
kronor per år
Premiärår sommar: 2009 (i Malmö)
arenor: Gröningen, Olympia Park, Hedens idrotts-
plats, Pålsjö Tennis och Väla Motorstadion i Helsing-
borg samt Citadellet och Enoch Thulins flygplats i 
Landskrona. Även Vasatorps golfbana, Brohult och 
Norrvalla idrottsplats ingår i SM-veckan.
Hemsida: www.smveckan.se

turneringen i sommarfagra Båstad lockar världsspelare, tennisälskare och näringsliv.

helsingborg arena är en av spelplatserna för sM-veckan. citadellet i landskrona blir ett nav under sM-veckan med tävlingar och prisutdelningar.

camilla plate.

anna classon.claes Malmberg.
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ägare: AB Volvo och Volvo 
Personvagnar (tävlingen), 
Göteborgs stad är lokal värd
antal deltagare: 7 inter-
nationella lag
Huvudsponsorer: Volvo, 
Göteborgs Stad, Älvstranden 
Utveckling, Göteborgs Hamn, Stena Line
Budget: 50 miljoner kronor (senaste tävlingen 
2014/15)
turistekonomisk omsättning: Cirka 260 miljoner 
kronor 2014/15.
funktionärer: Cirka 400
Publik: 2014/15 var det cirka 335 000 besök
Premiärår: 1973 (som Whitbread Round The World 
Race)
Hemsida: www.volvooceanrace.com

volvo ocean race är en av världens tuffaste kappseglingar.

Mycket talar för att volvo ocean race kommer att avgöras i Göteborg som är sista stopp innan målgång.

SPOrt & affärer

den 4 augusti går den 56:e upplagan av 
det klassiska roslagsloppet i öregrund. 
Loppet avslutar båtveckan där också 
vm i klassen uim offshore 3C.
dessutom kommer det att tävlas i bad
kar och matbord.

Klassen UIM Offshore 3C, 
handlar om katamaraner 
runt 25 fot, bestyckade 
med 200-hästars utom-
bordsmotorer. De närmar 
sig en högsta fart runt 95-
100 knop.
VM avgörs under veckan i 

tre deltävlingar. Den första i något av en rundbana, den 
andra mer på öppet vatten och den tredje deltävlingen 
går i den norra delen av Roslagsloppet.

Det finns internationella gäster men i huvudsak hand-
lar VM om en nordisk uppgörelse, ett 20-tal båtar kom-
mer att finnas i startfältet.

– Flera av deltagarna är tidigare världsmästare i 
klassen. Det kommer att bli en spännande och fartfylld 
tävling och många jobbar för att det ska bli det bästa 
VM någonsin, säger Pernilla Ingvarsson, ordförande i ar-
rangörsklubben Öregrunds RK.

Depån för VM-båtarna kommer att ligga centralt i 
Öregrund för allmänheten att beskåda.

Roslagsloppet lockar alltid många, både deltagare 
och publik. Det händer också mycket annat förutom VM 
och Roslagsloppet under Båtveckan. Eller vad sägs om 
snöskotrar på vattnet, svävare som kör uppvisning, täv-
ling i motoriserade badkar som blev succé ifjol. I år kom-
mer det även att tävlas i matbord och eventuellt kom-
mer också sparkstöttingar till start . . . 

Förberedelsearbetet pågår för fullt och Öregrund 
kommer också att fyllas av artistuppträdanden och olika 
event.

– Det känns som om alla här är så engagerade. Ibland 
kan det vara så att man åker bort för att komma undan 

Bana: Start vid Gräddö, 
depåstopp i Älmsta och 
målgång i Öregrund.
arrangör: Öregrunds 
racerklubb
deltagare: Omkring 100 båtar i Roslagsloppet
Sponsorer: Skadeservice och Bilbolaget är 
huvudsponsorer och Relita är VM-sponsor och så 
finns en rad andra mindre sponsorer.
Hemsida: www.roslagsloppet.com
facebook:  
www.facebook.com/Oregrundsracerklubb

eventsveriges pigga rospigg

ett så stort evenemang. Men här är det många som  
istället planerar för att få vara hemma under båtveckan, 
säger Pernilla.

En spännande vecka väntar och nu hoppas man bara 
att vädergudarna också visar gott humör. Det kan knap-
past bli sämre än ifjol då vädret var det sämsta i manna-
minne och avgjordes i full storm.

Men inget stoppar Roslagsloppet sen den höstdag 
1961 då ÖRK:s dåvarande ordförande Curt Carlsson sam-
talade med Gunnar Karlsson och bekymrade sig om 
klubbens stora problem med bortblåsta rundbanetäv-
lingar och ställde sig frågan: ”Ska vi starta en distans-
tävling för lite större båtar istället?

text: håkan söderBerG

rosLagsLoppet
4 AuGuStI  
(BÅtVEcKAN
PÅGÅR FRÅN  
28 JuLI–4 AuGuStI)

Volvo Ocean race kommer hem
ett internationellt varumärke som kom
mer hem, en hemmason som tävlar un
der Förenta nationernas flagg, och ett 
perfekt tillfälle för värdstaden att visa 
upp sin vision för framtiden. volvo ocean 
race är tillbaka i göteborg.

 
När Volvo Ocean Race kom-
mer till Göteborg blir det 
såklart stort fokus på varu-
märket Volvo, inte bara för 
att tävlingen bär företagets 

namn utan även för att Volvokoncernens huvudkontor lig-
ger i Göteborg. Själva juvelen i hela Race Village är också 
Volvopaviljongen, som innehåller samma premiumkänsla 
som bara går att finna i världens finaste bilsalonger.

– Volvo har visat upp bilar i alla hamnstopp, men det är 
lite mer speciellt när tävlingen kommer till Göteborg där 
allt startade och där koncernen styrs än idag. Volvo har 
bjudit in ett flertal kunder i olika nivåer till Göteborg där 
de genomför aktiviteter med partners och kunder, säger 
Fabian Bengtsson, pressansvarig för Volvo Ocean Race 
stopp i Göteborg.

 I Race Village möter besökarna samarbetspartners till 
Volvo Ocean Race och lokala partners till det kommunala 

eventbolaget Göteborg & Co som projektleder och arrang-
erar hamnstoppet.

– Många partners ser hamnstoppet som en perfekt 
plattform för business-to-business, och det finns aktivi-
teter för såväl företag som åskådare. Göteborg stad har 
satsat på gratis entré för att så många som möjligt ska 
kunna ta del av båtarna, aktiviteter och konserter i Race 
Village.

 
Visa upp Göteborg

Till skillnad från många andra städer, där hamnstoppet lig-
ger en bit utanför stadskärnan, är Göteborgs Race Village 
placerat i hjärtat av Göteborgs hamn, i en del av staden 
som är under utveckling under namnet Vision Älvstaden. 
En av stoppets lokala partners är det kommunala bolaget 
Älvstranden Utveckling som arbetar med att förverkliga 
Vision Älvstaden.

– Området kring Frihamnen står inför stora förändring-
ar och Volvo Ocean Race är ett utmärkt tillfälle för Göte-

borg att visa hur hela staden håller på att utvecklas.
Sommaren 2015 var Göteborg värd för tävlingens mål-

gång, men Göteborg & Co ser stora fördelar med att vara 
sista hamnstopp innan målgång då staden får en spän-
nande etappmålgång, ett längre hamnstopp och en etapp-
start i yttre hamnen.

– Mycket talar för att tävlingen kommer att avgöras i 
Göteborg. Tittar vi rent statistiskt har de flesta upplagor 
av tävlingen avgjorts kring det sista hamnstoppet innan 
målgång. Vårt hemmahopp göteborgaren Martin Ström-
berg, som är enda svensk i tävlingen, tävlar för Förenta 
Nationernas båt Turn the Tide on Plastic.

Budskapet Turn the Tide on Plastic genomsyrar hela 
Volvo Ocean Race 2017/18 för att uppmärksamma proble-
met med nedskräpning av havet. Enligt FN:s studier kom-
mer det finnas mer plast än fisk i haven 2050. 

– Racet är en tävling och folkfest, men också en möjlig-
het att framföra viktiga budskap. Under stoppet kommer 
Göteborgs stad sätta fokus på minskad plastanvändning.

-

voLvo oCean raCe
14–21 JuNI I GötEBORG

texter: pIerre eklund

om två veckor är det dags för en av 
stockholm riktiga folkfester: ÅF off
shore race, nordens största havskapp
segling. 180 000 beräknas passera 
race village vid skeppsholmen under 
de fyra dagarna.

I år kan arrangören Kung-
liga Svenska Segelsäll-
skapet, KSSS, också pre-
sentera en nyhet: Lilla ÅF 
Offshore Race, en tävling 
där alla optimist- och han-

seseglare är välkomna att delta.
– Det kommer att bli en rolig upplevelse mitt i cen-

trala Stockholm, inte minst för publiken. Det är också en 
möjlighet till att få ungdomarna att komma till Race Vil-
lage och visa dem vad havskappsegling är, säger Magnus 
Woxén, kappseglingsansvarig i KSSS och en av projektle-
darna för evenemanget.

Det kommer att vara aktiviteter från Batteriparken, 
segelfartyget af Chapman och ända ut till Kastellholmen 
under de fyra dagarna. Men det är inte bara där som 
folkfesten pågår.

– Nej, numera möts också seglarna av applåder och folk 
på klippor och kajer överallt, som vid Nacka Strand, Lidingö 
och Oxdjupet, man ser publik i båtar hela vägen ut till Sand-
hamn. Folk har koll när båtarna är på gång, säger han.

arrangör: Kungliga 
Svenska Segelsällskapet, 
KSSS, tillsammans med 
Stockholms stad.
Klasser: Cirka tio, ett pris till en totalvinnare 
oavsett klass delas också ut.
Sponsorer: ÅF, Helly Hansen och Stena Recycling 
med flera.
Medier: Press o Tv-distribution, stor satsning  
på rörlig bild dessutom.
Premiärår: 1937
Hemsida: www.ksss.se

Vind i seglen för Åf Offshore race
Liksom ifjol kommer en totalsegrare att utses.
Oavsett, i vilken klass man deltar, så är man med i 

kampen om totalsegern, baserat på SRS-systemet.
– Vi vill skapa lite Vasaloppskänsla. Att alla är med 

och att man se förbättringar år från år, säger han.
Stena Recycling är en av huvudsponsorerna och håll-

barhet är ett något som genomsyrar hela tävlingen.
– Idag finns ju hållbarhetstanken i allt vi gör. I de av-

tal vi gör, kring den mat som serveras och så vidare, sä-
ger Magnus Woxén.

Som kan blåsa igång den 81:a omgången ÅF Offshore 
Race (som tidigare hette Gotland Runt).

text: håkan söderBerG

ÅF oFFshore raCe
28 JuNI–1 JuLI 

Magnus woxén, ksss.

verandan på klassiska strandhotellet är alltid fullbokad  
så de flesta njuter av loppet från klipporna.
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Rapport från stekheta jubileumsmaran

d
et är sju år sedan jag sprang Stockholm Mara-
thon. Även om jag sprungit många lopp sedan 
dess har jag inte ens funderat att ställa mig i en 
startgrupp på Lidingövägen igen. Mest har jag 
hållit mig i skog eller berg och inte alls saknat 

storskaliga stadslopp. Fram tills nu. Den nya banan och 
Stockholm Marathons snygga sätt att presentera den väck-
te min nyfikenhet tidigt i våras. Lika plötsligt som oväntat 
var marathon-comebacken ett faktum.

 
kungliga tennishallen fredag 1 juni, strax före lunch.
 Stockholm Marathon Expo har i år flyttat några kilome-
ter från Östermalms IP till Kungliga tennishallen. Det 
är en betydligt trevligare miljö och en kul bonus för till-
resta deltagare att få uppleva klassisk svensk idrottsmark. 
Känslan är mer intim och genuin än den gamla expon 
som jag minns som ganska ocharmig och en uthållighets-
utmaning i sig. Trots mycket folk är själva nummerlapps-
utdelningen en snabb och smidig hantering, och snart 
är jag ute i solen igen med tydliga instruktioner om att 
dricka mycket fram till loppet. Runt hallen är det full rö-
relse med många grupper av internationella löpare med 
familjer och vänner. Känslan av ett stort evenemang bör-
jar infinna sig.

 
Lidingövägen 2 juni, kl. 11.50. ”Ska ni springa ihop?”. 
Frågan kommer från en funktionär som håller bandet 
mellan grupp D och E. Jag och min kompis Micke står 
på varsin sida. Jo, det är ju tanken. Funktionären släpper 
över Micke till min sida och vi tackar. Det är ingen stor 
sak men det underlättar ändå mycket för oss. När folk-
massan börjar röra på sig är det inte alltid så lätt att hålla 
koll runt sig.

Strax därpå spelas nationalsången, en formation av 
stridsflygplan flyger över oss och tusentals löpare börjar 
gå fram mot startlinjen. Just då är det är svårt att inte kän-
na rysningarna komma.

På Valhallavägen svänger vi nu höger och trots att det är 
trångt för oss löpare är det en härlig känsla med publiken 
så nära. Nerför Odengatan fortsätter det att vara mycket 
folk som hejar på.

Vid Vasaparken finns en vätskestation men inte så myck-
et vätska. Med så täta stationer är det egentligen ingen fara 
att vattnet tagit tillfälligt slut här men det muttras ändå lite 
bland löparna. Uppenbarligen har deltagarna tagit till sig 
rådet att dricka mycket under hela loppet.

Det är budskapet som arrangören pumpat ut dagarna 
före loppet i alla möjliga kanaler. Värmen är också det för-
sta folk börjar prata om när jag nämner att jag ska springa. 
Vädret har helt enkelt blivit den stora snackisen och säkert 
gett lite extra skjuts till mediabevakning med rubriker om 
att man inte ska starta om man är över 30 år eller träna 
dagarna innan med regnkläder i värmen.

s:t eriksbron, kl. 12.25. Vi springer över till Kungshol-
men, en stadsdel som i marathon-sammanhang tidigare 
endast förknippats med Västerbron och Norr Mälarstrand. 
Nu tar banan oss även genom Hornbergs strand, den ny-
byggda stadsdelen på norra delen av ön. 

Här tätnar publikleden igen, det vackra vädret gör att 
många slagit sig ner längst vattnet för att njuta av både lop-
pet och värmen. Två av dem är Mickes sambo och hennes 
syster och vi får dagens första personliga pepp.

 
strandvägen, kl. 13.15. Nu har vi lagt Stadshuset, Tegel-
backen och Kungsträdgården bakom oss och är på väg 
tillbaka mot Stadion. På andra sidan allén ser vi ledaren 
som sprungit lite mer än dubbelt så långt som vi. Totalt 

passerar vi Strandvägen tre gånger, vilket är en smart 
dragning av banan. Utan att röra sig alltför långt får pu-
bliken möjlighet att se löparna flera gånger eftersom även 
Stadion ligger på gångavstånd härifrån.

Ett återkommande kritik mot den gamla varvbanan var 
att den gick till så stor del på Djurgården. Framför allt 
det långa andra varvet har många löpare klagat högljutt 
på genom åren. 

Jag minns en blåsig och oinspirerande sträcka över ett 
fält på Ladugårdsgärdet för att komma fram till halvma-
rathonpassagen. Det var tveklöst den tyngsta delen av lop-
pet. På den nya banan passerar vi halvmarathon strax före 
Gröna Lund och då har vi redan lagt det mesta av Djur-
gården bakom oss.

 
södermalm, kl. 14.30. Vår löparkompis Jens och hans 
barn har parkerat sig på en mur i början av Hornsgatan. 
Det är en plats löparna ska passera två gånger om man 
springer rätt. Dessvärre hamnar några hundra löpare i 
fel fil när de tar sig under avspärrningsbandet i jakt på 
skugga och missar därför högersvängen ner till Söder 
Mälarstrand. 

För den som har koll på banan är det omöjligt att ta fel 
här men för löpare som inte känner till banan eller Stock-
holms geografi kan det hända – inte minst efter drygt 25 
km i värmen. 

På Stadsgårdsleden avlöser musikstationerna varandra 
på sträckan som kallas Musical K. Det blir tydligt att det 
finns en plan för att ge en så varierad musikupplevelse 
som möjligt genom hela loppet. Totalt finns över 20 mu-
sikstationer med både liveband eller dj:s längs banan.

 
högalidsgatan, kl. 15.15. Nu är jag på hemmaplan! 
Längst Högalidsparken stannar vi ett par gånger för att 
prata med vänner och familj. ”Är det varmt?”, ”Ja, det 
är det.” En kall coca-cola levereras direkt från kylväskan, 
obeskrivligt gott efter allt ljummet vatten som runnit ner 
de senaste timmarna.

norr mälarstrand, kl. 15.20. Med Västerbron avklarad är 
det bara att gå in i bubblan och kämpa ner de sista kilo-
meterna. Nära Stadshuset står Johnny Hällneby och El-
len Westfeldt från Pace on Earth och peppar. ”Ni är myck-
et starkare än ni tror!”, skriker Johnny. Han satte nyligen 
svenskt rekord i sexdagarslöpning med 880 km så han vet 
vad han pratar om.

 
stadion, kl. 15.54. Det är en härlig stämning och mycket 
publik inne på Stadion. Efter målgång och med medaljen 
i näven stannar jag i skuggan vid utgången. Där träffar 
jag Stockholm Marathon-veteranen Thomas Segerbrant 
som just gått i mål i sitt elfte raka lopp. Vi recenserar den 
nya banan och är överens om att den är riktigt lyckad. 

Om jag kommer springa nästa år igen låter jag vara 
osagt, men som stockholmare kan jag inte vara annat än 
stolt över den här banan som bjuder på fin variation och 
visar upp så mycket av staden. 

Att Stockholm Marathon är en proffsig arrangör som 
nu också fått sin kronjuvel att kännas piggare än på länge 
gör förstås hela upplevelsen ännu bättre.

Löpning & ord: MartIn kIndGren Foto: jens andersson

södermalm är hemmaplan för vår löpande reporter Martin kindgren. här är han på väg uppför hornsgatan.

Stockholm Marathon har genomgått 
sin största förändring sedan starten 
för 40 år sedan. Banan är ny, men 
även andra delar av eventet har 
paketerats om för att öka dragnings-
kraften för både löpare och partners. 
Sport & Affärer sprang jubileumslop-
pet där temperaturen blev den stora 
snackisen inför.

Mycket publik och härlig stämning rådde vid målgången på stockholms stadion.
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klassiska bellmanstefetten byter namn 
och sprider sig över landet. Från och 
med i år heter eventet stafesten för 
uniCeF och går av stapeln på sex 
orter. samarbetet med unicef tar sig 
flera uttryck.

Från Luleå i norr till Malmö 
i söder – i år blir Mara-
thongruppens populära 
stafettlopp tillgängligt 
för många fler. Kanske en 
naturlig utveckling för ett 
lopp som startade som ett 

prestigelopp för snabba löpare men under åren växt till 
ett brett och populärt motionslopp för företagsgrupper 
och kompislag. 2017 anmälde sig 4 000 lag, vilket bety-
der 20 000 löpare.

– Förra året blev loppet snabbt fulltecknat och då 
började vi fundera på hur vi kunde utöka, säger David 
Fridell marknadschef på Marathongruppen.

 
Lokala samarbeten Resultatet blev ett upplägg där 
Stafesten samarbetar med lokala föreningar, något som 
förenklas av att de kontakterna redan fanns på plats 
från Vårruset. På sikt finns ambitionen att finnas på lika 
många platser som Vårruset, det vill säga på 21 orter.

 I samband med utökningen får eventet också ett 
nytt namn: Stafesten för UNICEF. Samarbetet med barn-
rättsorganisationen är Marathongruppen mycket nöjda 

nästa sommar bryts ny mark när ree
bok ragnar relay kommer till sverige. 
under ett och ett halvt dygn springer 
stafettlag etapper längst mälaren.

Lag om tio löpare i två bi-
lar, en stor sjö och svensk 
sommar. Det är bestånds-
delarna i en av 2019:s 
mest spektakulära utma-
ningar: Reebok Ragnar 
Relay Lake Mälaren. Un-

der ett och ett halvt dygn turas löparna om att springa 
sträckor på cirka 10 km, vilket betyder både dag- och 
nattlöpning. Tillsammans tillryggalägger varje lag 300 
km, en kittlande distans som Marathongruppen tror 
kommer locka både de som letar efter tuffa utmaningar 
och de som vill ha en unik upplevelse.

 Banan startar vid Gripsholms slott i Mariefred och 
slutar vid Drottningsholms slott. Däremellan springer 
löparna längst Mälarens klassiska vikingamark – vad kan 
vara mer passande för ett lopp som från början fått sitt 
namn från vikingen Ragnar Lodbrok Sigurdsson?

 
amerikanska koncept

Lake Mälaren blir det första Ragnar-loppet i Norden men 
redan 2004 hölls det första i USA. Idag finns över 40 
lopp i USA och konceptet har även spridit sig över Atlan-
ten. Marathongruppen deltog i Reebok Relay White Cliffs 
i Dover i södra England för att bilda sig en uppfattning 
om loppet. Där slogs de av hur stark sammanhållningen 

stockholm halvmarathon är ett av 
sveriges mest urbana långdistanslopp. 
den profilen utvecklar nu marathon
gruppen ytterligare genom samarbetet 
med nya titelsponsorn ramboll.

I år inleder Stockholm 
Halvmarathon ett nytt 
samarbete med teknik- 
och samhällsrådgivaren 
Ramboll som blir titelspon-
sor. Tillsammans med Ram-
boll arbetar Stockholm 

Halvmarathon med att höja upplevelsen för deltagare 
och publik, berättar  
David Fridell, marknadschef, och ger exempel.

 – Inför loppet lanserar vi en träningsapp tillsammans 
med Ramboll som leker med figurerunning.

 Figurerunning är ett fantasifullt sätt att ta sig an 
löpning. Genom hur sträckan planeras skapar löparen 
en bild som syns efteråt på gps-kartan. Figurerunning 
lämpar sig extra bra i urbana miljöer där man har många 
gator att välja på när man skapar sitt mönster.

 Ramboll kommer även att ha aktiviteter vid num-
merlappsutdelningen, en del av eventet som Stockholm 
Halvmarathon vill lyfta.
Populär distans

21 km fortsätter att vara en populär distans som passar 
löpare på olika nivåer. Även om halvmarathon räknas 
som långdistans är det med rätt träning ett realistiskt 
mål för de flesta. Av den anledningen passar det bra för 
grupper och i år satsar Stockholm Halvmarathon lite ex-
tra på att få företagsgrupper att anmäla sig. Bland an-
nat med After run med specialbryggda lättölen Halvan 
Klar som tagits fram i samarbete med Nya Carnegie-
bryggeriet i Södra Hammarbyhamnen.

– Ramboll Stockholm Halvmarathon är ett lifestyle-
evenemang där vi visar upp det nya innovativa Stock-
holm då är det naturligt att vi vill ha med en sån sak 
som ett lokalt mikrobryggeri, säger David Fridell.

 Den unikt centrala banan med start vid Operan och 

hjälmtvång och bana som går 230 me
ter under marken brukar inte höra till 
vanligheterna inom löpning men i höst 
bjuder mine to run ner till gruvlöpning.

I mitten av november 
kommer upp emot 2 000 
löpare försvinna ner i Dan-
nemora gruva. I marschal-
lernas sken ska de sedan 
springa 6 km genom tunn-
lar och schakt med anor 

från Gustav Vasa och 1500-talet. För dem som inte äger 
en bygghjälm finns det att låna, och pannlampa rekom-
menderas – det är tydligt att Mine to Run inte är ett lopp 
i mängden.

 Att det finns sug efter att delta i event som erbjuder 
unika upplevelser vet David Fridell, marknadschef på 
Marathongruppen, av erfarenhet. Förra året arrangera-
des till exempel tunnelloppet STHLM Above/Below som 
en del av Sthlm Challenge-serien. Det loppet hade 6 000 
deltagare, vilket var dubbelt så mycket som arrangö-
ren räknat med. För Marathongruppen är det ett kvitto 
på att satsningen på starkt profilerade event med unika 

Stafettfest i ny tappning

Mälaren runt per fot

Ny titelsponsor för populärt halvmarathon

Ner i dannemora gruva
med, säger Daniel Fridell.

 – De var högst upp på vår önskelista över vilka vi vil-
le jobba med i vårt CSR-arbete.

 Samarbetet innebär bland annat att 125 kr från varje 
lags anmälningsavgift går till Unicef. Lagen får även 
hjälp att starta egna insamlingar för att bidra med ännu 
mer. Men Unicef är inte en passiv mottagare, utan tar 
plats i Stafestens kanaler för att berätta om sitt arbete 
för barn i världen. Dessutom har Unicef arbetat aktivt 
för att få partners från andra sammanhang att vara del-
aktiga i Stafesten.

blev när lagen spenderade så mycket tid tillsammans i 
bilarna.

 För många deltagare, så kallade Ragnarians, har lop-
pen blivit en livsstil, berättar David Fridell, marknads-
chef på Marathongruppen.

 – Många åker runt över hela USA och springer de 
olika loppen. En del har till och med gjort Ragnar-tatu-
eringar.

 
Spännande samarbeten väntar

Med en så dedikerad målgrupp öppnas också intressanta 
möjligheter för samarbeten runt evenemanget.

 – Det ska bli spännande att ser hur partners tar emot 
det här. De får ju en möjlighet att möta hängivna löpare 
under många timmar, säger David Fridell.

mål vid Slotten fortsätter att locka ett stort startfält 
och inte minst många deltagare från andra länder. Cirka 
80 nationer brukar finnas på startlinjen i september.

upplevelser fungerar i den hårda konkurrensen om del-
tagare som vuxit fram de senaste åren.

– Med event som Mine to Run har vi hittat tillbaka till 
vår innovativa ådra, säger David Fridell.

 
Logistiken en utmaning

Att arrangera ett event på en plats så långt från Stock-
holm som dessutom aldrig använts för liknande saker är 
naturligtvis en utmaning. 

Marathongruppen ser årets lopp som ett test och 
siktar på 2 000 deltagare. Sedan loppet öppnade har an-
mälningarna rullat in och David Fridell tror att möjlighe-
terna att loppet blir fulltecknat är goda.

När: 30 augusti i Luleå,  
4 september i Jönköping, 
5 september i Göteborg, 
6 september i Örebro, 19 september i Malmö 
Huvudarrangör: Marathongruppen
Lokala arrangörer: IK Vikingen (Göteborg), 
IKHP (Jönköping), Mitt Livs StiL (Luleå), Malmö AI 
(Malmö), KFUM Örebro Friidrott (Örebro)
distans: totalt 25 km (5 deltagare springer  
5 km var)
Huvudsponsor: Convini
Sponsorer: Craft, Neh, Kexchoklad, Sortera
Mediapartner: Mixmegapol
Partner: Jaybird
Hemsida: stafesten.se

Var: Från Gripsholms 
slott i Mariefred, längs 
Mälaren till Drottning-
holms slott på Lovön
antal deltagare: Målsättningen är 200 lag, vilket 
betyder cirka 2 000 löpare
antal klasser: 2. Lagen kan bestå av 5 eller 10 
löpare men alla lag springer samma distans
Sponsorer: Reebok är titelsponsor för hela 
serien. Fler sponsorer tillkommer.
Om ragnar relay: Första loppet hölls 2004 
när Steve Hill, hans son Dan Hill och Tanner Bell 
arrangerade Wasatch Back Relay i Utahs bergs-
kedja. Idag har konceptet växt till USA:s största 
långdistansstafett.

arrangör: Marathongruppen
Start och mål: Start vid 
Operan, mål vid Slottet och 
Riksdagshuset
antal deltagare: cirka  
15 000 från cirka 80 länder
Sponsorer: Ramböll, Kexchoklad, Jaybird, Ice 
Power, Craft, Sortera, Medistus, Sunpocket, 
Enervit, Garmin
Premiärår: 1927
Hemsida: stockholmhalvmarathon.se
Historik: 1962 hölls för första gången Lilla maran 
som troligtvis var Sveriges första halvmarathon.  
I början av 2000-talet tog Hässelby SK och 
Spårvägens FK (föreningarna bakom Mara-
thongruppen) över arrangörskapet och loppet 
bytte namn till S:t Eriksloppet. 2007 bytte loppet 
namn igen till Stockholm Halvmarathon

Var: Dannemora gruva 
i Österbruk, ca 45 km 
norr om Uppsala
distans: 8 km, varav 6 går under marken
Utrustning: Hjälm (obligatorisk), pannlampa (valfri)
antal deltagare: cirka 2 000
transport: Bussar går från Stockholm och tillbaka 
efter loppet
Sponsorer: Powerade

staFesten
22–23 AuGuStI, 
StOcKHOLM 

reebok ragnar 
Laker mäLaren
15–16 JuNI 2019

ramboLL  
stoCkhoLm  
haLv marathon
15 SEPtEMBER

mine to run
17 NOVEMBER, 
öStERBRuK

texter: MartIn kIndGren
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texter: pIerre eklund

2018 är det 150 år sedan dalslands 
kanal öppnade och detta firar Camp 
dalsland, som bland annat ligger 
bakom dalsland kanot maraton, med 
att instifta ett nytt idrottsevenemang 
 dalsland swimrun.

Det har gått 15 år sedan 
den ideella turistförening-
en Camp Dalsland startade 
Dalsland Kanot Maraton 
som 55 kilometer långt, 
och med deltagare från 

över 15 olika länder, är ett av 
världens största kanotlopp. 
Numera består eventet även 

av klasser med kortare distanser för SUP och K1 Vintage 
samt möjlighet att paddla hela distansen i stafettform 
i kajak.

– För företag och kompisgäng är stafetten ett per-
fekt tillfälle att utmana varandra. Väljer man dessutom 
att paddla stafetten i kanadensare ingår kanot, paddlar, 
flytväst samt transport av all utrustning i startavgiften, 
säger Lisa Pedersen som är ny projektledare för Camp 
Dalslands event.

Efter att Dalsland Kanot Maraton startades 2004 har 
Camp Dalsland startat nya evenemang inom cykel och 
löpning. I april varje år arrangeras Dalsland X-Country, 
ett motionslopp på mountainbike med tre olika distan-
ser. 

– I år införde vi en friskvårdsklass där elcykel var till-
låtet. Vi inför även en friskvårdsklass, med en kortare 
distans, på löptävlingen Dalsland X-Trail som arrangeras 
i höst där vi har fyra olika distanser. Tanken är att dessa 
satsningar ska locka fler lokala motionärer från Bengts-
fors och Dalsland.

 Den stora nyheten 2018 är Camp Dalslands nya eve-
nemang Dalsland Swimrun som arrangeras den 25 au-
gusti i Dalslands Kanal som i år firar 150 år. Swimrun-
loppet ska gå mellan akvedukten i Håverud och Eka 
miljöpark i Bengtsfors.

i motala går världens största mo
tionslopp på cykel. en av årets stora 
nyheter var det nya loppet vätternrun
dan 100 km där deltagarna tilläts cykla 
med elassistans.

Den här veckan befinner 
sig cirka 38 000 cyklister 
i Motala för att cykla 
Halvvättern, Tjejvättern, 
MTB-Vättern och så det 
stora klassiska loppet 

Vätternrundan 300 km som är en del av En Svensk Klas-
siker. I år skrevs historia som året då elcykeln gjorde 
entré med det nya loppet  på 100 km.

– Att cykla är en stor vinst för hälsan och miljön, och 
genom att öppna upp för elcykel och sänka trösklar 
hoppas vi att ännu fler får upp ögonen för cykeln som 
träningsform. Genom att skapa en kort distans, som 
är öppen för både män och kvinnor, kan fler bli en 
del av evenemanget, säger Ulrika Smith Svenstedt, 
marknadschef.

Kort efter att satsningen på Vätternrundan 100 km, 
blev klart i höstas presenterades ett nytt tvåårsavtal 
med Cycleurope och deras två varumärken Crescent 
och Bianchi.

– Cycleurope är en viktig partner som matchar vår 
ambition och målgrupper, dessutom har Crescents 
försäljning av just elcyklar ökat stort de senaste åren. 
När det gäller våra partners försöker vi addera aktivi-
teter inför och under loppen för att öka upplevelsen för 
deltagarna.

Camp dalsland lanserar nytt swimrunlopp

Premiär för elcykel i Vätternrundan

arrangör: Camp 
Dalsland
antal delta-
gare: Totalt alla 
lopp cirka 2 000
Medier: Lokalradio, svensk och internationell 
press, internationell TV (främst tyska)
Omsättning: Alla lopp cirka 2 miljoner kronor 
(2017)
turistekonomisk omsättning: Cirka 4,5 mil-
joner kronor (Handelns utredningsinstitut)
Sponsorer: Bengtsfors Kommun, Coop Konsum, 
Ahlström Munksjö, KåPi Tvätt, Duni Rexcell, Besnik 
Dautaj, Flinks Fastighetsförmedling mfl.
funktionärer: Cirka 250
Premiärår: 2004 (Dalsland Kanot Maraton)
Hemsida: www.campdalsland.se

ägare: Motala AIF 
Idrottsallians
antal deltagare: 
Cirka 23 000 (endast 
Vätternrundan 2017)
Huvudsponsorer 
och tävlingspartners: SKODA, Cycleurope (Cres-
cent, Bianchi), Craft, Stadium, ICA, Santander, Mix 
Megapol, Enervit, Folksam, Postnord, Spendrups, 
Aktivitus, Cafégo, Shimano, Thule, Oakley, Blocket, 
och En Svensk Klassiker.
Omsättning: Cirka 50 miljoner kronor (2017). 
Minst 10 miljoner kronor tillbaka till idrotten varje 
år (till egna klubbar, funktionärsföreningar, driva 
Idrottsparken).
funktionärer: Cirka 4 000
Premiärår: 1966
Hemsida: www.vatternrundan.se

Camp daLsLand
8 APRIL (DALSLAND 
X-cOuNtRy),  
11 AuGuStI (DALSLAND 
KANOt MARAtON),  
25 AuGuStI 
(DALSLAND SwIM-
RuN) OcH 6 OKtOBER 
(DALSLAND X-tRAIL)

vätternrundan
8–16 JuNI

– Vi gjorde ett testlopp förra året och fick så god re-
spons att vi nu startar ett riktigt swimrunlopp med en 
lång och en kort distans.

– Vi har bland annat haft SKODAträffar, Crescent 
Tjejläger och en peppkväll i Stadiums butik med 
många inspirerande partners och föreläsare. Tillsam-
mans med Craft och Stadium har vi även tagit fram 
ett par licensprodukter som en officiell kollektion 
cykelkläder, och ett Vätternrundandäck och en Vät-
ternrundanhjälm tillsammans med Cycleurope.

Vätternrundans storsatsning på livesändningar, 
som de har utvecklat tillsammans med sina partners 
och leverantörer, har också blivit en stor succé. 
De har trendat på Youtube Live och nominerats till 
Gyllene Hjulet.
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oringen, som i år har fått en ny hu
vudpartner i alewalds och gör en extra 
satsning på gemenskap, är på god väg 
att nå drömgränsen med över 20 000 
deltagare 2018. målet är att nå grän
sen två år i rad, vilket aldrig har hänt 
tidigare i tävlingens 54åriga historia.

Genom O-Ringens historia 
har tävlingen bara haft 
över 20 000 deltagare 
vid åtta tillfällen och när 
tävlingen nu återvänder 
till Höga kusten och Örn-

sköldsvik är målsättningen att nå drömgränsen.
–  Vi märker av att det finns ett sug efter att utmana 

terrängen som Höga kusten erbjuder. Det verkar bli 
6 000 fler deltagare än förra gången tävlingen gick i 
Örnsköldsvik och det ser ut som att vi når över 20 000 
deltagare i år. Vår målbild är att sedan upprepa det 2019 
i Kolmården, vilket aldrig har hänt innan, säger Anna 
Wennertorp, marknads- och upplevelsechef O-Ringen 
AB.

 Hon berättar att O-Ringen är och står för gemenskap 
och för att öka deltagarnas upplevelser görs en satsning 
på gemenskap åren 2018-2020 med fler mötesplatser 
där deltagarna kan umgås under sin semestervecka.

– Vi har även förenklat för deltagarna gällande våra 
verifieringsstationer då man nu kopplar ihop sin löpar-
bricka, som registrerar deltagaren vid kontrollerna, och 
nummerlapp på väg till 
start istället för att hålla 
reda på detta i samband 
med att man anmäler sig. 
Vi satsar också på att få 
till bra WiFi.

 Flera av evenemang-
ets partners är på plats 
med lösningar som för-
stärker upplevelsen 
för deltagarna. På O-

O-ringen siktar på drömgräns

ägare: O-Ringen 
AB, som ägs 
till 100 % av 
Svenska Orien-
teringsförbundet
antal deltagare: >20 000 i sommar.
Huvudsponsorer och tävlingspartners:  
Alewalds, Örnsköldsviks kommun, Bagheera, Holmen, 
Suzuki, Tork, Ormsalva, Ramirent och Sia Glass.
Omsättning: Cirka 35 miljoner kronor
turistekonomisk omsättning: Cirka 120  
miljoner kronor i snitt (Upplevelseinstitutet)
Sponsring: Cirka 13 miljoner kronor
Biljetter, deltagaravgift och övrig försälj-
ning: Cirka 22 miljoner kronor
funktionärer: Cirka 1 200
Premiärår: 1965
Hemsida: www.oringen.se

oringen
21–27 JuLI  
I öRNSKöLDSVIK,  
HöGA KuStEN

Ringentorget har Folksam sin populära tvättstuga som 
är en välbesökt plats. Alewalds som är ny huvudpartner 
i år kommer att bedriva sportförsäljning under arrang-
emanget.

– Det är något som vi vet uppskattas av deltagarna. 
Alewalds ägare och VD är orienterare och förstår våra 
deltagare väl. Både deras och vårt varumärke sätter na-
tur, upplevelser och äventyr i centrum.

anna wennertorp.

vansbrosimningen presenterar flera 
nyheter för 2018. de instiftar ett nytt 
simlopp, startar ett samarbete med 
dansbandsveckan och har tillsammans 
med övriga klassikerlopp lanserat en 
svensk klassiker – korta.

Under 2017 gjorde Vans-
brosimningen en satsning 
på ökade prispengar i den 
klassiska öppet vatten-
tävlingen på tre kilometer 
för att locka fler elitsim-

mare. I år har arrangörerna valt att införa en helt ny 
tävling, Vansbro 10K, för både elit och motionär.

– Eftersom det är en del logistik och säkerhet 
inblandat i ett lopp som är tio kilometer långt hade vi 
först ett testlopp förra året som slog väl ut. Vi börjar 
lite blygsamt med 250 deltagare, varav 50 utgör en 
elitklass, 2018, säger Theres Johansson, eventets 
kommunikatör. 

För första gången någonsin kommer Vansbrosim-
ningen även arrangera ett simlopp som inte är knutet 
till den vecka i juli då övriga lopp går av stapeln. Lop-
pet, som kommer att gå i Malung vecka 29, är en del av 
ett nytt samarbete med Dansbandsveckan.

– Vi är två unika evenemang nära varandra som har 
insett att det finns stora fördelar med samverkan kring 
infrastruktur, tält, sanitära frågor, camping och mark-
nadsföring. Dansbandsveckan kommer anordna dans 

Nya samarbeten i Vansbro

ägare: Vansbro AIK Simklubb
antal deltagare: Cirka  
15 000–16 000
antal tävlingar/klasser: 
Tolv lopp inklusive  
Dansbandssimningen 
Medier: Press, radio och TV
Omsättning: Har inga aktuella siffror
turistomsättning: 44,5 miljoner kronor (Sponsor 
Insight, 2015)
Sponsorer: ICA och Santander Consumer Bank
funktionärer: 1 200
Premiärår: 1950
Publik: Cirka 40 000 besökare inklusive deltagare
Hemsida: vansbrosimningen.se

vansbrosimmning
30 JuNI–8 JuLI  
I VANSBRO

hos oss och vi anordnar ett simlopp under deras vecka.
Organisationen bakom En Svensk Klassiker och klas-

sikerloppen har i år infört En Svensk Klassiker – Korta 
där Vansbro Tjejsim och Kortsim, som båda har en 
sträckning på en kilometer, ingår.

– Vi har redan sett effekten av det då antalet anmäl-
ningar till Kortsim är fler än någonsin.

ICA och Santander Bank är fortfarande huvudsponso-
rer till evenemanget som dock tappat Team Sportia.

– Det har påverkat en del, bland annat får vi driva ett 
eget sporttält i år, och vi räknar med att på sikt hitta 
andra partners som kan fylla den lucka som uppstod. 
Medley ökar sitt partnerskap i år och ansvarar för all 
uppvärmning.



Fotbollens huvudsponsor Nationella partnersO�iciell materialleverantör O�iciella partners



winning ground
3–5 AuGuStI

arrangör: Linköpings FC, BK 
Tinnis, Hjulsbro IK, BK Derby, och 
Linköping Kenty.
antal deltagare: Över 50 lag och 
900 deltagare
Medier: Lokala och regionala medier, radio, 
sociala och digitala kanaler.
Sponsorer: Botrygg, Swedbank och Visit 
Linköping
Samarbetspartners: Ravelli, Kreativ-Kraft, 
Rejmes och Östergötlands fotbollsförbund
Omsättning: Ej officiellt
antal funktionärer: Cirka 150
Premiärår: 2014
Hemsida: http://winningground.se
Hemsida: www.gothiacup.se, www.gothiaecup.com

värLdsungdomsspeLen
29 JuNI – 1 JuLI 2018.
uLLEVI, GötEBORG

arrangör: Örgryte IS
antal deltagare: 3 500 st 
från 360 föreningar och ca 
20 länder
antal grenar: Totalt 194 st
Medier: Lokal och nationell press. Webbsänds
Omsättning: Drygt 1,5 miljoner kronor (2018)
Sponsorer: Intersport, Asics, Scandic Hotels
Sponsring: 300 000 kronor (2018)
Biljetter, deltagaravgift och övrig försälj-
ning: En miljon kronor (2018)
funktionärer: 300
Premiärår: 1996
Publik: Cirka 5 000/dag
Hemsida: www.vuspel.se

idrottens dag
1 SEPtEMBER– 
15 OKtOBER,  
35 PLAtSER öVER 
HELA LANDEt

arrangör: Riksidrottsförbundet och dess 19 
distrikt tillsammans med kommuner, skolor, och 
lokala föreningar.
aktiviteter: Prova-på-idrotter, och föreläsningar.
Medier: Lokala, nationella och internationella 
medier
Sponsorer: Folkspel
Premiärår: 2013
Hemsida: http://www.rf.se/Allanyheter/idrottens 
dagspridsoverlandet
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Nytändning i eken Cup

eken Cup
16–19 JuNI

arrangör: HK Cliff, 
AIK och GT Söder.
antal deltagare: 
Cirka 435 lag från Sverige, Finland, Estland, 
Lettland och Litauen.
Medier: Lokala och regionala medier, finalerna 
sänds via Sportsground
Huvudsponsor: Kempa, 
Samarbetspartners: Kleins kitchen, Tallink 
Silja, XL-BYGG, Quality Hotel Globe, Gröna Lund, 
Stockholms idrottsförvaltning.
Omsättning: Cirka 4 miljoner kronor (2017)
Premiärår: 1976
Hemsida: www.ekencup.se

våra unga deltagare att träffa sina idoler.
2018 har kedjan XL-BYGG valt att satsa på turneringen 

och ska bland annat hjälpa till att få ned kostnaderna på 
t-shirts för funktionärer och domare.

– Att de vill sponsra betyder oerhört mycket. Även 
Kempa, som är handbollens eget sportvarumärke, är en 
ny partner. Deras produkter finns till försäljning i Eken 
Cups sportbutik som är ny för i år. Där kommer deras 
personal ge experthjälp till deltagarna. För tredje året i 
rad levererar de också 50 handbollar till finalerna.

i år är sista året i ekens 43åriga  
historia som handbollsturneringen  
arrangeras på nuvarande sätt.  
efter årets upplaga börjar byggnatio
nerna av första etappen av det nya 
eventområdet på gubbängsfältet. 

Efter många år av planering ska nu det stora gärdet mel-
lan Gubbängen och Hökarängen göras om till ett rent 
sportfält med tre fullstora fotbollsplaner, omklädnings-
rum, samlingslokal, parkering, toaletter och café.

– Ombyggnationen är efterlängtad. Idag får vi dra el 
från Gubbängshallen, men nu kommer det finnas el på 
plats. Omklädningsrum och toaletter förbättrar upple-
velsen och den nya samlingslokalen gör att vi inte be-
höver lika mycket arbetsbodar som är en stor kostnad 
idag. Ombyggnationen är en omstart för turneringen 
med förhoppning på fler lag och besökare, säger Magnus 
Birath, sponsoransvarig Eken Cup

Eken Cup, som ökar med 35 lag jämfört med fjol, 
samarbetar med Gröna Lund och Eriksdalsbadet för att 
öka deltagarnas upplevelser. Under lördagen och sön-
dagen kommer dessutom BAUHAUS-galan vara på plats 
på Gubbängsfältet med sin prova-på-bana. Även delar av 
det svenska herrlandslaget i handboll är på plats. 

– De är på plats för att marknadsföra handbolls-EM 
2020 som kommer ha Tele2 arena som finalplats. Deras 
närvaro ger givetvis en extra krydda, då det är stort för 
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ground har etablerat sig som en stor 
mötesplats för flicklag från hela sverige. 
Förhoppningen är att i framtiden även 
vara en arena för businesstobusiness 
mellan samarbetspartners.

Winning Ground, som sedan förra året drivs av elitfören-
ingen Linköpings FC och de lokala breddföreningarna BK 
Tinnis, Hjulsbro IK, BK Derby och Linköping Kenty är mer 
än bara en lokal angelägenhet. 80 procent av de delta-
gande klubbarna kommer inte från regionen, och antalet 
övernattande lag blir allt fler.

– Det är många lag som gillar vårt koncept. Vi försöker 
alltid skapa jämna matcher där nivån anpassas efter la-
gen, vi har fina gräsplaner och boenden och koppling till 
en av Sveriges främsta elitdamklubbar. Det är faktorer 
som deltagande lag uppskattar enligt våra undersök-
ningar, säger Fredrik Gunnarsson, projektledare för Win-
ning Ground.

Nästa år inför Svenska Fotbollförbundet nya regler 
för ungdomsfotboll där 13-åringar spelar 9-mannafotboll 
på mindre planer än tidigare. Östergötlands fotbollför-
bund och även Winning Ground har infört de nya reglerna 
redan i år. 

– Vi tror att det på sikt kommer gynna flickfotboll och 
det är inte bara lag i Sverige som tycker det är bra. Ett 
lag från Kanada har anmält sig till den klassen.

Festivalen har tre olika kategorier av sponsring. Lin-
köpings kommun och huvudsponsorerna Swedbank och 
BoTrygg bidrar med ekonomiska medel medan lite mindre 
sponsorer hjälper till med varor och tjänster. Sen finns 
det även ett mellanskikt som bidrar med både medel och 
tjänster till reducerade priser.

– Det är en blandning mellan lokala och nationella bo-
lag. Festivalen samarbetar exempelvis med Ravelli kring 
kläder, Scandic med hotellboende, Kreativ-Kraft för gra-
fisk formgivning och webbtjänster, och Rejmes och Kran-
bilstjänst för transporter.

– Festivalen är ett bra tillfälle för företagen att träffa 

Winning Ground – en viktig mötesplats

föräldrar, men vi har även sett att det är en utmärkt 
plattform för business-to-business där våra samarbets-
partners utbyter varor och tjänster.

världsungdomsspelen skapar inte bara 
intäkter till göteborgs besöksnäring 
och kommun, evenemanget bidrar ock
så till utvecklingen av svensk friidrott 
då svenska talanger får möjlighet att 
möta motståndare av hög klass. 

Många av våra mest folkkära friidrottare, som Christian 
Olsson och Carolina Klüft, har tävlat i Världsungdomsspe-
len under sina ungdomsår, och nu är det morgondagens 
stjärnor som besöker tävlingen. Under förra året deltog 
bland annat Stefan Holms son Melwin Holm som är en stor 
höjdhoppstalang.

– Svenska friidrottstalanger är vana att ställas mot 
fem eller sex personer under en normal tävling i Sveri-
ge, men här får de möta mellan 50 och 100 personer. Det 
blir en helt annan utmaning än vad de är vana vid, säger 
Per Crona, tävlingsledare för Världsungdomsspelen.

– Förra året hade vi våra första deltagare från Syd-
amerika och nu är det Lettland som representeras för 
första gången. Med tanke på att det förutom Världsung-
domsspelen inte längre arrangeras friidrottstävlingar på 
Ullevi fyller vi en viktig roll.

Per Crona gör ingen hemlighet av att han är kri-
tisk över hur Ullevi används och att det inte finns fler 
idrottsevent, och framförallt friidrottstävlingar, på den 
stora arenan.

– Ullevi byggdes för idrotten, men används nu mest 
för konserter. Mindre orter som Eskilstuna har haft juni-
ormästerskap i friidrott, men i Göteborg är man försik-
tiga. Vi vill att staden gör en långsiktig satsning på Ul-

Världsungdomsspelen en tillväxtmotor
levi som idrottsarena, det vore förödande om vi tvingas 
flytta då själva Ullevi drar mycket deltagare. 

Helgen efter midsommar var tidigare en helg då be-
läggningen var lite lägre för delar av besöksnäringen i 
Göteborg, men Världsungdomsspelen har hjälpt till att 
ändra på detta.

– För bara Scandic, som vi samarbetar med och får 
intäkter per bokad gäst, betyder det 3000 hotellnätter 
och en fullbokad helg. Vi samarbetar även med Inter-
sport som säljer sportprodukter på Ullevi och Asics som 
hjälper oss med en rad olika aktiviteter.

Idrottens dag får nationell status
De senaste åren har Prins Daniel varit starkt förknip-

pad med Idrottens dag i Hagaparken, inte minst genom 
sitt eget lopp som dock stannar kvar i parken.

– Stockholmsdistriktet har valt att flytta till Farsta 
och Järvafältet och det är mycket möjligt att Prins Da-
niel besöker eventet där. Folkspel har gått in som na-
tionell partner och finns på plats i flera distrikt för att 
bland annat ge råd till föreningar som vill förbättra sin 
ekonomi.

 Idrottens dag är också en del av EU-initiativet ”Euro-
pean Week of Sport”, där liknande aktiviteter sker över 
hela Europa.

idrottens dag, som riksidrottsförbundet 
har anordnat i hagaparken sedan 2013, 
görs om och blir ett nationellt koncept 
som svenska idrottsrörelsen sprider över 
landet. i år anordnas evenemanget på 35 
platser över hela sverige. 

Det har länge funnits lokala versioner av Idrottens dag, 
där barn, ungdomar och vuxna får prova på olika idrot-
ter, men det har endast varit Idrottens dag i Hagaparken 
och Almedalen som har anordnats av Riksidrottsförbun-
det. I år har förbundet valt att göra om sitt koncept.

– Idrotten är inne i en förändringsresa vad gäller trä-
ning och tävling och för att på ett tydligt och ambitiöst 
sätt inspirera till idrott hela livet vill vi sprida Idrottens 
dag över hela landet. Målsättningen är att detta ska 
växa till ännu fler orter, säger Jörgen Persson, mark-
nadsansvarig vid Riksidrottsförbundet.

Mellan 1 september och 15 oktober kommer samtliga 
19 distrikt att totalt anordna 35 olika Idrottens dag. Var-
je evenemang har sin egen lokala prägel, en del anord-
nas tillsammans med grundskolan medan andra arrang-
eras på helger med det lokala föreningslivet. Budskapet 
är dock detsamma oavsett upplägg.

– Vi vill lyfta nya träning- och tävlingsformer som 
växer fram i föreningarna och sätta fokus på personlig 
utveckling istället för resultat. Tolv orter får, i samband 
med deras event, besök av RF:s Rörelseturné där vi ge-
nomför olika aktivitetsbanor och ger exempel på bra öv-
ningar som utvecklar barn och ungdomar.
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stadium sports Camp
24 JuNI–21 JuLI  
I NORRKöPING,  
HALMStAD, 7 JuLI

Initiativtagare: Stadium och Norrköpings kom-
mun
antal deltagare: Cirka 7 000 i Norrköping och 
cirka 1 300 i Halmstad
Medier: Lokal och nationell press
Omsättning: Stadium Sports Camp är ett icke 
vinstdrivande bolag, allt eventuellt överskott går 
direkt tillbaka till föreningslivet. Cirka 25 % av 
omsättningen (2017)
Huvudsponsorer: Halebop, O’boy, Swedbank, 
Postnord, Citygross och Wasa Sandwich, Weetabix 
och VitaminWell
Biljetter, deltagaravgift och övrig  
försäljning: Cirka 17 miljoner kronor (2017)
antal ledare: Cirka 1 500
Premiärår: 1995
Hemsida: www.stadiumsportscamp.se

partiLLe Cup
1–6 JuLI, GötEBORG

arrangör: IK Sävehof
antal deltagare: Cirka 21 500 
från 43 nationer. 47 % män, 
53 % kvinnor
Medier: Lokal-tv, lokal radio, svensk och interna-
tionell press, egna webb-sändningar.
Sponsorer: Team Sportia och Liseberg (official 
partners) samt Toyota, Hummel, GB Glace,  
Kopparbergs, MTR Express, Nordstan, mfl
turistekonomisk omsättning: 110 miljoner 
kronor (Göteborg & Co)
Sponsring: 3 miljoner kronor (2017)
Biljetter, deltagaravgift och övrig  
försäljning: 24 miljoner kronor (2017)
funktionärer: 1 500
Premiärår: 1970
Publik: Cirka 235 000 besökare
Hemsida: www.partillecup.com

gothia Cup
15–21 JuLI 
I GötEBORG

arrangör: BK Häcken.
antal deltagare: Över  
1 700 deltagande lag från  
82 nationer.
Medier: Lokal-tv, lokal radio, svensk och interna-
tionell press, egen livestreaming.
Största sponsorer: SKF, huvudpartner samt 
Coca Cola, McDonalds, Turkish Airlines, Umbro, 
Liseberg, Volkswagen, Samsung och Länsförsäk-
ringar Göteborg och Bohuslän.
turistekonomisk omsättning: 500 miljoner 
kronor (Göteborg & Co)
Omsättning: 70 miljoner kronor (2017)
funktionärer: 2 500 funktionärer.
Premiärår: 1975.
Publik: Gothia Opening Ceremony, 51 220 per-
soner; besökare Gothia Heden Center,  
420 000 personer; besökare Gothia Kviberg,  
200 000 personer.
Hemsida: gothiacup.se, www.gothiaecup.com

kaLvinknatet
3 maj–10 juni, flera orter

arrangör: MAI
antal deltagare: Cirka 30 000 
på 21 lopp
Medier: Lokal press
Huvudsponsor: Skånemejerier
Huvudpartners: Swedbank, Sparbanken Skåne 
och Exakta Printing
Omsättning: 3 300 000 kronor (2017)
funktionärer: Cirka 1 000
Premiärår: 1974
Publik: Mellan 100 000 och 150 000
Hemsida: www.kalvinknatet.se

texter: pIerre eklund

UNGdOMSeVeNeMaNG

expansion för Kalvinknatet
– Hittills har loppet mest funnits på orter i södra Sve-

rige, men nu jobbar vi med en expansion norrut som 
innebär mellan 10 och 15 nya orter 2019.

kalvinknatet slår alltimehighrekord 
2018. nu utökas tävlingen med fler or
ter. 

På 1970-talet startade Malmö Allmänna Idrottsfören-
ing, MAI, barnloppet Knatteknatet som 2002, när Skå-
nemejerier, klev in som huvudpartner bytte namn till 
Kalvinknatet.

– Figuren Kalvin har sedan dess använts i Skåneme-
jeriers marknadsföring och finns på plats för att träffa 
barnen. Loppen har lokala arrangörer, men vi på MAI 
och Skånemejerier är på plats på alla orter. Skånemeje-
rier delar ut chokladmjölk och visar upp sin verksamhet. 
Swedbank och Sparbanken Skåne finns även de med ute 
på våra orter med aktiviteter i samband med loppen, sä-
ger Mikael Wirstedt, klubbchef MAI.

I år har Kalvinknatet över 30 000 deltagare, vilket är 
nytt rekord.

på stadium sports Camp, sveriges 
största sportläger för barn och ungdo
mar, är det inte enbart fokus på träning. 
tillsammans med Friends försöker läg
ret stärka barn och ungdomar och lära 
dem vikten av samarbete. 

Under Stadium Sports Camp får barn och ungdomar möj-
lighet att utveckla sina färdigheter i en idrott med cirka 
två träningar per dag i en vecka. Lägret är dock mer än 
bara träning. På campen i Norrköping byggs två stora 
fritidsgårdar där deltagarna kan träffas och umgås.

– Det är en mötesplats där deltagarna genomför olika 
aktiviteter tillsammans. Vi har lyssnat på deras önske-
mål och skapat en fritidsgård som passar de flesta, för-
klarar Helena Frykholm, ansvarig för lägret i Norrköping.

– Genom åren har deltagarna alltid fått testa på nya 
idrotter. I år är det lacrosse och styrkesport. Sen finns 
det möjlighet att klättra, cykla och utmana ledarna i 
pingis. 

Utveckla lagkänsla

En del aktiviteter är schemalagda. Tillsammans med or-
ganisationen Friends genomförs samarbetsövningar där 
barn och ungdomar tävlar i grupp för att utveckla för-
mågan att samarbeta.

– Barnen behöver varandra och är tvungna att kom-
municera för att klara övningarna. Syftet är att stärka 
barnen, skapa trygghet och bygga lagkänsla.

Förra årets stora nyhet var Stadium Sports Camps 
nya camp i Halmstad, en satsning som direkt blev en 
succé med runt 1 000 deltagare första året.

– I år passerade vi den siffran redan i april. I Norrkö-
ping har vi inte möjlighet att ta in fler deltagare då vi 
har slut på sängplatser, men med ett läger i Halmstad 
når vi fler i södra Sverige.

Både lägret i Norrköping och Halmstad har ett flertal 
samarbetspartners. Helena Frykholm förklarar att det 
är viktigt för Stadium Sports Camp med aktiva partners 

Mer än bara sportläger

som är med och bidrar för att öka upplevelsen för del-
tagarna.

– Det kan handla om att skapa aktiviteter eller gå in 
och stötta så vi får bättre städmöjligheter. PostNord 
sköter alla transporter och Norrköpings kommun stöttar 
med arbetskraft för att göra i ordning Himmelstalund.

partille Cup, världens största hand
bollsturnering för barn och ungdomar, 
fortsätter att växa. i år införs para
handboll för människor med funktions
nedsättning, en ny kulturfestival på 
heden och en ny app med liverapporte
ring från alla matcher. 

För de Stockholmslag som medverkar i Partille Cup bör-
jar handbollsfesten redan på vägen till Göteborg. Turne-
ringen har slutit ett samarbetsavtal med MTR Express 
som erbjuder rabatterade resor mellan storstäderna för 
spelare, ledare och föräldrar.

– Alla Stockholmslag som är intresserade av tåg som 
transport åker med samma tåg där det blir tävlingar och 
andra aktiviteter under resan. Vi vill att deltagarna ska 
få ta del av cupens atmosfär redan på vägen hit. För de 
föräldrar och anhöriga som inte kan ta sig till Göteborg 
har vi tagit fram en app med liverapportering av mål och 
målskyttar från alla matcher, säger Fredrik Andersson, 
generalsekreterare för Partille Cup.

Partille Cup har genom åren fått förfrågningar från 
klubbar som spelar parahandboll, handboll för perso-
ner med funktionsnedsättning, och i ett samarbete med 
svenska handbollsförbundet lanseras nu parahandboll 
med två klasser, wheelchair och walking.

– Vårt mål är att turneringen ska vara en mötesplats 
för alla, och därför känns det naturligt att nu satsa på 
parahandboll. Första året siktar vi på tre lag i varje klass 
och förhoppningen är att detta ska inspirera till att fler 
lag i parahandboll startas och deltar i cupen framöver.

 
Startar kulturfestival

I Partille Cup deltar barn och ungdomar från hela värl-
den och Fredrik Andersson lyfter fram handboll som ett 
verktyg för att öka deltagarnas förståelse för varandras 
kulturer. För att ta detta till en högre nivå har turnering-
en startat en kulturfestival på Heden som löper paral-
lellt med cupen.

– Många av lagen vill gärna visa upp danser och se-
der, men det har inte funnits någon fast scen tidigare. 
Dessutom finns det kulturföreningar i Göteborg som nu 

samsung stärker sin relation till 
fotbollsälskare, inte bara genom sitt 
samarbete med Zlatan ibrahimovic 
utan även med ett nytt spännande 
samarbete med gothia Cup. en cup som 
växer för varje år och nu presenterar 
en ny spelort.  

Det har varit på gång en tid, men i år står det klart att 
världens största fotbollsturnering för ungdomar har 
spridit sig och fått ett nytt spel- och boendeområde i 
Alingsås, fem mil nordost om Göteborg.

– Spelområdet ligger vackert 
vid Mjörn och det finns flera för-
delar med Alingsås, det är korta 
avstånd och lättare för ledare att 
hålla ihop laget än i Göteborg. 
Som turnering är vi tvungna att 
utöka antalet spelorter om vi ska 
fortsätta utvecklas. Det saknas 
inte planer i Göteborg utan det är 

framförallt boende som är svårt att hitta, säger Gothia 
Cups generalsekreterare Dennis Andersson.

 
Underlättar med ny teknik

För 20 år sedan hade det varit svårt att förlägga lag och 
matcher i Alingsås eftersom information och matchänd-
ringar kördes ut och sattes upp för hand på alla boende-
anläggningar. Idag har de flesta mobiltelefoner och kan 
på bara några sekunder få ändringar på SMS.

– Samtidigt blir kraven på bra WiFi allt högre, och med 
tanke på att VM-finalen spelas samma dag som lagens 
ankomstdag är det extra viktigt i år. När det gäller tek-
nik kommer vi fortsätta att jobba vidare med e-sport 
och streamade matcher. Idag sänds hälften av våra 
matcher i realtid. 

Huvudpartner för Gothia Cup är sedan många år till-
baka industriföretaget SKF som har möjliggjort att li-
vestreamingen är gratis. Företaget har också startat 
”Meet The World” – förturneringar i 20 olika länder för 
att ge barn och ungdomar med olika bakgrund möjlighet 
att deltaga i Gothia Cup.

Partille Cup en arena för kulturerNy spelort för Gothia Cup

får chansen att visa upp dans, poesi, teater, parkour och 
så vidare.

Samtidigt är Partille Cup värd för landslagsturnering-
en European Open som arrangeras för yngre landslag.

– Under senaste senior-VM deltog flera spelare som 
har spelat denna turnering. I år är det flickor födda 2002 
som möts i en turnering med 20 landslag.

– Det är ett långt och omfattande samarbete som vi 
är väldigt stolta över. I år välkomnar vi även Samsung 
som ny partner. Samsung kommer vara på plats och visa 
upp sina senaste teknikprylar.dennis andersson.

17



ANNONS     HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA AB    ANNONS

18 BILfÖretaG OCH  eVeNeMaNG

å branscher har en så stark emotionell relation 
mellan kund och varumärke som bilbranschen. 
För många bilköpare är det viktigare med rätt 
känsla och relation än tekniska egenskaper, och 
genom att synas på idrottsevenemang och ak-

tivera målgruppen bygger och vårdar bilmärken relatio-
ner. Suzuki Nimag Sverige är partner till världens största 
orienteringstävling O-Ringen som arrangeras i Örnskölds-
vik i juli.

– O-Ringen är ett fantastiskt tävlings- och familjeevent 
där vi arrangerar tävlingar och provkörningar på plats. 
Förutom O-Ringen sponsrar vi även mångfaldiga VM 
och EM-mästarna Tove Alexandersson och Jerker Lysell, 
säger Mattias Andersson, marknadschef vid Suzuki Ni-
mag Sverige.

 
toyota sverige är partner till Sveriges Paralympiska 
Kommitteé och flera events under året. De sponsrar  
Special Olympics Games, fotbolls-VM för synnedsatta, 
fotbolls-VM för intellektuella funktionshinder samt Start 
Your Impossible Camp där barn, unga och vuxna får tes-
ta på nya parasporter.

– Under vårt motto ”Ever Better Mobility for All” är 
detta ett naturligt sponsorskap. Rörelse är frihet, och i 
samband med detta har vi påbörjat en långsiktig resa från 
ett bilföretag till ett mobilitetsföretag. Vi engagerar perso-
nal som volontärer och supportar genom att marknads-
föra event, förklarar kommunikationschef Jan Casserlöv.

 
bygger relationer
SkiStar Swedish Open, en av Sveriges största sommare-
vent, har under nästan tio år haft Mercedes-Benz Sve-
rige som en huvudpartner. Det tyska bilmärket är alltid 
på plats i Båstad där de visar upp de senaste modellerna.

– Det finns dem som besöker Båstad bara för att se våra 
bilar. Vi vill vara en del av upplevelsen och genomför ett 
stort antal relationsskapande aktiviteter. Vi har en speci-
ell lounge där alla Mercedeskunder kommer in genom att 
visa upp sina bilnycklar. I loungen kan de följa tennisen 
och samtidigt äta och dricka gott, berättar Fredrik Wah-
rolén, kommunikationschef på Mercedes-Benz Sverige.

 
audi ag, som är en stark partner inom vintersport, sat-
sar under sommaren på motorsport. Företaget är part-
ner till FIA World Rallycross Championship, där Mattias 
Ekströms tävlar, samt Formula E, där eldrivna fordon 
tävlar.

– Våra produkter passar naturligt med motorsport, och 
inom just eldrivna fordon ligger Audi långt fram, säger 
Niklas Henning, sponsor och event manager Audi Sverige.

 Audi Sverige aktiverar sig främst i golftävlingen Audi 
quattro Cup, där Audis kunder tar med en medspelare och 
tävlar i lag. De bästa lagen från 34 lokala tävlingar går till 
en Sverigefinal där vinnarna tar plats i världsfinalen. Totalt 
deltar 100 000 personer över hela världen.

– Cupen är ett sätt för oss att visa upp våra produkter, 
umgås och stärka relationerna med våra kunder.

bmw group har fyra inriktningar – Golf, Löpning, Mo-
torsport och Mountains – i sina internationella partner-
skap. I Sverige är det stort fokus på löpning under som-
maren där BMW Group Sverige är partner till Asics 
Stockholm Marathon och Vårruset.

– Det är event där vi har god chans att synas i media, 
men också möjlighet att träffa vår målgrupp och bygga 
varumärke. Vårruset som arrangeras i 21 städer över hela 
Sverige är ett bra tillfälle för våra återförsäljare att bjuda 
in och träffa kunder. Vi har också ett samarbete med Bro 
Hof Slott GC där den nordiska finalen av BMW Golf Ex-
perience avgörs, berättar Max Kalbfell, Brand Director 
Manager i Norden för BMW Group.

 

volvo visar vägen
Årets stora idrottshändelse är fotbolls-VM i Ryssland och 
Volvo Cars är officiell partner till Svenska Fotbollförbun-
det. Jonas Eriksson, Manager Brand Activation & Partner-
ship vid Volvo Car Sverige: -Vi är väldigt förväntansfulla 
inför VM där vi både hoppas på fina svenska fotbollsfram-
gångar och bra exponering tillsammans med herrlands-
laget.

det bästa hade väl varit om Zlatan ibrahimovic hade 
gjort comeback, i en volvo?
– Ja, haha. Man vet aldrig vad som händer, vi gjorde ju 
en lyckad kampanj i samband med fotbolls-EM 2016 där 
han bland annat körde hem med sin familj till Sverige i 
Nya Volvo V90.

 I sommar kommer även Volvo Ocean Race, AB Volvo 
och Volvo Cars eget globala event, hem till Göteborg där 
företaget har sitt huvudkontor.

– Det är roligt att få visa upp för alla Volvos medansva-
riga vilken fantastisk varumärkesplattform Volvo Ocean 
Race är och samtidigt visa upp mer av Volvo Cars verk-
samhet för media, våra partners, underleverantörer och 
kunder. En del kunder flyger till Göteborg bara för att få 
uppleva vår verksamhet här.

 Jonas Eriksson förklarar att Volvo Cars engagemang 
inom idrotten grundar sig i ett genuint intresse för män-
niskors välbefinnande och att företaget delar idrottens vär-
deringar med aktiv livsstil, hälsa, mångfald och integra-
tion.

– Under Göteborgsvarvet är Volvo partner, och som en 
stor arbetsgivare i staden aktiverar vi våra anställda och vi-
sar upp produkter. Volvo Cars är partner till Vasaloppets 
sommartävlingar där vi visar upp våra produkter. Vi har 
ett eget Volvo-spår där vi filmar deltagarna och när täv-
lingarna är över får de sin egen hyllningsfilm som de kan 
dela i sociala medier.

 Varje år arrangeras Volvo World Golf Challenge där Vol-
vohandlare bygger relation med sina kunder.

kia motors är officiell partner för årets största event fot-
bolls-VM, vilket kommer uppmärksammas i Kias sociala 
kanaler med tävlingar och aktiviteter.

– Våra följare har tävlat om att få bära ut matchbollen i 
matchen mot Tyskland. Vi anordnar bioevent under VM 
med provkörningar av bilar, säger Mikaela Bäckius, Mar-
keting Project Manager vid Kia Motors Sweden AB.

– Vi sponsrar även svensk barn-och ungdomsfotboll för 
att fler ska få känna glädjen i lekfull lagsport. Samtidigt 
får återförsäljarna chansen att möta presumtiva kunder 
utanför bilhallarna.

 
volkswagen är partner till ligorna Allsvenskan och Supe-
rettan. Dessutom finns lokala avtal mellan återförsäljare 
och alla klubbar i Allsvenskan och de flesta i Superettan.

– I år gör vi ett event utanför alla allsvenska arenor med 
Skilltwins som utmanar publiken i panna game och visar 
sina bollkonster. Färre personer besöker bilhandlarna idag 
och många väljer bort linjär TV, så genom att finnas med 
på evenemang bygger vi kännedom och preferens för va-
rumärket och våra produkter, berättar Alexander Dahlin, 
ansvarig för sponsring & event vid Volkswagen personbilar.

 När det gäller andra evenemang samarbetar VW även 
med Nordea Masters där de anordnar bilutställning och 
gratis shuttleservice med Über, ridsportsklassikern Fal-
sterbo Horse Show och är lokalt partner till Gothia Cup.

 text: pIerre eklund

Bilmärkenas eventsommar

F

Nästan varje större idrottsevene-
mang i Sverige har ett bilmärke  
som partner. Sport & Affärer  
har tittat närmare på hur olika  
bilmärken aktiverar sig under  
sommarens idrottsevenemang.

Bilmärkena bygger och vårdar relationer genom att synas på idrottsevenemang och aktivera målgruppen.

audi aG

Audi quattro Cup

BMW Group

Asics Stockholm Marathon och Vårruset.

 

Kia Motors

Fotbolls-VM, lokala fotbollsklubbar med barn och 
ungdomsfotboll och Kia Fjällmaraton i Årefjällen.

 

Mercedes-Benz

SkiStar Swedish Open

 

Suzuki

O-Ringen

toyota

Special Olympics Games, fotbolls-VM för 
funktionsnedsatta och Start Your Impossible Camp. 
Lokalt är Toyota Center Göteborg partner till  
Partille Cup.

 Volkswagen

SEF, Allsvenskan, Superettan, Gothia Cup,  
Nordea Master, Falsterbo Horse Show och team  
i FIA World Rallycross Championship.

Volvo Cars

VOR, Göteborgsvarvet, Tjolöholm Classic Motor, Cykel-/
UltraVasan, SVFF, Volvo World Golf Challenge.

SOMrIGa PartNerSKaP Med HäStKrafter 
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Att SJ bidrog med ett specialtåg 
till svenska fotbollslandslaget inför 
deras VM-genrep på ullevi den 9 
juni var ingen tillfällighet. under 
flera år har idrottens trogne rese-
partner erbjudit specialanpassade 
tågresor till olika event i sam arbete 
med idrottsförbund, klubbar, 
eventarrangörer och supporter-
föreningar.

under vm 1958 tog det svenska fotbolls-
landslaget tåget till Stockholm efter att ha 
besegrat Västtyskland i semifinalen på Ul-
levi. 60 år senare var det dags för fotbolls-
landslaget att återigen ta tåget, fast i mot-
satt riktning. Inför träningslandskampen 
mot Peru på Ullevi reste landslaget med 
SJ:s specialtåg från Stockholm till Göte-
borg.

– Det var ett vanligt tåg med specialvag-
nar för landslaget, men själva sittplatserna 
var exakt likadana som för vanliga resenä-

rer. Vid perrongen i Göteborg hade vi ar-
rangerat ett litet välkomnande där vi sam-
tidigt lyfte fram den personal som hade 
arbetat på tåget, förklarar Mattias Tap-
pert, ansvarig för kommersiella samarbe-
ten på SJ.

– Det var faktiskt landslagets eget förslag 
att ta tåget till Göteborg och resa hållbart. 
Samtidigt som ett sådant här samarbete 
ger ett visst medialt intresse visar det ock-
så att tåg som färdmedel passar alla idrot-
tare, från bredd till elit.

när sj går in i ett nytt samarbete är de-
ras primära fokus att vara en resepartner, 
vilket generellt innebär direktförsäljning 
av tågbiljetter samt varumärkesdrivande 
aktiviteter för deltagare, supportrar och 
kunder.

– Syftet är att tillföra något och hur vi gör 
det varierar mellan idrotter, event och för-

bund. I vårt samarbete med Svenska Fot-
bollförbundet hjälper vi både förbundsfolk 
och aktiva med resor, är partner till Dam-
allsvenskan och olika projekt som Fotbolls-
föräldrar och Heja mamma. Vi arrangerar 
supporterresor både till landskamper på 
Friends Arena och för supportrar på väg 
till bortamatcher i Allsvenskan.

nyligen gick ett tåg till Göteborgsvar-
vet där den tidskrävande processen med 
att dela ut nummerlappar till deltagarna 
gjordes ombort under resan. Under vin-
terns världscuptävlingar i skidskytte i 
Östersund satte SJ in en specialvagn till 
Svenska Skidskytteförbundet och deras 
partners som tog tåget från Stockholm till 
Östersund.

– Ett perfekt sätt att kombinera möten 
och umgänge med transport. Dessutom 
aktiverade vi oss på plats. Vår ambition är 

att göra ett liknande upplägg till alpina VM 
i Åre och skidskytte-VM i Östersund 2019 
som vi har samarbetsavtal med.

 
Förmånliga priser
SJ har också ett partnerskap med RF där 
aktiva i specialidrottsförbunden får för-
månliga priser på tågresor. Även deltagare 
vid flera stora motions-
lopp får specialerbju-
danden på tågbiljetter 
i samband med anmäl-
ning. Mattias Tappert 
ser flera fördelar.

– Idrotten finns, pre-
cis som SJ, över hela 
landet och vi får därmed 
bra geografisk spridning 
på vårt partnerskap. Idrottsrörelsen är en 
stor kund till oss, och är vi en bra partner 
är chansen stor att samma människor väl-
jer SJ när de ska resa i andra sammanhang.

sedan flera år har SJ ett samarbete med 
Svenska Basketbollförbundet och Svens-
ka Handbollförbundet. Under handbolls-
EM 2016 reste flera damlandslag tåg mel-
lan värdstäderna. Samma år blev SJ den 
första huvudsponsorn till SJ Basketligan 
Special som är en nationell liga för bas-
ketspelare med intellektuella funktionsva-
riationer.

– Här kan vi hjälpa utövarna med trans-
port och aktivitetsbidrag och göra det möj-
ligt för dem att spela matcher då det är 
långa avstånd mellan lagen. Det är ett jätte-
lyckat samarbete, berättar Mattias Tappert. 

text: pIerre eklund

Hoppa på eventtåget i sommar

förväntansfulla deltagare på väg till Göteborgsvarvet i specialtåg.

sj:s specialtåg uppskattas av både supporterföreningar 
och klubbar.

Mattias tappert.

Var: Båstad.
deltagare: Världseliten 
på herrsidan.
Samarbetspartner: Padel Zenter
Hemsida: www.swedishpadelopen.se

den 24–29 juli anordnas swedish padel 
open i båstad, den svenska racketspor
tens huvudstad.
   padelsporten växer explosionsartat 
och en rad kända artist och idrotts
profiler står i kö som ambassadörer för 
sporten.  

Tävlingen är en del av 
World Padel Tour, världens 
officiella padeltour och det 
är första gången som en 
Open-tävling arrangeras i 
norra Europa.

Padelsporten har ham-
nat i starkt fokus de senaste åren. En viktig faktor är att 
en rad kända artist- och idrottsprofiler har tagit spor-
ten till sitt hjärta. Zlatan Ibrahimovic, Peter ”Foppa” 
Forsberg, Jonas Björkman, Måns Zelmerlöv, Max Martin, 
listan kan göras lång. Flera av dem kommer att finnas 
på plats i Båstad. Dessutom kommer de bästa spelarna i 
världen att delta i Swedish Padel Open.

– Vi kommer att ha en rad olika event som ska för-
gylla tillvaron, det blir uppvisningsmatcher med tennis-
spelare mot fotbollspelare och sådant. Eftersom sporten 
ändå är ny så kommer folk också få olika möjligheter att 
prova på, säger Urban Johansson Tournament Director, 
som tidigare haft samma befattning for tennistävlingar-
na i Båstad och Stockholm.

Padelsporten intar Båstad

Tävlingen ägs av bolaget Swedish Padel Open. Urban 
Johansson är vd och ordförande är Nicklas Person, en-
treprenör och bland annat vd i Add Pro.

– Vi har en stark organisation omkring oss med perso-
ner som Sofia Arvidsson, Linda Lehman, Micke Stark och 
Mats Larsson. Vi är ett mycket erfaret team som jag är 
stolt över, säger han.

Ett syfte är att skapa en mötesplats för innovativa 
företag och padelintresserade näringslivs- och sport-
profiler.

Just nu pågår också förhandlingar med en rad olika 
mediabolag om sändningar från turneringen.

– Vi märker att det finns ett stort intresse från tv-
bolagen att bevaka den för Sverige nya sporten, säger 
Urban Johansson.

Pehr Palm, vd för Event in Skåne är mycket nöjd att få 
padeln till Båstad.

– Ja, det är helt i linje med den starka rackettradition 
som finns där. Det är kul för hela Skåne att vara först, 
säger Pehr Palm.

text: håkan söderBerG 

worLd padeL  
tour open
24–29 JuLI, BÅStAD

förväntansfulla herrar från vänster: världsstjärnan fer-
nando ”Bela" Belasteguin”, zlatan Ibrahimovic, padelcenter, 
urban johansson, tournament director och hernán ”Bebe” 
auguste, Manager, world padel tour.

Motgångar, envishet,  
framsteg och stora segrar. 
Allt ger energi, på din arena. 
Det är sällan enkelt. Att göra den perfekta kickflipen, att disputera 
inom visualiseringsteknik, att vinna ett glimrande guld, att ta en 
banbrytande innovation ut på marknaden, att bli seedad som etta, 
att få en genial idé att bli verklighet. Allt kräver kunskap, envishet 
och en aldrig sinande tro på att lyckas. 

I dag har 158 520 människor och 14 500 företag valt att leva, 
växa och utvecklas i Linköping, för att förverkliga sina drömmar 
och nå sina mål. Därför skapar vi arenor för allt från vardags motion 
till elitidrott, från kreativt skapande till forskning i världsklass, 
från motgångar till seger – arenor för allt som ger energi.

linkoping.se
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Nu stundar VM-fest och nya utmaningar
När det här skrivs så har VM-
truppen tagits ut och är sam-
lad för att förbereda sig för 
VM i Ryssland. Som ordföran-
de för Svenska Fotbollförbun-
det gläds jag varje dag över att 
vi faktiskt är med!

E
tt faktum när vi kvalade in är att så många fot-
bollsledare och spelare är delaktiga i denna 
bragd. Föräldrar som skjutsat till träningar, den 
första ledaren som skapade trivsel och glädje 

ofta i en av våra breddklubbar, till elitklubbens tränare 
där talangen förädlades och nu till våra olika landslagsle-
dare som finslipat, förädlat och gjort fina fotbollsspelare 
till ett framgångsrikt landslag! Det hade inte varit lika ro-
ligt om vi missat ett tredje raka världsmästerskap för våra 
herrar - så tack Janne Andersson, Peter Wettergren och 
hela gänget!

VM-spel är viktigt som rekryteringsbas. Förebilder ska-
pas och det ger uppmärksamhet. Men också en fantas-
tisk inkomstmöjlighet för svensk fotboll. Pengar som kom-
mer från FIFA:s tv-avtal, publikintäkter och övrig reklam 
som fördelas bland annat till deltagande nationer. Vi är 
garanterade en summa för att ha kvalat in, vilket ska täcka 
våra omkostnader för deltagandet (bl.a. resor, läger, ho-
tell, traktamenten, spelar- och ledarersättningar, matcher, 
konferenser och pressfaciliteter mm).

 
det netto som blir kvar, normalt 15-25 miljoner kronor, 
blir ett överskott som går till definierade utvecklings-
projekt. Det kan vara nya spelar-tränarutbildningar, 
anläggningar, utökat distriktsbidrag, domarutveckling, 
Nationella Fotbollsutbildare, futsal, föreningsutveckling, 
mångfalds- och jämställdhetsprojekt – det blir de utveck-
lingsprojekt vi anser oss behöva prioritera. Pengarna ska 
skapa förutsättningar för bättre fotboll på och vid sidan 
av planen.

 Ingen ägare eller ägarkonstellation styr över pengarna, 
utan vi beslutar om det tillsammans. Hade vi inte kvalat in 
hade varken spelarbonusar fallit ut eller utvecklingspengar 
kommit till oss. ALLA gånger väljer vi att kvala in, fördela 
överskottet klokt mellan olika poster. Och våra ledare och 
spelare är solidariska med vårt synsätt. 

Historiskt har dessa mästerskapsöverskott bland annat 
gett oss möjlighet till ett elitprojekt 2006-2010. 60 miljo-
ner kronor satsades och införde helt nya spelar- och trä-
narutbildningar, utvecklingsprojekt för våra ungdomar, 
vilket la grunden till de framgångar vi haft inte minst med 
Ungdomslandslagen, U21 herrar vann EM 2015, kvalade 
in till 2017 och har startat kvalet till EM 2019 bra, P17 
har vunnit VM-brons,  VM-brons och EM-brons för Dam-
landslaget samt F19 som vunnit EM två gånger, 2012 
och 2015.

Parallellt har vi skapat dubbelt så många regionala ut-
bildare, numera så kallade Nationella fotbollsutbildare 
(NaFu), nya och fler läger, futsalsatsning och så vidare. 
Spelarutbildningen är i fokus de närmaste åren, liksom att 
stärka damfotbollens spelare i åldern 15-23 år i ett särskilt 
projekt tillsammans med våra elitföreningar på damsidan.

besluten  tar vi tillsammans och det är en framgångs-
modell. Våra viktiga nationella mötesplatser är viktiga 
framtidssamtal: ordförandekonferenser, Rikskonferen-
ser, Representantskap, massor av olika kommitté- och 
styrelsemöten, regionala distriktsmöten. Där arbetar, 
diskuterar, informerar och formar vi våra framtids-
satsningar. Vi vet vad som är på gång och engagerade 
kamrater i föreningar och distrikt är de i förbundet som 
har informationsansvar i första hand. Att sedan vår idrott 
är intressant och har en bäring på många människors 
vardag är bra och glädjande. Våra ambitioner att verka 
för ett bättre Sverige håller oss på tårna.

Sedan en tid samarbetar vi med Civil Right Defenders. 
Fotbollen är världsomspännande och vi hamnar ibland i 
situationer där vi behöver stöd och vägledning. Civil Right 
Defenders guidar oss inför VM om hur situationen är i 
Ryssland. Vi kan genom det förstå mer och också påver-
ka i de miljöer vi hamnar i. Varken de eller andra tror på 

en svensk bojkott skulle ändra på förhållanden i och runt 
Ryssland. Vi deltar alltid såvida inte FN, Regeringen el-
ler våra egna internationella fotbollsorganisationer fattar 
andra beslut.

när det gäller vm i Qatar, arrangör 2022, så har vi upp-
vaktat FIFA och tillsammans med våra nordiska kollegor 
framfört skarp kritik mot levnads- och arbetsvillkor för 
de som jobbar med VM-arenorna. Vi har besökt Qatar 
tillsammans med Byggnadsarbetareförbundet och det 
har haft betydelse för utvecklingen där. Vi har skrivit en 
överenskommelse med RF, LO och flera andra fackliga 
förbund om hur företrädare för svensk idrott bör agera 
för att rikta tydligt fokus på frågor kopplat till mänskliga 
rättigheter när arrangörer för internationella tävlingar 
utses. Delta och påverka på olika sätt är en bättre modell 
än bojkott. Vi har också i direkta samtal med byggnadsar-
betare i Qatar fått klara besked: - Kom hit! Spela match-
er. Tryck på myndigheterna. Uppträd korrekt, stå upp för 
er syn på mänskliga rättigheter och sportsmanship så kan 
fotbollen medverka till bättre villkor. 

vi (och andra idrotter) har utmaningar: 
– Många slutar för tidigt, det förekommer en viss resultat-
hets och utslagning i allt för unga år. Vi har för få kvinn-
liga ledare, föreningar får slås ihop eller lag läggas ned när 
folk byter landsbygd mot storstad. Våra föreningar gjorde 
ett enormt arbete när det kom många ensamkommande 
flyktingar hit 2015 som nu ska slussas in i ordinarie verk-
samhet. Vi ska arbeta aktivt för att flickor som idag inte når 
fotbollen ska kunna göra det oavsett religion. En uppen-
bar framgångsfaktor är om våra föreningar som bedriver 
barn- och ungdomsfotboll kan ha en dedikerad kanslire-
surs. Detta underlättar för alla ideella ledare både på och 
utanför planen. Min förhoppning är att beslutsfattare i stat 
och kommun tillsammans med svensk idrott ska kunna 
göra en stor satsning under kommande år på detta områ-
de. Detta skulle ge föreningsutveckling – annars finns risk 
för föreningsavveckling!

Vi gör en rad saker för att försöka behålla och öka anta-
let unga spelare, några exempel: 2019 ska vi testa nya spel-
former. I unga år spelar vi på mindre yta med färre spelare 
för att få glädje och stimulans. 3-3, 5-5, 7-7, 9-9 blir också 
möjligt framöver innan det blir 11 mot 11.

Vi har en gemensam spelarutbildning där vi utökar an-
talet Nationella fotbollsutbildare (NAFU) som ska hjälpa 
distrikten att utbilda fler ledare. Vi har en ny utbildning 
i Fotbollens spela, lek och lär. All utbildning vilar helt på 
FN:s barnkonvention och med tre åldersgrupper: upp till 
12 år är det fokus på lek, 12-16 förberedande för eventu-
ell satsning och från 16 ska alla som vill, spela fotboll med 

kunskap och på den nivå man valt. Vi vill att de som vill 
ska nå högsta elit och landslaget och ha samma chans på 
vägen! Sedan ska det förstås finnas stimulans för alla öv-
riga att delta med ett livslångt engagemang till gagn för vår 
idrott, för individ och samhälle!

Parallellt sjösätter vi ett ledarrekryteringsprogram,  
+10 000, där vi ska rekrytera 10 000 nya kvinnor ledare. 
Det låter mycket, men är målet fram till 2022. Detta pro-
gram ger fler kvinnor till fotbollen, men också verktyg för 
ledarrekrytering som är ett prioriterat område.

svensk fotboll satsar hårt på damfotbollen och är bland 
de ledande i världen på området. Damfotbollen som är 
under mycket positiv utveckling har ännu inte så stora 
ekonomiska resurser som genereras inom herrfotbollen. 
Det märks inte minst när vi kvalar in till mästerskap. Vid 
EM i Holland fick vi och övriga deltagare en bättre sum-
ma av UEFA än tidigare som nästan täckte våra utgifter. 
Men det är stor skillnad jämfört med VM i Ryssland.

Det är samma när vi arrangerar landskamper; intäkterna 
är betydligt högre på herrsidan än damsidan. Det kom-
mer dock att bli, successivt, bättre kommersiella avtal, tv-
avtal och publikintäkter. UEFA och FIFA har numera ett 
bättre fokus och kommer att tydligare exponera och sälja 
damfotbollen. Men vi har tagit ett strategiskt taget beslut: 
vi ska satsa på damfotbollen och det så mycket vi kan.

spelmarknaden omregleras i sverige, och det är på ti-
den. Att utlandsbaserade spelföretag under lång tid fått 
härja fritt utan tillstånd och utanför ansvariga myndig-
heters kontroll är upprörande. Det är välkommet att vi 
i framtiden kan känna oss trygga med att aktörerna på 
spelmarknaden också följer de regler, och krav på an-
svarstagande, som gäller. Omregleringen innebär för-
ändringar för Svenska Spel, bolaget behöver omorgani-
seras och anpassas till nya förhållanden. Fotbollen och 
Svenska Spel har samarbetat sedan 1930-talet – och vi är 
mycket glada att kunna konstatera att vårt partnerskap 
fortsätter även på den nya licensmarknaden. 

nu åker vi till vm efter att ha kommit före Holland i kva-
let, slagit ut Italien i play-off, besegrat Frankrike och eu-
ropamästarna Portugal. Tusan vet om vi inte kommer till 
Ryssland som  favoriter med den meritlistan! Dessutom 
har vi varje gång Italien INTE varit med i VM alltid vun-
nit VM-silver. Ja, enda gången de inte varit med innan 
2018 var i Sverige 1958. 

Hur det än går så njut av en stundande fotbollsfest av 
sällan skådat slag!

text: karl-erIk nIlsson,

 ordförande svenska fotBollförBundet

svenska fottbollförbundets ordförande karl-erik nilsson vid prisutdelningen efter finalen i svenska cupen mellan dIf och Mff i maj.
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Fotbollens marknadschef om status och strategier

DHL och Svensk Elitfotboll 
har skrivit färskt avtal

Damfotbollen stärkt  
av nytt sponsoravtal

när mikael jiffer gav ut boken ”spon
sorship – a way of communicating” 
– pekade den färdriktning för spons
ringens kommande framgångsresa på 
2000talet. efter år vid bordet som 
rådgivare klev han över till rättighets
innehavarsidan hos svenska Fotboll
förbundet. 

vilka är de stora förändringar som gjorts  
på svenska Fotbollförbundet inom mark
nadsområdet?

– När jag började för tre år sedan hade det påbörjats ett 
arbete som syftade till att uppdatera förbundets alla 
övergripande strategier. Mitt första uppdrag blev att se 
över varumärkesstrategin, evenemangsstrategin och 
den kommersiella strategin. Det var logiskt att börja 
med varumärkesstrategin.

hur har det utvecklat rättigheterna?
– En insikt var att varumärkena ska återspegla att 
landslagen spelar för hela Sverige.

– Vi har helt enkelt brutit upp varumärkesstrukturen 
och gått från en symbol för hela SvFF till sju olika tyd-
liga varumärken. Runt varumärket SvFF, som är moder-
skeppet, har vi sedan byggt upp egna varumärken kring 
”Utbildning och Utveckling”, ”Dam- och Herrlands- 
lagen”, ”Futsal”, ”Svenska Cupen” och ”Supporter-
klubben”. 

– Vi har också mångfaldsinitiativet ”Alla är olika – 
olika är bra” som handlar om vårt värdegrundsarbete 
som omfattar demokrati, jämställdhet och integration.

– Numera har vi tre kategorier, "Officiella leveran-
törer", "Officiella Partners" och "Nationella Partners". 
Våra partners kan beroende på hur mycket de investe-
rar plocka delar från respektive varumärke och få  
precis vad de behöver och inte färdiga paket med saker 
de inte vill ha. 

vad efterfrågar era partners? 
– Content (sv. innehåll). Vi befinner oss i en ny era och 

behovet av rörligt innehåll kommer från i princip alla 
partners. Samtidigt är vårt mångfaldsarbete viktigt för 
många. Intresset för räckvidden ut i fotbollsrörelsen 
har också blivit mer påtagligt senare år.

hur mycket genererar förbundet i  
marknadsintäkter?

– Det ligger på i storleksordningen 150 mkr per år i 
marknadsintäkter. Utöver det tillkommer TV-intäkter, 
publikintäkter och merchandise. Vi har några andra 
mindre intäktsströmmar på marknadssidan som exem-
pelvis digitala intäkter. Vår bedömning är att digitala 
intäkter har en stor utvecklingspotential.

hur stor betydelse har vmavancemanget 
intäktsmässigt?

– Direkta extra intäkter kommer primärt från bonusar 
från FIFA och partners, fler matcher, extra köp i våra di-
gitala kanaler samt ett par nya partners. Samtidigt ökar 
också kostnaderna och nettokalkylen för marknadsin-
täkterna är en mindre direkt ökning än vad man kanske 
tror av VM-avancemanget. 

– Indirekta intäkter hittar vi bland annat genom att 
det öppnas dörrar för dialog med nya potentiella part-
ners när engagemanget är så stort. När 18 av våra part-
ners gör nationella kampanjer kring VM är det många 
företag som får upp ögonen för möjligheterna med 
svensk fotboll.

hur ser du på den kommersiella potentialen 
i damfotboll?

– Jag tycker att det finns en mycket bra kommersi-
ell potential i damfotboll. Titta bara på den kampanj, 
#IdittNamn, vi gjorde tillsammans med Adidas vid lan-
seringen av damlandslagets nya landslagströja. Den är 
uppe i en global räckvidd på över 2,5 miljarder

– Det vi behöver göra är att identifiera nycklar som 
kan snabba på den kommersiella utvecklingen för dam-
fotboll. Det innebär att sluta jämföra den kommersiella 
potentialen med nyckeltal som vi använder i herrfotbol-
len. Det gäller att hitta de värden som lyfter värdet av 
damfotbollen som egen företeelse, avslutar Mikael Jiffer. 

text: johan thorén

dhL express och svensk elitfotboll har 
skrivit ett avtal som innebär att det 
internationella storbolaget blir official 
Logistic partner till svensk  
elitfotboll.
   ett avtal som på sikt kan medverka 
till att allsvenskan och super ettan kan 
behålla de talangfulla spelarna ytterli
gare några år.

mats engqvist, generalsekreterare i Svensk 
Elitfotboll är påtagligt nöjd med det nya avtalet.

– Det är nytt och glädjande att 
vi får en så tung internationell 
aktör att intressera sig för svensk 
elitfotboll. Det kommer att ha så 
stor betydelse för framtiden.

Det treåriga avtalet är inte 
ett avtal om transporter hit eller 
dit som man kanske kan förledas 
att tro.

– Det handlar om ett rakt spon-
sor- och rättighetsavtal. Så det är ingen affärsuppgörel-
se om att det ska levereras paket eller något sådant.

Talanger i all ära men enligt Mats Enqvist är det två 
saker som avgör svensk fotbolls framtid.

– Det är supportrarna och sponsorerna.  Har vi inte dem 
så har talangerna ingenstans att ta vägen. Idag tycker jag att 
vi har en relation till både supportrar och sponsorer som blir 
allt starkare, säger Mats Enquist.

Just möjligheten att kunna behålla unga spelare i 
Sverige kan bli en viktig konsekvens av det avtal som 
nu ingås.

– Har vi inte råd att behålla ungdomar så försvinner 
de till någon annan liga. Det spelar ingen roll att mycket 
statistik visar att ungdomar bör vänta några år innan de 
går till andra ligor för det är svårt att nå fram med den 
informationen. Det är många unga spelare som sticker 
idag utan att ens ha erfarenhet av spel i allsvenskan. 
Med den här typen av sponsorskap så tror jag att vi kan 
rädda ett antal fler spelare kvar i våra ligor, i alla fall yt-
terligare några år.

dhL express är också nöjda med det nya treårs-
avtalet.

– Vi är ett företag, där våra 
olika enheter över hela världen 
har engagerat sig för fotboll i 
olika länder och nu tycker vi att 
det är spännande att kunna vara 
med också i svensk elitfotboll, 
både allsvenskan och Superettan. 
Fotboll är ju en sport som står 
för snabbhet, passion, laganda 
och en vilja att vinna och det är ju sådant vi också kan 
skriva under på, säger Ann Berglund, kommunikations-
chef på DHL.

mats enquist menar att det ser bra ut för svensk 
fotbolls framtid.

– Jag vågar inte säga för mycket men vi för spännan-
de diskussioner med andra aktörer också. Det ser helt 
enkelt ljust ut just nu, säger han.
 

text: håkan söderBerG

Mikael jiffer är marknadschef på svenska fotbollförbundet.

Mats engqvist, ge-
neralsekreterare 
 i svensk elitfotboll.

ann Berglund, dhl.

Bakgrund: Rådgivare i sponsringsfrågor de 
senaste 20 åren, innan dess PR och Reklam.

titel: Marknads- & Försäljningschef

Utbildning: RMI-Berghs och diverse 
managementutbildningar genom åren

Bor: Stockholm

Ålder: 50+

familj: Fru Anna och tre barn från 11–17; Johanna, 
Sebastian och Emelie

Intressen: Familj, resor, fotboll, skidor, resor och 
tycker om att läsa när jag hinner

favoritevenemang: Fullsatt fotbollsmatch

favoritarena: Friends Arena 

 SVff:S SPONSOrer
Huvudsponsor: Svenska Spel

Materiallleverantör: Adidas

Nationella partners: Coca-Cola, 
Folksam, ICA, Intersport, Scandic, 
Sportbladet, Swedbank, Volvo.

faKta: MIKaeL JIffer  

svenska spel fortsätter att sponsra 
elitfotboll dam (eFd) och förlänger  
och förstärker avtalet om huvudspon
sorskapet. det nya samarbetet är värt 
145 miljoner kronor, en ökning med 
drygt 60 procent jämfört med nuvaran
de avtal. samarbetet gäller från nu till  
och med 2023.

– Genom vår satsning säkrar vi en fortsatt positiv ut-
veckling för svensk damfotboll, samtidigt som vi säkrar 
långsiktiga värden för Svenska Spel. Jag är stolt över att 
Svenska Spel nu kan fortsätta som exklusiv huvudspon-
sor för Elitfotboll Dam ytterligare sex år, säger Lennart 
Käll, vd på Svenska Spel.

svenska spel har haft ett samarbete och partner-
skap med svensk fotboll sedan 1934 och det nuvarande 
samarbetsavtalet med EFD tecknades 2014. Värdet på 

det nya avtalet med EFD ökar med drygt 60 procent, 
från 90 miljoner kronor till 145 miljoner kronor för hela 
avtalstiden.

– Historiskt! Det är det enskilt största avtalet för svensk 
damelitfotboll någonsin på 145 miljoner kronor. Genom 
förlängning av avtalet, samt en extra satsning på dam-
fotbollen, med Svenska Spel har vi lyckats skapa bättre 
förutsättningar för klubbarna i Damallsvenskan och 
Elitettan. På både kort och lång sikt, säger Annika Grälls, 
ordförande Elitfotboll Dam.

Samarbetet mellan Svenska Spel och EFD möjliggör 
bland annat följande inom damfotbollen:

• Certifiering av spelar- och ledarutveckling
• Stärka och utveckla klubbarnas organisationer
• Svenska Spel F-19-serien
• Utökad satsning på Damallsvenskan TV
• Fortsätta driva frågor om jämställdhet och lika villkor
• Utökade insatser för att motverka matchfixning och 
utbildning för att motverka spelproblem

nöjda partners representerade av från vänster lennart käll, svenska spel, annika Grälls och linda wijkström, elitfotboll 
dam samt erik strand, svenska spel.
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22 SPOrt & affärer I BraSILIeN

olen steker skoningslöst. Luftfuktigheten gör 
att svetten rinner efter minsta ansträngning. 
Den inhägnade kommunala fotbollsplanen 
är sliten. Högt, tovigt gräs breder ut sig mot 
stängslet. Den största delen av planen är inte 

ens gräsbevuxen.

ur högtalarna strömmar passande nog Elton Johns klas-
siker ”Sacrifice”. Texten handlar om värdet av uppoff-
ringar i livet. Det är här tonåringar som växer upp i den 
omkringliggande kåkstäderna, favelorna, bokstavligt ta-
lat får en spark i baken för att komma vidare i livet.

Favelorna, oftast uppförda på sluttningar kring stor-
städerna, har växt sig allt större sedan inflyttningen från 
landsorten tog fart i mitten av 1900-talet då fotbollen på 
allvar kopplade grepp om den brasilianska folksjälen.

Det är inte ovanligt att det ryms en mindre svensk stad 
i all bråte av sten och brädor.

Favelan och dess omgivningar utgör inte heller någon 
ovanlig uppväxtmiljö för unga pojkar som drömmer om 
en karriär i Europa.

En av dem är Jefferson Bahia Tim. Han är 18 år och bär 
en Manchester Citytröja med namnet Gabriel Jesus och 
nummer 33 på ryggen.

– Jag vill också spela på Etihad, säger han och rodnar 
lätt.

Förra året bröt han foten. Då ville storklubben Flamen-

go inte ha honom längre.
– Klubbarna har inget tålamod. De vill tjäna pengar. De 

bästa pojkarna säljs till akademier i Europa, men många 
sparkas tidigt ut. Gallringen sker för tidigt. Det hotar åter-
växten, säger Jair, född som Jair Ventura Filho på juldagen 
1944 i Caxias i den södra landsändan och blåser i pipan.

 
men innan träningen ska börja utbryter palaver. En kille 
med stort, krulligt och blonderat hår börjar skrika. Det är 
förbluffande kraft i orden. Salvorna snärtar som en kät-
ting över bröstet. Smockan hänger i luften.

Den mjuka portugisiskan med sina runda diftonger blir 
plötsligt hatisk och hård. På bara några sekunder föränd-
ras stämningen totalt.

Det är i denna stund inte svårt att ana att det i den här 
kringliggande miljön kan vara lättare att plocka upp en 
pistol än en penna.

Jair bara skakar på huvudet. Killen blir bortmotad och 
får inte vara med på träningen.

Han går runt planen och skriker. Demonstrativt, varv 
efter varv, som en äggsjuk höna. Vid ett tillfälle tjongar han 
ut en boll högt över stängslet. Den studsar vidare över kor-
rugerade plåttak. Han stirrar på oss med hatisk blick. Om 
blickar kunde mörda.

Efter en lugn uppvärmning sätter Jair igång tvåmåls-
spelet. 

Den gamle högeryttern – som tryfferade VM-triumfen 

1970 genom att näta i samtliga sju matcher, vilket gör ho-
nom unik i VM-historien – agerar domare.

Han rör sig ekonomiskt i värmen. Endast ett tränat öga 
kan skönja de muskler som gjorde honom så explosiv när 
hela världen tittade på för 50 år sedan och Bobby Moore 
hamnade på efterkälken i Guadalajara.

– Jag kan inte klaga även om de flesta på min tid inte 
tjänade sådana fantasisummor som killarna gör i dag, sä-
ger 73-åringen som prövade lyckan i Olympique Marseille 
och även spelade klubbfotboll i Venezuela och i Bolivia.

Det smäller i närkamperna. Spelet framförs i makligt 
tempo, men så plötsligt exploderar det. Den individuella 
tekniska kvaliteten är hög, men samspelet sämre. Inte säl-
lan kommer fula efterslängar och halsbrytande tacklingar. 
Men ingen gnäller. Ingen ligger kvar på marken.

Några enstaka betraktare kommer ut från den intillig-
gande favelan på höjden. Vi blir ombedda att inte gå och 
ställa oss på den sidan av planen. ”Ni har ju klockor på 
er”. Uppmaningen är en påminnelse om den tuffa varda-
gen i Brasilien.

 
jefferson bahia tim ger prov på sin kraftfulla, explosiva 
spelstil. Han har under skadeuppehållet kört styrketrä-
ning. Men frågan är om mittfältaren inte lagt på sig lite 
väl mycket muskler? Hans ryck och genombrott varar 
inte mer än några sekunder. Förlorar han bollen ger han 
upp alltför lättvindigt. Den svagheten har inte synts på 

SAMPAIO. Han formade nätet till en strut bakom Englands målvakt Gordon Banks i  
mexikanska Guadalajara 1970. 48 år senare står Jairzinho, ensam i världs fotbollen  
om att göra mål i samtliga matcher under ett VM, på en knappt gräsbevuxen jord- 
plan i en förort norr om Rio de Janeiro. Grabbar på glid spelar boll.
   – Jag vill betala tillbaka lite för den chans jag fick i livet, säger han.

s
jairzinho idag . . .  

Fotboll i favelan
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de korta filmklipp som lagts ut på You Tube, dagens stora 
marknadsförningskanal för ännu oupptäckta talanger.

– Det var ovant att spela med en massa nya spelare i 
dag. Jag tyckte inte att de förstod mina intentioner och 
passningar, säger han med nedslagen blick i en förklaring 
vi får översatt.

 En kvinnlig lärare i medelåldern följer träningen. Hon 
säger att hon märker förändring i uppmärksamhet och 
koncentration även i skolbänken.

– Men vissa kommer förstås aldrig till skolan. De börjar 
hjälpa till hemma för att få mat på bordet. De kanske har 
en pappa som har tre jobb och som inte bryr sig om utbild-
ning. För mig får de gärna komma hit och träna varenda 
dag. Det skänker kraft och gemenskap. Jag är medveten 
om att de flesta här aldrig kommer att studera vidare, sä-
ger lärarinnan och nickar bort mot de cirka 30-talet när-
varande.

 
träningen är över. Jair, eller Jairzinho, som artistnamnet 
lyder i dimunitivform, slår följe med ett par grabbar på 
väg ut. Det är uppenbart att han kommer med råd och i 
vissa fall förmaningar.

Att duscha efter träningen verkar inte aktuellt för nå-
gon av killarna.

Nu är de hungriga och på jakt efter käk.
När börjar skolan efter lunch?
– Vi får se om vi hinner, säger en kille i tandställning 

och ler brett.
 På väg ut från den nedslitna kommunala anläggning-

en passerar vi en inomhushall. Här spelas det futsal, eller 
”salongsfotboll”, som det hette ursprungligen innan den 
speciella formen av inomhusfotboll populariserades via 
export till Europa och den övriga världen.

 
några kvällar senare träffar vi Jair med fru på en lokal 
restaurang i Ipanema. 

 Själva bor paret i stadsdelen Leme, just öster om Copa-
cabana. Höjer Jair blicken tittar han från sin balkong upp 
mot Pao de Acucar, Sockertoppen, vars linbanor slung-
ar turister i tusental upp till toppen av den världskända 
Sockertoppen.

Lokalen på Zeca bar är fylld med fotbollsmemorabilia i 
form av väggmålningar både av Garrincha och Pelé samt 
lagfoton ur olika generationer av de fyra riolagen Flumine-
nese, Vasco da Gama, Botafogo och Flamengo. Oförglöm-
liga spelare som Rivelino, Dirceu, Zico och förstås Jair 
fladdrar förbi i minnenas skattkammare.

I den allmänna språkförbistring som råder konfronterad 
med den sjungande, oartikulerade form av portugisiska 
som talas här går det alltid att plocka poäng på omgiv-
ningen genom att pricka rätt i identifieringen av spelare.   

På en tv-skärm på väggen pågår ett debattprogram om 
fotboll. En av presentatörerna är Walter Casagrande, VM-
spelare i Mexiko 1986. Den store centerns hårburr har 
rätats ut och han ser ut att ha krympt från sina 191 centi-
meter som gjorde att han vann många luftdueller när det 
begav sig i straffområdet.

– Ähh, han är från Sau Paulo, säger en man med halm-
hatt avfärdande.

Medan andra besökare på krogen svalkar sig med en 
Caipirinha, drinken baserad på sockerrörsspriten Cachaca 
som Garrincha bokstavligen talat drunknade i, dricker Jair 
whisky on the rocks. Hans ögon lyser. Det är fredag kväll.

En trio börjar spela musik. Plötsligt reser sig Jair, grep-
par mikrofonen och börjar sjunga. Han vaggar rytmiskt i 
takt till en Bossa nova, musikstilen i 2/4-delstakt som ut-

gör en korsning av samba och jazz och som fick sitt stora 
uppsving på 50-talet som en social yttring.

Trottoaren utanför, där uppfällbara stolar och bord 
snabbt tagit plats fylls av spontandans. Fötter som flyt-
tar sig små, små steg i taget, runt, runt i cirklar och rum-
por som svajar.

Inte alla ungdomar som svettas och skrattar vet vem 
mannen som står för underhållningen är.

För en oförglömlig stund är alla livets utmaningar som 
bortblåsta.

– Ta mig till Europa, säger Jair halvt på skämt, halvt på 
allvar när han tre låtar senare sätter sig.

Brasilien och dess fotboll sjunger inte på sista versen än.

tvärs över bordet sitter janne olsson. För den äldre 
betraktaren med tillägget GAIS. 

För att undanröja sammanblandning med den samtida 
ytterbacken Janne Olsson, Åtvidaberg, som också gjorde 
blågula avtryck.

Janne från Kungshamn i Bohuslän blev rikskänd när 
han markerade bort Italiens storstjärna Luigi Riva i Mex-
iko-VM 1970. Bilderna på de bådas sammandrabbningar 
i Toluca fyllde tidningarna.

– Men det var oftast han som först tog tag i tröjan och 
drog, säger 74-åringen som efter karriären och jobbet som 
kemiingenjör bytte spår till fotbollsagentens. Nu är han 
i Sydamerika för 15:e vintern i rad – en resa han plägar 
börja i Argentinas huvudstad Buenos Aires och studier i 
klubbar som Boca Juniors, River Plate och Estudiantes, 
fem mil söder om storstaden. Sedan följer tre veckor i Rio 
de Janeiro med omnejd.

De exotiska intrycken blir dock allt färre:
– Världen blir allt mer likriktad. TV och internet gör 

att trender och nyheter förmedlas snabbt. Hemligheter-
na finns inte längre. Det går igen även på fotbollsplanen. 
Alla spelar i stort sett på samma sätt, säger Janne Olsson.

Fiskarsonen från västkusten levde högt på stark fysik 
som gav honom erkännande även i tyska Bundesliga där 
Stuttgart Kickers var klubbadressen. På Rios gator lufsar 
inte alltid vältränade människor fram.

– De äter alldeles för mycket socker, säger Janne som 
kan försvinna in i långtgående diskussioner med agentkol-
legan Carlos Alberto Carvalho, för övrigt svåger till Jair.

Carlos Alberto (inte den Carlos Alberto som gjorde 
4–1-målet i VM-finalen 1970 och som dog i en hjärtat-
tack 2016) spelade själv fem landskamper för Brasilien 
innan en knäskada försämrade karriären. Han deltog även 
I Pelés avskedsmatch 1977. När den passningssäkre mitt-
fältaren, både spelare och tränare i Botafogo, uttalar ”Pel-
lää” skulle han kunna prata om gud.

– Han kunde allt och var alltid generös på planen. Dock 
inte alltid utanför, säger han.

Med stöd av färska Champions League-bilder, som 
kommer till Brasilien sent på eftermiddagen, hävdar Jan-
ne Olsson att Lionel Messi är världens genom tiderna bäs-
te spelare.

Det är förstås som att svära i kyrkan där höfterna gung-
ar i sambatakt.

Carlos Alberto ler överseende: 
– Först måste han uträtta något i ett VM-slutspel. Hur 

många guld är det nu Pelé har – tre eller ... ?

janne olsson gjorde tre säsonger med Stuttgart Kick-
ers i Bundesliga och har alltid varit en vän av tysk fotboll. 
Men anar problem i Ryssland:

– De har gått igenom en generationsväxling, säger 
74-åringen på sitt årliga besök i Brasilien. 

Bohuslänningen, som blev Gais-Janne Olsson med hela 
svenska folket är en globetrotter och grå panter. När vi 
sammanstrålar på stranden i Ipanema har han just an-
länt till Rio efter tre veckor i Buenos Aires. Janne, som 
en gång upptäckte colombianen Radamel Falcao, jobbar 
ännu som agent.  

– I Argentina spelar man i ett högre tempo. Det har nog 
lite att göra med värmen i Brasilien. Diego Simeone har 
verkligen präglat Athletico Madrid med en alltid hög ar-
betsinsats. Brasilien och Argentina kan mycket väl mötas 
i en VM-final. Lionel Messi har varit nummer ett i världen 
i flera år nu. I mina ögon är han i klass med Maradona, 
säger Janne Olsson. 

Han väljer en annan europeisk utmanare än Tyskland: 
– Frankrike har ett väldigt starkt lag, säger Janne. Han 

vill att Sverige fortsätter på det kollektiva spåret.
– Vi ska spela på kontringar. Då kan vi bli farliga för vem 

som helst. Men det gäller att sätta defensiven, säger Janne.
Agentkollegan Carlos Alberto Carvalho håller naturligt-

vis tummarna för sitt Brasilien.
– Men det kan vara sista chansen till ett VM-guld för oss. 

Vi har ett åldrat lag. Halva startelvan är över 30 år. 
Och återväxten är heller inte vad den varit. Jag ser inte så 
många hungriga ungdomar längre, säger han.

text: jan Majlard  

två brons (1938, 1978), 

två silver (1950, 1998) och 

fem guld (1958, 1962, 1970, 1994 och 2002).

faKta: BraSILIeNS VM-faCIt  

jairzinho gör 3–1 i vM-finalen 1970 mot Italien på aztekastadion, Mexico 
city, inför 107 000 åskådare.

Glada miner på zeca Bar. agenterna janne olsson och carlos alberto carvalho i mitten.

jair ger goda råd åt ungt fotbollslöfte.

Klubbarna har inget tålamod. 
De vill tjäna pengar.  

De bästa pojkarna säljs till 
akademier i Europa, men  
många sparkas tidigt ut.  

jairZinho
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drÖMfONdeN

tydlig foppa-effekt i drömkampanj

tv och tidningar är sprängfyllda med spel- 
reklam. Förra året annonserade över 100 
aktörer i svenska medier. Under 2019 vän-
tas en omreglering av spelmarknaden där 
ATG vill ha en tydlig position.

– Vi vill stärka bilden av ATG som det 
schyssta spelbolaget och ATG Drömfond 
är en del av den strategin. Det är en platt-
form där vi kan samla alla våra engage-
mang, kommunicera våra sponsorskap och 
visa vårt samhällsengagemang, säger Ma-
ria Guggenberger, hållbarhetschef på ATG.

ingen dröm är för stor
Drömmar förenar många 
människor inom trav- 
och galoppsporten. Det 
är också en del i ATG:s 
mission för ”ett mer le-
vande Sverige”.

– Drömmar är centralt för oss. Vårt hu-
vudbudskap är ”Ingen dröm är för stor” 
som ligger till grund för ATG Drömfond. 
Det ger en kommunikativ plattform där vi 
kan kommunicera stora som små projekt 
med drömmar som fokus, säger Pontus 
Gille, sponsringsansvarig på ATG.

När grunden var 
lagd blev frågan vem 
som skulle ge attrak-
tionskraft till ATG 
Drömfond. Valet av 
ambassadör föll på 
trav- och hockeyprofi-
len Peter Forsberg.

– Vi sökte en folk-
kär profil och Fop-
pa var namnet som dök upp som första 
namn. Peter Forsberg är en av Sveriges 
mest folkkära personer, har ett intresse för 
samhällsfrågor och erfarenhet av liknan-
de ambassadörsuppdrag. Det är en per-
son som har fått kämpa för att uppfylla 
sina drömmar och som nu vill hjälpa an-
dra att få sina drömmar uppfyllda, säger 
Pontus Gille.

– Peter är även väletablerad inom trav-
sporten, vilket gjorde att kopplingen mel-
lan travet och Foppa inte behövde för-
klaras i kommunikationen. Det finns en 
tradition i att trav och hockeyspelare går 
hand i hand. Det är ett av skälen till att 
ATG är huvudsponsor för SHL.

Foppas perfekta matchning
Peter Forsberg tvekade inte på att ta am-
bassadörsrollen. Uppgiften var att tillsam-
mans med en jury utse fyra organisationer 

som gjort insatser för att motverka psykisk 
ohälsa och utanförskap med idrotten som 
grund. Nästa steg för var att dela ut en bo-
nuscheck på 100 000 kronor till den or-
ganisation som fick flest röster i en webb-
omröstning. 

– ATG Drömfond känns som en perfekt 
matchning för min del. Jag delar ATG:s 
syn på drömmarnas, gemenskapens och 
idrottens betydelse för att minska utanför-
skap i samhället och har alltid älskat trav. 
Att få vara med och hjälpa föreningar och 
organisationer som genom sin verksamhet 
bidrar till att medlemmarna mår bättre är 
helt fantastiskt. Engagemanget i svenskt 
föreningsliv är imponerande, säger Peter 
Forsberg.

 
engagemang bortom avtal
Samarbetet mellan ATG och Peter Fors-
berg omfattar rättigheter som att vara an-
siktet utåt för ATG Drömfond och sitta 
med i juryn. Peter har medverkat i reklam-
filmer med ATG:s reklamprofil Vinnie och 
besök hos organisationerna. Utöver det 
finns en dimension som bygger på per-
sonligt engagemang.

– Peter gillade idén med ATG Dröm-
fond från första början. Vi har en löpan-
de dialog där han får ta ställning till idéer 
som dyker upp. I julas kom idén upp om 
att dela ut julklappar till organisationerna. 
Då ställde Peter upp och skickade en jul-
hälsning utifrån hans egna intresse, säger 
Maria Guggenberger.

 
intern stolthet och kännedom
En generell framgångsfaktor för kampan-

jer är intern förankring. När ATG Dröm-
fond skulle lanseras fick alla medarbeta-
re på ATG ett inspelat telefonsamtal med 
Peter Forsberg där han bjöd in till en fru-
kost.

– Få kände till samarbetet och det blev 
en stor överraskningseffekt vid lansering-
en. Det märks att Peter har stor starqua-
lity. Vi ser därför till att arrangera något 
för personalen när han är på ATG-kon-
toret. Peter deltog bland annat på vår 
höstkickoff och berättade om sin resa och 
framgångarna med ATG Drömfond. Det 
stärkte stoltheten och kännedomen om 
kampanjen internt, säger Pontus Gille.

tillträde till tvsoffa
TV4 är den kanal som har rättigheten att 
sända trav och galopp i Sverige. I sam-
band med lanseringen den 10 juni bjöds 
Peter Forsberg in till morgonsoffan hos 
TV4 Nyhetsmorgon för att prata om ATG 
Drömfond.

– Även om ATG har ett samarbete med 
TV4 hade vi inte fått samma access till 
TV-soffor och redaktionella samman-
hang utan Peters starka varumärke. När 
vi lanserade kampanjsidan drömfond.se 
i samma veva hade vi 110 000 visningar 
på kort tid tack vare hans dragningskraft. 
Kampanjfilmerna har fått starka resultat 
i reklammätningar, berättar Maria Gug-
genberger.

värdefull uppmärksamhet lokalt
På det lokala planet har den tidigare 
NHL-stjärnan och OS-guldmedaljören 
fått en roll som dörröppnare och möjlig-
görare.

– Intresset har varit stort från lokalme-
dia vid Peters besök. Det har gett orga-
nisationerna stor uppmärksamhet. Varje 
organisation har också fått en egen film 
som har spridits och marknadsförts i egna 
kanaler. Två av organisationerna har blivit 
kontaktade av sina kommuner efter besö-
ken och flera har fått nya samarbetspart-
ners, säger Pontus Gille.

 
integrerat och långsiktigt
Nu har ATG Drömfond pågått ett år och 
erfarenheterna samlas upp för en ny om-
gång.

– Vi lyckades göra 
en integrerad kampanj 
som fått ihop produk-
ten, reklam, pr, digitalt, 
internkommunikation, 
sponsring, samhällsen-
gagemang och ett am-
bassadörskap. Det ska vi 
fortsätta utveckla och det finns en hel del 
idéer som i nuläget är hemliga. Klart är att 
ATG Drömfond och samarbetet med Pe-
ter Forsberg är långsiktigt, avslutar Maria 
Guggenberger.

text: johan thorén

unite people stod som slutgiltig segrare i atG drömfond. en av deras  drömmar var att anordna en match för parafotbollslaget med massivt publikstöd, matchkläder och tifo – precis 
som på en riktig match. föreningen i varberg som bygger gemenskap genom fotboll har sedan vinsten kunnat växa och utveckla fler viktiga projekt. Genom pengarna har adnan Bainca 
och klubben kunnat boka många föreläsare som har fokus på utanförskap, missbruk och våld. tack vare föreläsningarna har många ungdomar fått sig en bra tankeställare. förutom detta 
har även staden vaknat till och sponsorerna har blivit fler.

På en svensk spelmarknad under 
förändring med knivskarp konkur-
rens vill AtG ha en ”schysst” mark-
nadsposition. Det är bakgrunden 
till AtG Drömfond som ska uppfylla 
drömmar och skapa engagemang 
i målgrupperna. Maria Guggen-
berger och Pontus Gille på AtG 
berättar hur man lyckats bygga en 
belönad integrerad 360-kampanj 
med kraft från en av landets  
starkaste varumärkesambassa-
dörer – Peter Forsberg.

peter forsberg.

pontus Gille.

Maria Guggenberger.
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Startades: 2017

Plattform för  
engagemang inom sponsring och välgörenhet

Syfte: initiera och finansiera projekt för ett bättre 
samhälle

fokusområden: ”Häst och miljö”, ”Idrott och 
hälsa” och ”Drömprojekt”

Pristagare:  Vann kategorin ”Årets Endorsement” 
under reklamgalan ”Gyllene Hjulet”

drÖMfONdeN 2017
följande fyra projekt fick medel ur drömfonden:

MIS – motion och idrott för synskadade, Göteborg 
(50 000 kr)

SK United, Stockholm – Snö och skidglädje för nya 
målgrupper (50 000 kr)

Glimma Barn och Ungdomar, Falun – individuell 
träning för barn och ungdomar med psykiska och 
fysiska svårigheter (50 000 kr)

Unite People, Varbergs BoIS Fotboll, Varberg – 
tillgängliggöra fotboll (50 000 kr + 100 000 kr)

faKta – KaMPaNJ
Lanseringen: 10 juni 2017

Kampanjsajt: drömfond.se 

10 juni–30 sept

25 000 visningar

15 000 unika besökare

ansökningar: 120 (mål 50)

antal röster: 12 475 gånger (mål 5 000)

tV-exponering: 
Besök i TV4 morgonsoffa: 6 gånger (motsvarande 
redaktionellt värde 3 mkr)

tidningsartiklar:  
80 artiklar 

Print och reklamfilm med Peter och Vinnie:  
Obs-värde: 64 % (snittet ligger på 56 %)

Varumärkestracking:  
”ATG känns sympatiskt” från 26 % till 37 % 
”ATG känns seriöst och trovärdigt” från 50 % till 69 %

faKta – 
drÖMfONdeN 
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eLitLoppet
25-27 MAJ

1) hur ser du på Årets bauhausgala och 
hur aktiverar sig bauhaus kring det 
eventet?
– Det känns fantastiskt med hela upplägget 
med familjedagen med Kids Tour där barn 
kan fick prova på friidrott på olika sätt. 
Östermalms IP förvandlades till Stock-
holms största lekland.

– Vi hade också ett ovanligt starkt start-
fält med stjärnor som Sam Kendricks, Ma-
riya Lasitskene, Meraf Bahta och Armand 
Duplantis. Dessutom kanonväder! Det var 
bättre förutsättningar än något år tidigare.

 
2) bauhaus sponsring handlar inte bara 
om friidrott, ni är ju en av de största 
idrottssponsorerna i sverige. nyligen 
har ni skrivit ett nytt sponsorkontrakt 

med svenska hockeyligan, shL. hur ser 
du på det?

– Bauhaus fortsätter bygga svensk idrott 
och genom avtalet som huvudsponsor till 
SHL fortsätter vi vårt långsiktiga arbe-
te med att bygga svensk ishockey. Det är 
superspännande. Avtalet är treårigt och 
vi blir huvudsponsor för ligan. Vi kom-
mer bland att tillsammans med SHL star-
ta upp en gemensam hockeyskola för alla 
SHL-klubbar.
 
3) bauhaus sverige är mycket aktiva 
idrottssponsorer. ni utnämndes bland 
annat till Årets idrottssponsor av sport 
& affärer 2015. är intresset lika stort i 
moderbolaget i tyskland?
– Absolut. Tillsammans med dem kommer 

vi ju bland annat att engagera oss i skid-
VM i Åre 2019. Idrotten har sunda värde-
ringar som vi också står för. 
   Dessutom är ju barnfamiljer en stor mål-
grupp för oss och de befinner sig under  
helgerna på många olika idrottssamman-
hang och då vill vi i Bauhaus vara där.
 
4) hur stor andel av det svenska bola
gets marknadsföringsbudget utgörs av 
sponsring, tidigare har det varit runt 15 
procent?
– Sponsringen är en allt större andel av ka-
kan men jag kan inte uppge några procent-
siffror. 
 –  Vi använder också mycket pengar till an-
nan marknadsföring, tv, event, print och 
så vidare.

eVeNeMaNG

Världens bästa travpublik skapar Elitloppet
jag minns mitt första elitlopp som det 
var igår. Året var 1993 och sea Cove 
var först över mållinjen i finalen, körd 
av sulkyartisten och playboyen jos 
verbeeck.

 
Mest glad blev jag för tian 
jag spelade på Golden 
Sunset som vann Harpers 
Hannovers lopp till 38 
gånger pengarna. Från den 

dagen högg Elitloppshelgen 
på Solvalla tag i mig. Det startade en personlig obruten 
evenemangssvit som fortfarande pågår. Engagemanget 
har under åren fyllts på med aktiviteter som blivit till 
ritualer som formar en årlig tradition sista helgen i maj. 
De återkommande V75-systemen och detaljplaneringen 
med polarna inför crescendot i samband med Elitloppet 
kittar ihop vänskapen. Märkligt kan tyckas, men sant och 
troligtvis högst manligt. Det gäller nog många kompis-
gäng som har Elitloppshelgen som hägrande verklighets-
flykt i vardagslunken, som alltid råkar sammanfalla med 
Mors dag.

Publikstämning

Ska jag beskriva Elitloppet med ett ord är det publik-
stämning. För en som särskriver blir det pricksäkert 
publik stämning. I varje vinnarintervju tackar hästägare 
och kusk publiken som den bästa travpubliken i världen. 
Hästarna tycks nicka instämmande. Det som väcker kär-
leken hos de aktiva är respekten för publikens travkun-
skap. Omvänt visar Elitloppspubliken största tänkbara 
respekt för de sportsliga prestationerna. Alla är för, mer 
för andra, men ingen är emot. Det spelar ingen roll om 
det är ett franskt, norskt eller svenskt ekipage.

Hästarna och kuskarna är motsvarigheter till fotbol-
lens Ronaldo och Messi. En fördel är att kuskarna åter-
kommer i lopp efter lopp och kallas till förnamn eller 
smeknamn i folkmun. Det är Björn, Erik, ”Gubben i lådan” 
och ”Tarzan”. Störst av dem alla är pensionerade Stig H 
Johansson eller Mäster som har sin egen ramsa: ”Stig H” 
Klapp-Klapp-Klapp”! Alla kuskar är karaktärer med unika 
egenskaper, likt dataspelens värld. Hästarna vet sin roll 

och beter sig som världsstjärnor. Alla vinnare skrivs in i 
historieböckerna, och några prestationer etsar sig fast 
i många travhjärtan. Vem glömmer hästar som Ego Boy, 
Copiad, Victory Tilly, Scarlet Knight och Nuncio?

Klassiska läktare

Förutom klassiska idrottspubliker, så finns det också 
klassiska läktare. E-läktaren på Solvalla tillhör den ka-
tegorin. Massor av traventusiaster väljer att sova utan-
för Solvalla för att vara på bettet när grindarna öppnas 
klockan 8.45. TV4, som direktsänder hela Elitloppshel-

gen, fångar entusiasmen under den klassiska språng-
marschen för att få några av de exklusiva platserna på 
träbänkar – och som under många år fick lyssna på kul-
turbäraren Glenn och hans trumma.

 Travsporten i allmänhet och Elitloppet i synnerhet 
ligger i framkant i historieberättandets konst. Redan ett 
halvår innan börjar spekulationerna och ”rosa biljetter” 
delas ut till det eftertraktade och anrika loppet för att 
bygga upp stämningen. Publikens favoriter tillkommer 
och faller ifrån, till glädje och besvikelse. Inför loppet 
har ingen fel eller rätt, mer än till sin egen åsikt. Varje 

häst, kusk, tränare, skötare, ägare har sin historia. ATG 
och TV4 är skickliga på att mejsla fram historierna bak-
om historierna.

 När över 30 000 i publiken taktfast klappat igång 
Elitloppsfinalen till orden ”Elitloppet – en gång om året” 
är det över på 2,5 minut. Det uppstår alltid en mix av 
känslor och inte minst en tomhet över att det är 365 
dagar kvar till nästa Elitlopp. Det är samtidigt en skön 
känsla av passionen kring Elitloppet.

text: johan thorén

när alla trodde striden skulle stå mellan franske Bold eagle och svenska propulsion stod ringostarr treb som slutvinnare i finalen 2018, körd av wilhelm paal och tränad av jerry riordan, på 
fina tiden 1.09.0 och oddset 3,47.

elitloppets evenemangsfärg är rosa - buret av ett gäng  
glada traventusiaster.

det som kännetecknar elitloppets publik är kontrasterna  
och mixen av människor.

språngmarschen till e-läktaren har blivit ett signum för 
evenemanget.

Upplaga: 67:e

Publik: 50 000 

Omsättning:  
410 mkr (rekord) 
fredag till söndag.

tV sändning: TV4. 458 000 tittare under finalen 
(546 000 ifjol). Tittarandelen uppgick till 46 
procent av alla svenska TV-hushåll, enligt ATG.

Partners: Grabbar, Hitta.se, Lotus Maskin & 
Transport, Sportbladet, Svea Ekonomi och Åbro.

faKta eLItLOPPet 

Fyra snabba Med johan saxne, Marknadschef på  Bauhaus sverIGe aB

johan saxne är involverad i bygget av svensk ishockey.
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idrottsrörelsen är en fantastisk kraft som gör vårt 
samhälle bättre. idrotten är en gemenskap som kan 
ge glädje, som kan lära dig hur du gör din röst hörd, 
som kan bidra till självförtroende och bättre hälsa, 
men också ett nytt språk om du just kommit hit från 
ett annat land. men idrotten har precis som samhället 
i stort sina problem.

2
017 startade en revolution. För det var starten på 
en revolution vi såg när Alyssa Milanos tweet med 
orden ”jag också” spreds över världen. Metoo-rö-
relsen visade med all önskvärd tydlighet att Sveri-

ge – som ofta lyfts fram som ett relativt jämställt land – har 
en oerhört lång väg kvar att gå. Över 63 000 arga, modi-
ga och beslutsamma personer undertecknade de svenska 
uppropen som vittnade om övergrepp och diskriminering.

Under #timeout, idrottens upprop inom #metoo, be-
rättade aktiva, tränare, journalister och supportrar om 
sexism, övergrepp och machokultur. Även den kvinno-
dominerande ridsporten hade sitt eget upprop, #vispar-
karbakut. Ingen del av samhället är förskonad och varje 
berättelse om utsatthet och otrygghet är ett misslyckande 
för både idrotten och samhället. Vi ska inte heller gå runt 
i en villfarelse om att vi är jämställda. Varken Sverige eller 
svensk idrott är jämställd.

ännu ett bevis på det kom när Centrum för idrottsforsk-
ning (CIF) i maj lämnade över sin årliga analys av statens 
stöd till idrotten och resultatet var entydigt: på alla nivå-
er är idrotten fortfarande ojämställd. Bara 39 procent av 
det statliga stödet inom barn- och ungdomsidrotten går 
till flickors idrottande. I nästan hälften av de nationella 
idrottsförbunden består styrelsen av mer än 60 procent 
män. 76 procent av förbunden har en manlig ordförande.

På sätt och vis kanske det inte är förvånande eftersom 
idrotten i hög utsträckning är någonting som är skapad av 
män, för män. När Riksidrottsförbundet (RF) bildades 
1903 var ett av de uttalade uppdragen att organisera och 
kanalisera unga mäns otyglade krafter för att skapa lugn 
och ro. Samtidigt har väldigt mycket hänt sedan dess. För-

ra året beslutade RF nya jämställdhetspolitiska mål och 
ett aktivt och långtgående jämställdhetsarbete pågår. Jag 
är övertygad om att idrottsrörelsen är full av beslutsam-
ma kvinnor och män som vill ta idrotten in i framtiden, en 
framtid där kön inte spelar någon roll för hur du behandlas 
eller vilka förutsättningar du får och där sexuella trakas-
serier blott är ett gammalt dåligt minne.

men den enda slutsatsen som jag kan dra är att vi måste 
göra mer. Jämställdhet kommer aldrig automatiskt. Det 
krävs ett aktivt och enträget arbete och ett stort mått av 
mod och vilja. Faktum är att de jämställdhetspolitiska 
landvinningarna inte heller kan tas som självklara, de kan 

förloras. En undersökning från i höstas visar att jämställd-
heten i ett stort antal EU-länder går i helt fel riktning. Eu-
ropa blir mindre jämställt år 2018.

För mig personligen och som företrädare av en feministisk 
regering är det någonting vi måste kämpa emot. Sverige 
och Europa ska bli jämställt. Inte bara för att det är en rät-
tighet – det gör samhället starkare, mer konkurrenskraftigt 
och bättre att leva i. Samma mål måste gälla för idrotten.

Det är bara när alla flickor och pojkar – oavsett bak-
grund, oavsett var eller av vilka föräldrar man är född – 
får möjlighet att ta del av idrottens glädje och gemenskap 
som idrotten kan nå sin fulla potential.
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Annika Strandhäll,  
idrottsminister.

KrÖNIKOr

Språkbruk som stärker männens makt

Citatet kommer från landslagsmålvakten 
och Chelseastjärnan Hedvig Lindahl, när 
hon valde att ställa sig bakom en kampanj 
med målet att förändra landskapet för 
kvinnor inom fotbollsindustrin. Diskus-
sionen kring benämningar inom idrot-
tens värld är ständigt het, inte minst sett 
utifrån ett genusperspektiv. Och det är en 
debatt vi gärna återkommer till.

Att vi gör skillnad på ”fotboll” och ”dam-
fotboll” är ett exempel som visar på isärhål-
lande mellan kvinnor och män, vilket också 
är med och upprätthåller en över- och un-
derordning. Herrfotbollen som norm och 
damfotbollen som gäst på en manlig arena. 
Att tala om denna könshierarki kan upp-
levas som obekväm för många. Så har det 
alltid varit och så kommer det förmodligen 
alltid att vara. Det handlar om makt.

Att föra ett resonemang kring sakers 
namn är vad många upplever som en onö-
dig detalj i en mycket större fråga. Men 
faktum är att det kan vara en av de allra 
viktigaste ”detaljerna” i ett system där oli-
ka delar utgör en större helhet.

Jämställdhet handlar om lika möjlighe-
ter, rättigheter och villkor. Problemet är att 
dagens strukturer och normer inom idrot-
tens värld inte ger kvinnor samma möjlig-
heter att forma verksamheter utifrån sina 
egna behov och villkor. Det finns en för-
väntan på att kvinnor ska inrätta sig i ett 
system som skapades av män för andra 
män.

ändra idrottens terminologi
Damidrottens historia av att inte få tillgång 
till idrottens arenor lever kvar och gör sig 
ofta påmind. För att blicka framåt kan frå-
gan om hur vi namnger saker vara en av-
görande del. Hedvig Lindahls önskan om 
lika behandling mellan kön även i tal och 
skrift ÄR en viktig fråga. Det leder oss in på 
frågan om vad vi som individer och orga-
nisationer är beredd att göra för att jämna 
ut skillnader mellan kön.

Strukturförändring kräver radikala åt-
gärder. Att vi släpper ifrån oss några av de 
privilegier som vi tidigare har tagit för givet 

utgör en del av detta. En rättvis och mo-
dern handling hade varit om herrfotbol-
len (i detta fall) förändrade sig själva ock-
så. Ta FIFA som exempel. Hur svårt ska 
det vara att ändra benämningarna på ett 
mästerskap? Om något ska heta ”dam” kan 
väl något annat heta ”herr”. I Sverige ut-
gör Svensk elitfotboll (SEF) och Elitfotboll 
Dam (EFD) bra exempel. Den sistnämn-
da organisationen grundades senare och 
fick därför komplettera sitt organisations-
namn med ”dam”. Men om något heter 

elitfotboll dam kan väl det andra heta elit-
fotboll herr?

Det handlar om symbolvärde men det 
handlar minst lika mycket om attityder, 
värderingar samt hur vi organiserar oss. Så 
länge damidrott behandlas som något av 
ett ”sidoprojektet” och män fortsätter att 
utgöra normen kommer spelplanen aldrig 
att bli jämlik. Därför tjänar alla på att stäl-
la frågan ”what if?”. Det finns alltid något 
nytt att upptäcka på andra sidan. Tänk om.

Isabelle widmark och caroline jönsson från fairpay.

”#whatif we could witness equal  
treatment of gender in written and 
spoken language? i pledge to keep 
bringing that idea across when needed. 
the FiFa world Cup can become FiFa 
men's world cup if we have a FiFa 
women's world Cup. if FiFa sets stan
dard clubs will soon follow ”

Strukturförändring 
kräver radikala 

åtgärder. 
isabeLLe widmark

Jämställdhet gör idrotten och samhället starkare
Krönika av Annika Strandhäll, idrottsminister
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Den nya spontanidrottsföreningen Jordbro IF
jordbro iF anordnar spontanidrottsak
tiviter för ungdomar i jordbro. Lawlaw 
nazeri, 19, ifrah jamac, 18 år, och sey
dou diallo, 18, är tre av ledarna i den nya 
spontanidrottsföreningen jordbro iF.

Jag tar mig ut en aprildag på förmidda-
gen, till Jordbro som ligger knappt 23 mi-
nuter med pendeltåget från Stockholms 
Centralstation. 

Varför har ni valt att engagera er i Jordbro If?
– Jag är fotbollstränare i AFC Jordbro 
för flickor tillsammans med Lawlaw. Da-
vid Nzinga kontaktade oss förra året och 
sålde in det som att vi skulle kunna vara 
delaktiga i något riktigt stort som händer 
i Jordbro. 
Ifrah berättar: – Det var en självklarhet 
och handlar om att hjälpa ungdomarna 
med den spontana idrotten där det inte 
ställer så höga krav på delaktighet. Upp-
lägget att få prova på nya idrotter och att 
det är kostnadsfritt tyckte jag var intres-
sant.  

– Det började förra sommaren. Jag ar-
betade med ungdomsgården UNG 137 
tillsammans med min vän Chamakh. Vi 
brukade ha hallen för ungdomar där vi 
framförallt körde basket. Där och då kon-
taktade David Nzinga oss och berättade 
om planerna som var på gång och jag ville 
självklart hoppa på, berättar Seydou. 

Vad är syftet med Jordbro If:s spontanidrotts-
förening? 
– Syftet med föreningen Jordbro IF är 
att ge ungdomar en hälsosammare fritid. 
Forskning visar på att ungdomar slutar 
med sin idrott i åldern 11-14 år. En av 
anledningarna är för att det är dyrt. Där-
för tänkte man i banorna att skapa kost-
nadsfria aktiviteter istället för att behöva 
tänka på kostnaderna som något centralt 
hela tiden, berättar Ifrah.
 
Hur kommer det sig att många idrotter inte  
existerar eller att intresset inte finns?
– Som invandrare i förorter som Jordbro 
där föräldrarna oftast har dubbla jobb, 
så finns det inte ishockey för det är bara 
”svennar” som kör det. Ishockeyutrust-

ningen är dyr. Så det är sällan aktuellt att 
låta barnen prova på det. Det är många i 
Jordbro som inte hade råd att betala med-
lemsavgiften när vi var små. Svenskar ge-
nerellt upplever jag idrottar som en själv-
klarhet och det finns en inbyggd kultur 
berättar Lawlaw.

– I Jordbro har vi sett fotboll och basket 
men inga andra sporter. Nu när vi kört 
pingis, volleyboll och andra sporter, så är 
många nyfikna på att prova på. Just när 
det kommer till en sport som ishockey 
krävs det ett rejält föräldraengagemang 
vilket inte är en självklarhet dessvärre, be-
rättar Ifrah.

 
Vem bär ansvaret för att ungdomarna inte har fått 
möjligheten att prova på olika idrotter?
– Kommunen har inte brytt sig nog om 
att verkligen komma ut och fråga invå-
narna, barnen och ungdomarna om vad 
man vill ha. Njol och David har gett oss 
chansen att skapa förutsättningar för att 
barnen skall få pröva olika idrotter genom 
Jordbro IF. 

Ni nämnde tidigare om att barn slutar mellan 
åldrarna 11-14 år finns det andra faktorer som 
också påverkar?  
– Ja absolut, om mina spelare i AFC Jord-
bro t ex. möter något Tyresölag, där de 
har alla föräldrar med och mina tjejer inte 
har det så får de mindervärdeskomplex. 
Det är ju inte så att föräldrarna inte bryr 
sig utan det är verkligen så att föräldrarna 
har flera jobb för att gå runt.

Eller så har de andra sysslor som gör att 
de inte kan komma, vilka gör att tjejerna 
känner skam, berättar Ifrah. 

– Det är viktigt att prata om sånt här 
med ungdomar, om trygghet och att våga 
gå till oss vuxna. Är man äldre så är det 
viktigt att dela med sig av sin erfarenhet så 
att ungdomarna inte känner sig ensamma 
med vissa problem eller utmaningar, även 
att det finns föreläsningar och workshops 
för ungdomarna, säger Seydou. 

Hur har genomslaget av föreningen Jordbro If 
blivit?
–  Vi trodde ärligt talat i början inte att det 
skulle gå så bra. Men det har gått mycket 
bättre än vi trodde.

Varje aktivitet funkade bra ifrån början 
så det lockade ungdomar att komma till-
baka. Vilket har gett en effekt och ett stort 
intresse. Men vi kan bli större. Lawlaw ut-
vecklar och menar på att bara för att det 
heter Jordbro IF betyder det inte att an-
dra ungdomar i andra orter i närheten av 
Jordbro inte är välkomna. Så det behöver 
vi förmedla ännu mer.

–  Vi kan till och med samarbeta med an-
dra föreningar och visa på att Jordbro stöd-
jer er, berättar Ifrah.

– Från början var det volleyboll vi spe-
lade och då med de yngre barnen men de 
äldre har anslutit snabbare än vad vi trod-
de.  

Tjejkvällarna är riktigt bra, tillägger Sey-
dou.  

– Ja, tjejkvällarna är fenomenala, utbris-
ter Lawlaw.

 
Varför har just tjejkvällarna blivit en sådan succé?

– I Jordbro är det känt att grabbarna tar 
plats så vi har sett till så att tjejer får sin giv-
na tid också. Vi har skapat tjejkvällar varje 
månad och tjejdagar så att de får plats och 
utrymme. Många tjejer brukar känna att 
”det är bara för grabbar så då går vi inte 
dit”. För dem som känner så måste vi byg-
ga en grundtrygghet. Det har blivit så att 
tjejer från grannorterna brukar komma hit 
för de här aktiviteterna, berättar Ifrah. 

 Efter intervjun följer jag med och ser 
den sista delen av pingisturneringen och 
prisceremonin. Under prisceremonin delas 
det ut biobiljetter till vinnarna. Stämning-
en är på topp och ungdomarna är glada.

Collins 
spalt

 
Den 21 maj 2018 hände något stort. 
Kosovare Asllani invigde sin fotbolls-
court i Vimmerby. 

Tre nyckelord gäller: trygghet, in-
kludering och inspiration. Vimmer-
by IF gjorde en investering på 1 mil-
jon kronor. Kosovare Asllani som 
fick Diamantbollen 2017 är den an-
dra kvinnan någonsin med utländsk 
härkomst att få priset. 

Hon är också den första kvinnan 
i hela världen att få en fotbollscourt 
uppkallad efter sig. Före spelare som 
Marta Vieira Da Silva, Lotta Schelin 
och Birgit Prinz, för att bara nämna 
några. Kosovare Asllani har pratat en 
del om orättvisor inom damfotbollen 
och svensk fotboll för personer med 
utländskt påbrå. 

För elva år sedan invigdes Zla-
tan Court i Rosengård. Att Koso-
vare Asllani har invigt sin egen fot-
bollsplan har ett viktigt symbolvärde 
framför allt för barn med utländsk 
härkomst. Det visar på att ingenting 
är omöjligt. 

En person som Kosovare Asllani 
vill jag verkligen se i ledningen på 
Svenska Fotbollförbundet i framti-
den. De infallsvinklar och perspektiv 
som hon har är viktiga för Svenska 
Fotbollförbundet att ta till sig.

från vänster seydou diallo, Ifrah jamac och lawlaw nazeri.

IdrOtt OCH MÅNGfaLd

Syftet med förenin-
gen Jordbro IF är 

att ge ungdomar en 
hälsosammare fritid. 

 iFrah jamaC

Kosovare  
Asllani vill jag 
se i ledningen 

för Svenska  
Fotbollförbundet  

i framtiden. 

texter: collIns luther zola



ar ni sett filmen Offside? Kommer ni ihåg pla-
nen där filmens lag, Stenfors BK, kommer 
med en man kort? Innan matchen i filmen 
ska börja så får en spelare åka till BB med 
den gravida frun som ska föda. Med nio man 

på planen så blåser domaren wo-seger till det andra laget 
och sen hettar det till.

Den mysiga planen i filmen är Fengershof i den dals-
ländska f.d. bruksorten Fengersfors.

Att ta sig till Fengersfors från Billingsfors är cirka 20 
km. Den sista biten från väg 164 symboliserar verkligen 
Dalsland. En väldigt krokig liten väg med backar, snabba 
svängar, mer backar osv. Som gjord för att bli åksjuk om 
man inte redan är det.

Väl framme i den gamla bruksorten så har man lyckats 
leva upp det gamla bruket lite mer tack vare konstnärs-
kooperativet Not Quite, som utvecklat det gamla bruket 
till ett av Dalslands största besöksmål.

Idrottsplatsen ligger vackert vid Knarrbysjön. Fengers-
hof som idrottsplatsen heter består av en A-plan och en 
träningsplan. Alla byggnader är målade i klubbens färger 
som är svart och gult. 

En charmig, annorlunda, mindre takläktare med in-
byggd kiosk som gör sig väldigt snygg tillsammans med 
det gulsvarta räcket och de två flaggstängerna. Sen blir 
det inte sämre av den fina lilla svartgula träentrén med 
Fengershof skrivet i lite äldre stil ovanför. 

                                                 text & Foto: Mats tallkvIst

sveriges vackraste idrottsplatser

om ni sett filmen offside så känner ni igen denna vy. vacker utsikt från den lilla caféläktaren. tala om inbjudande kiosk.

h

Sport & Affärer publicerar tillsammans med hemsidan idrottsplats.se en artikelserie om Sveriges vackraste  
idrottsplatser framröstade av våra läsare. Denna gång har vi hamnat på vackra Fengershof i Dalsland. Den som röstat  

på denna idrottsplats heter tomas Nordqvist, Lerum. Maila in just din favoritidrottsplats till kommande nummer.

Den vackra entrén till Fengershof.

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. 

förening: Fengersfors IF 

Bildad: 1920

dräkter: Gula tröjor, svarta byxor, gula strumpor  

Idrottsplats: Fengershof som invigdes 1956 

År 2018: Herr: Division 5, Dalsland  

Ort: Fengersfors  

Invånare: 337 (enligt SCB 2017)

faKta: feNGerSHOf
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å vårens internationella bilsa-
longer har kritiken förnyats mot 
att vissa biltillverkare fortsätter 
att använda kvinnliga fotomo-
deller för att dra publik till sina 

utställningar. Gubbigt och förlegat menar 
kritikerna, som blir allt fler för varje år.

Men hur är det inom idrotten? Garne-
ras en del tävlingar fortfarande med söta 
tonåringar eller har förändringens vindar 
blåst bort dem i svallvågorna av #metoo-
kampanjen?

 Dessvärre icke! Kolla på Tour de France 
om några veckor och jag är övertygad om 
att på prispallen står ett par snygga tjejer 
beredda att pussa segraren.

I speedwayens Grand Prix finns ett helt 
gäng unga kvinnor i minimal klädsel som 
snurrar på sina parasoller vid varje heat-
start, i stad efter stad.

Boxningen har av tradition använt sig av 
feminina skönheter. Senare kampsporter 
som MMA har också fört in förhoppnings-
fulla wannabes i sina tävlingar.

 Är detta fel? Det är upp till var och en 
att avgöra. Men vi kan väl vara överens om 
att det är otidsenligt? Särskilt i en tid när 
maximal jämlikhet eftersträvas mellan kö-
nen och kvinnor i idrottssammanhang ska 
prestera och inte bara uppmärksammas på 
grund av sin skönhet.

Tack och lov sker på sina håll förändring-

ar i rätt riktning. Organisationen bakom 
Formel 1 har i princip slutat med s k grid 
girls eller podium girls, trots att ett par av 
stallen protesterar när deras ”ögongodis” 
försvinner. ”Den här traditionen överens-
stämmer inte med det vårt varumärke står 
för och är i strid med det moderna samhäl-
lets normer”, står det i pressmeddelandet 
som följde upp beslutet. Men det finns de 
som inte ställer upp på förändringarna. Det 
märkte du om du kollade på racet i Mo-
naco. Även på Rysslands GP i Sotji senare 
år kommer den kvinnliga utsmyckningen 
att vara kvar. Men i övriga tävlingar ersätts 
grid girls av grid kids.

 Det är på tiden att speedwayen och 
kampsporterna följer i racingens däckspår 
och uppdaterar sin värdegrund! Det är en-
bart mossigt att använda unga kvinnor som 
”troféer” eller utsmyckning i idrottssam-
manhang. 

sportjournalistkretsar cirkulerar ett 
vid det är laget 50 år gammalt skämt 
om Sven Hansson, Sydsvenska Dag-
bladets sportkrönikör, som alltid åkte 
på vinterns olympiska spel iförd låg-

skor: ”Grenoble 1968 var det första vinter-
OS han såg i färg”. Hansson höll sig mest 
framför tv:n på hotellrummet, nämligen.

Den där historien dök upp i huvudet när 
jag tog del av debatten kring VAR, den ny-
modighet som kommer att sätta sin prä-
gel på sommarens fotbolls-VM i Ryssland. 
VAR står för Video Assistant Referees. Här 
har FIFA skapat en möjlighet för domaren 
att omgående ompröva domslut som han 
antingen är osäker på själv eller som ifråga-
sätts häftigt ute på planen.

Nu får alltså även domaren en chans att 
se matchen på tv. Är det här bra? Är det 
vad vi väntat på? Ja, det är bra men bara 
under förutsättning att det används med 
urskiljningsförmåga och med det sunda 
förnuftet i behåll. Men det är inte vad vi 
väntat på. Det som stått högst på många 
önskelistor är inte ett verktyg för att gå in 
och peta i enskildheter. Det vi vill se är is-
tället att man tar till sig den teknologi (da-
tachip) som finns för att kunna avgöra om 
hela bollen har varit över mållinjen. Det är 
egentligen bara det som är angeläget.

VAR har däremot alla möjligheter att 
spåra ur totalt. VAR innebär att matchen i 

praktiken leds av en videoanalytiker, som 
inte finns på arenan utan i en ”lednings-
central”. Ett pip i örat på domaren och 
matchen avstannar, i vissa situationer utan 
att den närvarande publiken förstår varför. 
En longör följer medan domaren kallas till 
linjen för att ”titta på tv” och möjligen änd-
ra ett domslut.

När teknologin prövades i våras, i sam-
band med FA-cupmatchen Huddersfield 
Town–Manchester United, noterade Paul 
Wilson i The Guardian hur ett antal ut-
sända reportrar inte satt på pressläktaren 
utan i läktarens innandöme, framför en tv-
apparat. De misstänkte på goda grunder 
att det var där dagens story fanns. Så blev 
det också i och med att VAR snodde Juan 
Mata på ett mål trots att teknologin egent-
ligen inte klart kunde avgöra om han varit 
offside eller inte.

Under tiden satt de 24 000 på läktarna, 
som tagit sig dit för att följa matchen på 
plats och som betalat dyrt för sina biljet-
ter, som marginaliserade frågetecken. Vad 
händer? Vad gäller saken? Varför tar det så 
lång tid? På vilka grunder underkänner 
man målet?

Sven Hansson, signaturen SH, slog sig 
ned framför tv:n för att inte bli blöt om föt-
terna. Han var nog lite för tidigt ute för att 
själv förstå sin roll som föregångsman.

ör en tid sedan träffade jag en 
kommunal polischef i Amster-
dam. Han ser Ajax så fort han 
kommer åt och eftersom Hol-
land är ett litet land blir det även 

besök på bortamatcher.
Vid ett besök i Alkmaar för 15 år sedan 

tillhörde polismannen ett gäng som luf-
tade sitt missnöje mot Zlatan Ibrahimovic. 
Svensken hade haft en dålig match, men så 
i slutminuterna slog han till med ett mål.

Istället för att fira med sina lagkamrater 
sprang anfallaren omedelbart fram till sina 
tillresta belackare bakom gallret och visade 
fingret.

Jag tänker på händelsen efter utvisningen 
mot Montreal då Zlatan gav tillbaka på en 
back som stämplat honom utan att tänka 
efter. Avståndet mellan hjärnimpuls och fy-
sisk handling är rekordkort. Det är förstås 
även därför som Zlatan kan göra mål som 
bicycletan mot England där han hinner re-
gistrera att målvakten Joe Hart är för långt 
ut på Gary Cahills tafatta bollkontakt.

På väg mot 37 är oberäkneligheten ännu 
hans adelsmärke – på gott och ont. När 
VM-tempen stiger är det svårt att värja sig 
från tanken vad han kunnat uträtta i Ryss-
land.

”Jag känner ryssarna”, sa den 20-årige 
Zlatan brådmoget när Sverige sommaren 
2002 spelade i Moskva och han fortfarande 
stod i skuggan av Marcus Allbäck.

Den här gången hade hans världsvana 
haft större täckning.

Men Janne Andersson öppnade inte ens 
den minsta glipa i dörren. Vad förbunds-
kaptenen inte sade när spekulationerna tog 
fart under vinter och vår var alltid det in-
tressanta.

Som assisterande tränare i Halmstads 
BK när Zlatan sköt fart mot stjärnorna i 
MFF-dressen runt millennieskiftet är det 
inte osannolikt att de två stött på varandra 
tidigt.

Janne Andersson notoriska negationer 
när Zlatans namn fördes på tal indikerade 
att det inte fanns plats för någon utsträckt 
hand.

”Zlatan har tackat nej, Zlatan har tack-
at nej”. Förbundskaptenen lät som Bosse 
Ringholm. En långsökt jämförelse gjordes 
även med Pontus Wernbloms avhopp.

Janne Andersson verkar inte ha tagit nå-
gon form av kontakt med huvudpersonen. 
Lasse Richt fick hålla i yxan.

Från en som själv blivit avsnäst och nob-
bad av Zlatan kan jag förstå att förbunds-
kaptenen inte ville ta risken. Med det gi-
gantiska fokus som Zlatan alltid tar i en 
trupp som det förmodligen mest tyngande 
skälet.

Samtidigt hade det varit häftigt att se 
Ibrahimovic brösta upp sig bredvid Sydko-
reas Son i spelargången på väg ut till VM-
premiären.

Men det skulle inte överraska om Zlatan 
får sista ordet som spelkung.

Han skulle säkert spela rysk roulette 
med Janne Andersson om så krävdes.

almö Stadion. En i raden av 
finaler i Svenska Cupen och 
ingen fotbollsmässig fyrver-
keritillställning, om det inte 
vore för djävulen och dennes 

detaljer. Linköpings FC byter mot slutet 
in landslagsforwarden Marija Banušic. Två 
minuter senare sänker hon en motspelare 
med en spark och möter ett rött kort. FC 
Rosengård vinner med 1-0 och får lyfta po-
kalen. Pressen söker en förklaring av Koso-
vare Asllani, klubbens affischnamn och sto-
ra förebild. Kosovare svarar enligt media: 
”Vi ska skänka våra 50 000 kronor i vinst-
pengar till domarutbildningen”.  
Marija kommer inte ut och hämtar sin sil-
vermedalj. Två exempel på agerande som 
ligger milsvitt utanför den gängse normen 
för ett schysst och respektfullt beteende på 
och utanför en fotbollsplan.

Tillbaka till djävulen och detaljerna. Jag 
bor i Linköping, i samma stad som Marija 
och Kosse och kan följa deras agerande i 
LFC bortom den nationella mediebilden. 
I min mening har Marija Banušic hittat en 
superkraft som förebild. Kan låta märkligt 
för en person som sparkar folk på benen 
och skiter i silvermedaljer. Vad få känner 
till är att Marija ingår i projektgruppen för 
Bollihop – en uppmärksammad verksam-
het som har öppna träningar för tjejer som 
står som längst från fotbollen och fören-
ingslivet. Japp – en del har slöjor. Marija 
har tagit det traditionella förebildskapet i 

autografskrivning och fototagning till att 
vara en i gänget. Till detaljerna hör att Ma-
rija har gjort Bollihops logotyp. Mer äkta 
och riktigt blir det inte.

Kosovare ”Kosse” Asllani, tillhör en av 
svensk fotbolls största tillgångar alla kate-
gorier, om vi snackar utveckling och nästa 
generations fotboll. Den straffsparken får 
inte missas – bättre läge kommer inte! En 
vecka efter domaruttalandet inviger hon 
sin ”court” i Vimmerby inför idel leende 
barn och vuxna. Vi minns hennes tal på 
Fotbollsgalan som ett rakblad. Hur investe-
rar svensk fotboll i Kosse…

Förebilder kan inte bedömas utifrån sitt 
beteende. Det måste sättas i ett större sam-
manhang. Vi suktar efter äkthet och måste 
acceptera äkthetens skavanker. Facklan 
jag vill kasta är att damfotbollens fram-
tid stavas tugga taggtråd i styrelserummen 
och spotta taggtråd på plan. För om nästa 
generations fotbollstjejer inspireras till att 
tävla, och vinna mer, att kämpa till att vara 
tomatröda i ansiktet 
kommer internationel-
la fotbollspampar vara 
chanslösa.

uno grönkvist 
journalIst och  

författare

jan majLard

johan thorÉn
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Slut med ”ögongodis”
på idrottstävlingarna?

Är fotbolls-VM  
verkligen bäst på tv?

Oberäknelighet  
på gott och ont

Förebilder med rätt  
att spotta taggtråd

Av Gunnar Persson  
juni 2018
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Professionell Idrott 
– idrott som motor för regional utveckling –

SVERIGES FRÄMSTA
IDROTTSKOMMUNER 2018

Sport & Affärer:

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

 8.00 Kaffe, mingel, minimässa

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

  Nulägesrapport om svensk idrott. Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. 

  Visioner och läget inför ett svenskt vinter-OS. Mats Årjes, ny ordförande för Sveriges Olympiska Kommitté.  

  Aktiv stadsmiljö för alla. Elin Strand Ruin, arkitekt och KTH-lärare, som arbetar med feministisk stadsplanering.  
  Ola Gustafsson, Gehl – ”making cities for people”. Avslutande panel. 

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.

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

12.00 Lunch. Mingel. Minimässa

  Idrottskommunen Eskilstuna gör idrottsevolution.

  Idrottens betydelse för kommunen. Pär Eriksson, kommundirektör.

  Samverkansmodell för framgång, Mona Kaanan, ordförande kultur- och fritidsnämnden samt Jörgen Hedberg,  
  distriktsidrottschef Sörmlandsidrotten. 

  Eskilstuna gör evolution. Elin Stenman, Destination Eskilstuna och Arvid Rinaldo, Tunafors skidklubb. 

  Kommunens arbete med evenemang och arenor. Mattias Albers, chef enheten arenor och scener.  
  Micke Lönngren, eventchef, Anette Pallhed, kommunikationschef, Kultur- och fritid samt Karin Björkryd, ordförande  
  Eskilstuna Bordtennisklubb.

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

14.30 Kaffe. Mingel, Minimässa

  Klubben i samhället. Elisabeth Anderton, CSR-ansvarig, IFK Göteborg om arbetet med ungdomar i förorterna och  
  Staffan Holmberg, Djurgårdens IF om projektet ”Vår Stad”, samt Emre Gurler, 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 det   
  regionala bolaget  World Championships Region 2019 Jämtland/Härjedalen AB, inför Alpina VM och Skidskytte-VM  
  2019.

  Cyklingens samhällsroll. Lars Strömgren, ordförande, Cykelfrämjandet. Svenska Cykelförbundet.  
  Emil Törnsten, Svenska Cykelstäder och Gunilla Brynell, vd, Vätternrundan. Panel 

17.00  Avrundning. Mingel. Minimässa

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 semi-nariet 
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.

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

Arrangörer: Sport & Affärer i samverkan med Eskilstuna kommun. 

Pris: Ordinarie 3.450:- exkl. moms. Idrottsföreningar/förbund: 1.950:- exkl. moms. Studenter: 295:- exkl. moms.

Utställarplats minimässan: 6.500:- exkl. moms. Lunch och kaffe ingår samt minimässa på plats.

Anette Pallhed

Åsa Ekholm

Lennart Ekdal

Elin Strand Ruin

Björn Eriksson

Staffan Holmberg

Karin Mattsson Wejber

Lars Strömgren

Charlotte Skott

Johan R. Norberg

Gunilla Brynell

Elisabeth Anderton

Emil Törnsten

Peter Rohmée

Ann Johansson

Ola Gustafsson

Pär Eriksson

Mona Kanaan

Elin Stenman

Mats Årjes

Mattias Albers

Karin Björkryd

Jörgen Hedberg

Micke Lönngren

Emre Gurler

Arvid Rinaldo

Boka ditt deltagande på www.professionellidrott.se  
Hjärtligt välkommen!



VI BYGGER SVENSK IDROTT
BAUHAUS fortsätter att utveckla sina sponsorskap och bygger sin sponsring 
från gräsrot upp till högsta elit. Team BAUHAUS har genom åren utvecklats 

och består nu både av individer och hela tävlingsgrupper.

Bakre raden från vänster Gustav Eriksson, Karl-Johan Dyvik, Linn Sömskar, Maria Nordström, 
Lovisa Modigh, Johan Häggström, Anton Persson, Emil Johansson, Maja Dahlqvist. Främre raden 
från vänster Evelina Settlin, Björn Sandström, Lisa Vinsa, Petter Enhdahl, Moa Molander Kristiansen.

Från vänster Andreas Jonsson - Speedway, Marcus Ericsson -Formel1, Hampus Ericsson - Formel4, 
Johan Kristoffersson - STCC & Rallycross.

Marcus Hellner
Längdskidor

Marcus Ericsson
Formel1

Andreas Jonsson
Speedway

André Myhrer
Alpin Skidåkning

Frida Hansdotter
Alpin Skidåkning

Annie Thorén
Triathlon

Johan Kristoffersson
STCC &  Rallycross

Aron Anderson
Äventyrare

Utvecklingslaget 
Längdskidor


