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Sponsorprofilen.
Oscar Klingensjö,  
sponsor- och  
eventchef på  
Tele2, intervjuas. 
Sidan 10

Destination  
Jokkmokk.  
Sport & Affärer  
besökte Jokkmokks 
marknad.  
Sidorna 30-31

SponSringSläget i förbunden.  
Sidorna 8–9

Idrottsklubbarna med StarkaSt varumärken.  
Läs resultatet av vår färska Demoskop. Sidan 12

Fotbollsbörsen  
Sidorna 20–21

Gothenburg Horse Show 40 år 
Sidan 16

Byter spår
Eva-Lena Frick är ny vd  
för Vasaloppet. Sidorna 4-5

ordföranden har 
ordet. Katarina 
Henriksson, Konst-
åkningsförbundet,
gör en piruett med 
pennan. Sidan 32

Nr 1         2016 

2014

SEMINARIET PROFESSIONELL IDROTT 
Växjö konserthus 
3 oktober 2016

Var med när Sveriges främsta idrottskommuner presenteras!

Lennart Ekdal Björn Eriksson Emma Wood Suzanne Lundvall

Arrangörer Sport & Affärer i samverkan med Växjö kommun. 
Programmet publiceras i mars på www.professionellidrott.se
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Intresset för cricketsporten ökar i Sverige. Nu pågår en rad integrationsprojekt med  
cricket i centrum. Sidan 28.

io år? Säger det igen. Tiden går fort när man har 
kul. När jag drog igång Sport & Affärer var am-
bitionen att hålla en röd redaktionell tråd mellan 
idrott, näringsliv och samhälle, vara en naturlig 
länk mellan dessa ämnesområden och bygga en 
redaktion som brann för frågorna. Jag tycker att 
vi lyckats. Vi drar vårt strå till stacken och bidrar 

till kompetensutveckling och debatt. I tuffa tider är idrotten 
ett ljus i mörkret för många, både utövare och åskådare. Idrot-
ten har en viktig samhällsroll genom att höja folkhälsan, sänka 
sjukvårdskostnaderna och höja produktiviteten. Den har även 
en gränsöverskridande roll i samhället och fungerar som en 
dörröppnare i många sammanhang, inte minst när det gäller 
integration. Det är glädjande att notera alla projekt som ska-
pats i integrationssammanhang av idrottsföreningar, förbund 
och sponsorer. Några av dem skriver vi om i våra utgivningar 
som stående inslag. Andra belyser vi också genom vårt semi-
narium Professionell idrott som i år går i Växjö den tredje ok-
tober. Där kommer även människorna bakom ”Lagkamrat” 
att berätta om ett sponsringsprojekt där idrottande fotbolls-
tjejer hjälper till inom äldrevården i Piteå. Elitfotbollstjejer har 

inte samma lönebild som männen och klarar sig inte enbart på 
sina spelarlöner. Nu ställer sponsorer med samhällsansvar upp 
bakom projektet och bidrar samtidigt till att höja lönen för fot-
bollstjejerna.  
Vi skriver också om Lagkamratprojektet i detta nummer.  
Vi porträtterar Vasaloppets nya vd Eva-Lena Frick som är en  
av huvudtalarna i Växjö. Vi tar upp glädjande siffror från speci-
alidrottsförbundens sponsringsarbete och vi presenterar årets  
Demoskopundersökning om idrottsklubbarnas varumärken. 
Frank Östergren analyserar utbudet av tv-sport och vi berättar 
om tidningens intressanta besök på Jokkmokks marknad.  
Vi riktar ett varmt tack till prenumeranter, annonsörer och till 
Dagens industri för ett gott samarbete de gångna tio åren.  
Nu laddar vi för den kommande tioårsperioden! 

Vill du ha tidningen hem i brevlådan och få fri access till vår 
hemsida så fyll i och posta eller maila talongen nedan.

Trevlig läsning! 
Gustaf Berencreutz 
Redaktör

SPORT & AFFÄRER 10 ÅR!

T

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

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

Välkommen som prenumerant och trevlig läsning!

Idé Media AB 

SVARSPOST 
20508811 
761 20 Norrtälje
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Gothia Cup. 

Sveriges största 

årliga idrottsev-

enemang större 

än någonsin. Sid 16

Sponsring & 

Event i siffror. 

Niklas Birgetz 

reder ut 
begreppen. Sid 30

N 2012

LÄS ALLT OM SOMMARENS 

IDROTTSEVENEMANG

2Nr 2        

Sid 9–27

LÖPARLEGENDEN SOM TOG 

OS TILL LONDON
Läs Sport & Affärers exklusiva intervju 

med den ödmjuke OS-generalen. Sid 4

OS & Affärer Läs om de kom-

mersiella och kreativa krafterna 

bakom OS-ringarna. Sid 20–23

SM i sponring 

avgjort. Idrotts-

klubbarna som är 

bäst på sponsring. 

Sid 28
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SEMINARIET PROFESSIONELL IDROTT

Nalen, Stockholm

8 oktober 2012

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

Var med när Sveriges främsta idrottskommuner kungörs!

Adress 

Postnr.                          Stad 

E-post
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Låt ditt varumärke bli 
en del av upplevelsen.
Vill du synas på de stora arenorna, kontakta oss på isp-sport.se

Nr 4           2012 

www.sportaffarer.se

MATS ÅRJES är ordförande för Svenska 

Skidförbundet och samtidigt VD för 

Skistar. Läs hans krönika på sidan 8.

 Skidkungen

MED SNÖN SOM LEVEBRÖD. Läs om kommunerna 

som lever för vintern. Sid 9, 12 och 13

Peppad arenachef. 

Percy Nilsson laddar 

för ett intensivt 2013.

Läs porträttet. Sid 4-5

HEMMA-VM PÅ IS. Sverige står nästa år som 

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

Vintersport är hett. Vi har kartlagt 

vintersport  förbundens 

sponsrings intäkter. 

Sid 17

Ger skidsporten energi. 

Numrets sponsorprofi l 

är Annika Bränning 

på Vattenfall. Sid 10

som is. Sid 6 och 17
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Evenemangs-

profi len. Abbe 

Albertsson är 

tillbaka där 

han började. 

Sidorna 20–21

Stadskampen. 

Två fritids-

direktörer om 

idrottens roll i 

tillväxtkommuner.

Sidorna 10–11

BAKOM KULISSERNA. Vi följde med MFF-

ledningen under stormatchen mot PSG. Sidorna 6–7

SPORT & AFFÄRERS ÅRSSUMMERING. Årets 

vinnare och våra motiveringar. Sidan 26

Sparbanken
Lidköping

Arena

*Enligt Sport & Affärers/DI ranking 2015

Välkommen till årets främsta 

elitidrottskommun!*

Idrott och integration Sidan 16

Ultralöpning i fjällvärlden Sidorna 18–19

Sporthandeln på nätet Sidorna 22-23

I upplevelsernas 
centrum Niklas Birgetz, vd för Sponsrings & Event-

föreningen porträtteras. Sidorna 4-5

Markaffär lyfter 

galoppen. Hans 

Hansson, Svensk 

Galopp, om nya 

nationalarenan 

i Bro. Sidan 8
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Sportåret 
2015 Förnamn 

Efternamn 

Företag 

Org.nr/person.nr

Frankeras ej

mottagaren

betalar portot

ledareN

För varje år som går blir de skånska eventen 
lite grönare. För femte året i rad är Skåne 
den region i Sverige som haft flest event 
med Håll Sverige Rents miljömärkning. 
2015 godkändes 14 event i Skåne som 
Miljömärkt Event. Vi är väldigt stolta över 
de skånska arrangörernas miljöarbete och 
hoppas på ännu fler miljömärkta event 
under 2016. 
eventinskane.com  I  hållsverigerent.se

Miljömärkta event i Skåne 2015 • eee2015, Lund • Smarta Hyllie, Malmö • Skånes Matfestival, Brösarp 
• Nordea Masters, Bara • Junior SM segling, Båstad • Superdupersommar, Malmö • Seglarveckan, Båstad • 
Europeade, Helsingborg • Ökända, Ven • Malmöfestivalen, Malmö • Hx, Helsingborg • Helsingborg Marathon, 
Helsingborg • Helsingborg Horse Week, Helsingborg • Social Innovation Summit, Malmö



Volvo XC60 Classic kostar från ca 338 000–482 900:– (D3–T6 AWD). Bränsleförbrukning vid blandad körning (D3 man–T6 AWD) 4,5–7,7 liter/100 km. Koldioxidutsläpp CO2 (D3 man–T6 AWD) 117–179 g/km. 
Miljöklass Euro 6b. Bilen på bilden är extrautrustad. När du köper en ny Volvo ingår alltid Volvo Assistans samt vagnskade- och rostskyddsgaranti. *Läs mer på volvocars.se

Volvo och Vasaloppet.
Besök oss på Vasaloppsmässan i Mora. 
Här får du som kör Volvo eller har ett 
Volvokort lite extra förmåner:

• 10 % rabatt på Vallaservice där vi även 
kontrollerar spann och vallazon på dina skidor. 
Du får då också den genialiska skidhållaren 
SkiM8 som även fungerar som is- och vallaskrapa.

• 1 kr extra drivmedelsrabatt per liter om du skaffar 
ett Volvokort. 

Vallarabatten gäller vid betalning på Vasaloppsmässan och drivmedelsrabatten de första 100 literna för kort tecknade senast den 31/3 2016.

Välj Volvospåret. 
Ett minne för livet. 
Åk in i Volvos fi lmspår några kilometer efter 
Oxberg så får du din egen Vasaloppsfi lm 
till din mail. Ett minne som du kan dela med 
din familj och dina vänner 

Premiär för Volvo XC60 Classic
Volvo XC60 är Sveriges och Europas mest populära SUV. Nu gör vi den ännu lite bättre. 

XC60 Classic som vi nu introducerar är fullutrustad med all den senaste tekniken för säkerhet och kommunikation. 
Intellisafe Pro* är vårt mest kompletta förarstöd som aktivt hjälper dig undvika kritiska situationer och ökar din säkerhet. 

Sensus Connect gör att du kan ta hela världen med dig in i bilen och självklart är komforten av högsta Volvoklass.

Volvo XC60 Classic kostar från 338.000:- Kontakta din Volvohandlare för mer information!

made by sweden
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FaKTa 
VaSalOPPeT

antal deltagare 
2015: Åtta lopp 
under tio dagars 
vintervecka 
lockade 67 126. 
15 800 deltog 
i huvudloppet. 
(Sommarveckan 
lockade ca 27 000 deltagare 2015).

andel kvinnor: 38 procent.

antal deltagande nationer: 51.

Länsfördelning svenska deltagare: Stockholms 
län 18%, Västra Götalands 13%, Dalarna 7%, 
Skåne län 4,5% och Uppsala län 4 %.

TV: Ca 2 miljoner svenska tv-tittare (topp 
3 varje år. Efter Melodifestivalen men i nivå 
med Let´s Dance). TjejVasan sågs av i snitt 
400 000. 

livestreaming vasaloppet.se:   
120 000 tittare. Vasaloppet.se hade under 
vinterveckan 2015 20 miljoner sidvisningar 
och 1,2 miljoner unika besökare.

Huvudsponsorer: Volvo, Preem, IBM och 
Stadium.
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POrTräTTeT

text: Gustaf Berencreutz

Du kom snabbt in i hetluften som ny vd 
från första januari. hur kunde en arbets-
dag se ut din första arbetsvecka?
– Frukostmöten och lunchmötena avlöste 
varann. Ena gången möten med kommu-
nen och nästa med banken. Jag måste ju 
sätta mig in i alla förutsättningar och det 
snabbt. På eftermiddagen kunde jag fara 
till en förening i Östnor för att säga ”hej, 
hej” och dela ut funktionärsjackor och 
packa nummerlappar. Och sen på kvällen 
deltog jag i ett chefsfunktionärsmöte med 
70-80 personer. Det är jätteviktigt att vara 
med och skapa en vi-känsla bland med-
arbetarna och funktionärerna, utan dessa 
skulle vi inte ha några lopp.

vad tar du med dig till vasaloppet från 
din tid som vd för vätternrundan?
–  Väldigt mycket. Framför allt min pas-
sion. Idrott är ju mitt liv. Jag är helt besjä-
lad av den. Jag brinner för att vara med och 
utveckla idrottsevenemang. Det är ju helt 
fantastiskt att belöningen och beviset för 
att vi lyckas går tillbaka i form av överskott 
till de ideella föreningarna. 

– En av de härligaste utmaningarna är 

Bytte vättern mot siljan -

Nu tar hon täten i fäders spår
Eva-Lena Frick har hittat hem. Hon kan som nybliven vd för Sveriges 
mest folkkära evenemang förena sin cykelrunda runt Vättern med den 
sport som hon själv utövat på elitnivå. Hennes utmaning ligger i att  
leverera Vasaloppet 365 dagar om året.

att få in barnen i våra aktiviteter. 
– Idag är ju cykel en viktig del av Vasa-

loppet under sommarveckan. Jag tar nu 
med mig kunskaper, erfarenhet och nät-
verk från Vätternrundan in i Vasaloppet 
som blir värdefulla när vi ska utveckla verk-
samheten ytterligare.

vilka likheter ser du mellan de två eve-
nemangen?
– I båda fallen ägs evenemangen av idrotts-
rörelsen. Leveransen är densamma. Vi ska 
leverera stora idrottsevenemang av hög 
kvalitet. Antalet funktionärer är likartat. 
I övrigt är dock kostymen i Mora mycket 
större än den i Motala.  Här i Mora finns 
en längre tradition, fler deltagare och ett 
evenemang som varar året runt.

vad anser du utmärker ett professionellt 
evenemang?
– När vi levererar en minnesvärd upple-
velse för deltagarna. De ska ha en god och 
varm känsla i magen när de åker hem för 
att de klarade av utmaningen samtidigt 
som de fick bra stöd och uppmuntran av 
organisationen på plats.

Det börjar med att organisationen och 
alla funktionärer ska ha den här varma 
känslan så att de sedan kan förmedla den 
till deltagarna. Det är min uppgift som yt-
terst ansvarig att se till att de får med sig 
den. Sen måste givetvis allt annat fungera 
som logistiken, kvaliteten på skidspåren, 
maten osv.

hur ser du på konkurrenssituationen 
inom eventbranschen?
– Den är mycket stor! 40-50% kommer 
hit för första gången varje år. Det är hög 
omsättning på deltagarna. Vår utmaning 
är att de ska vilja komma tillbaka till oss 
år från år.

vilka ser du då som era största konkur-
renter?
– Eventbranschen blir allt större och fler 
och fler utmaningar finns numera att välja 
på. Så kallde ”Obstacle Races” arrange-
ras allt mer och lockar många deltagare så 
även lopp med olika teman. Evenemang 
med extrema utmaningar lockar också sto-
ra skaror deltagare.
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eVa-leNa FricK

Titel: Vd för Vasaloppet sen januari i år. 

Ålder: 55 i april.

Uppväxt: Sävsjö till och med högstadiet. 
Därefter skidgymnasiet i Järpen.

Bor: I Mora sedan sjunde januari. Dessförinnan i 
Borensberg.

Familj: Två flickor 19 och 22.

Utbildning: Skidgymnasiet i Järpen. 
Handelshögskolan i Jönköping 
(företagsprogrammet med ekonomi och 
organisation).

Förebild: Min första ledare Eine Åkesson som 
såg och bekräftade alla. Det var hans förtjänst att 
jag satsade och trodde så hårt på min skidkarriär.

Sportslig karriär: Kom tvåa i junior-SM 1979. 
Uttagen i längdskidåkningslandslaget samma år. 
Guld i JSM och 4:a i stora SM 1980 på 10 km. 9:a i 
Världscupen 1982 (Val di Sole). Ca fem ytterligare 
placeringar bland de 15 i VC. 1983 topp 3 på 10 och 
20 km och stafetten under SM. Längtade hem till 
Småland och fick med sig dåvarande pojkvännen, 

skidåkaren Tony Pölder. Tränades av eldsjälen 
Arne Svensson från Vetlanda. Tävlade för  
IFK Sävsjö. Blev 3:a på 5 km på SM 1987  
(”Tony fick Jernbergpriset under SM och kom 
4:a på femmilen. Jag blev uttagen till VM i 
Oberstdorf. Kom på 15:e plats på 5 km”).  
Lade av på elitnivå 1989.

civil karriär: Vd för Vätternrundan från 
2003-2015. Vd Vasaloppet från januari 2016. 
(Efterträdde Anders Selling som avgick i 
september 2015. Därefter fram till årsskiftet var 
Sven von Holst tf vd).

Kör: Volvo XC 60.

Favoritmat: Pasta. Kolhydrater är kroppens 
bästa bränsle.

Passion: Idrott.

Favoritsport: Längdskidåkning.

Favoritevenemang: Vasaloppet. Skid-VM på 
hemmaplan. 

drömevenemang: Ett vinter-OS. En logistisk 
och konceptuell utmaning.

KaleNdariUm VaSalOPPeTS 
ViNTerVecKa 2016 (26/2–6/3)

Fre 26 feb: Kortvasan. 30 km.

lör 27 feb: Tjejvasan. 30 km. 

Sön 28 feb: Ungdomsvasan. 3, 5, 7 eller 9 km.

Sön 28 feb: Öppet Spår. 90 km. 

mån 29 febr: Öppet Spår. 90 km. 

Tis 1 mar: Halvvasan. 45 km. 

Fre 4 mar: Stafettvasan. 9–24 km. 
Femmannalag. 

lör 5 mar: Öppet Spår. 9 km.

Sön 6 mar: Vasaloppet. 90 km. (15 800 
anmälda. Fullt i mars 2015).

KaleNdariUm VaSalOPPeTS 
SOmmarVecKa 2016 (11–21/8)

Fre/lör 12-13 aug: Cykelvasan (olika 
distanser för barn och vuxna).

Fre 19 aug: Barnens springvasa.

lör 20 aug: Ultravasan. Vasastafetten.
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hur ser er organisation ut?
– Vi har en stab på 30–40 personer som är 
heltidsanställda. Utöver det jobbar 3000–
4000 personer som funktionärer. De är 
knutna till idrottsföreningarna i regionen 
vilka får ersättning från oss för det arbete 
som läggs ner.

hur ser du på evenemangens samhälls-
roll?
– Den är oerhört stor. Vasaloppet engage-
rar tre kommuner: Malung/Sälen, Älvda-
len och Mora kommun. Vi har ett projekt 
som vi kallar för 365 som innebär att vi 
försöker fylla Vasaloppsarenan med akti-
viteter året runt. Vi är en stor dragare för 
besöksnäringen och på sikt kan vår attrak-
tion öppna för inflyttning och företagseta-
blering vilket ju är alla kommuners mål.  
Vi skapar ju också många arbetstillfällen. 
Sen får vi inte glömma hälsoaspekten. Vi 
stimulerar folk att träna och må bra hela 
året. Längdåkning håller ju hela kroppen 
i trim. Anläggningar för åretruntträning 
med konstsnö byggs runt om i landet som 
en effekt av detta.

hur ser du på den sportsliga betydelsen?
– Vasaloppet innehåller ju en sån intres-
sant spännvidd från den yttersta eliten till 
motionsåkarna. Vi är en motor i idrotts-
Sverige. 

hur ser du på förhållandet att vättern-
rundan och vasaloppet samtidigt är med 
i en Svensk klassiker? 
– En svensk klassiker ÄR ju de ingående 
evenemangen. Klassikern ska bidra till att 
driva trafik av deltagare till loppen. Varu-
märket ägs av Vasaloppet, Vätternrundan, 
Engelbrektsloppet, Lidingöloppet och 
Vansbrosimningen.

Den gemensamma styrelsen träffas re-
gelbundet och utbyter viktiga erfarenheter. 

Dessutom träffar vi ”Klassikerkommuner-
na” - de kommuner som berörs av våra 
evenemang och berörda specialidrottsför-
bund. Syftet är att stärka loppen och att 
stärka besöksnäringen.

Jobbar ni mot att deltagarna ska kunna 
ta hem hela ”klassikern” på tid? 
– Det finns deltagare som gör det redan 
idag. Dvs. vill nå den bästa sammanlagda 
tiden när man deltagit i alla loppen. Vi har 
ännu inte gjort en större grej av det. 

hur ser du på att varumärket vasaloppet 
även finns i kina?
– Företaget Nordic Ways har sedan bör-
jan av 2000-talet etablerat ett antal väl-
kända svenska eventvarumärken i Kina 
för att locka kinesiska deltagare. Allt fler 
kineser behöver röra på sig så det ligger i 
tiden. Men det är inget vi själva satsar så 
hårt på. Vi reser över till deras tävling och 
de kommer över till oss. På sikt kanske ut-
bytet leder till att ett större antal kineser 
anmäler sig till våra svenska lopp. Så är 
det inte idag.

Snö är hårdvara för er. hur garderar ni 
er mot snöbrist och blidväder?
– Vi har en stor snöfabrik i Oxberg. I år 
hade vi en period med mycket kallt väder 
och då producerade vi stora mängder snö. 
Vi lägger konstsnö som bas och lagrar sto-
ra volymer som säkerhet dessutom. Vi har 
två år bakom oss med väderproblem så vi 
förbereder oss så gott det går. Vi måste gi-
vetvis även kolla upp och säkra upp själ-
va marken så att den håller som underlag. 
Konstsnö ska vi komma ihåg, är dessut-
om mycket tåligare mot blidväder än na-
tursnön. Vi har sedan i början av januari 
lagt ett flera decimeter tjockt lager konst-
snö längs banan.

hur ser du på vasaloppets utvecklings-
potential?
– Vi har en tydlig vision att sommarveckan 
ska bli lika stor som vinterveckan.

Vägen dit kommer att kantas av hårt 
arbete. Vi måste leta nya målgrupper och 
analysera hur vi ska kommunicera för att 
nå dem. Det kräver en gedigen omvärlds-
spaning. Vi kommer att väga in faktorer 
som ökad globalisering, urbanisering och 
digitalisering. Dessutom pågår en ständig 
diskussion om produktutveckling. Senas-
te tillskottet är en prova på-distans ”Öp-
pet Spår 9 km – ett Vasalopp i miniatyr”. 
Premiär för det nya loppet blir den femte 
mars, dan innan huvudloppet. Det bör-
jar i Eldris med målgång i Mora. Vem som 
helst får delta och det är gratis. Ambitionen 
är att få dem som annars inte deltar i nå-
got lopp att upptäcka längdskidåkningen.

vad tror du förresten om ett vasa-
loppstriathlon kopplat till sommarveck-
an?
– Inget som diskuteras i nuläget, övergri-

pande diskussioner om produktutveckling 
pågår dock ständigt.

vad har du förväntningar på årets vasa-
lopp?
– Det stigande intresset spär över på hela 
vinterveckan som ju inleddes med Kort-
vasan den 26:e. Idag fortsätter Öppet spår 
och imorgon går Halvvasan. Hela veckan 
ser ut att bli en formidabel folkfest men 
det är klart, pricken över i:t blir nog att få 
se hur Johan Olsson tar sig an de nio ut-
manande milen mellan Sälen och Mora, 
hoppas han är frisk på söndag!

var befinner du dig själv den 6 mars?
– Jag kommer att vara vid starten på mor-
gonen och därefter ta mig ner mot Mora 
och målgången vid lunchtid. Ser fram 
emot en fantastiskt spännande upplevelse 
med många glada skidåkare på upploppet 
som når sina mål. 

Eva-Lena tittar ut genom fönstret i sitt 
ämbetsrum i Vasaloppets Hus, ner mot 
målportalen. Det lyser av förväntan i hen-
nes blick. 

SPOrT & aFFärer



Emmelie 
Johansson

VOlVO OcH VaSalOPPeT  
1988: Procordia blir 
huvudsponsor 

1990: Volvo blir 
delägare i Procordia

1992—1999: Volvo är 
huvudsponsor 

2015— : Volvo Car blir huvudsponsor

VaSalOPPeTS lOGiSTiK
Vasaloppets vintervecka 2016 

• 234 pallar med  nummerlappar

• 38 billaster med kläder  
från start till mål

• 1 212 mil med  
lastbil och släp

• 871 arbetstimmar utfördes av  
förare/trafikledare/planerare/rangering  
(109 dagar à 8h)

Vasaloppets sommarvecka 2015

• 8 074 cyklar till start

• 27 billaster med kläder från start till mål

• 13 pallar med nummerlappar

• 1 945 mil med lastbil och släp

• 960 arbetstimmar utfördes av förare/
trafikledare/planerare/rangering (120 dagar á 8h)
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ViNTerSPOrT

Jonas Eriksson

text: johan thorén

– Vår dåvarande vd, Anders Gustafsson, ville att vi 
skulle återuppta sponsorskapet med Vasaloppet. 
Det har funnits en naturlig syn på att de här varu-
märkena skulle få återförenas. Vi delar en gedigen 
historia, bägge är sprungna ur 1920-talet och andas 
svensk kultur. Samtidigt 
är vi verksamheter som 
tänker nytt och tänker 
om, jobbar innovativt och 
vill se förändring, hela ti-
den med fötterna kvar på 
jorden, säger Jonas Eriks-
son, sponsor- och eventchef på Volvo Car Sverige.

Vasaloppets bilbyte skedde snabbt när Volkswa-
gens avtalsperiod löpte ut. Volvo Car gick in i ett tre-
årigt avtal och välkomnades tillbaka med uppdraget 
att tänka nytt.
– Volvo lämnade Vasaloppet 1999. När man varit bor-
ta från någonting kan man ta på sig helt nya glas-
ögon och ur ett utifrånperspektiv titta kritiskt på 
vad man själv gjort tidigare och vad andra gör. Va-
saloppsorganisationen ville att vi skulle komma in 
som en frisk fläkt med nya idéer om aktiveringar och 
hur evenemangets storhet kunde spridas, med ett 
extra fokus på Sommarveckan.

folkkärt partnerskap  
Volvo och Vasaloppet återförenade

orden från vd vägde tungt. asso-
ciationen till en svensk idrottskul-
turklenod skulle tas tillbaka. när 
ett nytt kapitel skrivs i historien 
mellan volvo Car och vasaloppet 
”görs det av” människor och drivs 
av innovation.

ny teknik i spåren
Volvo ska släppa loss kraften i en driven mark-
nadsavdelning kombinerat med specialistkompe-
tens hämtat från huvudbyrån Forsman & Bodenfors, 
digitala byrån Animal och eventbyrån Relevent.
– Vi kommer göra en innovativ aktivering som 
känns modern, fräsch och som kan utvecklas kom-
mande åren. Det blir ingen vanlig aktiveringssta-
tion längs med spåret utan en innovativ lösning 
med ett tekniskt moment som åkaren uppskattar 
och kan dela med nära och kära. 

På senare år har Volvo Car byggt kommunika-
tionsplattformen ”Made by Sweden” ihop med 
svenskinternationella varumärkesikoner som Zla-
tan, Robyn och Avicii.

– Made by Sweden står för våra värderingar och 
en plattform som tillåter oss vara kreativa. Vi kom-
mer definitivt att använda plattformen för Vasalop-
pet och frågan är om vi tar det fullt ut i ”Vasalop-
pet - Made by Sweden” eller om vi gör en twist. 
Det känns kittlande att följa upp vår senaste upp-
märksammade kampanj ”Made by people”, för är 
det någonting som är gjort av människor så är det 
Vasaloppet, avslutar Jonas Eriksson. 

text: johan thorén

text: johan thorén

– När vi 2011 gick in i Vasaloppet ville vi visa 
att DHL är både lokala och globala genom 
att kommunicera att vi är "glokala". Nu är 
vi tydligare och trycker mer på att DHL skö-
ter transporterna. Det är lätt att förbise det 
enkla och självklara i sponsring, säger Emme-
lie Johansson, marknadschef på DHL Freight.

Logistikuppdraget för Vasaloppets sommar- och vintervecka är mas-
sivt. Nytt för i år är att DHL sköter garderoben till mässan för att visa 
att lagring är logistik. Sammantaget handlar det om värdeskapande.

– I början såg vi över hela transportbehovet och hur vi kunde förenkla 
och tillföra värde för Vasaloppet men även för de aktiva. Nu i efterhand 
visar undersökningar att det åkarna uppskattar mest med DHL är att vi 
transporterar deras kläder. 

DHL har byggt på sponsorskapet med att vara officiell logistikpartner 
och värd för Tjejvasan. Dynamik uppstår när ett företag från en mans-
präglad bransch tar plats i ett kvinnligt sammanhang. Vägen till stärkta 
relationer går via att engagera deltagarna. 

– DHL vill tillföra något och bjuda på det lilla extra, helst till så många 

DHL levererar  
1 800 timmar logistik  
till Vasaloppet

som möjligt. Vid starten för Tjejvasan har vi i flera år ställt 
upp en trailer där åkarna kan värma sig och följa hela lop-
pet live på storbildsskärm. Inför förra årets Tjejvasa släpp-
te vi en nyhet där åkarna kunde skriva in och önska sig vad 
man allra helst ville ha när man gick i mål. I år fortsätter 
vi med att uppfylla tre önskningar. De vanligaste önskemå-
len är kärlek från familjen följt av lyx i att gå på spa eller 
bo på hotell.

engagemang året runt
Emmelie Johansson poängterar vikten av det interna en-
gagemanget.
– Vårt sponsorskap hålls igång året om genom Facebooksi-
dan "Vasaloppet levereras av DHL". Vår personal engageras 
genom att själva delta i sommar- eller vinterveckans olika 
lopp men även som assistenter i spåren, på mässan eller 
med administration. 

Vasaloppet är även ett miljöcertifierat evenemang. 
– Vi tittar mycket på hur vi kan minska och effektivisera 
transporterna. Miljö och kvalitet är viktiga aspekter för 
Vasaloppet och DHL, som vi framöver vill utveckla mer 
tillsammans. 

100 000 anmälda deltagare. transport av 234 
pallar nummerlappar och 8 036 cyklar. vasalop-
pets logistik är en utmaning i stil med att skida 
eller cykla mellan Sälen och mora. Dhl vill skapa 
värden och engagemang genom att lösa uppgiften.

Vm-BOlaG SOm STärKer reGiONer

Att se bortom det givna skulle visa sig vara framsynt och 
framgångsrikt för Skid-VM i Falun.

– När vi planerade biden under 2008 insåg vi snabbt 
att söka enbart på grundvalarna att vara duktig på att 
arrangera skidtävlingar skulle inte ge något VM. Vi fick 
se det större, att inte bara Falun utan hela Dalarna sökte 
Skid-VM 2015. Det behövdes också göras något mer utöver 
skidåkningen och ur det föddes Beyond Skiing, säger Carl 
Johan Ingeström, vd på Visit Södra Dalarna. 

vm bolag med sikte på nytt längd-vm
När jublet i Dalarna hade lagt sig över den vunna kandi-
daturen bildades två bolag. Skid-VM 2015 i Falun AB an-
svarade för själva arrangemanget genom avtalet med FIS 
- Internationella Skidförbundet. Parallellt bildades bolaget 
Beyond Skiing som skulle få med företag, organisationer 
och kommuner i en regional satsning. Nyligen ombildades 
Beyond Skiing med sikte på att förädla arvet vidare i en 
ny ägarkonstellation.

– I samband med att VM var slut gavs starka löften av 
resultatet av hela Beyond Skiing. Det handlar om ett stort 

knowhow som byggts upp i alla inblandade organisationer 
och ett partnernätverk på 465 företag. Utvecklingsprojek-
ten som drogs igång med koppling till besöksnäringen har 
lämnats över till olika destinationsbolag. Nu har vi ombil-
dat bolaget till Beyond Skiing 2019 med huvudmålet att 
lämna in en ansökan för VM 2025.

Beyond Skiing ska utöver VM-kandidaturen vidareut-
veckla världscupstävlingarna under årliga Svenska Skid-
spelen. Det andra målet är att utveckla ett talangprogram 
ihop med förbundet. Bolaget finansieras av inflödet av 
partnerföretag. 

– Beyond Skiing ombildades i november och redan nu 
har 130 företag gått med som vill göra en ny resa mot ett 
nytt VM. Det viktiga är att få med regionala bolag för att 
i steg två bygga på med partners av större karaktär. Det 
kostar pengar att söka ett VM, att bara lämna in ansökan 
kostar en miljon kronor. Om vi gör motsvarande kandida-
tur som förra gången landar det på 3-5 miljoner, säger 
Carl Johan Ingeström.

gemensamt marknadföringsbolag för två 
hemma-vm 2019
Under februari och mars 2019 kommer det råda VM-yra 
i Jämtland. Den 5-17 februari arrangeras alpina VM i Åre 
följt av skidskytte-VM i Östersund. Svenska Skidförbundet 
och Svenska Skidskytteförbundet har bildat det gemen-

trenden är tydlig i att engagera nä-
ringslivet i partnerbolag för att lyfta 
internationella mästerskap. i falun 
samlar nätverket beyond Skiing ny 
kraft för att söka vm 2025. i Jämt-
land ska förre rf-ordföranden se till 
att skidskytte och alpint lämnar efter 
sig regional tillväxt i spåren av en unik 
vm-händelse.

sam bolaget World Championship Region Jämtland 2019 
AB (WRC Jämtland 2019 AB). 
– Arrangörerna bestämde att samverka på ett tidigt stadi-
um. Alpina VM körs vartannat år och skidskytte-VM varje, 
men nu blev det en unik händelse som vi ska jobba utifrån 
vad som är bra för VM och vad är bra för regionen. Med 
min bakgrund är det både glädjande och imponerande att 
två specialidrottsförbund inte nöjer sig med att arrang-
era två riktigt bra VM utan att man vill bidra till samhället 
även efter mästerskapen, säger Karin Mattsson Weijber, 
nyvald ordförande som är uppvuxen på Frösön i Östersund.

Åre 2019 ab är en av delägarna som ska 
upprepa den sportsliga och ekonomiska 
succén från 2007. 
– Vi har lärt av Falun där man lyckades engagera hela re-
gionen i ett företagsnätverk runt skid-VM. I Falun finns en 

lång historik av att idrotten tagit en stor roll i affärs- och 
näringslivsutveckling och företagsnätverk. Vi tittar på hur 
vi kan anpassa det till Jämtland. WCR är ett sätt att mo-
bilisera det lokala näringslivet så att inte enbart multina-
tionella är med på resan mot VM, säger Niklas Carlsson, 
ny vd för Åre 2019 och tidigare förbundschef på Svenska 
Skidförbundet.

Marknadsbolagen runt internationella evenemang kan 
bli strategiska byggstenar i samverkansbygget mellan 
idrotten, kommuner, regioner, näringsliv och staten.

– Beyond Skiing går i samma anda som det projekt som 
RF driver sedan ett par år tillbaka i att hitta en närmare 
koppling mellan destinationerna och specialförbunden. Vi 
är beroende av varandra i genomförande av evenemangen. 
Ett evenemang som skid-VM är 20 procent idrott, resten är 
business och utveckling, avslutar Carl Johan Ingeström. 

Skid-Vm 2015 i Falun aB

Bolag under avveckling

ägare: Svenska Skidförbundet 
(45 %), Falu kommun (45 %) 
och Svenska Skidspelen (10 %)

Vinst: 47 Mkr

Wcr 2019 Jämtland aB

Gemensamt marknadsbolag för 
skidskytte-VM i Östersund 2019 
och alpina VM i Åre 2019

ägare: Åre 2019 AB (50%)  
och Biathlon Events i Sverige 
AB (50 %)

Åre 2019 aB

VM-bolag

ägare: Svenska Skidförbundet 
(50 %) och Skistar (50 %)

Biathlon events i Sverige aB

Evenemangsbolag

ägare: Svenska 
Skidskytteförbundet  
(100 %)

Beyond Skiing 2019 aB

Marknadsbolag

ägare: Svenska Skidförbundet, 
Falu kommun och Visit Södra 
Dalarna.

karin Mattsson weijber

carl johan Ingeström

niklas carlsson

FaKTa
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FaKTa
Vad: Vikingarännet

När: 14 februari

distanser: 
Vikingarännet 80 km 
Tjejrännet 35 km 
Halvrännet 35 km

Sponsorer: 
Lundhags 
Naturkompaniet 
Upplandsstiftelsen 
Friiberghs Herrgård 
Destination Sigtuna 
Hotell Kristina  
Decerno

Finaldags på Tele2

SPOrT & aFFärer

Ishockey-VM och Skoda går tillbaka till 1991. Engage-
manget har genom åren sipprat ner till pyramidens bas.  
– Skoda har länge varit med på VM- och OS-nivå och na-
tionellt via landslag till att i Sverige ha samarbeten med 
flera klubbar i SHL och Hockeyallsvenskan. Vi saknade ett 
engagemang i bredd- och ungdomshockeyn, där stöttning 
behövs som bäst. Det var därför vi startade Hockeyfon-
den som är hjärtat i vår sponsring när det andra är mer 
traditionellt för att nå varumärkesexponering, säger Mi-
kael Sandberg, PR- och sponsringschef på Skoda Sverige.

hockeyutrusning till tusen
Hockeyfonden öppnades 2011 med ett årlig belopp på en 

Från att första restaurangen öppnande 1973 har 
McDonald's genom sina restaurangägare stöttat svensk 
barn- och ungdomsidrott. Under 2015 presenterades ett 
sponsorskap av landslagen i alpint och längd.

– Skidåkning engagerar miljontals svenskar, både att 
följa och utöva. Undersökningar visade att alla våra gäst-
målgrupper delade intresset. Det fick oss att göra en stor-
satsning på vintersport, säger Petra Dahlman, sponsoran-
svarig på McDonald's.

– Förutom landslagen var det viktigt att ha ett starkt 
lokalt perspektiv och göra skillnad på riktigt på orter runt 
om i Sverige. Insikten byggde på att Skidsveriges utma-
ningar är många och klubbar behöver hjälp att ge fler ung-
domar en bättre skidupplevelse genom bra instruktörer, 
utrustning, pistade backar och fina spår.

1 krona per såld meny
Lösningen blev konceptet ”Skidlyftet” som ger klubbar 
möjligheten att söka pengar för att utveckla sin barn- och 
ungdomsverksamhet. Landslagsstjärnor som Frida Hans-
dotter och Marcus Hellner ger draghjälp till klubbarna. 
Kampanjen genomfördes första gången i februari 2015. 

Hockeyfonden sänker 
tröskeln till rinken
Skoda vill nå hela vägen ut till gräsröt-
terna med sin hockeysatsning. Svenska 
ishockeyförbundet arbetar hårt för att 
fler ska spela. Skoda hockeyfonden ska 
under året utrusta runt tusen ungdomar 
och kanske kommer nästa stjärna från 
angered?

miljon kronor. I en bred kampanj driven av bland annat TV-
reklam hyllades hockeyföräldrar och uppmuntrades att 
söka bidrag för allt från skridskoslipar till att åka på cup. 
Inför säsongen 2015 blev ändamålet snävare.

– Nu vill vi att så många som möjligt ska få prova på att 
spela hockey. Det ligger i linje med det arbete Svenska Is-
hockeyförbundet fokuserar på. I samarbete med Reebok 
delar vi ut prova-på-utrustningar för en miljon kronor. Det 
kommer många till gagn och speciellt familjer som tycker 
det är dyrt att låta sina barn prova på hockey. Tidigare år 
har det legat på ungefär 1 000 ansökningar per år, och om 
antalet ligger på samma nivå ska vi i princip kunna dela 
ut till alla sökande.

Utrustningspaketen består av klubba, skydd och hjälm 
anpassade för barn i åldern 5-10 år. Utdelningen sker hos 
lokala återförsäljare, vid landskamper och skapade event. 
Den 6 februari hyrde Skoda Angered Arena för att plöja 
ny hockeymark. 

– Vi bjöd in runt 100 ungdomar som fått ett hockey-kit 
till en prova-på-dag med massor av hockey. Det fanns även 
bilar för föräldrar som ville provköra. Det blev en riktig 
hockeyfest, avslutar Mikael Sandmark. 

text: johan thorén

text: johan thorén

15 887 såg finalen mellan Västerås och Sandviken 2015. En 
sämre publiksiffra har inte redovisats sedan 1995, då 12 088 
personer såg Boltic besegra Vetlanda med 2-1 på Studen-
ternas IP. För dyra biljetter, fel program, underskattning av 
traditionens kraft (finalen hade i många år gått på Studen-
ternas) har angetts som möjliga förklaringar. 

Men nu vill Svenska Bandyförbundet, Svenska Spel och 
andra inblandade bara se framåt och bjuda på en riktig 
folkfest. Optimismen är stor hos de inblandade inför SM-
finalen. En optimism som blandas med en portion förhopp-
ningar. Ett av greppen är att damernas och herrarnas fina-
ler för första gången går på samma dag, bara juniorfinalen 
går på fredagen.

– Det blir en riktig heldag med brunch i Annexet och 
bandygalan, konstaterar Johan Eriksson på Svenska Ban-
dyförbundet.

Ett särskilt aktivitetsområde kommer att hålla öppet 
under lördag och söndag, en rad aktiviteter i regi av elit-

Den 18-19 mars avgörs de svenska Sm-
finalerna i bandy på tele2 arena i Stock-
holm. förra året bjöd arenan på den 
sämsta publiksiffran på 20 år. nu siktar 
svensk bandy på revansch och att eta-
blera tele2 arena som bandyfinalernas 
hemmaarena.

föreningar och landslag kommer att 
genomföras, bland annat musikunder-
hållning. Redan på torsdagen kommer finalens huvud-
sponsor, Svenska Spel, att bjuda på en nyhet.

– Vi bjuder in våra spelkortskunder med familjer till fri-
åkning i Tele2 Arena. Vi kommer också att ha lite tilltugg. 
Vi tror mycket på det. Det kommer att bli mycket festligt 
de här dagarna säger Håkan Solberg.

Johan Eriksson på Svenska Bandyförbun-
det är också han fylld av optimism inför finalerna: 
– Absolut. Jag är mycket optimistisk, jag har en bra käns-
la. Vi ska ändra på den dipp som inträffade ifjol och vi 
hoppas att vi kan fylla arenan eller i alla fall komma över 
20 000, säger han.

Svenska Spel och Svenska Bandyförbundet har ett lång-
varigt samarbete bakom sig.

– Vi stöttar satsningen på Skridskokul där alla ungar 
får möjlighet att lära sig åka skridsko. Bandyn är också 
en stabil affär för oss, med många intressanta spelob-
jekt. Vi tycker om den lilla sporten med det stora hjärtat, 
säger Håkan Solberg.

En tredje optimistisk person är Marie Lindqvist, vd 
på Stockholm Globe Arenas som driver Sveriges största 
evenemangsområde med 
Globen, Hovet och Tele2-
Arena.

– Vi uttalar oss inte om 
evenemangen i sig, det får 
bandyförbundet göra. Men 
visst är vi glada att huse-
ra ett sådant här evene-
mang, säger hon.

Finalen har även innan 
år 2015 spelats i kvarte-
ret. Finalen avgjordes pe-
rioden 1967-1989 på intill-
liggande Söderstadion, 
numera riven.  

FaKTa:
SM-finalen i bandy 
har spelats varje år 
sedan 1907 på herr-
sidan och 1973 på 
damsidan. 2015  
flyttade den till 
Tele2 Arena.

text: håkan söderBerG

mcdonald's lyfter 
Skid-Sverige
mcDonald's och Svenska Skidförbun-
det har utmaningar att sätta tänderna 
i. restaurangkedjan behöver fylla sitt 
skidsponsorskap med relevans. förbun-
det behöver preparera för att få fler barn 
och ungdomar på skidor. utmaningarna 
möts i ”Skidlyftet” som nu upprepas 
med gemensamma krafter. 

Under perioden gick en krona per såld kampanjmeny på 
alla 220 restauranger till Skidlyftet.  

– Det skulle vara enkelt för våra gäster att vara med 
och bidra till att få fler barn på skidor. Landslagsåkarnas 
kampanjmenyer speglade hela vårt utbud på menyn och 
skidsponsringen gör att det blir naturligt och relevant. Vi 
har fått mycket positiv respons och fortsätter med Skid-
lyftet under 2016. Första lyftet gav 800 000 kronor. Av 
totalt 247 ansökningar valde en jury att dela ut pengar 
till 22 klubbar och deras projekt.

– Det är fantastiskt kul att McDonald's fortsätter med 
Skidlyftet, speciellt när vi sett skillnaden det har gjort 
bland de föreningar som fick bidrag, säger Johan Sares, 
längdchef på Svenska Skidförbundet.

Årets kampanjperiod i restaurangerna pågår 9 februari— 
14 mars. Sista ansökningsdatum för klubbarna är 31 mars. 

ok landehof är en av de nöjda bidragsmotta-
gare från skidlyftet. Marcus hellner jurymedlem 
skidlyftet, fredrik körle, ok landehof och petra 
dahlman sponsoransvarig Mcdonald's.

Det finns många kulturellt intressanta och historiska 
platser längs med banan som förstärker upplevelsen. 
Starten går vid Skarholmen i Uppsala och målet är i Häs-
selbystrand. Loppet är förstås mycket väderkänsligt och 
det kan bli snabba kast.

Vid årets lopp blev det justeringar. På grund av vädret 
så låg isen inte mot land vid vissa passager, och det var 
dessutom besvärliga råkar. Därför gick loppet på en  
40 km bana mellan Erikssund och Roparudden med start 
och mål i Sigtuna

Vid loppen är det uppåt 400 funktionärer ser till att 
allt genomförs på ett säkert sätt längs den väl marke-
rade banan. Iskontrollen är naturligtvis oerhört viktig. 
De kommuner som ligger längs tävlingssträckan står för 
plogningen. Allt ska funka för de tävlande, både i täv-
lingsklassen och motionärsklassen. Längs banan finns 
servicestationer och sjukvårdstält, och klädtransporten 
från startplatsen till målgången måste fungera.

vikingarännet är en efterlängtad och 
stark klassiker på isen. Det är världens 
längsta återkommande långlopp på natur-
is, som i år genomfördes 14 februari. Det 
är 80 kilometer på mälarisar som i de all-
ra flesta fall skrinnas längs den gamla vi-
kingaleden mellan uppsala – Stockholm.

text: joachIM von stedInGk

Tuff skridskoklassiker 
för vikingar

    – I år var 1 000 föranmälda, och dessutom kom det  
ytterligare cirka 500 startande som lockades av väder-
prognosen, säger Anders Tysk, generalsekreterare.
Snabbast i år var Johan Hendriks och vinnare av dam-
tävlingen blev Carla Ketellapper-Zielman 
    Första loppet genomfördes 1999. Banrekordet sat-
tes 2013 av holländaren Erben Wennemars. Han klarade 
sträckan på svårslagna 2.35.52.
Vikingarännet arrangeras av Friluftsfrämjandet och 
Svenska Skridskoförbundet. 

Barn provar på hockey med  
utrustning från hockeyfonden.
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Specialidrottsförbundens positiva sponsor-
utveckling fortsätter. 22 förbund ökar sina 
sponsorintäkter 2016, medan endast åtta 
förbund minskar. Samtidigt ökar sponsor-
intäkterna för de tio största förbunden.

örra året ökade 16 förbund sina sponsorin-
täkter. I år är det hela 22 som ökar. Några 
av dem är små förbund som går från min-
dre än 50 000 kronor till mer än 50 000 
kronor. Samtidigt sjunker antalet förbund 

som minskar sina sponsorintäkter – från elva förbund 
2014 till nio 2015 och till åtta förbund i år. De tio störs-
ta förbunden vad gäller sponsorintäkter drar in 413,9 
miljoner kronor, vilket är en ökning med 12,2 miljoner 
kronor mot 2015.

Den totala ökningen i reella tal är 21 miljoner kronor 
för de tio förbund som ökar mest, vilket är en kraftig 
ökning mot förra årets 12 miljoner kronor. Fotbolls-
förbundet ökar stadigt sina intäkter och är fortfarande 
ohotad etta. Friidrottsförbundet, Handbollsförbundet 
och Hockeyförbundet visar en fortsatt god utveckling. 
En annan stor vinnare är Cykelförbundet som ökar 
hela 75,8 procent på bara ett år tack vare ett ökat fo-
kus på sponsringssamarbeten.

SÅ Här Har UNderSöKNiNGeN GÅTT Till
Sport & Affärer har för tionde året i rad kartlagt spon-
sorläget i de 71 svenska specialidrottsförbunden utifrån 
följande kriterier:

• Beloppet eller värdet skall uppgå till minst 50 000 
kronor per år. 
• Rabatter eller så kallade ”kick-backs” skall även det 
ge förbundet minst 50 000 kronor per år. 
• Sponsorer av enskilda evenemang eller tävlingar 
(SM-sponsorer eller liknande) räknas inte med, utan 
intäkterna/värdet skall finansiera förbundets övergri-
pande verksamhet.
Vi redovisar som vanligt den beräknade totalintäkten 

för 2016 från sponsring och kommersiella samarbe-
ten för förbunden, som den uppskattats av förbunden 
själva. De sponsorintäkter som har redovisats finansie-
rar förbundets övergripande verksamhet. Vi har valt att 
redovisa alla sponsorer utan inbördes ordning i storlek 
eller värde.

aVGräNSNiNGar
I alla undersökningar måste avgränsningar göras för att 
få jämförbara resultat. Det gör att resultaten inte all-
tid upplevs stämma med verkligheten. Vissa förbund 
söker affärsmässiga samarbeten som inte klassas som 
traditionell sponsring, medan andra förbund eftersträ-
var icke-traditionella samarbeten med näringslivet som 
ger ekonomiska möjligheter att sänka delar av kostna-
derna för förbundet eller genomföra aktiviteter som ej 
skulle ha genomförts utan samarbetspartners. Enskilda 
event och tävlingar har stor betydelse för många för-
bund och dess ekonomi, men inkluderas inte som tidi-
gare nämnts i denna sammanställning. 

text oCh bilD: pIerre eklund

Positiv sponsorutveckling i   förbunden
aKademiSKa idrOTTSFörBUNdeT 
 <50 000 kr  (Oförändr.) 

ameriKaNSK FOTBOllFörBUNdeT
<50 000 kr  (Oförändr.) 

BadmiNTONFörBUNdeT
1 026 000 kr (Ökning 326 000, +46,6% )
Uppsala kommun/Fyrisfjädern, Scansport /Yonex, Active 
Sortswear / Forza, Uppsala Gymnasieboende och Världs-
klass Uppsala.

BaNdyFörBUNdeT
1 026 000 kr   (Oförändr.) 
ISP Reklam, Dina Försäkringar, ICA, Reebok/CCM, Kosa 
Sport, Lindbergs, Moelven, Newbody, P & M Sales, Scandic, 
Scanworld, SJ, SP Fönster, Svenska Spel, Viking Line och 
Radisson Blu Waterfront hotel.

BaNGOlFFörBUNdeT
<50 000 kr (Oförändr.) 

BaSeBOll- OcH SOFTBOllFörBUNdeT
<50 000 kr    (Minskning 50 000)

BaSKeTBOllFörBUNdeT
3 000 000 kr  (Oförändr.)
Stadium, Nike, Bonnierförlagen, Molten, Spalding, Folksam, 
Inprint, DeRoyal och SJ.

BilJardFörBUNdeT
150 000 kr  (Oförändr.)
Biljardexperten AB

BilSPOrTFörBUNdeT
2 500 000 kr  (Oförändr.) 
Moderna försäkringar, Motorbranchens Arbetsgivareför-
bund, Förlags AB Albinsson och Sjöberg, Frans August tält, 
Skruvat AB, Öhlins Racing, NeH, SBF Motorsport AB.

BOB- OcH rOdelFörBUNdeT
<50 000 kr  (Oförändr.) 

BOrdTeNNiSFörBUNdeT
>1 060 000 kr  (Ökning)
STIGA sports AB, Köpings Kommun, Green Cargo, Hotell 
Falköping och Svenska resebolaget. Fotnot 1.

BOUleFörBUNdeT
<50 000 kr (Oförändr.)

BOWliNGFörBUNdeT
<50 000 kr  (Oförändr.)

BOxNiNGSFörBUNdeT
<100 000 kr  (Oförändr.)
Sundsvall Mark Transport.

BrOTTNiNGSFörBUNdeT
>50 000 kr   (Ökning >50 000)
NeH AB och Puts & Tegel i Örebro AB. Fotnot 2.

BUdO & KamPSPOrTSFörBUNdeT
<50 000 kr (Oförändr.) 

BÅGSKyTTeFörBUNdeT
<50 000 kr (Minskning 200 000)

caSTiNGFörBUNdeT
<50 000 kr (Oförändr.) 

cricKeTFörBUNdeT
100 000 kr  (Ökning 50 000, +100%)
Stay At Hotel Apartments

cUrliNGFörBUNdeT
520 000 kr  (Ökning 120 000, +30%)
361°, Euro Finans, Stjärnägg, Zelker, Bygma, Smålandsvillan 
och Piteå.

cyKelFörBUNdeT
4 000 000 kr  (Ökning 1 725 000, +75,8%) 
Postnord, Bauhaus, Sportson, POC och Enervit. Fotnot 3.

daNSSPOrTFörBUNdeT
<50 000 kr   (Oförändr.) 

darTFörBUNdeT
<50 000 kr (Oförändr.) 

draGHUNdSPOrTFörBUNdeT
<50 000 kr (Oförändr.)

draGKamPFörBUNdeT
<50 000 kr (Oförändr.) 

döVidrOTTSFörBUNdeT
<50 000 kr  (Minskning 85 000)

FlyGSPOrTFörBUNdeT
<50 000 kr  (Oförändr.) 

FOTBOllFörBUNdeT
155 000 000 kr  (Ökning 2 000 000, +1,3%)
Svenska Spel, Adidas, Postnord, Scandic, Aftonbladet, 
Swedbank, Marabou, Malaco, Folksam, Intersport, Ricoh, SJ, 
Fabege, ICA, Volvo, Peab, Eon, Folkspel, Pepsi, Woody Bygg-
handel, Kellogg’s, Academic Work, Estrella, Malmö Aviation, 
Hertz, Spendrups, Hertz, Svenska Kyrkan, Cloetta, Netre-
lations, Kinnarps, Björk & Boström, Mediatec, Cavaliere, 
Steve Perryman, Davidsons Tryckeri, Viking Line, Rehband, 
Grand Travel, Hallmans/Sporrong, LA Travel, Privab, Svensk 
Jordelit, Kontorab, Björks Buss, Orkla Food, Electronic 
Arts, Expressbild, Panini, Kommunalarbetarförbundet, ISP, 
Hörmann, Svenska Elkedjan och Arkitektkopia.

FriidrOTTSFörBUNdeT
15 900 000 kr  (Ökning 480 000, +3,1%) 
Sponsorer: Bauhaus, Folksam, City Gross, Craft, Orrefors 
Kosta Boda, Atea, Berendsen, Folkspel, Hygiene Sweden, 
Tallink Silja, Powerade, Sohlbergs Buss, Arkitektkopia, 
Cramo, Grand Travel, Sporrong, Intersport, Scandic, ISP 
Sport & Marketing och Aleris. Fotnot 4

FriSBeeFörBUNdeT
<50 000 kr  (Oförändr.) 

FäKTFörBUNdeT
150 000 kr  (Ökning 100 000, +200%) 
Ekman och Sjögren AB, ApoEx AB och Intersport/Adidas

GOlFFörBUNdeT
27 000 000 kr  (Minskning 500 000)
Skandia, Nordea, Entercard, Adidas, Ahlsell, Volkswagen, 
Folksam, HP, John Deere, TomTom, Golf Plaisir, Golfstore, 
Swedbank, Ocay och Callaway.

GymNaSTiKFörBUNdeT
1 000 000 kr  (Oförändr.)
Stadium, Vera Sport, Pensum, Svedea, LEG och Rantzows 
Sport.

GÅNG- OcH VaNdrarFörBUNdeT
<50 000 kr (Oförändr.) 

HaNdBOllFörBUNdeT
17 200 000 kr  (Ökning 1 800 000, +11,7%)
Svenska Spel, KEMPA, XL-Bygg, BRING, Stadium, Grolls, 
Scandic, SJ, NEH, Tarkett, Dalblads, Rehband, Nätverket 
Svenska Framtidslandslaget och ISP – Arenareklam

iNNeBaNdyFörBUNdeT
11 000 000 kr  (Oförändr.)
Svenska Spel, Returpack/Pantamera, Försvarsmakten, 
Asics, Folksam, Honda, Newbody, Unihoc och Unisport.

iSHOcKeyFörBUNdeT
62 700 000 kr  (Ökning 7 500 000, +17,4%)
Aftonbladet, Arla, AXA, Bauhaus, CCM, Enervit, Falcon, 
Intersport, Jernkontoret, Lidl, Live Arena, Mataki, NeH, Pro 
Sharp, Rock Klassiker, SAS och Scandic.

iSSeGlarFörBUNdeT
<50 000 kr  (Oförändr.) 

JUdOFörBUNdeT
< 300 000 kr  (Oförändr.)
SBI Sport AB.  Fotnot 5

KaNOTFörBUNdeT
300 000 kr  (Oförändr.)
Errea Sport, Bäckströms Mekaniska och Wallenius Rederiet.

KaraTeFörBUNdeT
500 000 kr  (Ökning 150 000, +42,8%)
Budo Nord

1.  Ishockeyförbundet (9)  7 500 000 
2.  Skidförbundet (Ny)  6 000 000 
3.  Fotbollförbundet (1)  2 000 000
4.  Handbollsförbundet (5)  1 800 000
5.  Cykelförbundet (Ny) 1 725 000
6.  Parasportförbundet (Ny)  500 000
7.  Skolidrottsförbundet (Ny) 500 000
8.  Friidrottsförbundet (3)  480 000
9.  Badmintonförbundet (Ny)  326 000
10.  Simförbundet (Ny)  250 000

Totalsumman för dessa tio förbund har ökat rejält 
från förra årets tio främsta förbund (ny på listan eller 
förra årets placering i parentes).

dessa förbund har ökat sponsringsintäkterna 
mest mellan 2015 och 2016 i reella tal

dessa förbund har ökat sponsringsintäk-
terna mest mellan 2015 och 2016 i procent

1. Fäktförbundet  200 %
2. Cricketförbundet  100 %
3. Cykelförbundet  75,8 %
4. Badmintonförbundet  46,6 %
5. Karateförbundet  42,8 %
6. Curlingförbundet  30 %
7. Konståkningsförbundet  25 %
8. Ishockeyförbundet  17,4 %
9. Handbollsförbundet  11,7 %
10. Skidförbundet  6,7 %

Bordtennisförbundet  och  Brottningsförbundet  ökar, 
men eftersom deras avtal är konfidentiella går det inte 
säga hur mycket de ökar  i procent. Klätterförbundet, 
racerbåtförbundet, roddförbundet, Skolidrottsförbun-
det och Tyngdlyftningsförbundet går från mindre än 50 
000 kronor  till  över gränsen 50 000 kronor och kan 
inte jämföras med 2015.

1.  Fotbollförbundet  155 000 000 SEK
2.  Skidförbundet  95 000 000 SEK
3.  Ishockeyförbundet  62 700 000 SEK
4.  Golfförbundet  27 000 000 SEK
5. Handbollsförbundet (6)  17 200 000 SEK
6.  Friidrottsförbumdet (5)  15 900 000 SEK
7.  Skidskytteförbundet  11 515 000 SEK
8.  Innebandyförbundet (9)  11 000 000 SEK
9. Simförbundet (10) 9 500 000 SEK
10. Ridsportförbundet (8)  9 100 000 SEK

inget förbund åkte ur topp10 från förra året men 
flera förändringar i listan (ny på listan eller förra 
årets placering i parentes).

de största förbunden, sponsorintäkter i kr

SPONSriNGSläGeT i FörBUNdeN 2016



Ni ökar med 1 725 000 kronor i år, vilket är en ök-
ning med 75,8 procent mot förra året. Varför ökar ni 
så mycket anders Bromée, tävlings- och marknads-
chef Svenska cykelförbundet?
– Vi har fokuserat mera på att paketera våra rättigheter 
och tydliggöra nyttan för våra sponsorer. Vi ser en stark 
trend och ett ökat intresse kring cykel både som motions-
form och våra landslagsstjärnor. Det här är bara början. Jag 
är helt övertygad om att vi har fördubblat våra intäkter om 
tre år. Vi är oerhört stolta över de starka varumärken som 
väljer att satsa och utvecklas tillsammans med oss.

Sedan Jan larsson, som tidigare jobbade som mark-
nadschef på Svenska Fotbollförbundet, tillträdde som 
marknadschef för Friidrottsförbundet har förbundet de 
tre senaste åren vänt en negativ trend. Varför ökar ni 
Jan larsson?
– En stor förändring i vårt arbetssätt är att vi har tagit 
kontroll över våra rättigheter och bygger en egen stark  
organisation. Målet är att jobba närmare och mer långsiktigt 
med våra partners för att på så sätt utveckla samarbetet. 
Intresset för Finnkampen, som är ett av Sveriges pop-
uläraste idrottevenemang har ökat värdet på rättigheterna 
och också påverkat resultatet.

NEDRÄKNINGEN
HAR BÖRJAT  

7 APRIL 2016 

Säkra din plats redan nu
www.gyllenehjulet.se
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Positiv sponsorutveckling i   förbunden
KläTTerFörBUNdeT
50 000 kr   (Ökning 50 000)
Mammut Sports Group Sverige

KONSTÅKNiNGSFörBUNdeT
500 000 kr  (Ökning 100 000, +25%)
Didriksons, Scanworld, Sporrong och NoFall.

KOrPeN
300 000 kr  (Minskning 105 000)
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring och Folkspel i Sverige 
AB.

laNdHOcKeyFörBUNdeT
<50 000 kr  (Oförändr.)

mOTOrcyKel-  
OcH SNöSKOTerFörBUNdeT
<50 000 kr  (Oförändr.)

mÅNGKamPFörBUNdeT
<50 000 kr  (Oförändr.)

OrieNTeriNGSFörBUNdeT
1 600 000 kr  (Oförändr)
Folksam, Team Sportia, ISC, Silva, Nordenmark, Nordic 
Green Energy, Idre Fjäll, Försvarsmakten, Sportdoc (Svea 
Medical Sport) och Knowit.

ParaSPOrTFörBUNdeT & SVeriGeS 
ParalymPiSKa KOmmiTTÉ
8 500 000 kr  (Ökning 500 000, +6,3%) 
Sveriges Paralympiska Kommitté Huvudsponsorer – ATG, 
Folksam och ICA samt Kone, KIA Motors, SKF, Jysk och 
Svensk Adressändring som sponsorer. Svenska Paras-
portförbundet Huvudsponsorer – Folksam, ICA och ATG 
samt Kone, SKF och Jysk som sponsorer. Special Olympics 
sponsorer Angselius Rönn och Hemma Kommunikations-
byrå. Fotnot 6

racerBÅTFörBUNdeT
130 000 kr  (Ökning 130 000)
Leroy AB

ridSPOrTFörBUNdeT
9 100 000 kr (Minskning 3 600 000)
Folksam, ATG, Resia, Leksands Knäckebröd, Equi Tours, 
Safety System, Wackes, Provins, LRF och ännu ej offentlig-
gjord sponsor.

rOddFörBUNdeT
150 000 kr  (Ökning 150 000)
Enjoy Sport Sverige AB

rUGByFörBUNdeT
<50 000 kr  (Oförändr.)

SeGlarFörBUNdeT
1 800 000 kr  (Oförändr.)
Musto/Sebago, Wallenius Wilhelmsen, Volvo, Harken, Liros 
mfl

SimFörBUNdeT
9 500 000 kr  (Ökning 250 000, +2,7%)
E.ON, Coca-Cola, Arena, Malmsten, NEH, Scandic, Scan-
dihall, Svenska Resebolaget, SJ, Head, Folksam, Myrtha 
Pools, Medley, Gustavsvik, Luma, Heba Fastigheter, Acess 
Rehab, Vansbro och Folksam.

SKaTeBOardFörBUNdeT
<50 000 kr  (Oförändr.)

SKidFörBUNdeT 
95 000 000 kr  (Ökning 6 000 000, +6,7) 
Vattenfall, AUDI, Bauhaus, Bridgestone, Bliz Eyeware, 
Craft, Dr Zipe, Goldwin, Good Year, Hestra, ICA, Intersport, 
Kinnarps, Life, Malmö Aviation, McDonalds, Scania, SkiStar, 
Sportringen, Svenska Postkodlotteriet, Sätila, Tenson och 
Volksvagen mfl. Fotnot 7

SKidSKyTTeFörBUNdeT
11 515 000 kr  (Minskning 1 635 000)
Huvudsponsorer: Handelsbanken Skog & lantbruk. 
Teamsponsorer: Norrskog, Adidas, Laga, Serneke, IFS, 
STANLEY Security, BIG Travel, SJ och Energi Försäljning 
Sverige. Officiella samarbetspartners: SWIX, Hestra, Silva, 
Polar, Idre Fjäll och MoreSpace.

SKOlidrOTTSFörBUNdeT
500 000 kr  (Ökning 500 000)
Coca Cola

SKridSKOFörBUNdeT
200 000 kr  (Oförändr.) 
SportsNavigator och SveaNor Fastigheteter AB.

SKyTTeSPOrTFörBUNdeT
350 000 kr  (Oförändr.)
Norma, Sport&Funktion/Umbro och 3M Peltor.

SPOrTdyKarFörBUNdeT
<50 000 kr  (Oförändr.)

SQUaSHFörBUNdeT
150 000 kr  (Oförändr.)
JOMA och Dunlop

STyrKelyFTFörBUNdeT
<100 000 kr  (Oförändr.)
Eleiko

TaeKWONdOFörBUNdeT
<50 000 kr  (Oförändr.)

TeNNiSFörBUNdeT
2 300 000 kr  (Minskning 4 600 000)
Tretorn, Tennisfashion, VMI och Quality Team. Fotnot 8

TriaTHlONFörBUNdeT
2 300 000 kr  (Ökning 50 000, +2,2%)
Danske Invest, Newline, TYR, Apollo och Scandic

TyNGdlyFTNiNGSFörBUNdeT
50 000 kr  (Ökning 50 000)
Eleiko Sport

VarPaFörBUNdeT 
<50 000 kr  (Oförändr.)
Fotnot 9

VaTTeNSKidFörBUNdeT
<50 000 kr  (Oförändr.)

VOlleyBOllFörBUNdeT
100 000 kr  (Oförändr.)
Mikasa

Fotnoter

1. Bordtennisförbundet vill inte uppge exakt siffra 
då det skulle röja uppgifter som är exklusiva för 
alla parter.
2. Brottningsförbundet vill inte uppge exakt siffra 
då det skulle röja uppgifter som är exklusiva för 
alla parter.
3. Cykelförbundet har ett par nya partners 2016 
som ännu inte är presenterade.
4. Svaret för 2016 är endast en prognos. 2015 hade 
förbundet 15 420 000 kronor i sponsring.
5. Judoförbundet vill inte uppge exakt siffra då 
det skulle röja uppgifter som är exklusiva för 
alla parter.
6. Förbundet har tre verksamhetsdelar - Svenska 
Handikappidrottsförbundet, Sveriges Paralympiska 
Kommitté och Special Olympics Sweden – de 
kommersiella rättigheterna är uppdelade i dessa. 
Beloppet som anges är den totala summan.
7. Summan omfattar Alpint, Längdskidåkning, 
Freestyle, Skicross, Snowboard, Speedskiing, Te-
lemark, Backhoppning med Nordisk kombination, 
Rullskidåkning och Freeskiing.
8. Tennisförbundet förhandlar för närvarande med 
partners om en stor satsning på svensk tennis 
värd 10 miljoner kronor.
9. Har startat en sponsringsgrupp och  
hoppas på ökning nästa år.

Svenska ishockeyförbundet ökade 7,5 miljoner kro-
nor, vilket är mest av alla. Vad beror den ökningen 
på anna Nordkvist, ny marknads-, kommunikations- 
och försäljningschef för Svenska ishockeyförbundet?
– Det är väldigt roligt att det går bra för oss. Vi har sedan 
ett år tillbaka startat arbetet med att ta fram en ny kom-
mersiell plattform och en ny strategi kring rättigheter som 
varit väldigt bra, men som vi ännu inte ser full blomstring 
av, det tror jag kommer nästa år. Vi försöker också tänka 
utanför det som tidigare varit traditionell sponsring inom 
ishockeyn med nya samarbetsområden kring utbildning, 
integration och mångfald. Vi har också under året förnyat 
flera viktiga samarbeten med Svenska Spel, Skoda och 
Bauhaus bland andra.

KOmmeNTarer
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Du är nyss hemkommen från los angeles 
och ett internationellt arenamöte till-
sammans med Stockholm globe arenas, 
inbjudna av anschutz entertainment 
group (aeg). vilka trender är aktuella?
– Den övergripande trenden är att arenas-
ponsorskap inte i första hand handlar om 
exponering utan om att bygga en upple-
velse. Det är ett viktigt mindset, inte minst 
för oss telekomoperatörer som har en re-
levant roll i arenasammanhang i att män-
niskor vill dela med sig av sina upplevelser. 

vilka är primära syftet med sponsring 
för tele2?
– Våra sponsorskap och partnerskap har 
olika primära syften. Det dominerade syftet 
i vår portfölj är att stärka varumärket Tele2 
med arenasponsorskapet som paraplyr-
ättighet. I samarbetet med arenans hem-
malag Hammarby och Djurgården kan vi 
jobba med företagskunder via deras affärs-
nätverk och genom klubbarnas kanaler nå 
gemensamma målgrupper. Det är möjlig-
heter som vi hittills bara skrapat på ytan.

präglas sponsring av utmanararvet från 
grundaren Jan Stenbeck?
– Absolut, att utmana ligger i vårt DNA 
och i våra grundvärderingar. Det mest 
konkreta i vår sponsringsportfölj är Tele2 
Arena som är en jättesatsning. 

 var det friends arena som ni ville ut-
mana?
– Vi har inte jämfört oss primärt mot 
Friends Arena. Ledstjärnan har varit att 
skapa världens bästa arena. Vi har tittat på 
och lärt av arenor som är bäst i världen 
på arenaupplevelser och försökt göra det 
ännu bättre. 
– För 3-4 år sedan var det nära omöjligt att 
få till en bra uppkoppling på arenor. Om 
vi som telekomoperatör skulle sätta vårt 
namn på en av de mest moderna arenorna 
kunde det få en rak motsatt effekt om det 
inte fungerade. Utmaningen låg i att få till 
en uppkoppling i världsklass och det har 
vi lyckats med. Kvittot på vårt arbete ser 
vi i utmärkelser som Gyllene Hjulet 2015 
där vi prisades för ”Bästa sponsorskap” 
och nu senast på ESA Excellence Awards 
2015 där vi vann ”bästa europeiska spon-
sorskap”.

hur ser tele2 på sponsring före och efter 
arenasponsorskapet?
– Företag kan se trivialt på sponsring, 
men för att göra en satsning på den här ni-
vån krävs en kraftsamling. Det krävde ett 
team av många smarta människor med oli-

text: johan thorén

FaKTa OScar KliNGeNSJö
Titel: Sponsor och eventchef

Bakgrund: Civilingenjör och examen i 
redovisning. Åtta år på Tele2

Ålder: 33 år

Bor: Mariefred

Familj: Sambo och två barn

intressen: Springa ute i naturen, umgås familj 
och vänner.

Favoritarena (utöver Tele2 arena): Barclay 
Center i Brooklyn, hemmaplan för Broklyn Nets.

FaKTa Tele2 SVeriGe
Grundat: 1993, av Jan Stenbeck

Verksamhet: Mobiloperatör

Omsättning:  
13,6 miljarder kr

anställda: 1 600 

Sponsringsportfölj: Tele2 Arena, Djurgården 
Fotboll,  Hammarby Fotboll, Live Nation (med 
förköpsrättigheter av biljetter för kunder) och 
Fotografiska museet. 

Byråer: PS Communication, Storydesign,  
Kurppa Hosk, Forsman & Bodenfors (uppdraget  
på övergång till King).

ka kunskaper för att skapa världens bästa 
uppkoppling. Sedan gäller det att få ihop 
digitala och fysiska aktiveringar med att få 
ut det i kommunikationen och lyckas ska-
pa engagemang.
– En framgångsfaktor har varit en extremt 
nära relation med Stockholm Globe Are-
nas. Vi har inte sett oss som köpare och säl-
jare, utan som att vi gift oss med varandra 
kring arenan. Lägger man på alla leveran-
törer och partners blir det som ett ekosys-
tem där alla strävat efter samma mål att 
skapa en arenaupplevelse i världsklass.  

hur utvärderar och mäter ni sponsring?
– Mätningen sker genom en avkastnings-
kalkyl som ser till hur mycket pengar vi 
investerar och baserat på den modell vi 
använder ger ett ROI-värde. Modellen 
är framtagen med analysföretaget Nepa. 
Tyngst i modellen väger varumärkespara-
metrarna valbarhet och lojalitet. Vi jämför 
gruppen som upplevt Tele2 Arena med en 
grupp som inte varit på arenan. 

hur skapar ni en win-win gentemot kun-
der och arenabesökare?
– Vi har haft som strategi att vara en tydlig 
avsändare utan att inte bli logokladdiga. 
Det finns en stor respekt för att besökare 
inte kommer till arenan för att möta Tele2 
utan för att se sitt lag spela eller gå på en 
konsert. 
– Vår roll är att förhöja upplevelsen och 
ta bort arenas ”painpoints”. Tillsammans 
med SGA och fotbollsklubbarna lanserade 
vi mat- och dryckesbeställning i mobilen. 
När alla under 15 minuter i pausen ska 
köpa sin öl eller korv blir det hårt tryck 
oavsett antal kiosker. Får man bort de tids-
krävande momenten för beställning och 

”ATT UTMANA LIGGER I VÅRT DNA”
oscar klingensjö sticker ut bland sponsor- 
och eventchefer. han kom till tele2 med 
en civilingenjörsutbildning och examen i 
redovisning. kunskapsbagaget har präglat 
konstruktionen av hur sponsorskapet för 
tele2 arena mäts och värderas. 

transaktion får arenabesökaren en bättre 
upplevelse. Det är ett bra exempel på win-
win för alla inblandade.

vilken är din personligt starkaste upple-
velse på tele2 arena?
– Ett fullsatt Stockholmsderby är en upple-
velse. Jag mötte en brasilianare på ett der-
by som berättade att han aldrig varit med 
om liknande stämning på en arena. När 
det kommer till musik var Aviciis konsert 
magisk. Oscar Klingensjö

SPONSOr PrOFileN, laGKamraT

elitfotbollsspelarna i piteå if arbetar 
i äldrevården för att öka sin inkomst. 
Sponsorer finansierar det unika pro-
jektet lagkamrat. ett system som bara 
tycks ha vinnare, och som de inblandade 
tycker att andra borde ta efter.

Gunnar Eikeland och Kjell Åke Nils-
son på Sparbanken Nord, huvudsponsor 
för Piteå, var de som initierade projektet. 
– Vi hade en diskussion med Piteå IF om 
de olika utmaningar vi står inför. Da-
mallsvenskan har en begränsad ekonomi. 
Spelarna kan inte vara heltidsarvodera-
de, de behöver arbeta deltid för att få det 
att gå ihop. Det är ingen lätt ekvation, sä-

ger Gunnar Eikeland. Så föddes idén om 
Lagkamrat. En förstudie inleddes. För att 
undersöka vilka behov de äldre i de kom-
munala äldreboenden har och vilken typ 
av arbete som kan utföras utan att krocka 
med fackliga krav och så vidare.

Ewa Karlsson Sjölander är verk-
samhetsutvecklare i Piteå kom-
mun och engagerad i projektet,  
– Tjejerna fick också lite utbildning i 
hur man bemöter äldre och även prak-
tisk utbildning i lyftteknik exempel-
vis. Resultatet har varit över all förvän-
tan och de inblandade tycker att de 
skapat ett system med bara vinnare,  
– Vi är otroligt nöjda, tjejerna till-
för ny energi. Personalen blir inspire-

rade av deras insatser, de äldre är nöj-
da. Det har fungerat hur bra som 
helst, säger Ewa Karlsson Sjölander.  
– De har jobbat i fyra äldreboenden hit-
tills, nu har vi fyra till på gång. Jag tyck-
er verkligen att det finns anledning för 
många att titta på det här, säger hon.

15 nya sponsorer
Den ekonomiska grunden i projektet är en 
fond, förvaltad av Sparbanken Nord, som 
finansieras med partners från näringslivet. 
– Det har kommit in 14-15 nya sponsorer 
sedan vi startade det här. Det är en social 
sponsring med samhällsansvar och jäm-
ställdhet som viktiga komponenter. Man 
ska också komma ihåg att det här inte kos-
tar något för det offentliga, säger Gunnar 
Eikeland.

Smurfit Kappa, ÅF och SCA är tre av 
de nya sponsorer som kommit in i Lag-
kamrat. Tjejernas insatser är att ge ordi-
narie personal avlastning genom att göra 
saker som den inte har möjlighet att göra 
annars. Det kan vara längre promenader, 
baka tillsammans, bingospel, fikastun-
der, spakvällar, besök på något museum 
och liknande aktiviteter. Fem av dagens 
spelare i klubben arbetar med detta idag. 
Det handlar om motsvarande halvtids-
tjänst. Satsningen kan komma att utö-
kas, det är den långsiktiga målsättningen. 
– Intresse finns bland andra spelare, det 
beror också på hur vi lyckas med finan-
sieringen, säger spelaren Emelie Lövgren 
som också har det administrativa ansvaret 
för Lagkamrat i klubben.

i rätt riktning
Även den gamla storspelaren Caroline Jöns-
son som idag är ordförande i Fairpay (som 
arbetar för en jämnare fördelning av spon-
sorpengar mellan män och kvinnor) tyck-
er att Lagkamrat är ett steg i rätt riktning.  
– Absolut, det är ett bra exempel på samar-
bete mellan samhälle och näringsliv samti-
digt som det ger inkomst till damspelarna, 
säger Caroline Jönsson

12 000 kronor är genomsnittet för 
en månadslön hos en spelare i Damall-
svenskan. Motsvarande månadslön för 
herrar är 50 000. Idag är 46 procent av 
Sveriges idrottare kvinnor, men de har 
bara tillgång till 20 procent av sponsor-
pengarna. Så det behövs nog en hel del 
projekt som det i Piteå innan jämställd-
het är uppnådd. Men Lagkamrat i Piteå 
kan vara ett steg på vägen. Kanske kan det  
illustreras av citat från personal vid de ak-
tuella äldreboenden som kom i samband 
med en uppföljning:

"Att ni är framåt och verkligen är här för de 
gamla. Tycker vi är toppen!"

"Ni har varit suveräna på att motivera 
de boende att följa med och delta. Visat öd-
mjukhet och respekt mot de gamla."

Ewa Karlsson-Sjölander hoppas att 
Lagkamrat nu får ringar på vattnet.  
– Det här är absolut något att pröva på an-
dra orter i Sverige. Alla är nöjda, bättre än 
så kan det inte bli, konstaterar hon. 

Fotbollsspelare hjälper äldre i unikt sponsorprojekt

text: håkan söderBerG



 
 

 

 

  

 

  

DHL LEVERERAR VASALOPPET
STOLT LOGISTIKPARTNER
Som officiell logistikpartner till Vasaloppet har vi utformat ett 
logistikupplägg som bygger på precision, hög kvalitet och fokus på att 
minska miljöpåverkan. Med nära 80 000 deltagare under vinter- och 
sommarveckan är det många skidor, cyklar och klädsäckar som ska vara 
på rätt plats i rätt tid och vi är väldigt stolta över att vara den som 
sköter leveranserna bakom Vasaloppet. Vi gör helt enkelt det vi är bäst 
på - logistik!

dhlfreight.se

Följ oss på facebook:
 Vasaloppet levereras av DHL
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– Det är väldigt kul att vårt varumär-
ke har sånt genomslag bland folket. 
Vi är ju en anrik klubb, 125 år gammal 
med 11 sektioner som stått för fina 
sportsliga resultat. Hela djupet från 

knatte till elit skapar attraktion. För oss är relationen
till hemmakommunen mycket viktig eftersom de står för 
så mycket av våra förutsättningar i form av  hallar och 
träningstider. Allt bygger på vår trovärdighet. Kan vi då 
visa att vi toppar en seriös varumärkesundersökning som 
denna så bidrar detta givetvis i positiv riktning.
– Det är också ett plus att kunna hävda att vi är Sveriges 
starkaste varumärke bland idrottsklubbar när vi ska sälja 
våra sponsorpaket. Dock ska vi komma ihåg att konkurren-
sen om pengarna är mördande i Stockholm jämfört med 
situationen för klubbar ute i landet.

HUr Vill dU KOmmeNTera  
reSUlTaTeT aV SPOrT & aFFärerS 
VarUmärKeSUNderSöKNiNG?

andres muld, ordförande aiK:s huvudstyrelse

– Det är kul att vi avancerar. Sportre-
sultaten har stor betydelse liksom 
vårt ökade samhällsengagemang. Vi 
får inte glömma vår långa tradition 
och att varumärket byggs upp av alla 
våra föreningar. Att varumärket stärks 
attraherar förhoppningsvis fler spon-
sorer, idrottsmän och supportar.

Jan-Olov erickson, varumärkeschef djurgårds-
alliansen (samtliga sektioner)

– Att vi nu finns med på topplistan är 
frukten av våra sportsliga framgångar 
och vårt långsiktiga arbete med våra 
partners. Vår moderna arena tror jag 
också spelat in.
– En attraktiv klubb med ett starkt varu-
märke lockar till sig nya talanger och 
samarbetspartners.

Stefan Hörberg, vd för Växjö lakers som är nya 
på topp 20-listan

– Det är såklart roligt och glädjande 
att MFF ligger med i toppen. Däremot 
är jag inte speciellt överraskad
Ett varumärke är en färskvara som 
hela tiden kräver att vi är på tårna.  
En utveckling av varumärket tar aldrig 
slut. 
– Det är viktigt att MFF själv har kon-
trollen över varumärket så att klubben alltid har en ”final 
saying” i de sammanhang varumärket är med.

magnus Svensson, försäljningschef mFF

– Vi jobbar hårt med att stärka vårt 
varumärke så detta är förstås kul.  
Att vi är tillbaka i SHL spelar givetvis in. 
Det känns som att vi nu är på rätt väg. 
– Antalet företag som vill sponsra 
Redhawks ökar. Att hamna på topplistor 
av det här slaget skapar stolthet. Vi blir 

attraktiva för nya ungdomar som vill spela för oss. Det är 
ingen slump att vår devis är Hjärta, kvalitet och stolthet.

Patrik Sylvegård, vd och sportchef, malmö 
redhawks, ny på topp 20-listan

Sport & affärer har genom undersökningsföretaget Demoskop, frågat det svenska folket, vilka tre svenska 
idrottsklubbar de anser har det starkaste varumärket. vi utformar frågan på det sättet för att de som 
svarat inte enbart skall lyfta fram sin egen favoritklubb. undersökningen gjordes mellan 25/1 och 6/2 
2016. Det är femte året i rad som undersökningen genomförs och resultatet publiceras alltid i Sport & 
affärer nr 1 genom Dagens industris riksupplaga.

idrottsklubbarnas varumärken 2016

AIK toppar för tredje året i rad. IFK Göte-
borg ökar och befäster sin andraplats, Malmö 
FF och Djurgården delar på tredjeplatsen och 
Hammarby behåller sin femteplats i årets lis-
ta. Frölunda passerar i år Färjestads BK i lis-
tan och ligger med sin sjätteplats högst pla-
cerad bland hockeyklubbar. Konstateras kan 
att de tre Stockholmsklubbarna på listan ock-
så  är flersektionsföreningar vilket ytterligare 
stärker deras varumärken förutom det faktum 
att de gynnas av en bredare upptagning i stor-
stadsregionen. De är alla anrika klubbar med 
många sportsliga framgångar. Ett starkt varu-
märke är dock inte alltid synonymt med högre 
intäkter. ”I Stockholm är konkurrensen mör-
dande” som Anders Mulde, ordförande i lis-
tettan AIK:s huvudstyrelse uttrycker det. Det 
slåss hela tiden om talanger, medlemmar och 
sponsorer. Noterbart är att två Göteborgsföre-
ningar ökar mest procentuellt i listan jämfört 
med förra året.

Både IFK Göteborg och Frölunda Indi-
ans ökar 1,6 %. Nya på listan är IFK Norr-
köping, Växjö Lakers mycket tack vare sina 
SM-tecken och Malmö Redhawks tack vare 
sitt återtåg till SHL. GAIS ligger kvar på sin 
16:e plats i varumärkesligan. Utanför Allsvens-
kan men med ett så starkt varumärke att man 
enbart passeras av IFK Göteborg och Malmö 
FF bland utpräglade fotbollsklubbar. Lika 
imponerande i varumärkesligan är styrkan i 
Leksands varumärke. Klubben spelar i Hock-
eyallsvenskan och hamnar nia totalt, endast 
passerad av tre ishockeyklubbar dvs Frölun-
da, Färjestad och Skellefteå, alla i SHL. Topp 
20-listan innehåller 11 ishockeyklubbar, sex 
fotbollsklubbar och tre flersektionsföreningar. 
Flersektionsföreningarna ligger alla topp 5 lik-
som två av fotbollsföreningarna.

Strax utanför topp 20 hamnar Rögle BK, 
BK Häcken, Kalmar FF och LUGI. Detta är 
första gången som en handbollsklubb place-
rar sig bland de 25 starkaste idrottsvarumär-
kena i Sverige.

KärNVärdeN HOS de TiO STarKaSTe VarU-
märKeNa BlaNd SVeNSKa idrOTTSKlUBBar:

• aiK: Passion, stolthet och tradition.

• iFK Göteborg: Passion, professionalism och kamratskap.

• malmö FF: Öppenhet, professionalism och vinnarinstinkt.

• djurgården: Glädje, värdighet, respekt – alltid oavsett

• Hammarby iF: Rötter, ambition, gemenskap, respekt och kärlek.

• Frölunda indians: Mod, passion och gemenskap.

• Färjestads BK: Målmedvetenhet, trovärdighet och professionalism.

• Skellefteå aiK: Tillsammans jobbar, växer och vinner vi

• leksands iF: Stolthet, tradition, respekt.

• HV 71: Where the passion is

KOrT Om demOSKOP-UNderSöKNiNGeN: 
Undersökningen är genomförd inom ramen för Demoskops telefonomni-
bus under perioden 26 januari – 2 februari 2016.
Urvalet i undersökningen görs med Demoskops standard för telefonnum-
merbaserade befolkningsurval. Urvalet är riksrepresentativt och kan sägas 
utgöra ett mini-Sverige.
Resultaten baseras på 1 000 genomförda intervjuer med personer mellan 
18 – 89 år.
Urvalsprincipen är densamma som i Demoskops månatliga väljarunder-
sökningar som publiceras i Expressen.
Procentandelarna i resultaten utgör antalet svar för en viss klubb i förhål-
lande till det totala antalet klubbar som nämnts.

idrottsklubbarna med 
starkast varumärken 2016
(Förra årets placering och procentsatser inom parentes).

 1. aik (1) 16,4% (16,3%) 

 2. ifk göteborg (2)  15,9% (14,3%) 

 3. malmö ff (3) 13,0% (14,1%) 

 3. DJurgÅrDen (4) 12,9% (12,8%) 

 5. hammarby (5)  7,8% (8,2%) 

 6. frölunDa inDianS (7) 4,7% (3,1%) 

 7. färJeStaD bk (6) 3,3% (4,0%) 

 8. SkellefteÅ aik (8) 2,8% (3,1%) 

 9. lekSanDS if (9) 2,0% (2,2%) 

 10. hv71 (10) 1,9% (2,1%) 

 11 .brynäS if ( 1 1) 1,9% (2,0%) 

 12.malmö reDhawkS (-)  1,3% - 

 13. luleÅ hoCkey ( 13) 1 ,3% (1 ,3%) 

 14. ifk norrköping (-) 1 , 1% - 

 15. moDo hoCkey (12) 1 ,1% ( 1 ,5%) 

 16. gaiS (16)  1,0% (0,7%) 

 17. linköping hC (19)  0,9% (0,3%) 

 18. växJö lakerS (-) 0,7% - 

 19. elfSborg (15)  0,5% (0,8%) 

 20. helSingborgS if (15) 0,4% (1,4%) 

 övriga Svar 8,2% (11,0%) 

Fotnot: DIF och MFF går inte att skiljas åt - ligger inom felmarginalen.

text: Gustaf Berencreutz

KlUBBarNaS VarUmärKeN



HJÄLTETID

 EM I MOUNTAINBIKE | VM I MUAYTHAI
IRONMAN 70.3 JÖNKÖPING | EM I BARFOTAÅKNING

ELMIA SCANDINAVIAN HORSE SHOW | SUM SIM 
PROFESSIONELL IDROTT 2017

Jönköping är platsen för de små men även de största
evenemangen. Här finns inte bara chans att bli mästare, 

här föds hjältar.  

JÖNKÖPING | HUSKVARNA | GRÄNNA | VISINGSÖ 

JKPG.COM
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GOlFreSOr

att spela golf mitt i vintern är en dröm som många svenska spelare förverkligar. anfi tauros bana är 
insprängd i det dramatiska vulkanlandskapet och i bakgrunden skymtar havet.

Anfi Tauro är belägen på Gran Canarias soliga 
sydkust längst västerut intill semesterorten Puerto 
Mogán. Mästerskapsbanan anses vara öns bästa.

Golfturismen populär året runt

En betydelsefull del av detta resande ut-
görs av golfturismen. Att den inte får nå-
gon större uppmärksamhet beror delvis 
på att omfattningen är svår att uppskat-
ta. Många reser visserligen på organisera-
de golfresor som inkluderar flyg, vistelse 
på golfhotell och ett knippe greenfees. I de 
fallen finns statistik, men researrangörerna 
mörkar den av affärsmässiga skäl. Svenska 
golfare drar sommartid utomlands på egen 
hand med golfbagen i bilen. Eller så kom-
binerar de ett antal golfrundor med bad 
och utflykter i behagligt klimat under vår 
långa vinter. Dessa är det betydligt svårare 
att beräkna.

Enligt SportBusiness uppgick antalet 
golfturister i världen redan för tio år se-
dan till ca 60 miljoner. Sedan dess har det 
skett en ökning varje år. Undersökningar 
visar att golfarna spenderar mer pengar 
på resmålet än andra turister. Delvis be-
ror detta naturligtvis på att de lägger stora 
pengar på att spela, hyra golfbil eller anlita 
caddy och köpa utrustning. Men också på 
att många golfentusiaster har god ekonomi 
och kostar på sig en komfortabel vistelse i 
alla avseenden. En inte oväsentlig del av 
motionsgolfarna väljer long stay. De till-
bringar flera veckor eller t o m månader 
i någon golfrik region och ser till att be-
vara formen när de svenska golfbanorna 
är snötäckta.

Att många av de nära en halv miljon 
svenskar som spelar golf söker sig utom-
lands är inte förvånande med tanke på vårt 
klimat. I större delen av vårt land används 
utslagsmattor och vintergreener i flera må-
nader varje år och periodvis är banorna 
stängda för spel. Lite hårdraget kan man 
säga att det bara är mellan maj och okto-
ber som det är behagligt att spela på fler-
talet svenska banor, dvs. endast halva året.

 
kanarieöarna lockar
Att det är under vinterhalvåret som golftu-

rismen kulminerar är därför inte förvånan-
de. Till de populäraste destinationerna hör 
Kanarieöarna. Såväl Teneriffa som Gran 
Canaria satsar hårt på det här segmentet 
och erbjuder banor av hög kvalitet. För 
några år sedan spelade jag mig runt Tene-
riffa och överraskades av variationen. Där 
finns banor för flera olika smakriktningar. 
Detsamma gäller Gran Canaria, som jag 
besökte i början av det här året.

När jag var där första gången för många 
år sedan var det bara en bana som gällde, 
nämligen Real Club utanför Las Palmas. 
Grundad redan 1891 men fortfarande väl-
skött och omtyckt.

Men de populäraste hittar man på syd-
kusten. Äldst där är Maspalomas Golf, 
snart 50 år gammal. Lättspelad och små-
tråkig. Mer spännande är Salobre uppe 
i bergen ovanför Maspalomas med två 
18-hålsbanor.

Inte långt därifrån, mellan havet och ber-
gen, breder Meloneras ut sina 18 hål. Även 
där är golfbilarna utrustade med GPS.

Min favorit bland klubbarna på den 
turisttäta sydkusten är dock Anfi Tauro 
i Mogán. Banan är insprängd i det dra-
matiska vulkanlandskapet och där vän-
tar ständigt gröna fairways och subtropisk 
växtlighet. De som längtar efter en riktig 
kontrast till hemmabanorna i Sverige hit-
tar här vad de söker! Bokar man dessutom 
in sig på exklusiva Cordial Mogán Playa 

på bekvämt avstånd till banan är lyckan 
fullständig.

Att Kanarieöarna lockar så många tu-
rister beror främst på klimatet. Det bästa 
i världen enligt meteorologerna, om man 
ser det på årsbasis. Det gör regionen till 
ett stabilt golfmål under vintern på drygt 
fem timmars flygavstånd från Sverige. Men 
även spanska fastlandet, särskilt Costa 
del Sol och Mallorca, lockar mängder av 
svenska golfare. Totalt finns det 419 golf-
banor i Spanien, varav 347 18-hålsbanor, 
enligt Carolina Vannum på Spanska turist-
byrån.

Vintertid söker sig många soltörstande 
svenska golfare också till Portugal, Kari-
bien, Sydafrika och Thailand. Men även 
länder där golfsporten är relativt ny som 
Kuba, Kina och Vietnam lockar. Egyp-
ten däremot har hamnat i bakvatten på 
grund av terrordåd och instabilt politiskt 
läge. Detsamma gäller Tunisien. På våren 
och i viss mån hösten är det andra länder 
som hamnar i fokus. Främst Danmark på 
närhåll, men också England, Irland och 
lite längre bort USA.  Inte att förglömma 
Frankrike och Tyskland.

 
många banor inom bekvämt köravstånd
I Frankrike finns det 580 banor. Varthelst 
man kommer ligger minst fem klubbar 
inom en timmas köravstånd, enligt Atout 
France. Golfpass som omfattar flera ba-
nor är vanliga och ger upp till 30 procents 
greenfeerabatt. Antalet utländska golfgäs-
ter uppgår till ca 550 000 årligen.

Ännu fler banor finns i Tyskland, näm-
ligen 728. Även om de tyska golfspelarna 
uppgår till ca 640 000 så finns det ändå 
gott om plats och det är lätt att hitta startti-
der, berättar Gustav Svärd på Tyska turist-
byrån. Kvaliteten på banorna skiftar dock 
starkt. Jag spelade senast på Van der Valk 
Golfclub Serrahn söder om Rostock där 
standarden motsvarar en enkel parkbana 
här hemma. Men golfhotellet är gemytligt 
och omgivningarna idylliska i en levande 
landsbygd. 

Många svenskar som besöker Tyskland 
har Berlin som främsta resmålet. Söder om 
den tyska huvudstaden, i Brandenburg, 
finns ett flertal banor av god kvalitet. Själv 
har jag haft nöjet att besöka A-Rosa Schar-
mützelsee där Sporting Club Berlin reside-

rar med inte mindre än tre banor, varav två 
är rankade bland Tysklands tio bästa. Ar-
nold Palmer-banan är både attraktiv och 
svår. Den som tycker om att besöka många 
sandbunkrar under sin rond kan med för-
del välja den bana som är ritad av Nick 
Faldo. Den bjuder på fler än 100 bunkrar!

Flertalet svenska golfare söker sig till 
banor med en körtid på max fem timmar 
från färjeläget eller den dansk-tyska grän-
sen, säger Gustav Svärd. Ca 80 procent av 
dem kommer nämligen med egen bil, även 
om det också är vanligt med bussresor i 
hemmaklubbarnas regi.

De flesta svenska golfresenärer bor på 
hotell, ofta klubbhotell direkt vid golfba-
nan. Men det finns otaliga övernattnings-
alternativ. Reser flera tillsammans, t ex en 
familj eller ett kompisgäng, kan det löna 
sig att hyra ett hus. Ett exempel på detta är 
RLC Global (jane.lewis@rlcglobal.com) 
som hyr ut trebäddsvillor med all komfort 
i Vale do Lobo på Algarvekusten för 500 
per vecka. Inom området finns två av Por-
tugals bästa golfbanor.

 
gruppresor
Även om de flesta reser individuellt före-
drar många att åka på organiserade golf-
resor. Ett skäl är att de då får vara tillsam-
mans med likasinnade. Ett annat att allt är 
inkluderat i ett golfpaket. Det är bara att 
betala och dra!

Golf Plasir flyger ut runt 14 000 svensk-
ar för att spela golf utomlands varje år, be-
rättar Mattias Damberg. Företagets om-
sättning ligger runt 225 miljoner kr. De 
flesta väljer veckoresor. Weekendresor er-
bjuds via varumärket Out of Bonds. Popu-
läraste länderna är Spanien, Italien, Portu-
gal, Marocko och Förenade arabemiraten.

Även på Golf World Travel i Stockholm 
är det veckoresor som dominerar. Före-
tagets resenärer reser främst till Spanien, 
Portugal, Italien, Turkiet och USA.

En slutsats är att många av de utländ-
ska golfbanorna inte skulle existera utan 
de greenfeeavgifter som svenska och an-
dra turister betalar. Lika sant är att dessa 
banor bidrar till att vidga golfsäsongen och 
förhoppningsvis öka livskvaliteten hos alla 
de som tycker att golf utgör en viktig del 
av tillvaron.  

Aldrig tidigare har så många 
människor korsat gränserna 
som i dag. Jag tänker inte i 
första hand på flyktingström-
marna och inte heller på af-
färsresenärerna utan på helt 
vanliga turister. Utlandsse-
mester prioriteras allt högre 
och turismen tillhör numera 
de viktigaste näringsgrenar-
na i ett stort antal länder.
text & foto: uno GrönkvIst.
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Det är alltså 40 år sedan Hugo Simon 
hoppade rakt in i publikens hjärtan. 
Eller var det kanske den uttrycksful-
la gummibollen Gladstone som vi 
alla föll för?! Minns ni den spännan-
de omhoppningen där amerikanskan 
Katie Monahan fick stryk med en ti-
ondels sekund? Hugo skrev historia, 
Anders Gernandt kommenterade i tv 
och Scandinavium formligen kokade. 
Den unga och entusiastiska publiken 
som hejade, applåderade och viftade 
med lakan med idolernas namn på 
blev världsberömd.

Världens bästa ryttare i både dres-
syr och hoppning är snart på väg till 
Göteborg igen. Den resan kan vara 
mödan värd, prispengarna är gigan-
tiska. Över 17 miljoner ligger i potten. 
Ett 40-årsjublieum ska firas med stil!

Scandinavium ja, men hästarna 
lägger faktiskt beslag på tre arenor 
till: Svenska Mässan, Wallenstamhal-
len och Valhalla sporthall.

EuroHorse på Svenska Mässan 
bjuder på ett hav av montrar. Ytan 
är större än någonsin, 2 hektar, allt-
så som en mindre hästgård. Mässan 
väntas slå publikrekord och äntli-
gen nå över det magiska strecket 100 
000 besökare. Framridningen ligger i 
Wallenstamhallen. Mediacentret och 
ackrediteringen flyttar till Valhalla 
sporthall för att ge mer plats åt Euro-
Horse-mässan.

Sex huvudsponsorer: Agria, ATG, 
Carpe Diem, H&M, City Gross och 
Volvo lägger numera lika mycket, fast 
när det är final går prislappen upp  
25 %, det står i avtalet.

22 finaler i göteborg
Volvo hade länge en särställning, det 
var ju Volvochefen PG Gyllenham-
mar som tog initiativet till hästhopp-
ningen på Scandinavium och såg till 
att Volvo gick in som storsponsor. 
Inte bara på hemmaplan, utan world 
wide. Tack vare Volvos stora satsning 
fick Göteborg länge finalen vartannat 
år, 22 finaler har det blivit hittills.

– Ingen arena i världen har haft så 
många finaler som Göteborg, berät-
tar Per Löjdquist, som var presschef 
de första åren och sedan blev Volvos 
informationschef. Idag har han gått 
i pension, men är fortfarande ordfö-
rande i organisationskommittén.

 
PG Gyllenhammar ledde raketen 

som avslutade evenemanget, och Vol-
vo var först med bilar i arenan. Ryt-
tarna sladdade runt med gasen i bot-
ten till publikens förtjusning. Numera 
är Volvo en av huvudsponsorerna som 
alla är med på liknande villkor.

 – Vi får en bra exponering för varu-
märket och vi gör diverse kundaktivi-
teter. Vi vill också vara med att stöt-
ta en Göteborgsangelägenhet, säger 
Mats Nilsson, ansvarig för sponsor-
frågor inom Volvokoncernen.

– Vi har många hästägare bland 

våra kunder, många hästägare och 
hästintresserade kör Volvo och många 
hästägare köper lastbil från Volvo last-
vagnar.

 Mats Nilsson var med det allra 
första året i Göteborg 1979 och såg 
Hugo Simon vinna med sin Glad-
stone.

– Jag blev medlockad av goda vän-
ner, det var långt innan jag började 
jobba på Volvo.

– Som motorn i svensk hästnäring 
missar ATG inte Göteborg, säger 
marknadschefen Maria Guggenber-
ger.  Vi är ett spelbolag där vinsten går 
tillbaka till hästnäringen, närmare 50 
miljoner om året.

– Vi fortsätter succén från förra året 
då publiken kunde prova monté på 
vår mekaniska häst Monté Pyton. 
Gissa om köerna var långa! Och så 
kommer Vinnie att vara på plats med 
sin tränare, lovar Maria.

publiken är det bästa vi har
– Publiken är det absolut bästa vi har, 
säger Tomas Torgersen. Det är dom 
som gör hela tävlingen möjlig, publik-
intäkterna är lika höga som prispeng-
arna, alltså runt 17 miljoner.

Men framför allt så sätter den unga 
och entusiastiska publiken stämning-
en i arenan. Alla ryttare får applåder, 
inte bara svenskar eller de mest kän-
da namnen. Då och då lyfter taket! 
Men publiken är också kunnig och 
kan bua om någon ryttare inte uppför 
sig, vilket händer väldigt sällan. En-
tusiasmen satt från allra första bör-
jan, 1979, och publiken i Göteborg 
är världsberömd sedan länge.

– Det är ju 40 år sedan vi startade 
och stora delar av vår publik var inte 
ens födda då, förklarar Tomas Torger-
sen. Därför blir det massor av nostalgi 
och tillbakablickar. Och på söndags-
kvällen efter Gothenburg Trophy då 
bjuder vi på 40-årskalas! Precis som 
väldigt många funktionärer har To-
mas Torgersen varit med från start. 
Första åren som hindervakt, sedan 
avancerade han till ringmaster och se-
dan biträdande tävlingsledare. 1997 
tog han steget upp till toppen.

öppet i båda finalerna
Vem vinner? Dressyrdrottningen 
Charlotte Dujardin är titelförsvarare 
och direktkvalad till finalen. Men om 
hon kommer alls så blir det inte med 
sin stora stjärna Valegro. Plötsligt är 
dressyren en helt öppen affär. Patrik 
Kittel leder i skrivande stund Europa-

Angelica 
Augustssons 
världscup-
seger 2011. 
Hemmaryttare, 
jag bodde 
också i Kungs-
backa och har 
följt henne 
sedan pon-
nytiden. Ingen 
gick innan den 
prisutdelnin-
gen var slut!
tomaS 
torgerSen, 
proJektleDare

Avtackningen 
av Milton! Och 
så alla fantas-
tiskt skickliga 
ryttare:  
Hugo Simon, 
Nelson Pessoa 
och vår egen 
Rolf Göran 
Bengtsson.  
lotta nibell,  
vD got event

Jag satt i  
publiken och 
såg Hugo 
Simon vinna. 
Det var långt 
innan jag bör-
jade på Volvo, 
några vänner 
lockade med 
mig.
matS nilSSon, 
volvo

ligan med en enda poäng, Tinne Vil-
helmson ligger 7:a. Två kval återstår.

Henrik von Eckermann har som 
enda svensk kvalat till hoppfina-
len. Konkurrensen är stenhård, flera 
toppryttare kan vinna om allt går de-
ras väg. Kanske Christian Ahlmann 
som vann Europaligan stort. Dou-
glas Lindelöw har haft en tuff säsong 
och blev av med sin bästa häst Ca-
sello. Prislappen var enligt uppgifter i 
media 28,1 milj svenska kronor. Dou-
glas slutade på 20:e plats i Europali-
gan och är därmed andra reserv. Blir 
det återbud så finns en minimal chans 
att Douglas kan komma in.

em i göteborg 2017
Got Event driver tio arenor, alla med 
olika karaktär. Trots att Göteborg in-
ternationellt sett är en liten stad har 
man lyckats ro hem förvånansvärt 
många stora internationella evene-
mang genom årens lopp.

– Men Gothenburg Horse Show 
har en särskilt plats i vårt hjärta. 

Det är vårt enda 
egna evenemang 
där vi är med 
som arrang-
ör tillsammans 
med Svenska 
Ridsportförbun-
det, säger vd 
Lotta Nibell.

Lotta är ett ex-
empel på hästtje-
jen som gör kar-
riär. Forskning 

visar att 70% av de kvinnor som slår 
sig in på framträdande positioner i nä-
ringslivet har en sak gemensamt: de 
har ridit under sin uppväxt. För Lottas 
del fälttävlan, och hon har fortfarande 
kvar 25-årige Cinzano som hon har 
fött upp själv. På Handels började hon 
intressera sig för att mäta effekterna av 
hur stora evenemang påverkade sam-
hället. Hotellen fylls, turisterna shop-
par och går på restaurang. När jobbet 
som vd på Got Event blev ledigt för 
två år sedan sökte hon direkt.

Först ser vi fram emot den 40:e 
hästfesten i påsk på Scandinavi-
um i Göteborg. Men sedan tar Got  
Event ett nytt steg tillsammans med 
Ridsportförbundet och Göteborg & 
Co. 2017 fylls hela stan med hästar 
när EM i fyra grenar avgörs i Göte-
borg: dressyr, paraddressyr, hopp-
ning och körning. Hästarna drar in 
på Ullevi, Heden och i Slottsskogen. 
Ett nytt kapitel i ridsportens historia. 

GOTHeNBUrG HOrSe SHOW  
i SiFFrOr

Prispengar:  
Drygt 17 milj

Publikintäkter:  
Lika mycket

Omsättning 
totalt: 
ca 40 milj

Sponsorintäkter:  
18 mkr varav 10 mkr från Longines 
resp Reem Accra till prispengar.

Hästar: 240

Funktionärer: 340

TV-tid: ca 10-12 timmar i svensk tv, 
sänds bredd internationellt, bl a stort 
intresse i Asien

Hotellrum: Gothia Towers 1200 rum 
räcker inte, det går åt runt 1 000 
rum till

Publiken: är världsberömd, 
entusiastisk och kunnig!

Svenska ryttare: Hoppning: 8 
seniorer och 8 ungdomsryttare U25

Kvalade svenskar: Henrik von 
Eckerman, även Douglas Lindelöw kan 
ha chans. I dressyr slåss Patrik Kittel 
och Tinne Vilhelmson om finalplats.

Huvudsponsorer: Agria, Atg, Carpe 
Diem, City Gross, H&M och Volvo
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Hästfest i världsklass
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40-årsjubileet firas med fem dagars hästfest och världscupfinal i både dressyr och hoppning. Prispotten är 
rekordhög, över 17 miljoner för ryttarna att slåss om. Publikrekord och mässrekord förväntas. Henrik von 
Eckermann försvarar de svenska färgerna i hoppningen medan Rolf Göran Bengtsson (till vä.) är ute efter 
sin tredje seger i Gothenburg Trophy, också det ett rekord!  

Gothenburg 

Horse Show 

40 år!

I påsk fyller Gothenburg Horse Show på Scandi-
navium i Göteborg 40 år. Det firas med Världs-
cupfinal i både dressyr och hoppning. Rekorden 
väntas ryka på löpande band, nostalgitripp utlo-
vas plus 40-årskalas där publiken får vara med.

GOTHeNBUrG HOrSe SHOW

text: tessIe sjöstedt

Lotta Nibell

bäSta minnen:



Stolt huvudsponsor av

VI BYGGER SVENSK IDROTT!

www.BAUHAUS.se
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 AIK 

AIK byter anfallsduo: Eero Markkanen 
(AIK, Real Madrid B och RoPS) och 
Denni Avdic (Elfsborg, Werder Bre-
men och sedan tre holländska klub-
bar) ersätter tunga duon 
Henok Goitom (18 mål) och Moha-

med Bangura (8). Lille Amin Affane (168 cm) blir 
en offensiv joker medan Ahmed Yasin (ex-ÖSK) 
har mycket att bevisa. AIK blir i vanlig ordning ett 
medaljlag.
 
SÄLJBARA
Ebenezer Ofori mf 1995 15,0 mkr
Denni Avdic* f 1988 10,0 mkr
Amin Affane* mf 1994 10,0 mkr
Eero Markkanen* f 1991 8,0 mkr
+ Fredrik Brustad f 1989 5,0 mkr
+ Johan Blomberg mf 1987 5,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Daniel Sundgren* b 1990 
Haukur Hauksson b 1991 
Ahmed Yasin* mf 1991 
Patrik Carlgren mv 1992 
Sauli Väisänen b 1994 
Niclas Eliasson mf 1995 
Anton Jönsson Salétros mf 1996 
Noah Sonko Sundberg b 1996 
Elias Wahlström b 1996 
William Sheriff mf 1996 
Oscar Linnér mv 1997 
Patrick Kpozo b 1997 
Christos Gravius mf 1997 
Marko Nikolic f 1997 

INVENTARIER (<500.000)
Kenny Stamatopoulos mv 1979 
Nils-Eric Johansson b 1980 
Dickson Etuhu mf 1982  
Stefan Ishizaki mf 1982  

Jos Hooiveld b 1983 
Per Karlsson b 1986 

UTGÅENDE UNDER VINTERFÖNSTRET
Kenny Pavey b/mf 1979              Fri – Assyriska FF
Alex Pereira b 1982    AFC United (avslutat lån)
Henok Goitom f 1984  Fri
Mohammed Bangura f 1989 Dalian Yifang FC - 10 mkr 
Edward Owusu b 1994 Fri - Piteå 
Gabriel Ferreyra mf 1994 Boca Junior (avslutat lån)
Alexander Hedman b 1996 Fri - IK Sirius 

 DJURGÅRDENS IF 

Sena rekryteringar av Olunga 
(Gor Mahia FC) och Ranégie (lån 
från Watford) ger tyngd framåt 
samtidigt som Marcus Hansson 
från Tromsø fyller hålet efter Emil 
Bergström. Uppåtgående Kerim 

Mrabtis knäskada under landslagslägret är dock 
ett avbräck.

SÄLJBARA
+ Omar Colley b 1992 6,0 mkr
Tim Björkström hb 1991 5,0 mkr
Daniel Berntsen mf 1993 5,0 mkr
Kenneth Høie mv 1979 3,0 mkr
Jesper Karlström mf 1995 3,0 mkr
Jacob Une Larsson* mf/f 1985 3,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Hampus Nilson mv 1990 
Sebastian Andersson f 1991 
Seon-Min Moon mf 1992 
Adam Kasa b 1993 
Sam Johnson f 1993 
–Kerim Mrabti mf 1994 
Michael Olunga* mf 1994 
Jonathan Augustinsson* mf 1996 

Mihlahi Mabhuti Mayambela* mf 1996 
Tino Kadewere f 1996 
Besard Sabovic* mf 1998 

INVENTARIER (<500.000)
Amadou Jawo f 1984 
– Haris Radetinac mf/f 1985 
Alexander Faltsetas mf 1987 
Stefan Karlsson b 1988 
Kevin Walker mf 1989 
Elliot Käck b 1989 
Marcus Hansson* b/mf 1990 

INLÅNADE SPELARE
Mathias Ranégie f 1984 Watford FC 2016  

UTLÅNADE SPELARE
Soo Yong Joon mf 1996 Assyriska FF 
Oscar Jonsson mv 1997 Håbo FF
Kevin Deeromram b 1997 Werder Bremen

UTGÅENDE UNDER VINTERFÖNSTRET
Fredrik Stenman b 1983 Fri
Jesper Arvidsson b 1985 Fri – Vålerengen 
Emil Bergström b 1993 Rubin Kazan – 10 mkr
Tim Söderström mf 1994 Fri – Assyriska FF
Jakob Glasberg b 1995 Fri – IK Frej Täby

 IF ELFSBORG 

Elfsborg har sålt spelare för ca 28 
mkr (Zeneli/Heerenveen+Holmén/
Dinamo Moskva) men drabbades 
av bakslag när när nye Jørgen 
Horn blev långtidsskadad. Mittback 

saknas, alltså. Fyra spelare över 30 år har lämnat 
truppen.

SÄLJBARA
Victor Claesson mf 1992 15,0 mkr
Marcus Rohdén mf 1995 15,0 mkr
Kevin Stuhr Ellegaard mv 1983 5,0 mkr
Per Frick f 1992 5,0 mkr
Simon Hedlund mf 1993 5,0 mkr
+ Viktor Prodell f 1988 3,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Liridon Gashi b/mf 1993  
Anton Andreasson mf 1993 
Adam Lundqvist mf 1994 
Jesper Manns b 1995 
Viktor Götesson f 1995 
Viktor Nilsson b 1996 
Rasmus Rosenqvist* mf 1996 
Mattias Özgün b 1998 
 
INVENTARIER (<500.000)
Lasse Nilsson f 1982 
Jon Jönsson mb 1983 
Henning Hauger mf 1985 
Jørgen Horn* b 1987 
Andreas Randrup* b 1988 
Simon Lundewall mf 1988 
Emir Bajrami mf 1988 

UTGÅENDE UNDER VINTERFÖNSTRET
Anders Svensson b 1976 Fri – slutat 
Andreas Klarström b 1977 Fri – Fristads GoIF
Daniel Mobaeck b/mf 1980 Fri – slutat 
Abbas Hassan mv 1985 Fri 
Anton Lans b 1991 Fri – Gefle IF
Niklas Gunnarsson b 1991 Vålerengen (avslutat lån)
Sebastian Holmén b 1992 Dinamo Moskva – 7 mkr
Arjen Mostafa f 1994 Fri - Zakho SC (Irak) 
Arber Zeneli mf 1995 SC Heerenveen - 18 mkr

 FALKENBERGS FF 

Unge Gustaf Nilsson jagades av 
både IFK Norrköping och Malmö 
FF, vilket resulterade i försäljning 
till Brøndby, övergång först i som-

mar och en intäkt på ca 6 mkr. Det är tveksamt om 
nyförvärven kompenserar förlusterna, särskilt de 
två spelare (Eriksson och Wede) som gått gratis 
till Helsingborg. FFF kan överleva ännu ett år tack 
vare nykomlingarnas otillräcklighet.

SÄLJBARA
Hakeem Araba f 1991 5,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Kamal Mustafa mf 1991 
Johannes Vall mf 1992 
Rasmus Sjöstedt b 1992 
Alexander Lundin mv 1992 
Felix Johansson mf 1993 
Amin Nazari* mf 1993 
Enock Kwakwa mf 1994 
Alexander Jakobsen mf 1994 
Linus Andersson b 1996 
Erik Zetterberg mf 1996 
Jesper Karlsson* f 1998 

INVENTARIER (<500.000)
Stefan Rodevåg f 1980 
David Svensson mf 1984 
Tibor Joza b 1986 
Otto Martler mv 1987 
Daniel Johansson b 1987 
Per Karlsson b 1989 
Tobias Karlsson b 1989 
Christoffer Carlsson mf 1989 
Akseli Pelvas* f 1989 
Zlatan Krizanovic f 1991 

UTLÅNADE SPELARE
Johan Brattberg mv 1996 Eskilsminne IF

UTGÅENDE UNDER VINTERFÖNSTRET
Dan Keat mf 1997 Fri – GAIS
Johan Svahn    mf 1988 Fri – IFK Värnamo
Adam Eriksson    b 1990 Fri – Helsingborgs IF 
Carl Wede    mf 1990 Fri Helsingborgs IF
Rasmus Andersson    mf 1993 Fri – Ørn-Horten
Hampus Svensson    mf 1994 Fri
Godsway Donyoh    mf 1994 FC Nordsjælland (avsl lån) 
Gustaf Nilsson    f 1997 Brøndby IF – 6,0 mkr (juni) 

 GEFLE IF 

Sirius målvakt Andreas Andersson, 
Elfsborgs backreserv Anton Lans och 
Åtvidabergs fi nske mittfältare Simon 
Skrabb förstärker. Nye norrmannen Si-
men Rafn blev dock korsbandsskadad 

på direkten. Lucka i försvaret efter lagkaptenen 
David Fällman, som i december skrev nytt kontrakt 
men sedan fi ck anbud från Kina. Han gick för den 
fastställda summa som fanns i nya kontraktet.

SÄLJBARA
– Jonas Lantto mf 1987 3,0 mkr
Dioh Williams f 1984 2,0 mkr
Johan Bertilsson mf/f 1988 2,0 mkr
Johan Oremo f 1986 2,0 mkr
Jesper Florén b 1990 2,0 mkr
Anders Bååth mf 1991 2,0 mkr
Andreas Andersson* mv 1991 2,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Anton Lans* b 1991 
Martin Rauschenberg b 1992 
Simen Rafn* b 1992 
Dardan Mustafa f 1992 
Jacob Ericsson mf 1993 
Kwame Bonsu b 1994 
Emil Bellmander f 1994 
Joshua Nadeau* b 1994 
Jakob Hjelte b  1994 
Tsuhutsu Tshakasua f 1997 

INVENTARIER (<500.000)
Emil Hedvall mv 1983 
Jens Portin b 1984 

Robin Nilsson b 1988 

INLÅNADE SPELARE
Simon Skrabb*    mf 1995 FF Jaro 2016–17 

UTLÅNADE SPELARE
Oskar Larsson  mv    1994     Egersunds IK

UTGÅENDE UNDER VINTERFÖNSTRET
Anders Wikström b 1981 Fri - slutat
Zoran Akovic mv 1985 Fri – avslutat lån
Sasa Sjanic mv 1986 Fri 
David Fällman b 1990 Dalian Transcendence
Jonas Olsson b 1990 Fri
Ilir Berisha b 1990 Fri – FC Flamurtari
Dardan Mustafa f 1992 Örgryte IS
Christoffer Aspgren mf 1995 Fri
Erik Olsson mf 1995 Fri
Mark da Silva Lindström b 1996 Fri

 IFK GÖTEBORG 

Blåvitts ekonomi är träskartad. Därför 
tog man villigt emot några miljoner för 
Gustav Svensson. Samtidigt återvänder 
Tobias Hysén från Kina utan att ställa 
alltför höga ekonomiska krav. Hysén och 
Engvall är två snabba spjutspetsar som 

bäddar för ett spel med tjongbollar på djupet. Kan 
räcka långt i den här serien.

SÄLJBARA
Gustav Engvall f 1996 10,0 mkr
Emil Salomonsson b 1989 7,5 mkr
Mads Albæk mf 1990 7,5 mkr
Søren Rieks mf 1987 7,5 mkr
Mikael Boman f 1988 5,0 mkr
Thomas Rogne b 1990 5,0 mkr
Jakob Ankersen mf 1990 5,0 mkr
Haitam Aleesami b 1991 5,0 mkr
Sebastian Eriksson mf 1989 5,0 mkr
Viktor Sköld f 1989 2,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Marcus Sandberg mv 1990  
Tom Pettersson b 1990  
Billy Nordström b 1995 
Kasim Prosper mf 1996 
Patrik Karlsson Lagemyr* f 1996 
Sabah Lawson mf 1997 
Benjamin Zalo* b 1998 

INVENTARIER (<500.000)
Hjálmar Jónsson b 1980 
John Alvbåge mv 1982  
Tobias Hysén* f 1982 
Adam Johansson b 1983 
Martin Smedberg-Dalence b/mf 1984 
Mattias Bjärsmyr b 1986 

INLÅNADE SPELARE
Hjörtur Hermansson b    1995      PSV Eindhoven våren

UTLÅNADE SPELARE
Patrick Dyrestam b    1996                   Ängelholms FF 

UTGÅENDE UNDER VINTERFÖNSTRET
Johan Hagman mv 1981 Fri 
Gustav Svensson mf             1987  Guangzhou R&F FC – 5 mkr
Malick Mané f    1988                                           Fri 
Riku Riski f 1989 Rosenborg BK (avsl lån)
Karl Bohm mf 1995 Fri – Utsiktens BK
Victor Edvardsen f 1996 Fri
Karl Bohm mf 1995 Fri – Utsiktens BK

 HAMMARBY IF 

Hammarby har plockat fram täljkni-
ven och skurit bort alla spelare med 
höga löner som inte kunnat ta en 
plats. Två lån höjer kvalitén (Alex på 
topp och Hallberg på mitten). Det 
gäller också bytet med Helsingborg. 

Nye Smárason är en driven mittfältare. Förlusten 
av Hallenius är försumbar. Med lite tur kan Ham-
marby få spets på spelet.

SÄLJBARA
+ Erik Israelsson mf 1989 6,0 mkr
Birkir Már Sævarsson b 1984 3,0 mkr
Ögmundur Kristinsson mv 1989 3,0 mkr
Arnór Smárason* mf 1991 3,0 mkr
Fredrik Torsteinbø mf 1991 2,0 mkr
Lars Mendonça Fuhre mf 1989 2,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Lars Sætra b 1991 
Måns Söderqvist f 1993 
Oliver Silverholt mf 1994 
Joseph Aidoo b 1995 
William Eskelinen mv 1996 
Dusan Jajic mf 1998 
Isaac Lidberg f 1998 

INVENTARIER (<500.000)
Kennedy Bakircioglü mf 1980 
Johan Persson mf 1984 
Stefan Batan b 1985 
Tim Markström mv 1986 
Mats Solheim b 1987 
Philip Haglund b 1987 
Imad Khalili b 1987 
– Philip Haglund b 1987 
Imad Khalili f 1987 
Amadaiya Rennie f 1990 
Richard Magyar b 1991 

INLÅNADE SPELARE
Alex Medeiros de Azeredo f 1990 Resende FC 2016 
Melker Hallberg mf 1995 Udinese Calcio vår 2016 

UTGÅENDE UNDER VINTERFÖNSTRET
Jan Gunnar Solli mf 1981 Fri
Pablo Piñones-Arce f 1981         Fri – IF Brommapojkarna
Jakob Orlov f 1986 SK Brann (avslutat lån)

S P E L A R T R U P P E R N A
Kolumnerna: Namn, position, födelseår samt eventuellt försäljningsvärde. I spelarlistorna är 
årets nyförvärv märkta med asterisk (*). 

Bristvara: Pengar!

 

Oscar Lewicki Malmö FF 1992 20,0 mkr 20,0 mkr
Jo Inge Berget Malmö FF 1990 20,0 mkr 20,0 mkr

Victor Claesson IF Elfsborg 1992 15,0 mkr 15,0 mkr
Ebenezer Ofori AIK 1995 15,0 mkr 2,0 mkr

Marcus Rohdén IF Elfsborg 1992 15,0 mkr 15,0 mkr
Enoch Kofi Adu Malmö FF 1990 12,0 mkr 12,0 mkr

Emir Kujovic IFK Norrköping 1988 10,0 mkr 10,0 mkr
Vladimir Rodic Malmö FF 1993 10,0 mkr 10,0 mkr

+ Gustav Engvall IFK Göteborg 1996 10,0 mkr 7,5 mkr
Denni Avdic AIK 1988 10,0 mkr –

Amin Affane AIK 1994 10,0 mkr –

Namn Klubb Född Feb -16 Okt -15

Allsvenskans guldklimpar
Bara fem av seriens 16 klubbar har spelare som värderas till minst 10 
mkr. Det handlar om MFF, AIK, Göteborg, Elfsborg och Norrköping.

Malmös Oscar Lewicki och Jo Inge Berget står fortfarande i särklass.
Seriens skyttekung Emir Kujovic ökade i värde inför vinterfönstret. Men 
han fi ck inga tillräckligt attraktiva anbud. Med utgående kontrakt är det 
osäkert om han kommer att ge Norrköping några försäljningsintäkter. 

IFK Göteborgs Gustav Engvall har däremot kontrakt även över nästa 
år. Försäljning i sommar? Kom ihåg att priset stiger om fl era visar 
intresse.

Av höstens tre nykomlingar är bara Ofori kvar på listan. Elfsborgs 
Arber Zeneli är såld för 18 mkr och Djurgårdens Kerim Mrabti har till-
fälligt fallit bort p.g.a. svår knäskada. 

Oscar Lewicki
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Sport & Affärer bedömer 
fotbollsallsvenskans spelare
Pengar slår poäng med hästlängder för professionella fotbolls-
klubbar. Dessvärre har Allsvenskans intäkter för utlandsförsäljningar 
mer än halverats det senaste året. Intresset var på topp efter Malmö 
FF:s första vända i Champions League hösten 2014. Men nu har var-
dagen infunnit sig.

Så här mycket har klubbarna dragit in under de tre senaste 
transfer-fönstren:
Vintern 2015: 90 mkr. 
Sommaren 2015: 110 mkr. 
Vintern 2016: 80 mkr.

I vinter handlar det om tio större affärer:
1)  Arber Zeneli från Elfsborg till Heerenveen för 18 mkr.
2) Alexander Fransson från Norrköping till Basel för 18 mkr.
3) Mohamed Bangura från AIK till Dalian Yifang för 10 mkr.
4) Emil Bergström från Djurgården till Rubin Kazan för 10 mkr.
5) Sebastian Holmén från Elfsborg till Dinamo Moskva för ca 10 mkr. 

6) Gustaf Nilsson från Falkenberg till Brøndby i sommar för 6 mkr.
7) Gustav Svensson från IFK Göteborg till Guangzhou för 5 mkr.
8–10) Samt Helsingborgs försäljningar av Jere Uronen, Emmanuel 
Boateng, Robin Simovic för ca 12 mkr där investerarnas återbäring 
gör att bara en bråkdel går till klubben.

Trenden är alarmerande därför att spelarförsäljningar, sålda bil-
jetter/årskort och kommersiella intäkter är vad klubbarna lever på. 
Den pågående vintern har därför gett förhöjd risk för ekonomiska 
frostskador. 

Klubbarnas återhållsamhet visar sig i alla ”nej tack” till spelare 
som haft dyra kontrakt utan att prestera tillräckligt. Genomsnittligt 
har fem eller sex ur varje trupp fått besked om att deras kontrakt 
inte förlängs. De 16 klubbarna har sammanlagt släppt 86 spelare. 
Gefl e, Helsingborg och Örebro har släppt åtta vardera.

I mönstret ingår att svenska klubbar slutat köpa spelare. 
De lediga platserna går till Bosmanfall som blivit nekade på andra 
håll. De arbetslösa tar tre av fyra platser.

ANALYS: GUNNAR PERSSON gunnar@sportaffarer.se
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Linus Hallenius f 1989 Helsingborgs IF
Viktor Nordin mf 1996 Fri – Sandvikens IF

 HELSINGBORGS IF 

HIF har i vinter sålt Uronen, Boa-
teng och Simovic. Transfersummor-
na har inte offentliggjorts. Oavsett 
hur många miljoner det handlar om 
(12?), så är HIF:s del försvinnande 
liten när fi nansiärerna fått sin åter-

bäring. Smárason släpptes gratis p.g.a. för hög lön 
och ingen blev heller ledsen när Prica lämnade på 
nytt. Alla nyförvärv utom Hallenius kommer på 
fri transfer. 

SÄLJBARA
Johan Mårtensson mf 1989 6,0 mkr
Darijan Bojanic mf 1994 5,0 mkr
Anton Wede mf 1990 4,0 mkr
Peter Larsson mb 1984 3,0 mkr
Mikael Dahlberg f 1985 3,0 mkr
Lalawélé Atakora mf 1990 3,0 mkr
 
PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Viktor Ljung* b 1991 
Fredrik Helstrup b 1993 
Jesper Björkman b/mf 1993 
Calle Johansson b 1994 
Alexander Achinioti Jönsson mf 1996 
Elias Andersson mf 1996 
Anton Kinnander f 1996 
Jordan Larsson f 1997 

INVENTARIER (<500.000)
Tomer Chencinski* mv 1972 
Matthew Pyzdrowski mv 1986 
Martin Christensen* mf 1987 
Andreas Landgren mf 1989 
Linus Hallenius* f 1989 
Adam Eriksson* b 1990 
Carl Wede* mf 1990 
Matthew Rusike* f 1990 

UTGÅENDE UNDER VINTERFÖNSTRET
Daniel Andersson mv 1972 Fri – slutat
Mattias Lindström mf 1980 Fri – slutat
Rade Prica f 1980 Fri - Maccabi Petah Tikva
Pär Hansson mv 1994 Fri 
Arnór Smárason f 1988 Fri – Hammarby IF
Mohamed Ramadan f 1991 Fri – Rosengård
Robin Simovic f 1991 Nagoya Grampus 
Jere Uronen b 1994 KRC Genk 
Emmanuel Boateng mf 1994 Los Angeles Galaxy 
Fredrik Widlund b 1995 Fri
Gustav Jarl b 1995 Fri – Assyriska FF 

 BK HÄCKEN 

Häcken förstärker mittfältet, där tiden 
rimligen börjar rinna ut för spelare 
som Martin Ericsson och René Makon-
dele. Rasmus Schüller och John Owo-
eri kan ta över. Målskytten Paulinho 

blir viktig denna säsong. Genombrott kan förvän-
tas av mittfältaren Samuel Gustafson och avsluta-
ren Alexander Jeremejeff.

INVENTARIER (<500.000)
Stefan Larsson b 1983 
David Elm f 1983 
– Emin Nouri b 1985 
Tobias Eriksson mf 1985 
Romario Pereira Sipião mf/f 1985 
Viktor Elm mf 1985 
Markus Thorbjörnsson b 1987 
Rasmus Elm mf 1988 
Pär Ericsson f 1988 
Papa Diouf mf/f 1989 
Marko Biskupovic* b 1989 
Ole Söderberg mv 1990 

UTLÅNADE SPELARE
Pontus Fredriksson b 1995 Oskarshamns AIK
Sebastian Ramhorn b 1996 Åtvidabergs FF
Måns Olström b 1996 Oskarshamns AIK

UTGÅENDE UNDER VINTERFÖNSTRET
Nenad Djordjevic b 1979 Fri
Marcus Nilsson b 1988 Fri – Fleetwood Town
Tor Øyvind Hovda b 1989 Sarpsborg 08 
Lars Cramer mv 1991 Ålesunds FK 
Ludvig Öhman b 1991 Fri – Nagoya Grampus 
Archford Gutu mf 1993 Fri – CAPS United FC 
Peter Westberg mf 1995 Fri – Brumunddal 

 MALMÖ FF 

MFF är stort i Sverige men otillräckligt 
internationellt. De innebär att spelarna 
till övervägande delen är välavlönade 
och svårsålda. Klubbledningen försöker 
minska truppen. Men den som har ett 
bra fyraårskontrakt fl yttar inte gärna. 

Tre nykomlingar: Kjartansson kan vara en förstärk-
ning. Christiansen har mycket att bevisa. Behrang 
Safari återvänder från Basel 1 juli.

SÄLJBARA
Oscar Lewicki mf 1992 20,0 mkr
Jo Inge Berget f 1990 20,0 mkr
Enoch Kofi Adu mf 1990 12,0 mkr
Vladimir Rodic mf 1993 10,0 mkr
Erik Andersson mf 1997 5,0 mkr
– Magnus Wolff Eikrem mf 1990 5,0 mkr
Vidar Örn Kjartansson* f 1990 5,0 mkr
– Yoshimar Yotún b 1990 4,0 mkr
– Agon Mehmeti f 1989 2,0 mkr
– Tobias Sana mf 1989 2,0 mkr
– Luis Felipe Carvalho b 1993 2,0 mkr
– Andreas Vindheim b 1995 2,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Pa Konate b 1994 
Piotr Johansson mf 1995 
Benjamin Fadi f 1995 
Franz Brorsson b 1996 
Erdal Rakip mf 1996 
Marko Johansson mv 1998 
Felix Olsson Lundgren b 1998 
Mattias Svanberg mf 1999 
Teddy Bergqvist* f 1999 

INVENTARIER (<500.000)
Johan Wiland mv 1981 
Kári Árnason b 1982 
Markus Rosenberg f 1982 
Rasmus Bengtsson b 1986 
Zlatan Azinovic mv 1988 
Fredrik Andersson mv 1988 
Guillermo Molins mf 1988 
Anders Christiansen* mf 1990 
Anton Tinnerholm b 1991 

UTLÅNADE SPELARE
Pawel Cibicki mf 1994 Jönköpings Södra IF 
Sixten Mohlin mv 1996 Kristianstads FF

UTGÅENDE UNDER VINTERFÖNSTRET
Nikola Djurdjic f 1986 Fort Düsseldorf (avsl lån) 
Mahmut Özen b 1988 Adana Demirspor 
Simon Kroon mf 1993               Fri – SønderjyskE
Amin Nazari mf 1993 Fri – Falkenbergs FF 
Johan Hammar b 1994 Örgryte IS 
Alexander Blomqvist b 1994 Fri – Trelleborgs FF 
Petar Petrovic mf 19

 IFK NORRKÖPING 

IFK gjorde en bra affär på Alexander 
Fransson, som gav dubbelt mot S&A:s 
värdering tack vare att fl era klubbar 
var intresserade. Att skyttekungen 
Kujovic inte fi ck tillräckligt intressanta 
bud kan Janne Andersson också vara 

tacksam för. Nykomlingar: Försvararen Jon Gudni 
Fjoluson samt mittfältarna Andreas Blomqvist (Ål-
borg, tidigare Mjällby) och Eric Smith (Halmstad).
 

SÄLJBARA
Emir Kujovic f 1988 10,0 mkr
+ Christoffer Nyman f 1992 8,0 mkr
+ Alhaji Kamara f 1994 8,0 mkr
+ Arnór Ingvi Traustason mf 1993 8,0 mkr
Nicklas Bärkroth mf 1992 5,0 mkr
Linus Wahlquist b 1996 5,0 mkr
David Mitov Nilsson mv 1991 4,0 mkr

SÄLJBARA
+ Paulinho f 1986 6,0 mkr
Nasiru Mohammed mf/f 1994 5,0 mkr
Samuel Gustafson mf 1995 5,0 mkr
Mohammed Abubakari mf 1986 4,0 mkr
John Owoeri* f 1987 4,0 mkr
Alexander Jeremejeff f 1993 4,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Rasmus Schüller* mf 1991 
Niclas Andersén* b 1992 
Dardan Rexhepi f 1992 
Simon Sandberg b 1994 
Egzon Binaku b 1995 
Simon Sandberg b 1994 
Egzon Binaku b 1995 
Joel Andersson mf 1996 
Adam Andersson mf 1996 
Gustav Berggren mf 1997 

INVENTARIER (<500.000)
Martin Ericsson mf 1980 
René Makondele mf 1982 
Christoffer Källqvist mv 1983 
Kari Arkivuo b 1983 
Tefu Mashamaite b 1984  
Alexander Nadj mv 1986 
Emil Wahlström b 1987 
Peter Abrahamsson mv 1988 
Demba Savage* b 1988 
Niels Vorthoren mf 1988 
Jasmin Sudic b 1990 

INLÅNADE SPELARE
Baba Mensah* b 1994 Inter Allies 2016 

UTGÅENDE UNDER VINTERFÖNSTRET
David Frölund b 1979 Fri 
Tom Söderberg b 1987 Fri
Michiel Hemmen f 1987 Fri – Excelsior
Ivo Pekalski mf 1990 Fri
Ronald Mukiibi b 1991 Östersunds IF
Sebastian Ohlsson mf 1992 Degerfors IF

 JÖNKÖPINGS SÖDRA IF 

Jönköpings återkomst efter 47 år 
förbereds med hjälp av 
gratisövergångar. Klubben släpper 
fyra spelare gratis och tar in fem 
nya – plus lånet Pawel Cibicki från 
Malmö FF. Cibicki och Gulliksen är 

anfallare, de övriga mittfältare. Lägg märke till att 
31-årige Fredrik Olsson, 31 mål de två senaste åren, 
går till Halmstad i Superettan.

SÄLJBARA
Moses Ogbu* mf 1991 2,0 mkr
Dzenis Kozica* mf 1993 2,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Robert Gojani mf 1992 
Anton Cajtoft mv 1994 
Jonathan Tammi b 1994 
Max Watson b 1996 
Simon Dimitrijevic mf 1996 
Adam Fägerhag* mf 1998 

INVENTARIER (<500.000)
Viktor Rönneklev b 1982 
Tommy Thelin f 1983 
Daryl Smylie mf 1985 
Tobias Nilsson mf 1986 
Damir Mehic mv 1987 
Tom Siwe b 1987 
Fredric Fendrich mf 1988 
Joakim Karlsson mf 1989 
Stian Aasmundsen* mf 1989 
Jesper Svensson b 1990 
André Calisir b 1990 
Liridon Silka mf 1990 

INLÅNADE SPELARE
Pawel Cibicki b 1992 Malmö FF 2016

UTLÅNADE SPELARE
Sebastian Holmqvist mf 1993 Nest-Sotra IL

UTGÅENDE UNDER VINTERFÖNSTRET
Fredrik Olsson f 1985 Fri – Halmstads BK
Ronny Sabo mf 1988 Fri – Degerfors IF
Kirill Laptev f 1993 Fri
Amer Eriksson Ibragic b 1994            Fri – Husqvarna FF
Tim Söderström f 1994   Djurgårdens IF (avsl lån)

 KALMAR FF 

KFF satte emot när avslutaren 
Marcus Antonsson fi ck anbud från 
MLS. Marcus själv siktar på lands-
laget och inser att vägen dit är 
kortare om man spelar i Allsvens-

kan. Han har nu kontrakt t.o.m. 2018 och kan bli en 
kassapjäs för klubben. Annars lugnt med Bosman-
förvärv och endast nominella intäkter från hem-
vändande norrmännen Cramer och Hovda. Back-
linjen är nykomponerad.

SÄLJBARA
+ Marcus Antonsson f 1991 7,5 mkr
Ismael Silva Lima mf 1994 4,0 mkr
Jonathan Ring mf 1991 4,0 mkr
Viktor Agardius b 1989 2,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Lucas Hägg Johansson mv 1994 
Sebastian Starke Hedlund* b 1995 
Muktar Ahmed f 1995 
Johan Ramhorn b 1996 
Anton Maikkula* b 1997 
Giga Chkhidze b 1997 
Filip Sachpekidis mf 1997 
Lumala Abdu* f 1997 
John Håkansson* mv 1998 
Svante Ingelsson mf 1998 
Carl Johansson* mf 1998 

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Andreas Hadenius b 1991 
Andreas Blomqvist* mf 1992 
Joel Enarsson f 1993 
Gentrit Citaku mf 1996 
Andreas Vaikla mf 1997 
Filip Degerstål mf 1997 
Tesfaldet Tekie mf 1997 
Eric Smith* mf 1997 

INVENTARIER (<500.000)
Andreas Johansson mb/mf 1982 
Daniel Sjölund mf 1983 
Marcus Falk-Olander mf 1987 
Christopher Telo b 1989 
Nikola Tkalcic b 1989 
Jon Gudni Fjoluson* b 1989 

UTGÅENDE UNDER VINTERFÖNSTRET
David Boo Wiklander mb/mf 1984 Fri
Rawez Lawan mf/f 1987 Fri – Dalkurd FF
Alexander Fransson mf 1994 FC Basel – 18 mkr
Edvard Setterberg mv 1995 Fri – Nyköpings BIS
Adnan Kojic b 1995 Fri – Halmstads BK
Mirza Halvadzic f 1996 Fri – FK Zeljeznicar

 GIF SUNDSVALL 

Joakim Nilsson är kvar och tar 
hand om försvaret. Stefan Silva 
har gjort 30 mål på 30 månader 
i Sirius och kan mycket väl bli 
en överraskning i Allsvenskan. 
Mittfältaren Kristinn Steindórs-

son (f.d. Halmstad), återvänder till Sverige efter 
ett år med Columbus Crew i MLS. Haken här är att 
närmast uteslutande varit inhoppare under se-
jouren i USA.

SÄLJBARA
Joakim Nilsson b 1994 3,0 mkr
Shpëtim Hasani f 1982 3,0 mkr
Lars Chr. Krogh Gerson mf 1990 3,0 mkr
Pa Amat Dibba f 1987 3,0 mkr
+ Rúnar Már Sigurjónsson mf 1990 3,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Stefan Silva* f 1990 
Eric Larsson b 1991 
Granit Buzuku mf 1993 
Robin Tranberg* mf 1993 
Jonathan Malmberg mv 1994 
Dennis Olsson b 1994 
Smajl Suljevic mf 1994 
Erik Granat mf 1995 
Eric Björkander* b 1996 
Peter Wilson f 1996 
Filip Tägtström b 1998 
Amaro Bahtijar* mf 1998 

INVENTARIER (<500.000)
Stefan Ålander b 1983 
Tommy Naurin mv 1984 
Johan Eklund f 1984 
Sebastian Rajalakso mf 1988 
Daniel Sliper mf 1987 
Sebastian Rajalakso mf 1988 
Marcus Danielson b 1989 
Lloyd Saxton mv 1990 
Robbin Sellin mf 1990 
Kristinn Steindórsson* mf 1990 

UTGÅENDE UNDER VINTERFÖNSTRET
Robert Hammarstedt b        1987 Fri 
Daniel Sliper mf 1987 Fri – Assyriska FF
Adam Chennoufi mf 1988 Fri – Dubai SC
Jon Gudni Fjoluson b 1989 Fri – IFK Norrköping
Simon Helg mf 1990 Fri – Åtvidabergs FF
Leo Englund f 1991 Fri – Umeå FC

 ÖREBRO SK 

Örebro SK pinas av konkurrensen 
från ÖHK i SHL. Den lokala spon-
sorkakan har omfördelats från 
70/30 i fotbollens favör till 50/50. 
ÖSK fi ck dock ordning på laget sis-

ta tredjedelen i fjol. Men: Är mittbacken Almebäck 
i skick efter några halvdana år utomlands? Var 
Brobergs mål en tillfällighet? Är Kamaras stress-
fraktur läkt? Och tro inte att Ajdarevic håller för 
90 minuter.

SÄLJBARA
+ Astrit Ajdarevic mf 1990 6,0 mkr
+ Martin Broberg mf 1990 6,0 mkr
Michael Almebäck* b 1988 4,0 mkr
Oscar Jansson mv 1990 3,0 mkr
Maic Sema* mf 1988 2,0 mkr
Erik Moberg b 1986 2,0 mkr
Daniel Björnkvist b 1989 2,0 mkr
+ Jacob Rinne mv 1993 2,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Alhassan Kamara f 1993 
Karl Holmberg f 1993 
Brendan Hines-Ike* b 1994 
Sebastian Ring b 1995 
Carl Ekstrand Hamrén b 1996 
Jonathan Lundberg* f 1998 
Douglas Bjäresten mv 1998 

INVENTARIER (<500.000) 
Nordin Gerzic mf 1983 
Patrik Haginge b 1985 
Robert Åhman-Persson mf 1987 
Daniel Nordmark mf 1988 
Logi Valgardsson b 1988 
Daniel Gustavsson mf 1990 

UTGÅENDE UNDER VINTERFÖNSTRET
Marcus Pode f 1986 Fri – Trelleborgs FF
Pär Ericsson f 1988          Kalmar FF (avsl lån)
Samuel Mensah b 1989           Fri – Östersunds FK
Christoffer Wiktorsson b 1989 Fri – Degerfors IF
Eidur Sigurbjörnsson b 1990 Fri – Holstein Kiel

Börsen repar sig jämfört med i höstas. Den totala ök-
ningen är 17,5 mkr. AIK, Norrköping och Göteborg är 
de klubbar som går mest uppåt. Gamla dragloket MFF 
tappar fart.

Malmös släta fi gur i Champions League sätter spår. 
I år har man en trupp som inte riktigt är anpassad för 
sin uppgift. För många spelare med för höga löner 
tvingar fram ett intensivt utbjudnings- och övertal-
ningsarbete för att kapa lönekontot. Bara ett fåtal är 
intressanta som försäljningsobjekt.

Plus: AIK har förstärkt i vinter. Norrköping och Gö-
teborg noterar viss uppgång efter bra sportsliga resul-
tat. Örebro drar nytta av höstens starka form. 

Minus: Helsingborg har ingenting kvar att sälja. 
Även de andra minusklubbarna kan hänföra tappet till 
spelaravgångar. 

Märkligt: Publikhysterin kring Hammarby är en 
marknadsföringsmässig fullträff. Men när kommer 
resultaten?

Rika och fattiga: Just nu går det ett dike mellan 
börstoppens femte och sjätte lag. Men det är inte dju-
pare än att det kan överbryggas av ett eller två spelar-
genombrott hos Häcken, Djurgården eller Kalmar. Men 
lagen på undre halvan får svårt, både här och i det 
verkliga livet (=i serietabellen).

Klubb              Totalvärde
                                               Feb -16              Okt -15         +/–
Malmö 1 1 1 ,5 126,5 –15,0
AIK 84,0 62,5 +21,5
Göteborg 76,5 68,0 +8,5
Elfsborg 67,5 81,0 –13,5
Norrköping 67,0 63,5 +3,5
Djurgården 52,5 52,0 0
Häcken 49,5 45,0 +4,5
Kalmar 45,0 44,5 +1,0
Örebro 44,0 31,5 +12,5
Helsingborg 44,0 56,5 –12,5
Sundsvall 43,0 36,5 +6,5
Hammarby 37,5 29,5 +8,0
Gefle 36,5 38,5 –2,0
Falkenberg 34,0 39,0 –5,0
Östersund 29,5 – –
Jönköping 22,0 – –

Totalt 844,5 827,0 +17,5

Jönköping och Östersund ersätter Halmstad (27,0) 
och Åtvidaberg (25,0).

MFF jagas av tre

Börstoppen
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SPORT & AFFÄRER

Ayanda Nikili b/mf 1990 Fri
Mozart Surville f 1990 Fri 
David Hasler mf 1996       Syr Kerburan (avsl lån)
Lukman Murad mf 1996 Fri – BK Forward
Christer Lipovac f 1996              Fri – Karlslunds IF

 ÖSTERSUNDS FK 

Östersund debuterar med en trupp 
där spelarna antingen kommer un-
derifrån eller utifrån. Många oskrivna 
blad här. Precis som med Sundsvall 
förra året blir utgångsbedömningen 
därför försiktig. 

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Sotiris Papagiannopoulos b 1990 
Gabriel Somi* b 1991 
Jamie Hopcutt mf 1992 
Douglas Bergqvist b 1993 
Ken Sema* mf 1993 
Saman Ghoddos* mf 1993 
Monday Samuel mf 1993 
Alhaji Gero* mf 1994 
Grace Tanda mf 1994 
Dennis Widgren mf 1994 
Hosam Aiesh f 1995 
Sebastian Lundbäck mf 1996 

INVENTARIER (<500.000)
Bobo Sollander b 1985 
Aly Keita mv 1986 
Brwa Nouri mf 1987 
Andrew Stadler f 1988 
Haraldur Björnsson mv 1989 
Samuel Mensah* b 1989 
Emir Smajic f 1989 
Fouad Bachirou mf 1990 
Alex Dyer mf 1990 
Ronald Mukiibi* b 1991   
Michael Omoh f 1991 

UTLÅNADE SPELARE
Taylor Morgan f 1990              Airdrieonians FC

UTGÅENDE UNDER VINTERFÖNSTRET
Dragan Kapcevic f 1985 Fri – IK Sirius
James Sinclair b 1987 Fri – GAIS
Tomas Peciar b 1988 Fri
Kutjim Bala b 1990 Fri – IK Sirius
Seon-Min Moon mf 1992 Djurgårdens IF
Jonathan Azulay b 1993 Fri – Degerfors IF
Linus Sjöberg mf 1994 Fri

IFK Norrköpings spelare fi rar SM-guldet. 

Fotbollsbörsens kortintervju
 
”Vi blev av med två landslagsspelare”
 

Bosse Andersson, sportchef i Djurgården, om 
vinterns förberedelser.
 
Hur såg det ut efter förra säsongen?
– Det var ganska lugnt. Vi hade förlängt några 
utgående kontrakt i somras. I andra fall hade 
vi fört diskussioner men inte kunnat enas [fyra 
spelare lämnar DIF som Bosmanfall]. Sedan be-
stämde vi oss för att unyttja vår option på två 
lån, Tino Kadewere från Harare City och Seon-
Min Moon från Östersund. Vi hade också syda-
frikanen Mihlali Mabhuti Mayambela i bakfickan 
om det skulle spricka med Moon.
 
Vilken var din viktigaste uppgift?
– Att hitta en ny forward. Vi hade för avsikt att 
skriva kontrakt med Michael Olunga, 21, från 
Kenya vilket vi lyckades med. Men det är inte 
rättvist att lägga all press på honom i början 
därför kompletterade vi truppen med Mathias 
Ranégie (på lån från Watford säsongen 2016).
 
Några oförutsedda problem?
– Vi hade två landslagsspelare i truppen när vi 
började förbereda oss, Emil Bergström och Ke-
rim Mrabti, men ingen av dem finns med i laget 
i premiären. Bergström såldes till Rubin Kazan 
i slutet av januari. Det är svårt när man blir av 
med spelare så sent. Men det var en bra affär 
för klubben. Vi hittade Marcus Hansson i Tromsø 
som ersättare. Det var Per Olsson som en gång 
släppte fram honom i Gefle. Mrabtis korsbands-
skada på landslagets vinterresa var vi naturligt-
vis oförberedda på. Han blir borta länge, men 
där är Mayambela med och konkurrerar.
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TV-sport en nyckel i kampen     om tittarna ...
Olympiska spelen i Discovery. Is-
hockey-VM åter i Sveriges televi-
sion. Bandy-VM i kanal 5. C more 
startar golfkanal. Uppräkningen 
kan göras lång över nyheter och 
förändringar i svensk tv-sport. För 
att kunna ta del av utbudet krävs 
av tittare mycket fritid, extremt 
sportintresse och god ekonomi.
text: frank österGren

SVeriGeS 
TeleViSiON
Public service-
tv som ägs av 
en stiftelse. 
Kanalerna är SVT1 
och SVT2, Kunskapskanalen och Barnkanalen/SVT 24. 
Sänder via webben på SVT Play.

Har sedan TV3 med flera kanaler startat förlorat 
flertalet sporträttigheter, i början då man var ovan 
vid konkurrens, sedan av ekonomiska skäl. Företaget 
är licensfinasierat med viss sponsring.

Av de stora idrottsevenemangen har ishockey-
Vm kommit tillbaka, fotbolls-em och fotbolls-Vm 
är avtalsklara. Den stora årliga satsningen är på 
vintersport. Konkurrerar inte längre om exempelvis 
fotbollsligor utan satsar på en bred och allsidig 
bevakning.

TV4
Bonnier-ägd reklamkanal som 
sänder med regeringstillstånd. 
Kan ses av alla hushåll.

Ett antal systerkanaler finns, 
vilka dock inte inte räknas med i 
tillståndet. På sportsidan finns TV4 Sport och TV12. 
Sänder på webben via TV4 Play. 

Har de senaste åren minskat sitt sportutbud, 
fick lämna ifrån sig ishockey-VM och för ett antal år 
sedan hoppade man frivilligt av Formel 1. Har förlorat 
handbollens EM och VM.

Kvarvarande profilsport är trav i TV12 och 
fotboll för damer. Hade tidigare flertalet av 
herrfotbollslandslagets matcher, men har förlorat 
dessa till Kanal 5.

Sänder i samarbete med C More franska ligan, 
men förlorar den nästa säsong.

c mOre
Har tidigare 
haft namnet 
Filmnet och Canal+. 

Majoritetsägare är TV4-gruppen, norska 
Telenor äger 35 procent. Telenor är huvudägare av 
distributören Canal Digital.

Tidigt ledande och utvecklande i Sverige av sport 
i betal-tv. Var exempelvis nyskapande i direkta 
fotbollssändningar när man tog över engelska 
Premier League.

I dag är koncernens ekonomiska läge ansträngt, 
senast svenska bokslutsredovisning talar om 
förlust på 500 miljoner kronor. Hårdbantning sägs 
nästa år halvera förlusten. Däribland har den egna 
sportredaktionen gått upp i TV4 och kontrakt sagts 
upp för produktionsbolag.

I Norge har företaget släppt sina sporträttigheter 

till TV2 Norge, rykten går också ständigt om 
försäljning.

Satsade rejält i senast budgivningen om Premier 
League, som man ansåg behövdes för sportutbudets 
image. Förlorade dock till Viasat, vilka man istället 
stjäl den mesta golfen ifrån, då man startar kanalen 
c more golf. 

Stora satsningen görs på allsvensk fotboll, SHl 
och allsvenskan i ishockey, tennis och nu även golf.

Har de senaste åren intagit en defensiv position 
och är tillsammans med koncernkollegan TV4 
förlorarna i svensk tv-sport.

KaNal 5
Startade som Nordic Channel 
och har genom åren visat en 
del sport, som NHL, Royal 
League i fotboll med mera. 
Efter flera ägarskiften ägs idag kanalen, med 

När TV3  för 25 år sedan köpte visningsrätten till ishock-
ey-VM blåste det upp till så kallad folkstorm. I dag mum-
lades det en smula när Viasat köpte rätten till vinter-OS 
i Sotji och sommar-OS i Rio de Janerio. Tittarnävar har 
småknutits inför en och annan fotbollsmatch. Men i stort 
upprörs ingen längre, tittarna har vant sig och undrar sna-
rare i vilken kanal matchen sänds och har man inte kana-
len tittar man inte. Sport i tv är inte längre det där extra 
kittlande. Nej, det är en massproducerad stapelvara som 
finns i tv, i mobilen och i ipaden.

Utbudet på den svenska tv-sportmarknaden är stort. 
Det verkade även stabilt, men med nya aktörer de senas-
te åren har det kommit förskjutningar. Nya kanaler, rät-
tighetsskiften, fler plattformar. Vad allt det här kostar för 
tv-kanalerna vill ingen berätta. Det enda som är klart är 
att det är vi tittare som får betala, i form av abonnemang, 
mottagare, kortavgifter med mera.

Sport & Affärer har tittat på den aktuella marknaden. 
Dels gör vi det sport för sport, dels kanalvis. Sport & Af-
färer guidar dig också till hur de kan se kanalerna, om 
det nu är i linjär (vanlig) tv eller via webben.

olympiSka Spel
Sveriges Television (SVT) och OS har varit synonymt 
alltsedan den första tv-spelen 1960. När Internationella 
Olympiska Kommittén (IOK) inför spelen 2014 släppte 
på kravet att alla tittare i ett land skulle kunna se spelen 
öppnade det även för betalkanaler. Det öppnade i Sverige 
för Viasat. Viasat hade inga OS-planer, men när ishockey-
VM förlorades till TV4 utgick koncernchefsorder om att 
något annat för prestigens skull måste köpas in.

Det blev OS 2014 och 2016. SVT grät utåt krokodiltå-
rar trots att man länge varit medveten om att man skulle 
förlora kontraktet. Vad SVT heller inte nämnde var att 
man inte hade de tekniska resurser i form av antal kana-

ler för att kunna sända alla tävlingar direkt, vilket Viasat 
gjorde.

Från Rio kommer Viasat att sända drygt 2 000 timmar, 
detta fördelat på 14 kanaler. TV3 och TV10 blir huvudka-
naler, där tre av dem är ”vanliga sportkanalerna”, samt ka-
nalerna OS Handboll, OS Ridsport och OS Tennis. Där-
till Viasat 1-6 med blandat innehåll. Allt kommer även att 
vara tillgängligt på nätet i Viasat Play.

Upplägget är en utökad variant av sändningarna från 
vinterspelen i Sojti. Lägg till att Viasat är ett av tolv tv-
bolag med egen studio i Rio, antalet personer på plats 
är hundratalet. Det mesta kommer att kommenteras på 
svenska och de viktigaste sporterna, som friidrott, från 
Rio.

Internt var SVT redo att bjuda högt för spelen bortom 
Rio. Men istället fick både de och Viasat se sig slagna av 
en nykomling, nämligen Discovery. Den USA-ägda kon-
cernen köpte för 15 miljarder kronor den europeiska tv-
rätten till spelen 2018-2024.

I Sverige kommer Discovery att använda sig av de kana-
ler man äger här: Kanal 5, Kanal 9 samt Eurosport 1 och 
2. Eurosport har tidigare sänt OS och är vana vid stora di-
rektsändningar. Men hur sändningarna kommer att utfor-

mas och hur många fler kanaler som kommer att startas 
upp vill inte Discovery säga något om. På de marknader i 
Europa där Eurosport är svaga kommer man troligen att 
söka samarbete med andra kanaler, redan har i Storbritan-
nien avtal om att dela OS slutits med BBC. 

Hur många kanaler den enskilde tittaren kan se beror 
på hur man ser på tv: via kabel, parabol, ip (telenätet) el-
ler marknätet. Distributörerna där har enskilda kontrakt 
med tv-bolagen, vilka skiljer sig vad gäller antal kanaler 
och pris. I en del fall, som marknätet, begränsar tekniken 
antalet kanaler som kan sändas ut. För tittaren tillkommer 
sedan kostnad för dekoder, programkort, programpaket 
och eventuella faktureringsavgifter. 

Många tittare gick miste om vinter-spelen då ingen av 
de frisändande kanalerna, oavsett tittarform, sände OS. 
Den enda frisändande Viasatkanalen, TV6, ställdes utan-
för OS. Av det skälet fanns på många vårdhem, äldreboen-
den, sjukhus och andra instutioner inte tillgång till sänd-
ningarna. Någon möjlighet till tillfälligt OS-abonnemang 
fanns inte heller. Marknätsoperatören Boxer krävde för de 
paket där TV3 och TV10 ingick ett halvårs abonnemang, 
kostnad för dekoder och programkort samt fakturerings-
avgift. Det är nämligen distributörerna som sätter priset 

viasat presenterar sitt kommande os-team. övre raden från vänster: janne Blomqvist, robert tennisberg, 
susanne ljungskog, niklas jihe, jonas Mellblom, Glenn strömberg. nedre raden från vänster: jenny kallur, robin 
söderling, carolina klüft, ola wenström, dragomir Mrsic, frida nordstrand, Martin lidberg och petra Granlund.

TV-KamPeN
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vilka är tv-kanalerna som konkurrerar om de svenska sporttittarna? vilka äger kanalerna, vilka plattformar har de, vilka är huvudrättigheterna?

TV-KANALERNA
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TV-sport en nyckel i kampen     om tittarna ...

Norska ligan har köpts av Discovery, vilket gör det osäkert 
om C More kan visa den i Sverige.
andra ligor, som den brasilianska och argentinska, har då 
och då visats i C More eller TV4 Sport, medan sydameri-
kanska VM-kvalmatcher sänts i Viasat.

baSket
elitserien sänds via de deltagande klubbarnas webbkana-
ler. Om någon linjär tv-kanal går in när slutspelet börjar 
är ännu inte klart.
NBa och euroleague sänds i Viasat.
champions league visas i Eurosport. 

kvalmatcher i fotboll som inte sänts i tv, sak samma 
kommer att ske under VM-kvalet.

eUrOSPOrT
Den pan-
europiska 
trotjänaren har fått en nystart efter att Discovery 
köpte de sista ägarandelarna av den tidigare 
huvudägaren, franska TF1.

Än så länge noterar vi tittare ingen större 
förändring, men enligt uppgift vill de nya ägarna 
göra om Eurosport till en variant av ESPN. Eurosport 
2, som troligen byter namn till Eurosport Sverige, 
kommer att få en mer lokal profil.

Bundesliga, polska ligan, mlS, vintersport 
där man som enda svenska kanal totalbevakar 
backhoppning och nordisk kombination. Vidare 
tennis, cykel, snooker, tyngdlyftning med flera 
sporter som ingen annan svensk kanal visar är än så 

systerkanalen Kanal 9, av Discovery Communications. 
Ett företag grundat 1985 och med verksamhet i 104 
länder. 

Mest kända är man för kanaler som Discovery i 
olika skepnader. och Animal Planet. Ursprungligen 
inriktade på dokumentärprogram men sedan några år 
har man breddat utbudet.

I ägarportföljen ingår sedan snart ett år 
Eurosport, vilket är en nyckel till att man kan 
storsatsa på sport i Europa.

Kanal 5 har tillsammans med den svenska 
koncernkollegorna blivit en vinnare i svensk tv-sport, 
em- och Vm-kval i fotboll, Vm i bandy, handboll, 
europa league i fotboll, med mera. OS från 2018 
visas i Kanal 5-kanalerna. 

Femmans egen sportredaktion är liten, man 
förlitar sig ännu på tillfälliga medarbetare och 
Eurosports mångåriga kunskap.

Kanal 5:s webbtjänst har visat de em-

länge huvudutbudet. Det har nu kompletterats med 
em-kval i fotboll, europa league i fotboll, handboll 
och bandy.

Från och med 2018 är man åter OS-kanal, då man 
troligen kommer att bidra med de kommentatorer 
och experter som Kanal 5 saknar.

På webben finns eurosport player.

ViaSaT
Så många  
gånger uträknade, 
men nu åter vinnare.

Nya Premier league-kontraket var dyrt, men 
kändes som vinna eller försvinna. På köpet, eller näst 
intill, tog man hem Serie a, la liga och från och 
med nästa höst franska ligan. Med full satsning på 
tv och webben innebär det att en helg kan sådär 30 
matcher visas direkt.

Formel 1, boxning, NHl (allt direkt), basket, 
ryska ishockeyligan och hösten 2016 World cup 
of Hockey och så sommar-OS 2016, det gör Viasat 
till svensk tv-sportvinnare. OS i rio de Janeiro 
hålls 5-21/8. Lägg till att i april startar TV3 Sport, 
en kanal vars syfte är att bredare få ut alla de 
rättigheter Viasat har.

Förluster finns, Allsvenskan i ishockey till C More, 
samt den mesta golfen försvinner till samma tv-
grupp.

Nättjänsten Viaplay sänder unger 13 000 timmars 
sport per år. 

Nyligen höjdes priset kraftigt, från 279 kronor 
till 399 per månad. Motiveringen är de stegrade 
rättighetskostnaderna.

för de kanaler man köpt av tv-bolagens ägare. Exempel på 
distributörer är Canal Digital, Comhem, Boxer och Via-
sat. Av dessa är Viasat den enda som också äger tv-kanaler.

Utbudsmässigt satte Viasat med Sojti-sändningarna 
framtidens riktmärke. Något Discovery med säkerhet 
kommer att ta efter, medan SVT inte har och knappast 
helller att kommer få de resurser som krävs. SvT har inga 
extrakanaler att tillgå och i de man har kräver plikten att 
nyheter, barnprogram och annat ges normalt utrymme. 
Även webben är begränsad.

iShoCkey
säsongens nyheter är att vM sänds i svt och c More tagit 
över allsvenskan. 
elitserien sänds i C More. Den som betalar för sportpaket 
har tillgång till alla matcher. Enskilda matcher kan köpas 
som ppv för 99:-.
”Hockeykväll” i SVT har flyttat till webben, förvisats sä-
ger en del. 
allsvenskan har flyttat från Viasat till C More, där de flesta 
matcher visas endast på webben, i C More play. Enskilda 
matcher sänds i någon av sportkanalerna. 
Vm flyttade i våras överraskande från TV4 till SVT. En-
ligt bedömare blev inte ishockey-VM och TV4 den lyck-
ade kombination som förutspåddes när fyran fick VM att 
överge Viasat. Exponeringen ansågs inte ha varit tillräck-
ligt stor. Frågan är nu om SVT kan uppfylla kraven. Det 
VM som SVT en gång gjorde folkkärt var en helt annan 
turnering än den idag. Då visade SVT Sveriges matcher, 
samt matcherna Sovjetunionen-Tjeckoslovakien. I dag är 
fler lag med och alla matcher ska sändas, vilket innebär att 
de flesta matcher bara visas på webben, i SVT Play.
champions Hockey league delar SVT och Eurosport 2 på. 
För SVT:s del innebär det att de flesta matcher hänvisas 
till webben. 
World cup of Hockey spelas i Kanada i slutet av september, 
Viasat sänder. 
NHl är sedan många år ett av Viasats säkra kontrakt. Alla 
matcher direktsänds, dock krävs det parabol för se match-
erna i extrakanalerna.

banDy
Vm visades nyligen i Kanal 5 efter att de senaste säsong-
erna varit i TV4:s utbud.
elitserien och allsvenskan webbsänds i bandyportalen.se 
Vilken kanal som visar SM-slutspelet är inte klart, de se-
naste säsongerna har det varit TV4.

hanDboll
em damer sändes nyligen i Kanal 5 och Eurosport 2.
em herrar har lämnat  TV4 för TV3
elitserien har TV4 kvar, men de flesta matcher sänds i TV4 
Play. Handboll var under många år hos TV4-sporten, bara 

SPOrT i TV 
– Vad KOSTar deT?
1 200 kronor i månaden, cirka. 

Det får du betala om du vill ha tillgång till all tv-sport 
via tv och webb. Men det är tålamodskrävande att räkna 
ut kostnaden. De olika distributörernas kanalpaket har 
inte samma sammansättning och alla har inte alla kanaler. 
Kampanjer förekommer ofta, vilket ger ett introduktionspris 
och när den tiden är över ett högre. Kanske då till en uppåt 
justerad aktuell prislista.

Bästa tipset är att först ta reda på vilka kanaler man vill 
se. Sedan om man kan se dessa hos den distributör man har. 
Störst utbud finns om man har parabol, minst om man tittar  
via marknätet Boxer.

Att köpa kanaler stycksvis är svårt, oftast ingår de i paket 
med andra kanaler. Exempelvis finns Eurosport inte via parabol 
hos Viasat. Vill du har Eurosport via parabol så måste du 
välja Canal Digital, men där räknas inte Eurosport in under 
sportkanalerna, utan finns i ett paket med allmänna kanaler.

Vill du ha playtjänsterna på nätet ingår de ibland i paketen 
eller så får du köpa dessa stycksvis.

Till priset för kanalerna ska läggas kostnaden för dekoder 
och programkort, troligen också en faktureringsavgift.

I det cirkapris som anges ovan, 1 200 kr , är inräknat all 
sport från Canal Digital och Viasat, inklusive Eurosport, Kanal 
5, Kanal 9, Kanal 10 och Kanal 12. Ingår då gör respektive 
playtjänst. 

Vill man ha Eurosport play kostar den just nu 79 kr 
månaden, Kanal 5:s nya D-play kostar 49 kr.

Priset på kanalpaketen varierar, detta beroende på 
vilket kontrakt distributören skrivit med tv-bolaget. Viasats 
sportkanaler har ett pris hos dem själv, ett annat hos Telia 
ip-tv.

Vill man sedan köpa bandymatcher på nätet för 69 kr styck 
och basketmatcher och tillfälliga matcher som exempelvis 
Djurgården streamar på sin hemsida, då ökar kostnaden 
ytterligare.

Glöm inte heller månadsavgiften för bredband och mobil.

Var också beredd på att bara halvåret efter att du tecknat 
ditt kontrakt, då kan sporträttigheter du ser ha försvunnit till 
en kanal du inte har.

elitserien och enstaka landskamper är kvar.
champions league är i Viasats portfölj.

fotboll
Den tv-sport som tilldrar sig störst uppmärksamhet är gi-
vetvis fotboll. Det är där de stora reklampengarna finns 
och det är där de dyraste rättighetskontrakten skrivs.
Försäljningen av Premier League startade från högstaläge, 
för svensk del fick Viasat lägga en halv miljard kronor per 
säsong för fortsatt visning. Budet drevs upp av konkurrens 
från Discovery och C More. 
Discovery hade pengarna, medan det för C More hand-
lade om en prestigerättighet. För Viasats ägare sved det i 
plånboken, men det öppnade också vägen till köp av an-
dra ligor då andra kanaler tappade intresset när de inte 
fick Premier League.
För det svenska landslaget gäller också andra tv-förut-
sättningar. Alla kvalmatcher till VM och EM ägs av Dis-
covery, ja inte bara svenska landslaget utan alla europe-
iska kvalmatcher.
allsvenskan visas i C More. Hur det tidigare säsongskortet 
kommer att prissättas för 2016 är oklart. Enskilda matcher 
lär dock i fortsättningen också kosta 99 kronor. Då och 
C More och TV4 båda ägs av Bonniers kan avgörande 
matcher visas i TV4.
Superettan, damallsvenskan, svenska cupen visas i TV4, TV4 
Sport eller TV4 Play. 
landslaget: Kvalmatcher till EM och VM visas i Kanal 5, 
Kanal 9 och Eurosport 2. Detta gäller samtliga kvalmat-
cher i Europa. De matcher som inte visas i någon av ka-
nalerna kan ses i Kanal 5:s webbtjänst. 
Så kallade träningsmatcher med det svenska landslaget 
sänds i olika kanaler, kontrakt skrivs efter hand.
em 2016 delas mellan SVT och TV4.
Vm 2018 och 2022 har sålts till SVT, hur man fördelar 
sändningsrätten är ännu oklart.
champions league är sedan starten kronjuvelen i Viasats fot-
bollsutbud. Alla matcher visas, men man måste ha parabol 
för att se extrakanalerna.
europa league har flyttat från TV4-gruppen till Discovery-
ägda Kanal 9 och Eurosport 2.
Premier league fortsätter ytterligare tre säsonger i Viasat, 
detta efter ekonomiskt tuffa förhandlingar.
Alla matcher visas direkt, med undantag av de lördags-
matcher som inte får direktsändas i England.
Fa-cupen, engelska ligacupen, championship, division One, di-
vision Two har Viasat rätten till. Utvalda matcher visas i tv 
och på webben.
italienska serie a, spanska la liga och från och med nästa 
säsong franska ligue 1 finns hos Viasat, via tv eller webb. 
Även holländska ligan kan ses hos Viasat.
Skotska högsta ligan, SPl, visas i TV4 Sport.
Bundesliga, polska ligan och USa-ligan mlS visas i Eurosport 2.

SPOrT & aFFärer



FaKTa  
öSTerSUNdS FK

Bildades: 1996 som ett 
samarbete mellan IFK 
Östersund, Ope IF och 
Östersund/Torvalla FF. 
Senare har också Frösö IF 
och Fältjägarnas IF invalts.

Hemmaplan: Jämtkraft Arena

Publikrekord: 6 554 mot Ljungskile 2015.

Tränare: Graham Potter

TV intäkter 2015: 5,5 miljoner

TV-intäkter 2016: 12 miljoner

Sponsorer: Drygt 300.  ”Alla är viktiga då 
vi måste fokusera på att bygga en bredd 
och större massa av samarbetspartners”, 
säger Göran Matzén, marknads- och 
försäljningschef.

aktuellt: Gör allsvensk debut borta mot 
Hammarby den 4 april. Hemmapremiär mot 
AIK 7 april.

JöNKöPiNG Södra iF

Grundades: 1922

antal medlemmar: 
1 007

Omsättning: Siktar på 
cirka 35-40 miljoner 
kronor 2016

Huvudsponsor: Bland 
annat Atteviks, HTH, Elmia och Evry

Kända f.d. spelare: Carl Simonsson, Arne 
Selmosson, Rolf ”Lillkubben” Johansson, 
Rolf Andersson, Karl Svensson och Branimir 
Hrgota

arena: Stadsparksvallen

arenaplaner: En ny arena vid 
Jordbrovallen där större delen av klubbens 
ungdomsverksamhet ligger med en 
publikkapacitet på mellan 6 500 och 8 000 
åskådare.
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UPPSTicKarNa
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Marknads- och försäljningschefen Göran Matzén 
har haft en intensiv period sedan östersund blev 
klart för allsvenskt spel.

Jönköping Södra förbereder 
sig inför återkomsten

text: pIerre eklund

Det tog 46 år att ta sig tillbaka till all-
svenskan. Där väntar Jönköping Södras 
största utmaning någonsin – att etablera 
sig som en allsvensk klubb på och utanför 
planen.

svårt att hitta en vinkel när Sveriges nionde 
största tätort har ett allsvenskt lag för för-
sta gången sedan 1969. Ända sedan avan-
cemanget blev klart har Jönköping Södra 
förberett sig inför den allsvenska premiä-
ren. Klubben har förstärkt med nya spe-
lare, en säljare samt anställt en klubbchef 
för första gången.

– Med min erfarenhet från affärsvärlden 
kan jag bidra med struktur och organisa-
tion för att etablera J-Södra i Allsvenskan. 
Vi vill bygga långsiktigt, men det är en tuff 
och kortsiktig bransch. Vi vet att vi måste 
fördubbla omsättningen till cirka 40 mil-
joner kronor och att sponsorintäkterna bör 

stå för hälften av det, säger Kjell Lund-
gren, klubbens nya klubbchef.

behov av ny arena
En annan utmaning är att Stadsparksval-
len, klubbens hemmaplan, inte håller all-
svensk klass. Under vintern har det skett 
vissa modifieringar, bland annat utbygg-
nad av läktare för bortasupportrar. Det är 
dock bara temporära lösningar. Framtiden 
ligger i en ny arena. 

– En förutsättning för att vi ska få dis-
pens av förbundet i år är att det finns en 
plan för en ny arena. Det finns en plan och 
ett politiskt beslut, men vi vet inte än hur 
stor arenan blir eller vart den ska ligga. När 
arenan är klar kan vi ta nästa steg och sik-
ta högre.

Karin Semberg, kultur- och fritidsdirek-
tör i Jönköpings kommun, berättar att det 
finns en enighet och ett beslut i kommu-
nen att bygga en kommunalägd arena som 
ska stå klar innan 2020.

– Vi arbetar snabbt för att klara den dis-
penstid vi får från Svenska Fotbollförbun-
det, vilket sannolikt handlar om en treårs-
period, förklarar Karin Semberg.

vad betyder det för kommunen att Jön-
köping Södra spelar i allsvenskan 2016?
– Det kommer att bli ett ökat intresse för 
fotboll och massmedial uppmärksamhet 
för Jönköping. För kommunen är elit-
idrott imageskapande och ett sätt att öka 
stoltheten och vi-känslan. För fotbollen 
bör det bli fler som både vill spela och titta 
på fotboll. 

För sjunde året i rad har Volkswagen/
Atteviks tecknat ett nytt huvudsponsorav-
tal som sträcker sig över 2016. Företags-
namnet Atteviks och Volkswagens logotyp 
finns på matchtröjor, funktionärernas klä-
der och olika delar av Stadsparksvallen.

– Vi är väldigt nöjda med sponsringen 
och hur vi syns i media, och det lär inte 
bli mindre i Allsvenskan. Stadens lag sät-

En klubb som har sladdat i seriesystemet 
i fem decennier, en oprövad ungdomsträ-
nare som gör succé som huvudtränare, 
avancemang till Allsvenskan och ett hett 
årsmöte där förre förbundsbasen Lars-Åke 
Lagrell avgår i protest mot att ordföran-
den Sune Lantz blir omvald. Det är inte 

ter Jönköping på kartan och det är vi på 
Atteviks, som är grundat i staden, väldigt 
rädda om, säger Dan Jonsson, koncernchef 
på Atteviks. 

upplever ni konkurrens från hv71? 
– Vi letar sponsorer ur samma bas, men 
vi vill inte se det som konkurrens. HV71 
är väletablerade, men verkar i en vinteri-
drott och vi i en sommaridrott. Det finns 
utrymme för båda klubbarna, säger Kjell 
Lundgren. 

text: urBan tjernBerG 

för allsvenska nykomlingen östersunds 
fk väntar tuffa matcher, inte bara på 
fotbollsplanen. Samtidigt som laget för-
bereder sig för en premiär borta mot 
hammarby inför fler än 30 000 åskådare 
jobbar klubben minst lika intensivt på ett 
annat plan, det ekonomiska. 

– Det är väl den riktiga matchen. men 
väldigt inspirerande, säger göran mat-
zén, marknads- och försäljningschef i 
Jämtlandsklubben.

Med hemsidans budskap ”Vi ger oss 
aldrig” som ledstjärna är ÖFK:s mål när-
mast att utöka antalet samarbetspartners 
från fjolårets 300 till det dubbla.  Antalet 
sålda årskort har ökat i samma omfattning.

– Vi märker ett oerhört stort intresse från 
både allmänhet och företag. Det snackas 
fotboll överallt i stan, säger Göran Matzén.

Också utanför landskapets gränser växer 
intresset. Ett ”Affärsverk Mälardalen” har 
nyligen skapats med syfte att söka större 
sponsorer i Stockholmstrakten.
 
vidgar vyerna
– Det bor många ex-jämtar i huvudstaden. 
Flera är företagsledare som har ett jämt-
landshjärta. Vi har diskuterat olika lösning-
ar och har redan haft flera intresserade fö-
retag på våra träffar.

Många företag har också visat intresse 
för den kultur- och mångfaldsinriktning 
som klubben sedan flera år tillbaka satsat 
på. Där finns bland annat en fritidsgårds-
verksamhet och en kulturakademi i klub-
bens regi. Spelare, ledare och övrig per-
sonal deltar också i ett evenemang med 
kulturtema. Tidigare har dans och konst 
stått på programmet. I år ska alla från 
klubbdirektör till frukostansvarig framfö-
ra sång och musik på Frösö Convention 
center.

– Vår filosofi är att det här hjälper oss att 
utvecklas som människor. Vi vidgar vyerna. 
Det gör oss tryggare, och gör att vi vinner 
fler fotbollsmatcher, säger Göran Matzén. 

östersund hade många tillfällen att jubla under fjolåret. här i samband med 4-0 segern över Gais.

Klubben har de senaste säsongerna avan-
cerat i seriesystemet i rekordfart. Så sent 
som 2013 gjorde jämtarna sin första supe-
rettavisit och slutade tia. Året därefter fem-
ma och i fjol tvåa och klart för allsvenskt 
avancemang.

Nu väntar de riktigt stora matcherna och 
på kansliet arbetar den slimmade organi-
sationen hårt för att ta vara på det ökande 
intresset hos både publik och företag.

– Vi måste få fler samarbetspartners och 
sponsorer. Vi måste skapa en arena som 
omsätter mer, vi måste sälja långsiktigt, 
tänka utanför boxen, lyssna på vad våra 
partners söker, försöka uppfylla deras öns-
kan om att sticka ut och vara unika. Vi job-
bar i en upplevelseindustri, det är det vi 
har att rätta oss efter, säger Göran Matzén.
 
”kriga om titeln”
Omsättningen under de närmaste tre åren 
ska upp till 65 miljoner.
– Det låter kanske idiotiskt men då skulle 
vi kunna vara med och kriga om mästar-
titeln. Vi har förutsättningarna, det vet vi, 
säger Göran Matzén.

Jämtländsk nykomling vidgar vyer på flera plan



TiNGSrydS aiF

Grundades: 1923

antal medlemmar: 1 200

Omsättning:  
19 miljoner kronor 
(2015/16)

Huvudsponsor: Nelson Garden Frö

Kända f.d. spelare: Des Moroney, Anders 
Broström, Kenneth Ekman, Christer 
Andersson, Kjell Samuelsson, Larry Pilut, 
Niklas Olausson och Oliver Ekman-Larsson

Hemsida: www.taif.nu
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Vi är exalterade. Att jobba målmedvetet ger resultat. 2015 uppvaktade vi 
över 100 västeråsare som tagit medaljer i såväl SM och EM som VM och OS. 
2016 är vi värdar för inte mindre än ett tiotal olika SM-tävlingar som väljer 
idrottsstaden Västerås. Vi ses i Västerås!

är i västerås

när nästa sM

SM i hundkapplöpning 
Jollekappseglarna junior-SM 

Terräng-SM Friidrott
Cykel SM m.fl.

urval av
sM i västerås

Nästan tre år efter att Tingsryds AIF åkte 
ut ur Hockeyallsvenskan kan klubben åter-
igen vara på väg att lämna serien. Den här 
gången handlar det dock om avancemang 
till åtråvärda SHL. TAIF har ända sedan 
Hockeyallsvenskan 2015/16 startade över-
träffat sina egna och omgivningens för-
väntningar. När kampen om SHL-platser-
na snart går in i ett avgörande skede är det 
inget lag som vill ta bussen till Tingsryd.

egna produkter och bra scouting  
bakom Tingsryds succé
målsättningen var att klara nytt kontrakt 
i hockeyallsvenkan och sanera ekonomin. 
när säsongen 2015/16 avrundas kan det 
oväntade topplaget tingsryds aif vara 
klart för Shl.

– Vi märker att motståndarna har en helt 
annan respekt för oss nu än tidigare. De 
vet att de får möta ett lag som sällan viker 
ner sig. Vår framgång bygger på en stark 
stomme egna produkter, bra kemi, upp-
offrande spel och en bra scouting som hit-
tat spelare med spetskvalitéer, säger To-
mas Bergstrand, sport- och klubbchef för 
Tingsryds AIF.

Grunden till årets framgång lades under 
de två senaste säsongerna i division 1 då 
flera unga spelare fick chansen i förstala-
get. Hela sju spelare i dagens trupp är fost-
rade i klubben och ytterligare fyra har gått 
på ortens hockeygymnasium. TAIF har 
medvetet satsat på talanger och hemvän-
dare som brinner för klubben och orten.

– Det genererar mer sponsorintäkter när 
vi har en trupp med många spelare från 
närområdet. Många sponsorer känner an-
tingen spelarna, deras flickvänner eller nå-
gon i deras närhet. Tillsammans med våra 
sponsorer bygger vi långsiktigt och har ett 
stort tålamod med spelare och ledare, vil-
ket nu ger resultat.

 
negativt eget kapital
Även om TAIF har haft en fantastisk sä-
song rent sportsligt har klubben vid sidan 
av rinken brottats med stora skulder. När 
säsongen började hade klubben ett nega-
tivt eget kapital på 2,8 miljoner kronor, 
och för spel i SHL finns ett krav på minst 
en miljon kronor i eget kapital. Klubben 
frågade kommunen om hjälp med borgen 
för ett banklån, men fick först ett nej.

– De första önskemålen kunde vi inte ac-
ceptera, men vi lämnade en öppning för att 
förhandla fram en överenskommelse med 
krav från vår sida. Ett krav var att även nä-
ringslivet skulle ta ansvar. Detta krav upp-
fylldes och godkändes, förklarar kommu-
nalrådet Mikael Jeansson (S).

Tingsryds kommun och klubbens spon-
sorer har nu gått i borgen med 50 procent 
vardera för ett banklån på fem miljoner 
kronor som klubben tar för att sanera eko-
nomin.
– Det är viktigt på så sätt att om TAIF hade 
tvingats till en konkurs hade det fått allvar-
liga konsekvenser för flera företag och inte 
minst den negativa uppmärksamhet detta 
fört med sig, säger Mikael Jeansson. 

hur ser du på taif:s betydelse för kom-
munen?
– Framgången för TAIF betyder självklart 

text: pIerre eklund

väldigt mycket. Värdet i antalet artiklar och 
dess inverkan på omgivningen är svår att 
värdera, men det ger helt klart ett mervär-
de, anser kommunalrådet Mikael Jeans-
son.

Ledningen för Tingsryds AIF har även 
långtgående planer på att bolagisera fören-
ingen innan säsongen är slut, vilket kan ge-
nerera mer pengar till TAIF.  Nelson Gar-
den Arena håller inte SHL-standard. 

vad händer om taif tar steget upp?  
– Den diskussionen vill jag be att få åter-
komma till då det krävs några skridskoskär 
till för att vi skall vara där. Här kommer yt-
terligare en part in på rinken, det vill säga 
SHL:s licensnämnd. Vi får ta det med dem 
då, säger Mikael Jeansson. 
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elsmari julin, 
kultur- och fritidschef vid 
norrköpings kommun.

anne revland, 
näringslivsdirektör vid 
norrköpings kommun.
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Det blåser positiva vindar i Bråviken. Folk-
mängden i Norrköping fortsätter att öka 
samtidigt som näringslivets utveckling får 
högt betyg av kreditupplysningsföretaget 
Syna. I slutet av 2015 tecknade kommu-
nen dessutom ett avtal med Stockholm 
Business Alliance om ett näringslivspoli-
tiskt samarbete med Stockholmsregionen 
fram till år 2020.

Norrköping mår även bra idrottsligt 
och i sommar riktas blickarna mot staden. 
I juni är det dags igen för Sveriges största 
idrottsläger, Stadium Sports camp, med 
nästan 7 000 ungdomar och i juli arrang-
eras SM-veckan, med ett 50-tal idrotter, 
som sänds i SVT:s olika kanaler. Dessut-
om ska IFK Norrköping börja sitt kval till 
Champions League i juli där de på grund 
av lagranking förmodligen ställs mot ett 
namnkunnigt motstånd.

– Vi är glada över våra klubbar som attra-
herar publik till staden och skapar stolthet. 
Det går dock inte 
att rangordna eve-
nemang och en-
kelt säga vilka som 
är viktigast. Stora 
evenemang har sin 
lyskraft och kan 
direkt kopplas till 
besöksnäring och 
turistekonomis-
ka nyckeltal. Alla 
mindre idrotts-
evenemang som anordnas av fören-
ingslivet är viktiga pusselbitar som 
sammantaget bidrar till Norrköpings att-
raktivitet som idrottsstad, förklarar Elsmari  
Julin, kultur- och fritidschef vid Norrkö-
pings kommun.

hur jobbar ni strategiskt med idrottsfrå-
gor?
– Idrotts- liksom kulturfrågor har berö-
ringspunkter med och spelar stor roll 
för en rad andra frågor av vikt för kom-
munens utveckling. De finns med när vi 
planerar för en stad som växer fysiskt, de 
finns med när vi jobbar med integration, 
de har betydelse för kommunens attrak-
tivitet, för näringslivets utveckling och så 
vidare. Idrottsfrågorna är kort sagt be-
tydelsefulla när vi skapar Norrköping. 

hur ser ni på balansen mellan bredd- och 
elitidrott?
– Utan bredd, ingen elit. Sen är det fan-
tastiskt med alla framgångar för våra elit-
lag, vilket ger energi och har stor betydelse 
för hela staden och förstås för breddverk-
samheten.

Flera föreningar i Norrköping driver 
idag olika typer av öppen verksamhet för 
att nå fler barn och ungdomar. Skogslot-
tens Ryttarförening startade 2015 Flyk-
tis, en ridverksamhet för ensamkomman-
de barn och ungdomar samt asylsökande, 
som fick beröm av idrottsministern Gab-
riel Wikström under ett besök i höstas. 

– Eftersom idrotten verkligen kan spela 
roll för integrationsarbetet är det en högt 
prioriterad fråga i dialogen med idrottsför-
eningarna. Föreningarnas intresse att bi-
dra är stort och de gör särskilda insatser 
för grupper som står utanför den vanliga 
föreningsverksamheten.

 
2015 införde ni fritidsmiljonen. vad är 
det för satsning och kommer den fort-
sätta?
– Fritidsmiljonen var en särskild finansie-
ring under 2015. Syftet var att stimulera 
till insatser inom föreningslivet för att nå 
barn och unga som inte deltar i vanlig för-
eningsverksamhet. Vi fortsätter nu att stöd-
ja föreningslivet i arbetet med att utveckla 
mera öppen verksamhet. Den särskilda fi-
nansieringen är permanentad och finns i 
ordinarie budget.

 

hur ser samarbetet ut med linköping? 
råder konkurrens?
– Nej, vi konkurrerar inte utan samarbetar 
när möjlighet ges. Ett exempel är fotbolls-
EM för damer.

 
vad kan förbättras i er idrottskommun?

– Vi har många barn och ungdomar som 
inte deltar i de idrottsaktiviteter som för-
eningslivet erbjuder. Hur kan vi bidra till 
att ge dessa ungdomar förutsättningar för 
en rik och meningsfull fritid? Hur kan för-
eningslivet vidareutveckla sin verksamhet 
för att nå flera? På anläggningssidan har 
vi utredningar som pekar på behov av fler 
bad- och isytor samt generellt renoverings-
behov.

Som kommunens näringslivsdirektör 
kommer Anne Revland ofta i kontakt med 
idrotten. Det sker främst i samband med 
elitlagens matcher eller företagsaktiviteter, 
som exempelvis lunchmöten.

– Ibland deltar 
jag som publik 
och ibland med-
verkar jag mer ak-
tivt i diskussioner. 
Alldeles nyligen 
har vi även gjort 
en film tillsam-
mans med våra 
elitklubbar där de 
ger sin bild av fö-
retagsklimatet i Norrköping då de träffar 
många företagare under sina nätverkslun-
cher och matcher, förklarar Anne Revland.

2015 var året då Norrköping förvandlades till Guldköping. Kommunens idrottare 
och idrottslag tog SM-guld i bland annat fotboll, basket, simning och sportskytte. 
Idrottskommunen Norrköping står i fokus även 2016. Staden är värd för ett flertal 
stora evenemang som ger positiva effekter för näringsliv och tillväxt. 
text: pIerre eklund

Guldköping i fokus

hur påverkar idrottsliga resultat och 
event näringslivet och ert arbete?
– Framgångarna och uppmärksamheten 
kring IFK Norrköping får bäring på nä-
ringslivsfrågor. Det skapar en identitet, en 
stolthet att man kan lyckas och ger energi, 
vilket har stor betydelse för näringslivskli-
mat. I sommar har vi SM-veckan och det 
är jätteviktigt att vi kopplar på företagen 
så att de kan vara aktiva och dra fördel av 
evenemanget. Med kort varsel fick Norr-
köping i vintras ställa upp som värd för VM 
och EM för isjakter, vilket gav runt 200 
hotellnätter. Det visar också vilken styrka 
staden har, att på bara några dygn arrang-
era ett sådant event. Det finns en vana, er-
farenhet och stolthet att genomföra stora 
evenemang. 

kan attraktivitet genom idrott ge fler 
företagsetableringar och skattebetalare 
till kommunen?
– Vill du vara en attraktiv kommun för nä-
ringsliv måste det finnas saker att göra på 
fritiden, som du kan utöva själv eller upp-
leva. Samtidigt ger framgångarna skatte-
intäkter. När till exempel IFK Norrköping 
spelar kommer besökare från Linköping 
och andra orter för att titta, vilket gyn-
nar vårt näringsliv. Tittar vi långsiktigt får 
varje år tusentals barn och ungdomar un-
der Stadium Sports camp en positiv bild 
av Norrköping som följer med dem hela 
livet, och som förhoppningsvis gör att de 
flyttar hit i framtiden. 

idrOTTSKOmmUNeN NOrrKöPiNG

antal invånare:  
Cirka 136 950

yta: 1 604,51 
kvadratkilometer.

Kommunikationer: 
E4:an och E22:an, 
tågförbindelser via 
södra stambanan, hamn 
och flygplats. Snart även 
Ostlänken med stopp i Norrköping.

elitklubbar: IFK Norrköping, Norrköping 
Dolphins, HC Vita Hästen, Vargarna 
(speedway) och IK Norrköping Friidrott

Kända elitidrottsmän/kvinnor: Jonas 
Jacobsson, Pernilla Wiberg och Malin 
Baryard

arenor: Nya Parken, Stadium Arena och 
Himmelstalundshallen

evenemang: VM och EM för isjakt, 
Champions League-kval, Norrköping 
International Horse Show, Giants Live, SM-
veckan och Stadium Sports Camp. 2019 är 
kommunen värd för O-ringen.

Sm-guld 2015: Under året tog idrottslag 
eller idrottare från Norrköping SM-guld i 
bland annat fotboll, basket, rullstolsbasket, 
kanot, sportskytte, simsport, frisbee, motor, 
dans och långdistanslöpning.

idrottspolitiskt program: Kommunen har 
inget särskilt antaget program, däremot 
finns politiska ställningstaganden och mål 
i kommunfullmäktiges måldokument samt i 
uppdragen från nämnderna.

PeTer HUNT,  
OrdFöraNde i iFK NOrrKöPiNG 
OcH NäriNGSliVSPrOFil

Hur mår Norrköping?
– Kommunen befinner sig i en 
expansionsfas. Nettoinflyttningen 
uppgår till cirka 1 500 personer/år. 
Som idrottskommun har Norrköping 
intagit en främre position. IFK 
Norrköping, Dolphins, Vita Hästen 
och Vargarna i speedway är en del 
av framgångsrik elitidrott. Det finns 
också en mängd breddföreningar 
som lyfter staden ur ett idrottsligt 
perspektiv.

Hur är samarbetsklimatet i 
kommunen?

– Samspelet har ökat. I olika forum 
diskuteras gemensamma satsningar 
på att utveckla näringslivet 
tillsammans med kommunen. Här 
spelar också idrotten en viktig roll.

Vad har ert Sm-guld betytt?
– Det har fått staden att leva upp. En 
framgång betyder oerhört mycket 
för invånarnas sammanhållning och 
identitet. Efter decennier av dystra 
besked och allmän misstro har IFK:s 
framgångar varit en generator 
för ökad framtidstro vad gäller 
Norrköping som bostadsort och 
framgångsrik idrottsstad.

Har det varit lättare att knyta 
spelare och sponsorer till klubben 
efter guldet?
– Vi har ännu inte sett det totala 
resultatet av förra årets SM-guld 
men min bestämda uppfattning 
är att vi ökar sponsorintäkterna 
samtidigt som vi också noterar ett 
stort publiktryck inför säsongen. 
Spelarrekryteringen blir sannolikt 
också lättare.

råder konkurrens om sponsorerna 
i regionen med linköping Hc?
– LHC och IFK känns främst som 
lokala elitklubbar där varje klubb har 
sitt eget nätverk. Jag tror dock att 
vi borde öka samarbetet och lyfta 

Östergötland med omnejd som en 
region där företagen ser en nytta att 
samarbeta med olika elitföreningar.

Peter Hunt
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10 KM RUNT RIDDARFJÄRDEN
MED START OCH MÅL

I RÅLAMBSHOVSPARKEN

BEKÄNN
FÄRG!

ONSDAG 15 JUNI KL 19.30

INFO OCH ANMÄLAN: STHLM10.SE
Ett evenemang av Stockholm Marathon Gruppen och Svenska Friidrottsförbundet

Annons 122 x 184.qxp_122 x 184  2016-02-22  10:44  Sida 1

• TRAMPOLINPARK • PARKOURPARK
• NINJA WARRIOR BANOR M.M.

 BREDVID NYA CITYGROSS VID E4 RONDELLEN I UPPSALA

FACEBOOK.COM/TURBOSPORTZONE

NORDENS STÖRSTA 
AKTIVITETSARENA!

TAKPANNEGATAN 21 / GRÄNBY STADEN / UPPSALA  
018 –750 50 60 / INFO@TURBOSPORTZONE.SE  

 TURBOSPORTZONE.SE

ÖPPET ALLA  

DAGAR 10 -19

FaKTa:

Föreningar i Lidköping som efter SM-segrar 
2015 erbjuds att få ”elitambassadörer”:

Lidköpings kanotförening

Lidköpings ridklubb

Trampolinklubben Levo

Lidköpings IS (friidrott)

Lidköpings Pistolskytteförening

Lidköpings AS (brottning)

FaKTa lidKöPiNG:

landskap: Västergötland

Grundad: 1446

antal invånare i kommunen:  
38 761 ( 1/1 2015)

Kända profiler med 
idrottsanknytning från 
lidköping: Anders Järryd (tennisspelare), 
Evy Palm (långdistanslöpare), Mikael 
Arvidsson (bandyspelare), Agne Jälevik  
(TV-kommentator)
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lidköpings kanotförening tillhör de främsta i landet. här är tre landslags-
kanotister och svenska mästare, från vänster: johan lilja, karin johansson 
och Marcus andersson. 

årets elitidrotts-kommun 2015.  Glenn rytterfjell, 
marknadsförare på kultur och fritid i lidköping 
har beviset i sin hand.

Årets elitidrottskommun satsar på egna ”elitambassadörer”
Årets främsta elitidrottskommun 2015. 
men lidköping slår sig inte till ro med 
det. nu ska en rad av kommunens svens-
ka mästare bli ”elitambassadörer” för 
att ytterligare marknadsföra kommunen 
vid vänern.

Fritid i Lidköping. Sport & Affärer har se-
dan tio år tillbaka rankat och delat ut priser 
till landets bästa idrottskommuner. 

– För vår del har vi sett värdet av den här 
typen av utmärkelser. Vi arbetar målmed-
vetet med frågor kring och satsningar på 
idrott, både när det gäller elit, bredd och 
ungdom, säger Glenn Rytterfjell.

arenan startskottet
Målsättningen har legat fast sedan sex-sju 
år tillbaka. Byggandet av Sparbanken Lid-
köping Arena, där elitbandylaget Villa hu-
serar, blev startskottet för en omfattande 
ny- och tillbyggnad av arenor. En ny mo-
torstadion, nya konstgräsplaner och mo-
dernisering av flera befintliga anläggningar 
har projekterats och genomförts de senas-
te åren.

– Flera idrotter såg över sina behov och 
kommunen har sett välvilligt på att bidra på 
ett eller annat sätt, säger Glenn Rytterfjell.

Satsningen på idrotten som ett av kom-
munens positiva värden ligger, enligt 
Glenn Rytterfjell, helt i linje med Lidkö-
pings uppsatta tillväxtmål.

Inom 15 år ska besöksnäringen ha för-
dubblats och folkmängden ökat från da-
gens 38 000 till 45 000.

– Vi ser idrott som en motor i den regio-
nala utvecklingen. Det är viktigt att ha ett 
skyltfönster där vi kan visa upp vilken bra 
idrottsstad det här är.
 
riktat stöd
Under fjolåret radade kommunen upp SM-
vinnare i en rad sporter. Flera av dem blir 

text: urBan tjernBerG

nu ”ambassadörer” 
där de via sina för-
eningar får ett rik-
tat sponsorstöd från 
kommunen som ska 
ge möjlighet till fort-
satt utveckling.
Den dialog med för-
eningarna som fö-
regår beslutet om 
det lokala fören-
ingsstödet ses som 
en av förklaringarna 
till Lidköpings breda 
framgångar. Politiker 
och tjänstemän får lyssna till när de enskil-
da föreningarna beskriver sin verksamhet 
och sina önskemål. Det ger en bättre bild 
och förståelse för behoven, menar Glenn 
Rytterfjell.

– Överhuvudtaget finns ett klimat av väl-
vilja och stöd till idrotten. Det gäller inte 
minst från näringslivets sida. Här stöder 
företagen mångfalden, inte bara en enda 
klubb eller förening.

Sparbanken Lidköping har exempelvis 
sedan början av 2000-talet delat ut i snitt 
en miljon kronor om året till idrotten. Ett 
80-tal föreningar har delat på de pengarna.

– Även om vi blev utsedda till bäs-
ta elitidrottskommun så är bredd-, mo-
tions- och ungdomsidrott lika viktigt 
för oss. Det finns en given symbios mel-
lan de olika delarna. Och det kom-
mer vi att fortsätta utveckla, säger Glenn  
Rytterfjell. 

– Vi kommer att använda oss av utmärkel-
sen i olika kampanjer. Det här är ett ut-
märkt sätt för oss att profilera de värden 
som kommunen vill förmedla, säger Glenn 
Rytterfjell, marknadsförare på Kultur och 
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rf:s ordförande Björn eriksson och Idrottsminister Gabriel wikström på rf:s konferens Idrott och 
integration, Münchenbryggeriet, stockholm, den 3/2. 
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Cricket - en världsidrott som har börjar breda ut sig även i Sverige.  Enligt utövarna skapar idrotten en lättsam miljö som förenar. Cricketplanen 
och livet i klubbarna är utmärkta mötesplatser för att utbyta erfarenheter, lära sig sociala koder och språk. Källa: Svenska Cricketförbundet.

FördelNiNG STaTliGa medel För 
idrOTT OcH iNTeGraTiON 2016

Riksidrottsförbundet (RF) har 
nu beslutat om hur de 
statliga medlen för den 
svenska idrottsrörelsens 
arbete med integration 
av nyanlända ska fördelas. 
Som det meddelas från 
RF, har avsikten varit att 
stödja ideellt engagerade 
idrottsföreningar över hela landet som idag 
gör stora insatser för att skapa värdefulla 
fritidsaktiviteter och nå asylsökande och 
nyanlända. Medlen för år 2016 kommer att 
fördelas enligt nedan:

TOTala medel För UPPdraGeT:

Statligt stöd till idrotten :    64 mkr

ändamålsbestämda medel :  6mkr 
(från fördelningen år 2015)  

Tillfälliga medel (engångsstöd):  20mkr

Totalt:           90mkr

UPPdelaT
SVeNSK idrOTTS arBeTe  
med NyaNläNda

(Stöd till idrotten 2016  
+ ändamålsbestämda medel från 2015)
Bidrag till distriktidrottsförbund (DF): 40mkr

Bidrag till Specialidrottsförbund (SF): 12mkr

Utvecklingsmedel:    20mkr 
(DF samt SF -fördelas senare under året). 
centrala medel: 
(gemensamma medel - utbildningar mm):
Total:            70mkr

TillFälliG a medel

(direkta insatser för asylsökande  
och nyanländas etablering)
Till distriktidrottsförbund (DF):   18mkr

centrala medel:     2mkr 
(gemensamma medel - utbildningar mm) 
Total:       20mkr

BidraG Till 
diSTriKTidrOTTSFörBUNdeN

Anställning av koordinator  
-föreningslots:    12mkr 
(600 tusen kr/distrikt): 
 Verksamhetsmedel:    14mkr

metod:     14mkr 
(medel i avvaktan på utvärderingar): 
Total:       40mkr

idrOTT OcH iNTeGraTiON

Cricket breder ut sig
Cricket anses vara världens näst största 
idrott efter fotbollen. Här i Sverige fanns 
det fram till nyligen bara några enstaka 
föreningar och ytterst lite kännedom om 
sporten. Men på ett par år har cricket växt 
oerhört. Idag finns det redan ett 50-tal 
klubbar, flera divisioner och närmare 3 000 
utövare. Svenska Cricketförbundet valdes 
förra året in i  Riksidrottsförbundet som en 
av specialidrotterna. 

Sporten är populär bland många in-
vandrare och nyanlända.

västerås cricketklubb är en av de fören-
ingar som fått bidrag från kommunen för 
att starta prova-på-verksamhet för ensam-
kommande flyktingbarn. 

– Vi startade upp i november förra året, 
säger Hans Persson, ordförande i klubben. 
Det var till en början sparsamt med delta-
gare. Det tar ju tid för de nya ungdomar-
na att landa. Många väntar fortfarande på 
besked om de får stanna kvar här, så det 
är inte direkt deras prioritering vad de ska 
göra på fritiden. Nu har det dock börjat ta 
fart och fler ungdomar hittar till oss, fort-
sätter Hans Persson. Många av dem kan 
redan spela cricket och när de kommer ut 
på plan finns den där blicken hos dem att 
... åh, nu har jag äntligen kommit hem!

Finansiering: Får tillsammans med ca 
tio andra föreningar kommunalt stöd i ett 
större integrationsprojekt, Ny i Västerås. 
Stödet täcker hyra för sporthall och håller 
medlemsavgifterna nere.

brottningen inkluderar
En annan idrott som de nyanlända vi-
sar stort intresse för är brottning. Många 

idrotten växer med flyktingarna

kommer från länder med mycket gammal 
brottningskultur. Brottningsklubbar runt-
om i landet gör nu stora insatser för att väl-
komna och inkludera. 

– De första som hittade till brottningslo-
kalerna var de som tidigare brottats, säger 
Christer Persson, Förbundschef i Svenska 
Brottningsförbundet. Men senare följde 
även andra med, från t.ex. samma boen-
de, för att lära sig brottning och få en me-
ningsfull fritidsaktivitet i väntan på besked 
om sin asylansökan.  

– Förbundet har också ändrat sina reg-
ler så att man nu får delta i SM även om 
man inte är svensk medborgare, fortsätter 
Christer. Dessutom kan man börja tävla 
redan två veckor efter att man fått licens i 
en klubb. Innan hade gränsen varit ett år.

Finansiering: Har som specialidrottsför-
bund fått integrationsstöd av RF men har 
inte bestämt exakt hur det ska användas. 
Har nyanställt en person i ettårig projekt-
tjänst där bl.a integrationsarbetet ingår.

 
boxning och taekwondo
I Botkyrka har boxningsklubben, med 
hjälp av kommunen och Stockholmsidrot-
ten, startat ett projekt för att inkludera de 
nyanlända. Ungdomarna tilldelas även en 
personlig mentor under träningspassen.

– De flesta nya är från Afghanistan och 
närliggande länder, säger Kjell Pedersen 
från Botkyrka Boxningsklubb. De tar sig 
hit från olika boenden runtom i Stock-
holm. Målet är att träna, umgås och på 
längre sikt lära sig svenska. Som mento-
rer har vi involverat våra elitboxare. De är 
alltid med på passen och hjälper till att in-
struera de nya ungdomarna.

En uppmärksammad utmärkelse och 
exempel på lyckat arbete med integration 
kommer från kampsporten Taekwondo. 
Årets svenska mästare i Taekwondo i sin 
viktklass blev Ali Khavari, från Angereds-
klubben WTF Lejon. Ali, som flytt från Af-
ghanistan, hade vistats endast fyra måna-
der i Sverige på olika flyktingförläggningar, 
när han segrade i SM. 

Finansiering: Stöds av Stockholmsidrot-
ten och Botkyrka kommun. Bidraget täck-
er  utgifter för t.ex. ledare, mentorer och 
hyra för sporthall.

välkomstgrupp i parkour
Många nyanlända, främst från Syrien men 
också från Afghanistan, söker sig till Par-
kour - en idrott inom Gymnastikförbun-
det. Parkour Stampede i Göteborg är en 
av föreningarna som arbetat mest med en-
samkommande barn och ungdomar. 

– Vi har många nyanlända i våra verk-
samheter, säger Samir Gadré, ordförande 
i föreningen. Därför planerar vi nu att ska-
pa en välkomstgrupp i samma anda som vi 
driver vår Tjej- och HBTQ-grupp. Grup-
pen är till för att att främja personer som 
ibland inte känner sig välkomna i olika 
sammanhang. 

Det har spekulerats att flyktingung-
domar som kommer från Syrien och Af-
ghanistan är speciellt duktiga på Parkour.  
Jesper Eriksson, Idrottskonsulent för Par-
kour/Freerunning inom Gymnastikför-
bundet: 

 – De verkar vara duktiga och kanske ut-
vecklas lite snabbare än andra, dock inte 
långt utöver det vanliga. Det kan bero på 
att Parkour är mer populärt i deras hem-
länder än i Sverige. Men framförallt är det 
en fördel att de där kan träna utomhus året 
om. 

 – Här får vi bygga våra egna hallar för 
vintern, säger Samir Gadre, från Stampe-
de. Det är oftast tomma lagerlokaler som 
används σoch det påverkar förstås idrotten.

Finansiering: genom egna initiativ. Har 
ännu inte sökt bidrag från kommun eller 
Idrottsförbund.

konferens om idrott och integration
Riksidrottsförbundet (RF) har nu beslutat 
om hur medlen för idrottens arbete med 
integration ska fördelas. Totalt rör det sig 
om 90 miljoner kronor som fördelas till 
Distriktsidrottsförbunden (DF), Speciali-
drottsförbunden (SF) och till insatser för 
asylsökande och nyanländas etablering.

Med anledning av beslutet anordnades 
en konferens där många aktörer från of-
fentliga sektorn, civilsamhället och idrot-
ten samlades. På plats var idrott-, social- 
och folkhälsominister Gabriel Wikström, 
Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsut-
bildarnas ordförande Björn Eriksson samt 

Den senaste tidens flyktingvåg och arbetet som görs för att inkludera 
har gett svensk idrott ett rejält uppsving. Hos de lokala föreningarna 
märks en ökande tillströmning av nya utövare. Det medför många posi-
tiva effekter: medlemsantalet ökar, nivån på träningarna höjs och viktiga 
utmärkelser följer. Dessutom har på senare tid flera hittills mindre kända 
sporter börjat blomstra.
text: GeorGIos XyftIlIs

nyanlända idrottare och idrottsledare. 
– Idrottens språk är universellt och öpp-

nar dörrar in i samhälle och gemenskap, 
betonade Björn Eriksson. Vi vill hjälpa till 
att bygga ett bättre Sverige - på vårt sätt - 
men i samverkan med andra aktörer. 

Utanför idrotten deltog bland andra 
Migrationsverket, BRIS, Rädda Barnen, 
Röda Korset, Svenska kyrkan, Individuell 
Människohjälp, Islamic Relief, SKL, flertal 
kommuner och länsstyrelser, samt Arbets-
förmedlingen, Arvsfonden. 
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BaUHaUS-GalaNS diamONd  
leaGUe-GreNar TOrSdaG 
16 JUNi 2016

män: 100 m, 800 m, 
3000/5000 m,  
400 m häck, stav, 
tresteg, kula och 
spjut.

Kvinnor: 200 m, 400 m, 1500 m, 3000 m 
hinder, 100 m häck, höjd, längd och diskus.

SPOrT & aFFärer

hillevi thor, projektledare.

Svenska Fötter är 
sammanflätat med 
Svenska Löpare. 

– Svenska Löpare 
utvecklar och kom-
municerar löpning-
en, som faktiskt är 

vår största gren sett till hur många som 
springer våra lopp. Fler än 700 000 löpare 
sprang i våra föreningars lopp förra året. I 
år är det 416 lopp. Sverige på Fötter är ett 
initiativ som är riktat till att få fler att kom-
ma igång och springa, säger Hillevi Thor 
som är projektledare för satsningen.

Träningen inom Svenska Fötter är utfor-
mad för tre olika målgrupper. 

• Vuxna som lever ett ohälsosamt liv 
• Nya svenskar som har svårt att hitta 
föreningsbunden idrott och som nor-
malt inte ser löpningen som främsta for-
men för motion 
• Barn och ungdomar som behöver akti-
veras men inte vill ägna sig åt traditionell 
tävlingsidrott. 

Föreningar över hela landet ska samla alla i 
träningsgrupper om cirka 10-20 deltagare.

– Vi har tagit fram ett basmaterial som 

Sverige på fötter lyfter folkhälsan
löpning är världens bästa vaccin och 
medicin. Svenska friidrottsförbundets 
satsning Sverige på fötter ska få fler 
att komma igång att löpa. ett delmål är 
14 juni kl 17-18. under den timmen ska 
så många som möjligt ägna sig åt att 
röra sig.

föreningar kan ta del av för att sätta igång 
nya, alternativt använda i befintliga, trä-
ningsgrupper. Dessutom bidrar vi med 
idéer och stöd om det behövs, säger Hil-
levi Thor.

Svensk Friidrott stöttar dessutom inled-
ningsvis med ett föreningsbidrag för att 
grupperna ska komma igång. Det är base-
rat på finansiering från Svenska Postkods-
stiftelsen, och finns tillgängligt i begränsad 
omfattning under 2015 och 2016

Föreningen ska finna deltagare, och ar-
rangera ett 10-veckorsprogram för nybör-
jare som gör dem redo för att springa 5 
kilometer. Hittills har tolv föreningar kom-
mit igång, och ytterligare en handfull ligger 

i startblocken. 
Ett delmål blir 

manifestationen 
över hela landet 
den 14 juni. Mel-
lan kl 17-18 är 
devisen ”Gör vad 
du vill – bara du 
inte sitter still” 
över hela landet 
En del tränings-
grupper kommer 
då att ha examen 
i att springa sina 
5 kilometer – och 
då förhoppnings-
vis ha tänt gnis-
tan som ger lust 
till motion hela 
livet.  

text: joachIM von stedInGk

text: joachIM von stedInGk

I höstas befann min vän och jag oss på en skola högt upp 
i bergen på Sri Lanka för att volontärarbeta. Den lilla sta-
den, Nuwara Eliya, har tidvis tuffa väderförhållanden. 
På grund av en lång regnperiod rasade dåligt byggda hus 
samman och grönsakspriserna dubblades under tiden vi 
var där. Barnen med extremt trasiga hemförhållanden och 
som hade hamnat utanför skolsystemet behövde integre-
ras in i ett samhälle med tro på en positiv framtid. En 

idrott – det universella språket
"Sammanförande av skilda delar till ett helt". Ja, så lyder Svenska Akademiens 
förklaring av ordet integration. Att få föra ihop 30 halvosäkra små drag i smil-
banden till ett gemensamt stort leende och triggande skratt, är det integration? 
Att föra samman trasiga skilda delar till en större enhet: Ja, det tror jag.

framtid fri från misshandel, sexuellt utnyttjande och en 
väg ut ur fattigdomen.

En av mina uppgifter var att hålla idrottslektioner för 
barnen. En utmaning då åldrarna var spridda mellan 6 
och 17 år. Som idrottssal använde vi oss av planen utan-
för skolan som, eftersom det var regnperiod, oftast bestod 
av lervälling blandat med gräs. Då kunde vi istället vara 
inomhus på ett betonggolv med glasrutor längs med väg-

garna. Trots detta hittade vi gemensamt vägar till rörelse, 
lek och luft under vingarna.

Vi förstod inte varandras språk. Oftast hade vi tolkar 
till hjälp men även de gånger då vi stod ensamma gick det 
genom tålamod och gestikulering att förklara vad bränn-
plattan är till för i brännboll. Eller att benen behöver böjas 
för att få mer luft under fötterna i ett konståkningshopp 
i gräset som vi låtsades var is. Det var inte heller svårt att 
förstå att IFK-tröjorna kändes häftiga att få bära eller att 
svanskull var en vinnande favorit. Idrott, det universella 
språket.

gemenskap och samarbete
Efter åtta veckor på en plats där människor delvis kämpar 
för att få mat på bordet tillräckligt många gånger i veckan 
för att överleva, inser jag ännu mer idrottens kraft. Inte 
bara bland elitidrottare med medaljer utan för att ta sig 
igenom svårigheter. För att stå med ett trettiotal barn, en 
del från barnhem, en del från gatan eller utan skor i rätt 
storlek och få se dem vika sig dubbla av skratt, det var rik-
tigt häftigt.

Visst hade vi våra duster under idrottslektionerna och 
hälsogenomgångarna. Barn med trasiga bakgrunder som 
inte alltid drog jämt. Saker försvann ibland av den enkla 
anledningen att du tar vad du kan. För att överleva. Trots 
detta såg vi hur barnen kunde glädjas genom idrotten och 
stresshormoner som samlats på hög fick filtreras ut genom 
den fysiska aktiviteten. Vi pratade om gemenskap och vik-
ten av samarbete. Att samarbete inom idrotten var viktigt 
förstod de snabbt genom lagsporter och lekar där det vin-
nande laget oftast hade bäst samarbete inom gruppen.

Idrott som integration. Något som börjat synas på flera 
håll i Sverige med projekt där bland annat idrottsfören-
ingar välkomnar nyanlända flyktingar med öppna armar. 
Igångsättande av exempelvis fotbollslag utan krav på en 
målbild ses runtom i landet. För visst är det så att idrott 
med sina rörelser är ett ganska lätt språk att förstå. Skratt 
kan utbytas, gemenskap växas större och tuffa bagage kan 
läggas åt sidan ett tag.

Idrottens positiva egenskaper är en väg till att samman-
föra halva delar till något helt. Integration genom idrott. 
Det behövs! Det är en relativt enkel väg till mer mångfald 
och snabbare integration. Självförtroenden som stärks, 
en möjlighet till gemenskap, ord som lärs in på köpet och 
de fysiologiska samt psykologiska positiva effekterna som 
kommer på köpet. 

text: Idah collIn

– Genom att Bauhaus-galan läggs tidigare 
får våra idrottare en perfekt möjlighet att 
kvalificera sig till EM i Amsterdam som 
avgörs tre veckor senare, och även till OS 
i Rio, säger Jan Kowalski, ordförande för 
Stadionklubbarna som arrangerar galan.

– Dessutom passar juni publik, sponso-
rer och företag bättre. Det ökar chanserna 
ytterligare för en stor publikfest.

Genom åren har det satts inte mindre 
än 83 världsrekord på den klassiska are-
nan vilket är långt fler än på någon annan 
arena i världen. Bauhaus-galan en av värl-
dens främsta friidrottsgalor och ingår se-

Golden leagues världsstjärnor 
till Stockholm i juni

nytt datum. nya kamper. nya fram-
gångar – och kanske även nya världs-
rekord. Stockholm bauhaus athletics 
– den svenska deltävlingen i stjärn-
späckade Diamond league – genomförs 
16 juni på anrika Stockholms stadion. 
Det är hela 6 veckor tidigare än tidiga-
re. Det öppnar möjligheter för stor fest 
för både åskådarna och kämparna.

dan 2010 i IAAF Diamond League – frii-
drottens högsta galaserie. De 14 Diamond 
League-galorna är spridda över hela värl-
den och har 16 grenar vardera på pro-
grammet.

Bauhaus-galans grenar 2016 passar de 
svenska friidrottarna mycket bra. Svens-
ka stjärnor som publiken kan få njuta av 
är bland annat kvinnor stav med VM-fy-
ran Angelica Bengtsson, män 800 m med 
Andreas Almgren och kvinnor längd med 
VM-finalisten Khaddi Sagnia,

Även Stockholms stad ser fram emot 
sommarens evenemang.
– Genom att galan nu ligger i juni, så 
öppnar det större möjligheter att pro-
filera Stockholm både bland de som re-
dan bor här - och för besökare. Stadion 
har bra internationell dragningskraft, och 
bland annat de prova-på-aktiviteter vi 
har tillsammans med Stadion och Bau-
haus ger nyttigt nöje för många, säger Ro-
land Berndt, kommunikationsansvarig för 
Idrottsförvaltningen.
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Ulf Hägglund

renracet minner om en tid när samerna färdades till marknaden med ren och ackja från den omgivande fjällvärlden. 

JOKKmOKKS marKNad

ver marknadsgeneralen Birgitta Nilsson i programförkla-
ringen.

Det sociala och kulturella kapitalet som samlats under 
sekel är mjuka ovärderliga värden. ekonomin kan räk-
nas i kronor för näringslivet.
– För lokala företagare är de här tre dagarna stor kom-
mers som ger en boost om du hittar rätt i strömmarna 
av folk. Jokkmokks Tenn, som är ett av de traditionsbära-
rande företagen säger till mig att efter marknaden är alla 
helt slutkörda, men att det är mycket bra för ekonomin. 
Många företag tar in större delen av sina intäkter i sam-
band med marknaden.

Jokkmokks kommun behöver inte kontakta någon dyr 
varumärkeskonsult för att få marknadens utvecklingspo-
tential analyserad och satt på pränt.

– Marknaden är enormt viktig för Jokkmokk. Vi kom-
mer med hundra procents säkerhet att använda varumär-
ket mer. Idag pågår samtal lokalt inom kommunen, politi-
ken och näringslivet hur vi kan hitta koncept för att förnya 
marknaden utan att förstöra den eller att det blir ett tom-

teland. Vi måste titta på vilken profil vi vill ha. Det finns en 
idé att runt marknaden bygga ett årshjul med exempelvis 
fler marknader eller att vinter- och höstmarknaden kopp-
las ihop med ett tema.

I ett urzoomat makroperspektiv ligger den utmaningen 
för Jokkmokk som för flertalet av landets kommuner att 
vara attraktiv. Gruv- och skogsnäringen håller arbetslös-
hetsstatistiken i schack medan besöksnäringen växer sig 
starkare. Det som tynger är en inpräglad negativ självbild.

– I inlandet har det funnits ett mantra om befolknings-
minskning och en bild av att många flyttar. Jag har jobbat 
med regional utveckling och frågan varför unga flyttar se-
dan början av 1990-talet. Nu 30 år senare är det samma 
frågeställningar. Vi måste vända bilden och börja sända 
signaler om framtidstro. Vi måste hitta folk som vill bygga 
och satsa. Det sker mycket nu inom besöksnäringen som 
är en mycket viktig framtidsnäring, säger Ulf Hägglund 
och ser möjlighet i människor som en gång flyttat från 
Jokkmokk.

– Det finns ett starkt hemvändardrag i marknaden. Det 
är inte alla kommuner som har fördelen med att ha en 
marknad eller en den typen av anledning att åka hem. Det 
här kan vi utveckla mer och ha ett tydligare erbjudande el-
ler paketering till hemvändarna. Kanske kan det få någon 
att flytta tillbaka till Jokkmokk.

nordenskiöldloppet återuppstår
Framtiden som destination torde ligga i att utgöra en länk 
i en kedja av upplevelser mellan noder som Luleå och Ki-
runa. Jokkmokks marknad kan kombineras med och kom-
municera besöksmål kopplat till jakt, fiske och friluftsliv. I 
upplevelsemixen kan gammalt och nytt samlas, som den 
nostalgiska slalomanläggning i Kåbdalis eller det moderna 
evenemangsbolaget som väcker liv i det klassiska Norden-
skiöldsloppet med Redbull som titelsponsor.

– Nordenskiöldsloppet är ett klassiskt långlopp över 22 
mil på skidor mellan Jokkmokk och Kvikkjokk. Det be-
skrivs som världens tuffaste och lockar team från hela värl-
den. Intresset från hela kommunen är stort att det blir bra. 
Det finns ett sug efter nya saker som samlar samhället.

Ulf Hägglund ska vidare mot ett möte med utbildnings-
ministern som är i Jokkmokk för att hedra samernas na-
tionaldag och besöka  Sameskolstyrelsen. Enligt uppgifter 

I början av 1600-talet beslutade Karl IX att stadfästa en marknad i Jokkmokk. 
Den skulle reglera och beskatta samisk handel. Föga kunde kungen ana att den 
fyra sekel senare skulle ha utvecklats till ett kulturkommersiellt evenemang med 
turismeffekt. Sport & Affärer reste 150 mil enkel resa till en mötesplats som sam-
lar samer som inte glömmer historien, kommunrepresentanter med ambitioner, 
en renskinnskonsumerande miljöminister, japanska fototurister, tävlingsinriktade 
renar och knallar från gnällbältet. 
reportage: johan thorén och Gustaf Berencreutz

foto: tor lundBerG tuorda

Det är sedan länge lapp på luckan på hotellen under den 
411:e upplagan av Jokkmokks marknad. Nattåget får 
fungera som härbärge för ett sällskap som driver Flamen-
coklubb vid Odenplan i huvudstaden som ska hålla work-
shop med samiska influenser norr om polcirkeln. Jokk-
mokk omfamnar oss marknadsbesökare med humana 15 
minusgrader. Inne på Turistbyrån är det varmt och myll-
rar av liv och rörelse. Det är bråda dagar för många. Ulf 
Hägglund, vd för näringslivsutvecklingsbolaget Struktu-
rum, har en stund till över och får den givna inlednings-
frågan hur en marknad kan överleva efter 400 år.

– Det kan man fundera på i en modern tid när markna-
den konkurrerar med så mycket annat. Tidigare har den 
varit en träffpunkt i en kall och avlägsen del av världen, 
och kanske har det här skapats en unik känsla som hållit i 
sig så länge. Den samiska delen av marknaden som repre-
senterar befolkningen, kulturen, gärningen och näringen 
är ju väldigt genuin. För utländska turister är det ett spe-
ciellt unikt event medan jag förvånas över att så många 
svenskar har en relation till Jokkmokk. 

Jokkmokks marknad äger av tradition alltid rum den 
första torsdagen i februari. Under tre dagar kommer 40-
45 000 besökare till en stad som normalt hyser 5 000 in-
vånare. Rekordet noterades vid 400-årsjubileet 2005 med 
över 50 000 besökare. Årets marknadstema var ”Midvin-
ter vid polcirkeln”.

– Vi ”handlar” på nätet och ”träffas” via mobiler, da-
torer och plattor istället för i verkliga livet. Kanske är det 
därför som evenemang som Jokkmokks marknad måste 
överleva för att människan ska fortsätta vara social, skri-
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JOKKmOKKS marKNad

När: Första torsdag 
till lördag i februari 
varje år.

Historia: Tillkom 
år 1605 efter ett 
påbud år 1602 

av dåvarande 
Hertig Karl som 

senare kröntes till Karl IX att inrätta 
marknadsplatser i norr.

En samlingsplats för samer från hela Sápmi (samernas 
bosättningsområden som omfattar delar av Sverige, Norge,  
Finland och Kolahalvön i Ryssland). Idag också en kulturell 
folkfest för alla. Jubileumsåret 2005 lockade 76 000 
besökare.

JOKKmOKKS KOmmUN

yta: Sveriges tredje största kommun

invånare: Ca 5 000

Kultur: Präglas  av att en betydande 
andel av befolkningen är av samiskt 
påbrå. Det samiska kulturlivet har 
på senare år fått ett uppsving och bland 
annat Sameskolstyrelsen bedriver samiskspråkig för- och 
grundskoleverksamhet i Jokkmokk. I riksmuseet Ájtte, bedrivs 
även forskning.

Sevärdheter: Nationalparken Sarek. Fjället Akka. Riksmuseet 
Ájtte och Jokkmokks marknad.

Näringsliv: Största arbetsgivarna är kommunen, Vattenfall 
och lokala företag som Picab och Jokkmokks korv. 
Traditionella samenäringar som renskötsel och förädling 
utgör också en förhållandevis stor del av arbetsmarknaden. 
Omgivningarna är malmrika och provbrytningar pågår.

destination Jokkmokk

Ska öka antalet besökare genom att samarbeta tätt ihop 
med besöksnäringen, handeln och aktörer inom Jokkmokks 
kommun och hela Swedish Lapland. Ansvarar för kommunens 
turistinformation.

Strukturum

Kommunens näringslivsbolag som ska  främja kommunens 
näringsliv i alla faser.

Vd Ulf Hägglund.

SPOrT & aFFärer

Tor L. Tuorda

hinner Gustav Fridolin köpa med sig ett renskinn. Vi mö-
ter upp fotografen Tor Lundberg Tuorda som ska hjälpa 
oss fånga Renracet på bild - marknadens stora sportbegi-
velse. Utöver sin fotoprofession är han aktiv Miljöpartist 
och väl bevandrad i naturen och den samiska kulturen. 

– Marknaden började som ett tvång där staten via bi-
karlarna samlade ihop samerna för att lättare kunna upp-
ta skatt. Skatten bestod av skinn, hudar och torrfiskkött. 
Senare utvecklades marknaden till ett jippo för att åter-
gå till att vara mer ett sa-
miskt evenemang som det 
var från början. Det här är 
den viktigaste grejen kultu-
rellt för samerna.

Under promenaden till 
ljudet av knarrande skor 
får vi reda på att Jokkmokk 
blir mer av ett formellt cen-
trum för samerna. Tor be-
rättar historien om hur 
svenska staten på olika sätt 
försökt splittra den samiska 
befolkningen.

– Staten har under 100 år satt ett likhetstecken mellan 
samer och renskötsel. Det har varit en kolonial strategi 
som förts och sparkat ur en överväldigande majoritet av 
samer som man inte hann tvångsassimilera 1928. Det är 
som glömt, förträngt, förminskat. Man har inte avlossat 
en enda kula, men åstadkommit samma landgrabbing och 
kolonialism häruppe som det gjorts i exempelvis Nord- 
och Sydamerika.

I nära anslutning till Jokkmokks marknad skriver riks-
media om att Girjas sameby vunnit en en juridisk seger 
mot staten. Tingsrätten har beslutat att samebyn har ens-
rätten till jakt och fiske inom sitt område. Beslutet ändrar 
ett regelverk som infördes 1993 och krympte samernas in-
flytande över sin mark och gav allmänheten utökade möj-
ligheter till jakt och fisk genom statlig reglering.

– Det är en historisk seger och en upprättelse för sam-
erna. Nu gäller beslutet en sameby, och samebyn i sig 
är en kolonial konstruktion uppfunnen av Sverige för att 
splittra samiska folket. Trenden är positiv för samerna se-
dan några år tillbaka.

från renracet till vattenfalls expokåta
Framme vid arenan på Talvatissjön är publikleden täta för 
att se renarna tävla runt en oval. Speakern i samisk kläd-
sel försöker värma igång publiken. Racet minner om den 
tid då samerna kom till marknaden med renar som drog 
fulllastade pulkor (ackjor). Dagens tävling innehöll en 
kändisgren. Bland slädförarna märktes programledaren 
för Sveriges Radios mest lyssnade program. Dagen efter 
skulle Lisa sända ”Ring så spelar vi” live från marknaden.

När finalen är avgjord sänker sig solen snabbt bakom 
träden. På vägen till det till klassiska ”Gästis” som stått 
värd för en kungamiddag passerar vi en mängd mark-
nadsstånd där knallarna säljer viltkött och souvas (kall-
rökt renkött), Jokkmokkskorv, hjortronsylt, knivar, renfäl-
lar, hemslöjdat och varma tofflor. I företagsbyn besöker vi 
Vattenfalls kåta som placerats strategiskt bredvid en kåta 
med utskänkningstillstånd.

Det statliga energibolaget har en lång och inte okom-
plicerad historia i Jokkmokk sedan det första kraftverket 
invigdes 1915 i grannsamhället Porjus. Fiskevatten och 
renbetesland försvann som på många andra ställen i norr 
när  samerna fick stå tillbaka för en energislukande sam-
hällsomvandling. I samband med 400-årsjubileet skrev 
Vattenfall ett tioårigt sponsringsavtal med kommunen 
som var öronmärkt till marknaden.

– Vår närvaro i Jokkmokks kommun sträcker sig över 
hundra år och är idag en av de viktigaste kommunerna 
i landet för vår vattenkraftverksamhet. Vi har tio fullska-
liga anläggningar och ett minikraftverk som tillsammans 
genererar en produktion på 11 terrawattimmar medan 
konsumtionen är 0,09 TWh. För oss är det viktigt att ta 
en aktiv del och engagera oss i lokalsamhället som Jokk-
mokks marknad, säger Jeanette Lundqvist, från Vattenfall 
som beskriver företagets relation med samerna.

– Historien ser ut som den gör. Men vi har aldrig upp-

levt det negativt laddat att vi finns med på marknaden. Vi 
har valt en diskret positionering med respekt för histori-
en och för det folk som marknaden bygger på. För oss är 
samerna och och den renskötande befolkningen en otro-
ligt viktig intressentgrupp för ömsesidigt relations- och 
kunskapsbyggande. 

Vattenfall utökade i år sitt engagemang genom att ar-
rangera samtal utifrån temat  ”100 procent förnybart?” i 
linje med energibolagets strategi.

– Det finns många spännande målgrupper på markna-
den alltifrån beslutsfattare, opinionsbildare och intresse-
organisationer. Vi provade att skapa en samtalsarena med 
livesamtal för att prova konceptet och resultatet blev jät-
tebra.

vinterns almedalen
I flera av dagens samtal har Almedalsveckan dykt upp som 
en referens.  Ulf Hägglund målar fram bilden av kraften 
i en nationell mötesplats med Almedalens som referens:

– Vi har haft på tal att marknaden kunde ha ett spår med 
en tydlig plats där viktiga samtal pågår. Vi kan med vår his-
torik ta höjd i en rad frågor som skog- och gruvnäringen, 
råvaror, turism och utvecklingsfrågor. Jokkmokk är med 
det historiska perspektivet en bra mötesplats för politiker, 
beslutsfattare och näringslivet.

Jeanette Lundqvist sitter även med i styrelsen för Struk-
turum och vill sätta sig ned och se på hur samarbetet kan 
fortsätta. 

– Vårt sponsringsavtal löper ut i år. Vi sätter oss gärna 
ned med kommunen och ser hur vi kan utveckla mark-
naden, utan att kärnan och marknadens själ går förlorad.  
Om fler ser behovet av ett Almedalen vinter är vi gärna 
med och diskuterar det.

Frågan är hur samerna skulle se på möjligheten på att 
marknaden, som varje år är en viktig mötesplats för de-
ras folk, även utvecklas till en nationell samtalsarena. Tor 
Lundberg Tuordas ord får bli vägvisande.

- Jokkmokk är som kommun en mångkulturell mötes-
plats för naturfolken. Vi får regelbundet besök av exem-
pelvis nordamerikanska indianer. Detta kan tydligare åter-
speglas genom att marknaden utvecklas. Man kan inte 
luta sig tillbaka och vila på gamla lagrar. Det måste hittas 
på nya grejer. Om den i framtiden kan bli en mångkultu-
rell samlingspunkt där frågor fördjupas och debatteras.  
Ja, likt ett vinterns Almedalen så vore det underbart. 
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OrdFöraNdeN Har OrdeT

            – simning, triathlon, swimrun och cykelHitta din utmaning i Vansbro 
2–10 juli

vansbrosimningen.se

vensk konståkning växer och som många an-
dra idrotter får vi lite växtvärk. Vi har ett ökat 
behov av anläggningar för att ta emot alla 
som vill åka skridskor. Förbundet har växt 
med 34 % under de senaste tio åren. En fan-
tastisk utveckling och det beror mycket på 

de framgångar vi rönt de senaste åren med internationel-
la topplaceringar och stora mästerskap på hemmaplan. 
Idag har vi 140 föreningar och drygt 22.500 medlemmar.

Glädje, glöd, gemenskap är våra ledord. Kanske själv-
klarheter, idrott är glädje, alla är välkomna och ska känna 
gemenskap och tillsammans skapar vi glöd för idrotten!

Alla kan komma till oss för att lära sig åka skridskor. Vi 
har träning och tävling för alla. Många börjar åka redan i 
förskoleåldern men vi har träning även för vuxna nybör-
jare. Hos oss måste man inte tävla, det är upp till var och 
en om man bara vill åka för skojs skull.

Det finns enkla tävlingsformer för nybörjare oavsett ål-
der och kunskapsnivå till yttersta eliten. Barn vill ofta täv-
la, om inte mot kompisarna, så åtminstone mot sig själva. 
I vår enklaste tävlingsform får man stjärnor utifrån sin 
kunskapsnivå och i vårt ”nya” tävlingssystem som funnits 
sedan 2004, får man poäng för varje elements utförande 
och kan därmed se exakt vad domarna tyckte och sedan 
försöka förbättra sig.

Alla föreningar har inte träning för alla åldrar och disci-
pliner. Men vi försöker skapa förutsättningar för förening-
arna att erbjuda ett så stort utbud som möjligt.   

 
räningen inom konståkning är väldigt mångsidig. 
Om man frågar en ung aktiv hur mycket han/hon 
tränar konståkning så svarar de kanske fem gång-

er per vecka. Det kan uppfattas som väldigt mycket, men 
ett barn eller en ungdom menar kanske att de tränar med 
sina konståkningskompisar fem gånger, träningen består 
bl.a. av kondition, styrka, dans, balett OCH konståkning.

Anläggningsfrågan är alltid i fokus. En utmaning för 
föreningarna är att prioritera utifrån tillgänglighet. En an-
nan utmaning är att ha utbildade tränare i sin förening. 
Tyvärr är det väldigt få inom konståkningen som har en 
heltidsanställning, det är svårt att rekrytera när man säl-
lan kan erbjuda ett heltidsjobb. Vi behöver ha tillgång till 
ishallar elva månader per år, många ishallar stänger när 
hockeysäsongen är slut. Det gör det ännu svårare att an-
ställa tränare året runt.

För att förbättra för alla idrotter att få sina anläggnings-
behov tillgodosedda måste kommunerna planera för barns 
och ungas möjligheter att utöva idrott. När man planerar 
för nya bostadsområden eller köpcentran bör idrotten bju-
das in för att se på vilka möjligheter som finns att möta 
efterfrågan. Idrott gynnar folkhälsan och blir ekonomiskt 
försvarbart för kommunerna. 

En fråga som ofta är uppe till debatt är elitidrott, men 
vad menar man med elit? Konståkningen har anklagats 
för att driva på barn med elitträning redan vid unga år. Vi, 

liksom andra tekniskt svå-
ra idrotter, behöver träna 
motorik tidigt. Det finns 
forskning som visar att 
språkinlärning och moto-
risk inlärning är lättast för 
barn upp till tolv års ål-
der. Vi erbjuder kvalitativ 
träning för barn och ung-
domar, vilket kanske kan 
misstas för elitträning.

Man kan självklart bli 
bra i konståkning även om 
man startar senare men då 
krävs ett visst mått av ta-
lang och en väl utvecklad 
motorisk förmåga.

All elitidrott idag kräver mer och mer av de aktiva och 
ska vi som ”lagoma” svenskar stå oss i konkurrensen mås-
te vi också våga stå upp för elitsatsningar i tidig ålder i 
tekniskt svåra idrotter. Annars måste vi vänja oss vid och 
tycka det är okej att inte hamna i topp, i konståkning är 
de starka länderna främst USA, Kanada, Japan och Ryss-
land. Tycker vi det är okej? Ska vi vara ”lagom”? Samti-
digt är vi svenskar aldrig är så patriotiska som när det är 
framgångar i idrott!

Är man elit om man tävlar i lokala klubbtävlingar några 
gånger per termin? Eller är man elit om man tävlar på SM? 
Är man elit om man satsar helhjärtat på sin idrott för man 
tycker det är kul? Eller med mål att bli bäst i världen? Ja, 
vad som är elitidrott kan man fundera över, viktigt är att 
de barn och ungdomar som vill satsa mot toppen ska få 
göra det och inte hållas tillbaka.

Att nå världstoppen kräver ett eget engagemang och 
det kan inte tvingas på någon. De som bara vill träna och 
eventuellt tävla någon gång ska få göra det. Men låt alla 
som vill idrotta göra det på sina villkor. Idrott SKA vara 
kul!

Hos oss finns det en litet antal aktiva som satsar mot 
världseliten och deltagande på EM, VM och OS som mål. 
Naturligtvis stöttar vi som förbund dem så mycket vi kan. 
De är också de förebilder som väcker drömmen om att bli 
bäst. Jag tror att alla barn behöver förebilder, även inom 
idrotten.

et är viktigt med dialog och att våra ideella fören-
ingar kommunicerar till sina medlemmar vad de 
står för och vad de aktiva och deras föräldrar kan 

förvänta sig när de blir medlemmar i just sin förening.
Föreningarna drivs oftast av föräldrar, de behöver stöd i 

många frågor. Våra distriktsförbund är små och drivs även 
de av föräldrar. Endast två distrikt har en anställd person.

Vi har fått extra stöd från RF för att stödja och utveck-
la våra föreningar och distrikt. Det är väldigt positivt och 
kommer att lyfta konståkningsföreningarna runt om i hela 
landet. Vi har bland annat tagit fram handböcker för hur 
man är en bra konståkningsförälder, hur man driver för-

eningar och vi är tydliga med vad vi står för och allas rätt 
att vara med. 

Vi har under 2000-talet satsat på att bli en arrangör, 
som ligger i framkant, av internationella mästerskap. VM 
i Göteborg som blev en stor succé, EM i Malmö och nu 
senast i Stockholm med både idrottsliga och arrangörs-
mässiga framgångar. Vid VM i synkroniserad konståkning 
2005 och 2012, på hemmaplan, tog Team Surprise från 
Landvetter guld!

2018 kommer nästa VM i synkro till Stockholm och 
vi överväger att söka ett nytt VM i konståkning inom ett 
par år.

Trots att vi är ett litet ”konståkningsland” arbetar vi 
hårt för påverka utvecklingen internationellt. Det gäller 
inte minst att göra nya saker vid mästerskapen. Nu senast 
vid EM 2015 i Stockholm införde vi ett ”Green room”. 
Efter mycket arbete med att få det att fungera med rättig-
hetsinnehavarna lyckades vi. Det innebar att de tre bäst 
placerade åkarna väntade i ”Green room” för att se om 
de lyckas ta medalj. De syntes både i TV-sändningen och 
på mediakuben i arenan så publiken kunde följa med i 
spänningen bakom kulisserna. Sedan dess har VM 2015, 
Grand Prix-finalen och nu senast EM 2016 alla infört ett 
”Green room”. Detta är en viktig del i att vi är framgångs-
rika i att få nya mästerskap.

Samtidigt vill vi synas mer, få fler att börja med konst-
åkning och internationellt visa upp Sverige. Men ekono-
miskt löper vi alltid en stor risk. Vi har hittills beslutat att 
de mervärden sporten får, gör att vi satsar,30

 men ett VM är en mycket stor risk och om möjligheten 
fanns att få en kommunal eller statlig garanti skulle nog 
många idrottsförbund våga söka fler och större mäster-

skap till Sverige.
 

Sverige är konståkning en relativt liten idrott, interna-
tionellt är vi otroligt stora. I Japan, Ryssland och Syd-

korea är konståkningen definitivt en av de största idrot-
terna. Därför kan dessa länder arrangera stora mästerskap, 
de har garanterat utsålda arenor.

Alla sociala medier gör det enklare att synas, konståk-
ningen syns på ett helt annat sätt och det taggas mycket 
på #skatesweden vilket är glädjande. Det är väldigt posi-
tivt för oss mindre förbund att ha fler plattformar att visa 
upp vår idrott.

Svensk konståknings vision är att vi är en sport för alla. 
”Glädje, glöd, gemenskap” skapar vår värdegrund, vi vill 
bedriva och utveckla verksamheten så att vi ska ha roligt, 
må bra och prestera efter egen förmåga och vilja.
Så varmt välkommen att prova på isen och konståkningen!

S
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krönikör katarina henrikSSon.

Glädje, glöd och gemenskap

Katarina 
Henriksson,
Ordförande  

Svenska Konst- 
åkningsförbundet.



Idrottsstaden Växjö har en stolt tradition av fram-
gångsrik idrott. Det har gett oss titeln Sveriges 
främsta idrottskommun. Vi är helt enkelt bra på 
både elitidrott och stöd till ungdomsverksamhet. 

Dessutom finns här ett av Sveriges främsta 
idrottsområden – Arenastaden.

Med många eldsjälar och goda idrottare, med 
näringsliv och forskning  – skapar vi ett vinnande 
Växjö.

Välkomna hit till konferensen 
PROFESSIONELL IDROTT 2016!

VINNANDE

VÄXJÖ Lopp  Löpargrupper  Löptips
www.svenskalopare.se

HÖG PRESTATION KRÄVER 
SITT LÅGA PRIS.

Nästa gång du och ditt lag är ute på turnering prova något som enligt forskning ökar din idrotts-
liga prestation – god sömn. Ta farväl av gympasalsgolv och välkomna mjuka sängar, tv med fria 
film- och sportkanaler, konferenslokaler och en näringsrik frukost med över 100 produkter. Som 
sportmedlem bor spelare, coacher och föräldrar från 265 kr/natt. En annan bra sak är att våra 
hotell brukar ligga nära de flesta turneringar. Det kostar så klart inget att bli medlem.  
Boka på scandichotels.se/sport

scandichotels.se

FRÅN

265KR/
PERS/
NATT
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KröNiKOr

UTBLICK

ulfstaterna har ett strategiskt 
läge och obegränsat med ol-
jepengar. En stor del av dessa 
satsas på snabbväxande flygbo-
lag. Dessa lägger i sin tur jätte-

belopp på sponsring.
Rikast, inte bara bland de Förenade ara-

bemiraten utan i hela världen, är Qatar. Det 
nationella flygbolaget Qatar Airways spons-
rar FC Barcelona med 25 miljoner dollar 
om året. Spelarnas tröjor bär flygbolagets 
namn och det är troligt är att även arenan 
Nou Camp inom kort kommer att göra det-
samma.

Manchester Citys hemmaarena heter Eti-
had Stadium och namnet exponeras också 
på klubbdräkterna. Etihad, hemmahörande 
i Abu Dhabi, sponsrar fotbollslag på fyra kon-
tinenter och finns också med i Formel 1-cir-
kusen.

Störst sponsor är dock Emirates med hem-
vist i Dubai. Flygbolaget räknas in bland värl-
dens ledande sponsorer. Strax före årsskiftet 
signerades det största tennisavtalet i ATP:s 
historia. Emirates kommer att sponsra 60 
tennisturneringar i 29 länder, däribland tre 
Grand Slam. Bolaget är också inne i cricket, 
golf, rugby och hästsport samt Formel 1 och 
America's Cup. Kulturen är inte heller bort-
glömd. Symfoniorkestrarna i Sydney, Mel-
bourne och San Fransisco liksom film- och 
jazzfestivaler ingår i sponsorprogrammet.

Fokus ligger dock på fotboll och samar-
betspartners är bl a Zlatans klubb PSG, AC 

Milan, Real Madrid, Hamburger SV, Olym-
piacos FC och New York Cosmos. Inte att 
förglömma Arsenal, vars arena heter Emira-
tes Stadium. Klubben får 150 milj pund un-
der en femårsperiod. Dessutom utser man 
globala fotbollsambassadörer, f n bara två 
men inte vilka som helst. Pelé och Cristiano 
Ronaldo är namnen.

Flygbolaget arbetar strategiskt och långsik-
tigt med sin sponsring som integreras i den 
totala marknadsföringen. Att det är en seriös 
sponsor råder det inga tvivel om. Ett exem-
pel på detta är att Emirates avslutat sin FIFA-
sponsring, vilket f ö även Sony har gjort. Det 
innebär att FIFA just nu bara har fem spon-
sorer (Adidas, Coca-Cola, Gazprom, Hyun-
dai och Visa) trots att målet är sex till åtta. 
Fotbolls-VM 2018 har samma målsättning, 
men de enda företag som hittills skrivit på är 
Budweiser och McDonald's.

Oegentligheterna i fotbollstoppen får 
långtgående konsekvenser och det är gläd-
jande att även näringslivet reagerar. Asso-
ciationsvärdet betyder mycket inom spons-
ringen och vem vill 
förbindas med organi-
sationer som styrs av 
maktfullkomliga män 
utan skrupler? 

Flygbolag satsar tungt och
professionellt på sponsring

gD
Sju och en halv miljard

 varet är givetvis JA, både 
sportsligt, men också sponsor-
mässigt. Vem som gjorde det 
bäst under 2015 kommer vi 
att få veta den 7 april då Gyl-
lene Hjulet korar det främsta 

som gjorts i 13 spännande kategorier inom 
sponsring och event.

Sponsrings & Eventföreningen hade dead-
line för tävlingen den 26 januari och vi ökade 
antal bidrag med hela 20 %. Det säger myck-
et om att branschen växer och att kreativiten 
kring sponsring och event bara blir bättre. 
Dessutom kan vi genom åren konstatera att 
kvalitén ökar!

Men, det är synd att av årets bidrag ut-
gör idrottsrelaterade satningar endast 20 %. 
Det är betydligt mindre än själva procentsat-
sen av pengar som går till idrottssponsring.. 
Där är summan hela 74 % vilket utgör i kro-
nor 4,9 miljarder. Totalt omsätter sponsring-
en glädjande hela 6,7 miljarder i Sverige och 
har passerat TV-reklamen sedan länge och 
dagpress sedan ett par år … Om takten fort-
sätter kommer sponsringen i Sverige nå hela 
10 miljarder 2020. Ofantliga summor, men 
samtidigt fullt förståliga eftersom företagen 
allt mer satsar på upplevelsebaserad kom-
munikation i den allt hårdare konkurrensen. 
Idag måste företaget sticka ut och beröra dig 
som kund rätt in i hjärtat!

Vad är det då som utmärker ett vinnan-
de sportsligt idrottsrättsligt Gyllene Hjulet- 
case? Det skall självklart finnas tydligt syfte, 
mål och målgrupp. Det måste också ha en 

kreativ höjd. Det måste vara integrerat med 
befintlig kommunikation och en tydlig och 
framgångsrik aktivering. Till sist måste man 
kunna påvisa effekt och resultat. Idag, äntli-
gen kan jag tycka, måste alltid ett sponsor-
samarbete kunna uppvisa en framgångsrik 
och tydlig affärsnytta!

Det jag hoppas få se från 2015 är ett vin-
narcase från skid-VM i Falun. Många spon-
sorer gjorde en fantastisk insats med mer 
kreativ aktivering än vad vi tidigare sett. En 
passus är ju också att skid-VM blev årets 
idrottsevenemang när tidningen du just nu 
läser gjorde sin årssummering i december. Så 
en het gissning utan att jag själv sitter i juryn 
är att någon lovande sponsor tar hem ett Gyl-
lene Hjul. Ett annat stort event under 2015 
var Volvo Ocean Race och även där fanns ett 
flertal sponsorer som med bidragande byrå-
er utmärkte sig och gjorde mycket bra och 
framgångrik aktivering. Detta är förstås bara 
två exempel och en mängd andra case kom-
mer ni ha chansen att få se och uppleva om 
ni är på plats den 7 april på Gyllene Hju-
let. Boka redan nu, så ni inte missar det bäs-
ta Sverige har att erbju-
da inom sponsring och 
event! Varmt välkomna!

Solisen har gjort helt om vad 
gäller kaoset i storstädernas 
fotbollsarenor. När käbblet 
om insatsfaktureringar är ur 
vägen har man nu förklarat 

sig villig att gå till botten med problemet. 
Det innebär att den kriminella kärna som 
står för bengalbränningar och droghandel 
på kortsidorna ska slås i bitar. De paragra-
fer som hela tiden funnits ska äntligen dam-
mas av och användas.

Bra, säger jag som fotbollsåskådare. Tack, 
säger jag som medborgare. Tack för att fot-
bollen får den hjälp man så väl behöver. Så 
att matcher kan börja i tid och genomför-
as utan irriterande avbrott. Tack framfö-
rallt för att matcherna kan förväntas ta slut 
i rimlig tid och att alla som varit där kan ta 
sig hem inom rimlig tid.

Det var Per Engström, sektionschef för 
samordning hos polisen, som tog till orda: 
”Vi kommer att behöva hårdare regler för 
att få ordning på fotbollen, framförallt när 
det gäller pyrotekniken. Fotbollen är sämst 
kring sina evenemang och anledningen är 
att de inte vill lösa de här problemen. [...]
Vi kommer såklart att behöva sätta mindre 
publikkapacitet på arenorna nästa säsong. 
[...] Det är droger och narkotika som styr 
på läktaren och gör att dessa personer tän-
der pyroteknik och inte kan bete sig. [...]
Varje gång vi gör tillslag så hittar vi narko-

tika i samband med beslagtagning av py-
roteknik.”

Allt han sade var både sant och rimligt. 
Förutsättningarna slogs fast i Björn Eriks-
sons rapport Mera glädje för pengarna, från 
2013 (Läs kapitel 15, Kriminell infiltra-
tion). Men reaktionen blev inte det ”äntli-
gen” vi väntat oss. Både Svensk Elitfotboll 
(SEF) och Svenska Fotbollssupporteruni-
onen (SFSU) slog ifrån sig med full kraft. 
Där är förnekelsen norm och det gör att 
relationen mellan dessa båda organisatio-
ner, som håller varandra om ryggen när de 
i realiteten borde vara motparter, måste be-
lysas. Varken SEF eller SFSU ställer upp 
på att det finns några problem som kan/
måste lösas. Och finns problemen så är det 
här fel väg.

SFSU:s ordförande Sofia Bohlin säger: 
”Att droger styr läktarna är ett befängt ut-
talande som inte har någon saklig grund. 
[...] Att polisen på detta vis kommer med 
ogrundade uttalanden stärker bara bilden 
av en aktiv opinionsbildning från deras 
sida. Det är inte deras roll och en oroväck-
ande utveckling.”

SEF:s generalsekreterare Mats Enquist 
tycker Engströms ton är anklagande. Men 
egentligen har åratal av fördröjningstak-
tik genomskådats. Enquist bekänner färg: 
Han vill bara att klubbarna ska tjäna peng-
ar. Kostnaden kan samhället ta.

p

Görs det något sportsligt 
bra i Sverige?
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koMMItté

et tål att upprepas och upp-
repas igen. Den internatio-
nella Olympiska Kommittén 
ger de som ska vara värdar för 
vinter-OS 2022 ett bidrag på 

7,5 miljarder svenska kronor. Och inte lär 
det bli mindre för de som ska organisera 
vinter-OS 2026. Sju och en halv miljard. 
Det vänder upp och ner på kalkylen för ett 
vinter-OS fullständigt.

För några dagar sedan fick jag, på tal om 
ett möjligt OS-projekt i Stockholm, en frå-
ga av en radioreporter: ”Hur många miljar-
der kommer OS att kosta?” Jag svarade: ”så 
där en 11 miljarder, men då har vi också 
intäkter på drygt 14, så om vi hanterar det 
bra ska vi kunna få ett överskott på 3 mil-
jarder att använda för idrotten efter OS”. 
Jag hörde hur han tappade bort mig. Han 
visste inte vad han skulle fortsätta med. Det 
var bara för osannolikt eller skämtade jag? 
Så fast sitter det. Bilden av att OS är så 
dyrt. En myt som satt sig så hårt att den 
nästan inte tål att ifrågasättas. 

Men det var innan IOK bestämde sig för 
att det ska vara möjligt för mindre och de-
mokratiska länder att stå som OS-värdar! 
Det var innan bidraget på 7,5 miljarder! 
I nästa intervju var jag försiktigare och sa 
”med IOK:s nya bidrag på 7,5 miljarder 
till OS-staden får vi en rejäl buffert för att 
kunna hantera eventuella kostnadsökning-
ar”. Det låter rimligare och är förstås också 
sant. Bara om vi kan hantera ett OS skick-
ligt och hålla nere kostnadsökningarna så 
får vi en rejäl efterbruksfond. IOK:s nya bi-
drag på sju och en halv miljard vänder ett 
problematiskt underskott till sin motsats. 

Siffrorna för vad ett OS kostar är lätta att 

gå vilse i. Det vanligaste problemet är att 
man slår ihop driftskostnader med inves-
teringar till ett belopp. Då blir det ”dyrt”. 
Men de som ska bo i de hus som var OS-
by ska väl inte bo gratis i 60 år? Investering-
arna ska ju inte skrivas av mot 14 dagars 
OS. Det är i den sammanblandningen som 
skräcksiffrorna för vad OS ”kostar” ska ses. 
Måste det byggas mycket nytt för att OS ska 
bli av då blir förstås den bilden ännu värre. 
Men Stockholm har det mesta på plats, så 
investeringarna blir begränsade och risker-
na kan hållas nere. 

Förr när vi skulle få ihop ett OS-projekt 
fick vi ta hjälp av att OS gav nya jobb, ökade 
intäkterna för besöksnäringen och ledde till 
dynamiska effekter och ökade skatteintäk-
ter. Det behöver vi inte nu. Vi räknar krona 
för krona. De nya jobben och de samhälls-
ekonomiska effekterna finns förstås nu ock-
så men vi behöver inte ta med dem i kal-
kylen. De får bli en bonus till samhället av 
ett OS. Då fanns inte IOK:s bidrag på 7,5 
miljarder. Det gör det nu och med det kla-
rar vi kalkylen!

Så vi får fortsätta att tjata – om de 7,5 
miljarderna från IOK. Men hur kan då 
IOK vara så generös? Svaret är – tack vare 
pengarna för TV-rättigheterna för OS – 
också det ett aktuellt 
ämne!

Av Gunnar Persson  
februari 2016



Professionell Idrott
– idrott som motor för regional utveckling –

SVERIGES FRÄMSTA
IDROTTSKOMMUNER 2016

Sport & Affärer:

Preliminärt program för seminariet Professionell idrott i Växjö den 3 oktober 2016.

 8.00 Kaffe, mingel, minimässa

 9.00 Värdkommunen Växjö hälsar alla välkomna och lämnar över till moderator Lennart Ekdal

  Ett år som RF:s ordförande. Björn Eriksson, Ordförande Riksidrottsförbundet sammanfattar. 

  Evenemang som motor för regional utveckling. Eva-Lena Frick, ny vd för Vasaloppet och f.d. vd för Vätternrundan  
  om nya utmaningar, turismekonomi och evenemangens samhällsroll.

  De sociala effekterna av evenemang och utvärdering av upplevelsen. Emma Wood, doktor i evenemang och  
  turism vid Leeds Beckett University, UK.

10.30 Bensträckare, mingel, minimässa

  Professionell bidding och innovativ sponsring. Vägen till ett svenskt Vinter-OS.
  Guy Masterman, Ordförande för sportakademin vid Sheffi eld Hallam University och Professor vid Rysslands   
  Internationella Olympiska Universitet. Han är sponsorexpert och har arbetat för fl er olympiska spel och haft uppdrag  
  för stora internationella sponsorer.

  Sveriges främsta idrottskommuner 2016.  
  Peter Rohmée presenterar Årets främsta idrottskommun,
  Årets evenemangskommun, Årets breddidrottskommun
  samt Årets elitidrottskommun. Därefter intervju av pristafagrna.

12.00 Lunch, mingel och minimässa

  Idrottskommunen Växjö:  
  Per Schöldberg, kommunalråd. Idrotten tar plats i stadsplaneringen, Jessica Råhlin, fritidschef och Paul Herbertsson,  
  planeringschef.

  Vad kännetecknar goda idrottsmiljöer - för fl er medaljer och framtida folkhälsa. 
  PG Fahlström, lektor, Linnéuniversitetet och Karin Redelius, professor, Gymnastik- och idrottshögskolan.  

  SM-Veckan från idé till succé. Annika Nykvist, Riksidrottsförbundet, berättar om den positiva utvecklingen för detta  
  Mini-OS och dess viktiga roll för svensk idrott,  kommuner och regioner.

  Uppstickarna. Paneldiskussion med David Klint, Tough Viking och Johan Göransson, Iron Man. På kort tid har dessa  
  båda evenemang växt och blivit motorer för regioner. Vi får här lyssna till några av framgångsrecepten.

14.45 Kaffe, mingel, minimässa

  Allting börjar i skolan. Om skolgymnastikens samhällsroll. Suzanne Lundvall, idrottslärare, fil dr i pedagogik,  
  lektor i idrott. Suzanne är projektledare för GIH:s flervetenskapliga studie Skola-idrott-hälsa (SIH).

  Idrott och integration. Lillemor Lindell, integrationsansvarig, RF, om idrottens roll för integration och om hur de  
  statliga medlen för ändamålet fördelas. Camilla Altéus, projektledare för Svenska Basketbollförbundet och   
  Martin Kihlström Svenska Postkodlotteriet, om integrationsprojektet Välkommen Hit. 

  Sponsorsoffan. Innovativ sponsring diskuteras i ett samtal lett av Niklas Birgetz, vd Sponsrings & Eventföreningen. 
  Del 1) Emmelie Johansson, sponsringsansvarig DHL, Jonas Eriksson, sponsringsansvarig Volvo Cars, Lotta Olsson,  
  marknadschef SOK och Johan Saxne, BAUHAUS. 
  Del 2) Lagkamrat – ett sponsringsprojekt med samhällsansvar. Kjell Åke Nilsson, vvd, Sparbanken Nord.  
  Ewa Karlsson Sjölander, verksamhetschef Piteå kommun samt Emelie Löfgren, spelare Piteå IF och projektledare.

 17.00  Avslutande mingel och minimässa. 

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

bredd och elitidrotten i din kommun och för dig som arbetar med 
att vinna hem större idrottsevenemang. Vi ser framför oss 
deltagare från kommuner, regioner, idrottsföreningar och förbund 
samt sponsor- och eventföretag. Dagen avslutas med en 
presentation av Sveriges främsta idrottskommuner 2016 med 
motiveringar och påföljande prisutdelning. 

Arrangörer: Sport & Affärer och värdkommunen Växjö

Seminarium:  PROFESSIONELL IDROTT  Plats: Växjö Konserthus. Tid: 3 oktober 2016     
Arrangörer: Sport & Affärer i samverkan med Växjö kommun. 
Pris: Ordinarie 3.450:- exkl. moms. SEFS medlemmar: 2.950:- exkl moms. Idrottsföreningar/förbund: 1.950:- exkl. 
moms. Studenter: 295:- exkl. moms.
Lunch och kaffe ingår samt minimässa på plats. Utställarplats minimässan: 5.000:- exkl. moms.
För information och bokning gå in på: www.professionellidrott.se  
Bokningslänken öppnas i mars.

Lennart Ekdal

Björn Eriksson

Niklas Birgetz

Ewa Karlsson 
Sjölander

Karin Redelius

Lotta Olsson

Jonas Eriksson

Kjell-Åke Nilsson

Emmelie Löfgren

Lillemor Lindell

Idrottsstaden Växjö har en stolt tradition av fram-
gångsrik idrott. Det har gett oss titeln Sveriges 
främsta idrottskommun. Vi är helt enkelt bra på 
både elitidrott och stöd till ungdomsverksamhet. 

Dessutom finns här ett av Sveriges främsta 
idrottsområden – Arenastaden.

Med många eldsjälar och goda idrottare, med 
näringsliv och forskning  – skapar vi ett vinnande 
Växjö.

Välkomna hit till konferensen 
PROFESSIONELL IDROTT 2016!

VINNANDE

VÄXJÖ

Peter Rohmée

David KlintAnnika Nykvist

Emma Wood

Johan Saxne

Paul Herbertsson

Martin Kihlström

Per Schöldberg

Johan Göransson

Eva-Lena Frick

Jessica Råhlin

PG Fahlström

Suzanne Lundvall

Guy Masterman

Camilla Altéus

Emmelie Johansson



Miljöklass EU6. Bränsleförbr. bl. körning 4,5 l/100 km. CO₂ 116 g/km. Vi reserverar oss för eventuella ändringar/avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. 

Audi A4 Avant 2.0 TDI 190 hk quattro S tronic Proline Edition 
rek. företagsnetto från ca 332.000 kr. 
Boka provkörning hos närmaste återförsäljare.

Nya Audi A4 quattro® S tronic
för under 7,5 basbelopp.
Marknadens kraftfullaste erbjudande.


