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Turism och evenemang en svensk basnäring

urism och resande förbättrar samhällsekonomin, ökar sysselsättningen och stimulerar stora
delar av näringslivet. Här är evenemang av olika slag, inte minst idrottsevenemang, av vital
betydelse. Dess betydelse för ekonomi, export
och sysselsättning ökar i Sverige.
Under 2012 ökade turismens totala omsättning i Sverige med
4,8 procent till 275,5 miljarder kronor, varav svenska fritidsresenärer svarade för drygt 44 procent, svenska affärsresenärer för drygt
17 procent och resenärer från utlandet för nästan 39 procent.
Turismens exportvärde, mätt som utländska besökares konsumtion i Sverige, ökade med 7,5 procent till 106,5 miljarder kronor
under 2012. Detta var cirka 85 procent mer än järn och stålexporten (57,1 mdkr) och nästan tre gånger så mycket som värdet av
den svenska personbilsexporten (37,6 mdkr). Turismen närmar sig
snabbt värdet för den svenska skogsexporten som ligger på närmare
120 miljarder kronor.
Turismens exportvärde utgör ett viktigt bidrag till Sveriges ekonomi
och sysselsättning. Särskilt viktig är sektorns förmåga att skapa arbetstillfällen åt unga människor och att dra nytta av den kompetens
som många med utländsk bakgrund kan bidra med.
Samtidigt som sysselsättningen inom många traditionella basnäringar i Sverige har minskat, har turismen ökat med 37 100 sysselsatta sedan år 2000. Under 2012 bidrog turismen med sysselsättning
för närmare 168 000 personer.
De direkta effekterna som turism och resande skapar mäts i ett turistsatellitkonto (TSA). Metoden är sedan år 2000 en internationellt vedertagen metod som har tagits fram av FN-organet World
Tourism Organization (UNWTO) i samarbete med OECD och
näringens organisationer. Redovisningen av data sker på nationell
nivå och på årsbasis. TSA ska påvisa turismens effekter på svensk
ekonomi, export och sysselsättning genom att mäta värdet av såväl
svenska som utländska resenärers direkta konsumtion av svenska
varor och tjänster.
I Sverige görs beräkningarna på Tillväxtverkets uppdrag av Nationalräkenskaperna på Statistiska Centralbyrån (SCB).

Evenemangens allt viktigare roll
Evenemangen spelar en allt större roll i hur vi väljer att turista. Vi
har förändrat våra resemönster, och allt fler reser på korta resor flera gånger per år och att besöka evenemang är den reseanledningen
som ökar mest. Destinationerna strävar efter att turisterna ska få
den bästa upplevelsen, vilket är den största utmaningen i utvecklingen av evenemangsturismen.
Bra upplevelser är något som skapar positiva attityder, man sprider sina goda omdömen till andra människor och man kanske återvänder till evenemanget eller destinationen. På sikt kanske evenemangsbesökaren till och med väljer att bosätta sig på den plats som
gett honom/henne så fina upplevelser. I en intervju förra året säger
Näringsminister och Centerpartiledaren Annie Lööf:
- ”Evenemang och hela upplevelseindustrin är viktig för regional
tillväxt. Besöksnäringen med allt från events, restaurang, hotell,
upplevelser är en växande basnäring i Sverige med över 160 000
helårsarbetskrafter. Det skapar jobb och regional tillväxt i alla delar
av landet. Denna breda verksamhet, där event och olika evenemang,
kulturella såsom idrottsliga eller mer konferensmässiga, är avgörande för jobb, dynamik och tillväxt i alla delar av Sverige”. Den samlade besöksnäringens vision är att fördubbla turismomsättningen
till 500 miljarder år 2020 och till 260 000 helårsarbetskrafter.
Det är därför extra roligt för Sport & Affärer att varje år få lyfta
fram våra svenska sommarevenemang i vårt årliga eventnummer.
Numret distribueras till Dagens industris läsare, till Sponsrings &
Eventföreningens medlemmar och genom en stor extraupplaga till
evenemangsarrangörer runt om i landet med start under Almedalsveckan där tidningen i år har ett eget tält. Vi ses i Visby och senare i
höst på seminariet Professionell idrott
i Umeå!
Ha nu en riktigt skön sommar!
Gustaf Berencreutz
Redaktör

Nästa nummer av Sport & Affärer utkommer vecka 41
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DN Stockholm Halvmarathon
Start kl. 16.00 lördag 13 september
Detta blir ett lopp att minnas! Du springer 21 098 meter på en
inspirerande bana genom Stockholms innerstad. Start och mål vid
Slottet och Riksdagshuset. Plats för 17 000 anmälda.

Träna med Anders Szalkai

Träningsexperten Anders Szalkai hjälper dig att
komma i form till loppet. Anders har tagit fram
program på sju nivåer som ger dig detaljerad
instruktion om träningen dag för dag. Du får tillgång till drygt 20 videos som visar de olika träningsmomenten. Träningen börjar den 28 april.

Gemensam träning i sommar

Med start den 12 juni tränar vi tillsammans kl. 18.00 varje torsdag.
Träningen utgår från GIH, bakom Stockholms Stadion.
Arrangörsklubbar: Hässelby SK, Spårvägens FK och Turebergs FK

Sveriges största
och roligaste stafett.
5x5 km.
Naturskön bana på
Norra Djurgården.
Samla ihop ett gäng på 5 löpare
och ställ upp!
Öppen för företagslag, kompisgäng, familjelag mm.
Alla deltagare bjuds på picknick.
Välj lämplig dag:
Onsdag 20 augusti
Torsdag 21 augusti
Lördag 23 augusti

Arrangörsklubbar: Hässelby SK och Spårvägens FK.

Information och anmälan: www.Bellmanstafetten.se

Runners at Work, erbjuder företag och arbesplatser inom den
offentliga sektorn full service när det gäller löpträning.
– Organiserad träning som utgår från arbetsplatsen
– Föreläsningar; inspiration, träning, kost e.t.c
– Individuella träningsprogram på ﬂera nivåer
– Ordna fysisk aktivitet och eventuellt en föreläsning vid företagets kick off

www.runnersatwork.se

Marathon.se, vår löparportal med
träningsprogram, träningsservice,
inspiration och rådgivning
inom löpning. 80 000 unika
besökare i veckan.

MARKNADSFÖRINGSMÖJLIGHETER
Vi samarbetar med ett 80-tal företag som
tycker att rättigheterna och kommunikations
möjligheterna är intressanta att jobba med.
Hör gärna av dig vid intresse,
axel.lonnqvist@marathon.se, 08-545 664 58

Stockholm
a hot spot for events

ÅF Offshore Race
The Rolling Stones On Fire
Stockholm Street Festival
Stockholm Skateathon
Stockholm Pride

June 26 – July 2
July 1
July 4-6
July 19
July 28 – August 2

Stockholm Music & Arts

August 1-3

Midnattsloppet

August 16

Stockholm Culture Festival
Samsung Diamond League DN Galan
Vattenfall World Triathlon Stockholm
Polar Music Prize

August 12-17
August 21
August 23-24
August 26

Mercedez Benz Fashion Week

August 26-28

Popaganda

August 29-30

Tjejmilen
DN Stockholm Half Marathon
Dreamhack

September 6
September 13
September 26-27

Scandinavian FIM Speedway Grand Prix 2014

September 27

Lady Gaga

September 30

More events on visitstockholm.com
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porträttet

”Styrkan i laget var sammanhållningen”
Tommy Svensson om den magiska sommaren 1994
styra spelet. Jag har aldrig förespråkat
ett speciellt spelsystem utan försökt
hitta ett spelsätt där jag kan utnyttja spelarna på bästa sätt. Brolin insåg
snabbt att rollen passade honom väldigt bra.
Klas Ingesson fick en viktig roll
defensivt.

– Det var nödvändigt, men uttagningen av Ingesson fick kritik. Framförallt av Stockholmspressen som ville ha in Anders Limpar. Limpar hade
kunnat spela i Brolinrollen, men inte
i Ingessons defensiva roll.
Hur ser du på 94-laget i jämförelse
med dagens landslag?

– Det är jättesvårt att jämföra, men
det är nog bara Zlatan som skulle ta
en plats i 94-laget. Många av de spelare som var med 94 hade ledande roller i sina europeiska klubblag, vilket
inte är fallet idag. Spelarna passade
dessutom väldigt bra ihop. Det är nog
svårare att vara förbundskapten idag.
Landslaget har inte lika många vinnarskallar som 94 och det finns överlag mer egoism i fotbollen. Som tränare får du jobba hårdare med att skapa
ett lag idag.
Hur hade du hanterat Zlatan i förhållande till kollektivet?

För 20 år sedan började Tommy Svensson resan mot det som skulle bli en av svensk fotbolls största triumfer på fotbollsplanen.

För 20 år sedan stod Tommy Svensson inför sitt livs största utmaning.
Under våren hade han suttit framför videoapparaten hemma i Växjö och
spelat in matcher med svenska proffsspelare som granskades med största
noggrannhet. På träningslägret nöttes alla detaljer. Allt var förberett inför
VM 1994. Resten är – som ni vet – historia.
Det har gått 20 år sedan bronsmedaljen i VM 1994. Vilket är ditt
starkaste minne?

ta chansen. Efteråt har killarna sagt att
det var en bidragande orsak till bronset.

– Kvartsfinalen mot Rumänien. Vi
hade nästan en vecka till att förbereda
oss och alla tränade straffar vid varje
träning. Jag noterade hur det gick, men
ingen fick veta vilka som var aktuella.
Tomas Brolin och Kennet Andersson
var två säkra, men Jonas Therns skada
och Stefan Schwarz utvisning omkullkastade mina planer och till slut valde jag Håkan Mild. Han hade ersatt
Thern i kvartsfinalen och hade skjutit
bra straffar under träningarna. Håkan
blev chockad, och bad om att få lägga
den första. Brolin skulle egentligen ha
lagt den för att ge oss en bra start.Trots
att Håkan missade var jag säker på att
det skulle gå vägen och att Thomas Ravelli skulle få en avgörande roll.Vi hade
jobbat mycket med den mentala biten.
Att vi skulle våga misslyckas, och våga

Hur nära var vi egentligen en final?

– Vi hade oflyt med speldagarna.
Brasilien spelade sin kvartsfinal på
lördagen i Los Angeles. Vi spelade kvartsfinal med förlängning och
straffar på söndagen i San Francisco. Semifinalen var på onsdagen
i Los Angeles, vilket innebar att vi
fick en dag mindre förberedelser.
Måndag och tisdag kunde inte fem
av våra ordinarie spelare träna utan
kunde bara köra rehab. Hade vi
fått ett par dagar till hade vi kunnat
matcha brassarna bättre. Sen går
det mycket spekulationer kring varför FIFA bytte domare precis innan
semifinalen och valde en domare
från samma världsdel som Brasilien. Vi fick inte veta det förrän på
matchdagen.

Hur tänkte du rent taktiskt med de
olika rollerna i laget?

– Stommen var från EM 1992 och
flera av dem hade rutin från VM 1990.
Brolin och Dahlin var anfallare under
kvalet, men Kennet var väldigt bra våren 94. Han trivdes inte i sin franska
klubb så när vi åkte till USA på januariturné följde han med och gjorde det
bra. Han gjorde ett bra träningsläger
inför VM och ett bra inhopp i första
VM-matchen mot Kamerun. Jag var
tvungen att få in honom i laget. Första
gången jag sa till Brolin att han skulle spela höger yttermittfältare svarade
han ”Aldrig i helsike”. Men han hade
inget val. Jag förklarade att jag hade
tänkt honom i en fri roll med utgångspunkt från höger. Vi hade tillräckligt
med defensiv täckning med Thern
och Schwarz centralt och Ingesson till
vänster. Till en början fick jag kritik,
men Brolin fick mer boll och kunde

Det är
nog bara
Zlatan som
skulle tagit
en plats i
94-laget
tommy svensson

– Jag har ingen aning. Det fanns starka viljor i 94-laget, men de flesta var
på samma nivå. Det blir svårare om
någon är så mycket större än de andra
som Zlatan är. Styrkan i VM 94-laget
var sammanhållningen. De spelare
som inte fick spela bidrog mycket på
träningarna och vid sidan av planen.
Sverige var länge känt för sin
defensiva styrka, men har nu brist
på bra mittbackar. Vad tror du det
beror på?

– Det är svårt att säga, men jag tror
att allt fler ungdomar vill bli offensiva
spelare som Zlatan och allt färre vill
bli försvarare. När det gäller landslaget har de inte två mittbackar som
kompletterar varandra. 94-laget hade
Joachim Björklund och Patrik Andersson som var olika. Patrik hade sitt
lugn, spelsinne och ledarskap, medan Jocke var tuff, snabb och brytsäker. Ända sedan Olof Mellberg slutade har det inte funnits någon självklar
ledare att bygga runt, och man vet inte
vem som är ordinarie.
Hur ska Sverige lyckas på internationell nivå igen?

– De måste börja om och sätta försvarsspelet. De har världens chans att
bygga ett lag under EM-kvalspelet då
det knappt går att missa EM 2016.
Sverige behöver ett starkt kollektiv
med disciplinerat försvarsspel, men
för att gå långt krävs även ett kreativt
anfallsspel. Vi gjorde flest mål i VM
1994 med lägst genomsnittsålder. Det
är viktigt att scouta motståndare, men
risken är att du överarbetar detaljer.
Allt går inte att styra i förväg. Spelar-
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– Det är jämnare idag, men det är
inte bättre. Bosman-domen är nog
den främsta orsaken. Landslaget
hade gynnats av att bara ha ett eller
två starka lag som under 1990-talet
för att lyckas bättre i Europa och få
fler svenska spelare med erfarenhet av
Champions League. Nu är det nästan bara Zlatan som spelar Champions League och bakom honom är
det tunt. Talangerna lämnar för tidigt
trots att det är få som har lyckats den
vägen.
Hur kommer 20-årsjubileumet att
uppmärksammas?

– Det har varit fullt pådrag hela våren. Ett produktionsbolag har varit
runt hos de flesta i laget och producerat två entimmesprogram som kommer att sändas på SVT. Förra sommaren var jag, Ravelli och Brolin i San
Francisco, där vi spelade kvartsfinalen, och filmade. Det kommer nostalgibilder därifrån. Sen ska vi spela en
match i Båstad den 29 juni mot ett
lokalt lag som är förstärkt med kändisar. Det blir roligt. Vi är fortfarande
som en stor familj med fantastisk gemenskap.
Text: pierre eklund

Familj: Fru
Ann-Katrin samt
2 barn och 4
barnbarn
Bor: Växjö
Klubbar som
spelare: 1961–
1971 Östers
IF, 1971–1973
Standard Liège
och 1973–1977
Östers IF.
Landskamper
som spelare:
40 (4 mål)
Klubbar som
tränare: 1978–
1984 Östers IF (sportchef), 1985-1986 Alvesta GOIF, 1988–1990 Tromsø
IL, 1991–1997 Svenska landslaget och 2001 Tromsø IL.
Meriter: SM-guld 1968 och cupguld 1977 som spelare samt SM-guld
1978, 1980 och 1981 som ledare i Östers IF. Guldbollen 1969. VM-brons
1994 som förbundskapten och semifinal i EM 1992. Svenska Dagbladets
bragdmedalj 1994. Utsedd till Årets Ledare 1992, 1993 och 1994.
Invald i Svensk Fotbolls Hall-of-Fame
Övrigt: Son till den legendariske Österledaren Stig Svensson som
låg bakom Östers storhetstid. Stig var bland de första i Sverige att
ge spelarna ”proffskontrakt” så att de kunde jobba halvtid och träna
på eftermiddagen. Detta gav mer tid till återhämtning och kan enligt
Tommy ha varit en bidragande orsak till att Öster under sin första
allsvenska säsong vann SM-guld. Stig Svensson är gammelmorfar
till Falkenbergs Matteo Blomqvist-Zampi. Tommys systerson Patrik
Hansson är assisterande tränare i Kalmar FF.
Dokumentären om VM 94-laget sändes i två delar på SVT den 3 juni och
10 juni mellan kl 21 och 22. För mer information om jubileumsmatchen
- norrvikenevent.se.

VM-truppen 1994
1      Thomas Ravelli, målvakt IFK Göteborg

12    Lars Eriksson, målvakt IFK Norrköping
13    Mikael Nilsson, back IFK Göteborg

2   Roland Nilsson, back Helsingborgs IF

14    Pontus Kåmark, back IFK Göteborg

3   Patrik Andersson, back Borussia
Mönchengladbach

15 Teddy Lucic, back Västra Frölunda IF
(ersatte Jan Eriksson)

4 Joachim Björklund, back IFK Göteborg

16    Anders Limpar, mittfältare Everton FC

5 Roger Ljung, back Galatasaray SK

17 Stefan Rehn, mittfältare IFK Göteborg

6   Stefan Schwarz, mittfältare SL Benfica

18   Håkan Mild, mittfältare Servette FC

7    Henrik Larsson, anfallare Feyenoord

19   Kennet Andersson, anfallare Lille OSC

8   Klas Ingesson, mittfältare PSV Eindhoven

20 Magnus Erlingmark, back/mittfältare/
anfallare IFK Göteborg

9   Jonas Thern (c), mittfältare SSC Napoli
10 Martin Dahlin, anfallare Borussia
Mönchengladbach
11      Tomas Brolin, mittfältare/anfallare Parma AC

21    Jesper Blomqvist, mittfältare
  IFK Göteborg
22 Magnus Hedman, målvakt AIK

plakat

foto: JONAS LJUNGDAHL / BILDBYRÅN

VM spelades mellan 17 juni och 17 juli 1994. Sverige spelade mot Kamerun (2-2), Ryssland (3-1) och
Brasilien (1-1) i gruppspelet. I åttondelsfinalen mötte Sverige Saudiarabien (3-1), i kvartsfinalen
Rumänien (2-2 efter full tid, 5-4 efter straffar), i semifinalen Brasilien (0-1) och i bronsmatchen
Bulgarien (4-0). Tomas Brolin blev uttagen i världslaget och Thomas Ravelli blev reserv. Kennet
Andersson blev Sveriges bäste målskytt med 5 mål.

Ålder: 69

Foto: Bildbyrån

Vad tycker du om Allsvenskans
status idag?

VM 1994

Tommy
Svensson

Foto: pierre eklund

na måste lära sig att uppfatta situationer och ta egna beslut ute på planen.

5

Umefolk House of Metal
BlodoMloppet Umeå open
Umeå pride tougHest
uMeå fotBollsfestival
Umeå floorball festival
uMeå fasHion Week
nycirkUsfestival BlooM
uMeå Jazzfestival
brännbollsyran littfest
visfestival Holmön
friidrotts-sM elektra
danske invest triatHlon series
soMMaren i city U x U festival

UMEÅ. MER EvEnEMang.

BrännBollsyran
30–31 maj 2014
370 deltagande lag
utsåld festival
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Nytt lopp i Vansbro
ingår i En Svensk Klassiker
Från och med i år finns det möjlighet att ta En
Svensk Klassiker utan att simma Vansbrosimningens stora huvudlopp.
– För att möta det ökade behovet har vi startat
Vansbro Öppen Älv som räknas som ett klassikerlopp, säger Madelene Håll, kommunikatör på
Vansbrosimningen.

Vansbrosimningen
28 juni - 6 juli

Intresset för Vansbrosimningen fortsätter att växa och under 2013 sattes nytt
deltagarrekord på 14 160 simmare. För
att tillgodose behovet och erbjuda ett
lugnare alternativ till lördagens stora
tävling har arrangörerna skapat Vansbro

Öppen Älv.
– Alla har inte möjlighet att simma på lördagen. Tidigare har chansen
då försvunnit för att ta En Svensk Klassiker, och därför har vi skapat
ett lopp på fredagen med samma distans och klassikerstatus. Den stora
skillnaden är att tempot är lugnare, det är färre startande och du startar när du vill under en timmes period.
En annan nyhet är att Vansbro Triathlon, som har funnits i tre år,
från och med i år officiellt tillhör Vansbros organisation. Loppet, som
utökas med 300 platser, får en egen tävlingsdag helgen innan huvudloppet.

– Distansen är medeldistans där sim- och löpdelen ligger centralt
och lättillgängligt för åskådare.
Vansbrosimningen har dessutom tre nya samarbetspartners i friskvårdsföretaget Medley, Coca Cola som är leverantör och 2XU till Vansbro Triathlon.
– Medley fokuserar på att lyfta simningen i Sverige och vi har tillsammans anordnat crawl-kurser i olika nivåer från nybörjare till avancerad.
Det har även skett mycket utveckling kring arenan med mässområde,
aktiveringar, restaurang och sporttält, berättar Madelene Håll.

Ägare: Vansbro AIK Simklubb
Antal deltagare: 14 000-15 000
Antal tävlingar/klasser: Nio lopp
Medier: Press, radio och TV
Omsättning 2013: 12,5 miljoner
kronor
Sponsorer: Head, Hyundai, Team
Sportia, Newline osv
Funktionärer: 1 300
Premiärår: 1950
Publik 2013: 40 000 besökare inklusive deltagare
Hemsida: www.vansbrosimningen.se

Foto: eddie granlund

Foto: Fönsterbacken > Media AB

Lidingöloppet firar
sitt femtionde lopp

2014 är det 50:e gången som
Lidingöloppets 30-kilometerslopp arrangeras, vilket
kommer att firas under hela
evenemangshelgen i september.
Firandet av
Lidingöloppets
30-kilomeLidingöloppet
terslopp
26-28 september,
började
redan i februari då arrangörerna gav ut ett magasin i samarbete med Klassikermagasinet.
Under våren kommer dessutom en hemsida att lanseras som enbart fokuserar på
loppets jubileum.
– Där kommer det att finnas intervjuer
med nyckelpersoner, klassiska filmklipp,
statistik och annat historiskt material, säger Tomas Hoszek, vd för Lidingöloppet.
Firandet kommer att prägla hela helgen, från 26 till 28 september, med olika
aktiviteter på evenemangsområdet. Längs
med tremilens spår kommer det att finnas
glimtar från olika årtionden.
– Alla löpare får en jubileumsgåva som
minne. Firandet avslutas på lördagskvällen med en stor fest på Bosön. Festen har
tusen platser och alla som vill, löpare och
publik, kan anmäla sig.

Nya sponsorer
Nytt för i år är att Lidingöstafetten flyttas till tidig eftermiddag för att löparna

ska få ut mer av sin fredagskväll. Under
2013 gick Colgate in som sponsor och
anordnade en Smilegate där deltagarna
kunde ta en bild på sitt leende under loppet. Smilegate, som var mycket uppskattat, kan återkomma även i år.
– Det är inte klart, men det kan mycket
väl bli så. Vi har fått nya sponsorer i Clear
Channel, som är Sveriges ledande mediebolag inom utomhusreklam, TARA som
blir loppvärd för Tjejloppet och Silva som
är ny leverantör av sport- och outdoorutrustning. Clear Channel är värd för stafetten och kommer aktivera sig kring den,
berättar Tomas Hoszek.

Arrangör: IFK Lidingö Skid &
Orienteringsklubb och IFK Lidingö
Friidrottsklubb.
Antal deltagare: 44 114 (2013)
Antal klasser: 9 lopp och ett 50tal klasser
Sponsorer: PwC och Adidas
huvudsponsorer. Intersport, Pripps
Energy och SEAT officiella partners
samt Clear Channel, Runer's World
och Clear Sense partners.
Funktionärer: 2 500
Premiärår: 1965
Publik 2013: Cirka 60 000
Hemsida: www.lidingoloppet.se

En Svensk Klassiker sätter fokus på folkhälsan
De senaste åren har En Svensk
Klassiker engagerat sig allt mer i
folkhälsan. Organisationens stora
mission är att göra Sverige och
svenskarna friskare.
– Det är något som vi brinner
för, säger Michael Thorén, vd för
En Svensk Klassiker.
För att få En Svensk Klassiker ska
du genomföra fyra av Sveriges
mest klassiska lopp i skidor,
cykling, simning och löpning
inom tolv månader. När organisationen fyllde 40 år 2011
hade 65 000 människor genomfört klassikern. För enbart 2012
var siffran 8 800 personer och förra
året hamnade den på 9 500.
– Det är nu det sker. Vi är mitt uppe i en explosion där intresset bara ökar. De senaste åren har
vi blivit frimärke, vi har ett klassikermagasin,
ger ut en klassikerbok och har ett tv-program
på SVT med runt 1,2 miljoner tittare. Avtalet med

SVT sträcker sig över 2015 och är såklart jättebra för vår marknadsföring.

Bolagiserades 2010
Är det någon som vet hur mycket arbete det
krävs för att pressa sin kropp till det yttersta
så är det Michael Thorén. I många år var han
Sveriges främsta triathlet och efter karriären
var han ordförande för Vätternrundan i
sju år och rektor vid Motala Rikstriathlongymnasium i 17 år.
Sedan 2010 har han arbetat för
En Svensk Klassiker.
– 2010 bolagiserades En
Svensk Klassiker och vi tog
krafttag kring detta fantastiska
och starka varumärke. Vi tog fram
en affärsidé, satte en vision och jobbade på så pass bra att styrelsen undrade
om jag ville gå från styrelseordförande till att
arbeta heltid som vd.
För att nå upp till sin vision med ett friskare
Sverige har organisationen startat en digital
plattform som heter Arbetsplatsklassikern.

– Under sex veckor, fram till att en klassikertävling startar, har deltagarna möjlighet att genomföra samma distans på hemmaplan. Allt fler
företag ansluter sig. Vi har stora förhoppningar
på Arbetsplatsklassikern och siktar på 100 000
deltagare. Två stora partners: ICA och Apoteket,
har startat en intern klassiker utifrån detta.

Deltar i Almedalsveckan
Överskottet ska bland annat gå till att finansiera
en kostnadsfri årlig skolklassiker för alla mellanstadieelever i Sverige. Målet är att förbättra
folkhälsan och i början av juli deltar En Svensk
Klassiker på Almedalsveckan.
– Vi ska titta på hur de politiska blocken arbetar med viktiga skolfrågor om hur mycket idrott
det ska vara i skolan. Trots träningsboomen blir
vi allt fetare. Vi måste motverka ohälsan. Loppen
är ett verktyg. Arbetsplatsklassikern och skolklassikern är också verktyg för att nå vår vision,
berättar Michael Thorén.
TEXTER: PIERRE EKLUND

Michael Thorén
Yrke: VD för En Svensk Klassiker
Ålder: 51
Övrigt: Tog Sveriges första SM-guld i
triathlon.
En Svensk Klassiker består av:
Engelbrektsloppet, Lidingöloppet
Vansbrosimningen, Vasaloppet och
Vätternrundan.
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tennis, orientering

Hon kom, hon sågs, hon segrade. I sommar återvänder titelförsvarande Serena
Williams till Båstad och Collector Swedish Open.
– Hon är en världsartist som alla
drömmer om att få använda i sin marknadsföring, säger Nina Wennerström,
tournament director.

Vilka svenska toppnamn dyker upp?

Trots att prispengarna
långt ifrån är högst på
touren väljer alltså världsettan Serena Williams att
Collector
komma tillbaka till Båstad
Swedish Open
12-20 juli
i juli. När arrangörsstaben
släppte nyheten blev det mediala genomslaget stort.
– I år blev hon framröstad till en av världens 100 mest
inflytelserika personer och förra året vann hos priset
som världens främsta idrottskvinna alla kategorier. Hon
är ett givet affischnamn och redskap i vår PR-bearbetning, konstaterar Nina Wennerström.

– Bland annat Johanna Larsson och Sofia Arvidsson.
Johanna gillar gruset och gick ju till final förra året.
Båda två har ofta höjt sig på hemmaplan i Båstad och
det ska bli spännande att se vad de kan göra i år, säger
Nina Wennerström.
För titelsponsorn Collector är turneringen ”ett utmärkt tillfälle för att bjuda in kunder och prospekts”.
Det säger Collectors marknadschef Åsa Hillsten Eklund.
– Utöver att det är ett fantastiskt kundarrangemang
så får vi möjlighet att jobba med PR och ta del av den
exponering som dels tennis i sig ger, men också våra seminarier och intressanta föreläsningar. Förra året motsvarade PR-värdet för oss en bit över 14 miljoner, vilket
vi får säga är ”value for money”.

Så hur kommer det sig att hon fastnat
för er turnering?
– Det finns många fina WTA-tävlingar på touren men vi
gör vårt bästa för att utmärka oss och skapa något extra. Båstad är en fantastisk plats och närheten mellan
tennisarenan, hotellet, stranden och restaurangerna
uppskattas av en världsstjärna som vanligtvis spenderar mycket tid på transporter av olika slag. Vi försöker
dessutom skapa en personlig och familjär atmosfär,
och har en fantastiskt duktig och erfaren organisation
som klarar av att se vilka behov en världsstjärna som
Serena har.

Omsättning: 18 Mkr.
Antal deltagande spelare: 32.
Beräknat publikantal: 50 000.
Sponsorer: Collector, Mercedes, SEB, Max
Matthiessen, H&M, Elite Hotels, Ericsson, Xerox.
Hemsida: women.swedishopen.org

O-Ringen firar jämnt
på traditionstyngd mark
Klassiska O-Ringen, som
genomförs under en
vecka, flyttar till ett helt
nytt ställe i Sverige varje
o-ringen
år. Det innebär att drygt
19-15 juli
1 500 nya funktionärer
måste rekryteras och läras upp varje år.
Under tävlingsveckan flyttar dessutom evenemanget
till antingen tre eller fyra olika arenor i skogen där det
oftast saknas infrastruktur för el, IT, vatten och parkeringar.
– Till skillnad från andra större idrottsevenemang så
bygger vi under O-Ringen upp en helt ny stad eller stadsdel, när vi anlägger vår camping med plats för nästan
10 000 personer, berättar marknads- och kommunikationschefen Patrik Söderqvist.
I år fyller O-Ringen jämnt: 50 år. Det firar man med
att genomföra eventet där allting en gång startade – i
Skåne 1965.
– I Skåne har vi inte haft samma genomslagskraft som
i Boden och Norrbotten ifjol. Där slöt man verkligen upp
i bygden och fick även med sig partners i hög utsträckning. O-Ringen blev ett perfekt fönster för större företag
att profilera sig. O-Ringen är unik på det sätt att du träffar samma målgrupp på 20 000-25 000 personer flera
gånger under samma vecka, säger Patrik Söderqvist.

Vad vill ni att varumärket O-Ringen ska
stå för i sponsorernas ögon?
– En möjlighet till att skapa en relation med en spännande, välutbildad, medveten och köpstark målgrupp.
En samarbetspartner vars kärnvärden är glädje, tävling, hälsa, gemenskap och utmaning.
– Något som vi märkt är värderingar som vi ofta ock-

Tennis i Båstad och sommar är en
ekvation som hör ihop. I år vallfärdar
270 000 besökare till den skånska
kommunen som blivit ett klassiskt
skyltfönster för centrecourten.
SkiStar Swedish Open är
omåttligt omtyckt bland
spelarna på ATP-touren. På
tolv år har turneringen rösSkiStar Swedish
tats fram som den allra poOpen
5-13 juli
puläraste vid elva tillfällen.
Man kan fråga sig vilken ”hemlighet” som ruvar bakom
det hela. Christer Hult, eventansvarig, har sin bild klar.
– Vi är stolta över vår organisation som varje år tar
hand om varje spelare så att de verkligen känner sig
hemma. Båstad som plats och närheten till allt spelar naturligtvis också in i hur spelarna trivs.
I sommar lockar arrangörsstaben med flera satsningar, bland annat Legends Double under två dagar där forna stjärnor som Mikael Pernfors, Thomas Enqvist, Simon
Aspelin, Anders Järryd och Joakim Nyström tar plats på
tennisplanerna.
– På tisdagen spelar Mats Wilander och John McEnroe
mot måndagens bästa par. Dessutom satsar vi vidare på
familj- och barnaktiviteter, säger Christer Hult.
Han anser att Båstad som eventstad är unik med sin
miljö och närhet till allt.
– Vi bidrar med ett bra skyltfönster för kommunen till
alla besökare under två veckor. Samtidigt ställs det stora
krav på att allt ska fungera i en liten kommun med 15 000
året-runt-boende. Vårt samarbete med kommunen fungerar mycket bra vilket är viktigt när vi skall leverera ett
idrottsevenemang i världsklass.

För titelsponsorn SkiStar är målsättningen med satsningen att skapa en plats för att möta potentiella kunder
och partners även under sommarhalvåret. Det berättar
Karin Peterson på SkiStars marknadsavdelning.
– Bokningen av skidresor sträcker sig idag över hela
året och därför är det viktigt för oss att synas och nå ut
med våra budskap året runt. Många tenderar att planera
sin nästa semester på sin semester. Fler av våra gäster
väljer därför att boka skidresan redan under sommaren.
Vår närvaro i Båstad ger stärkta gästrelationer som leder till fler besök på våra fjälldestinationer.
Omsättning:
38 Mkr.
Antal
deltagande
spelare: 28 spelare i huvudtävlingen i singel.
16 dubbelpar i huvudtävlingen i dubbel.
Beräknat publikantal: 50 000.
Titelsponsor: SkiStar.
Huvudsponsorer: SEB, Mercedes, Läkerol, Intrum
Justitia, H&M och Ericsson.
Hemsida: men.swedishopen.org

DUBBELT SÅ
VÄLKOMMEN!

Foto: Marcus Åhlén

20 000 orienterare från drygt 40
nationer. Skåne och Kristianstad får
räkna med en stor anstormning i
mitten av juli, när det är dags för den
50:e upplagan av O-Ringen.

270 000 besökare i Båstad
under tennisveckorna
Foto: Karolina Brunström

Världsettan siktar
på att försvara titeln

så delar med våra företagspartners. Orientering är en
familjesport där alla åldrar deltar, från fem till 90 år. Det
finns drygt 100 000 orienterare i Sverige och orienteraren har högre medelinkomst än ”medelmotionären”.
Bland orienterarna finns även en hög andel akademiker,
egna företagare och tjänstemän. Vi tror att det är positivt för företagen att associeras med O-Ringen.
Var: Skåne,
Kristianstad
Antal tävlande: 20 000.
Budgeterad
omsättning: 30-35 Mkr.
Etappvärdar: Kristianstad kommun, Sölvesborg
kommun, Bromölla kommun, Östra Göinge
kommun.
Tävlingspartners: Team Sportia, Bagheera, Ballingslöv, SIA Glass, Tork/SCA, CCS Healthcare, Maxi
ICA Stormarknad Kristianstad. Region Skåne.
Sponsorintäkter inklusive barter: 6 Mkr.

TEXTER: HENRIK LENNGREN
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Scandic har köpt Rica och tillsammans blir vi nu Nordens största hotellkedja
med runt 230 hotell. Det gör att du som gäst kommer att kunna välja mellan
många nya destinationer, från Nordkap till Berlin, i hela åtta länder.
Rica är känt för sina fantastiska frukostar och sin förstklassiga service.
Och på Scandic har vi precis byggt ﬂera nya hotell och gjort den mest
omfattande renoveringen i svensk historia. Vi har även startat ett exklusivt
samarbete med Jamie’s Italian och numera kan du checka out online med
mobilen på alla Scandic-hotell i Norden.
Kort och gott, nu bygger vi tillsammans en hotellkedja som kommer
att skapa ett ännu bättre. Scandic – det nya Scandic.
Och självklart kommer du fortsätta att känna igen dig.
Skillnaden är att du kanske upplever oss som dubbelt så bra!
Välkommen till det nya Scandic!

ANNONS 				

ANNONS

löpning

Nordens
största ultratävling
Premiäråret för Stockholms nya löptävling Stockholm Ultra Marathon lockade
741 löpare från 35 nationer, vilket gör
tävlingen till det största ultraloppet i
Norden.
Förra året genomförde arrangörerna den största
nordiska satsningen någonsin på en ultratävling, där
Stockholm Ultra
deltagarna springer lopp på
Marathon
4 augusti
mellan sex och 48 timmar.
Redan efter första året är Stockholm Ultra Marathon
Nordens största ultralopp.
– Premiärloppet gick fantastiskt bra. För dem som har
sprungit marathon och vill testa sina gränser eller vill ha
ett skrytlopp så är tävlingen ett perfekt tillfälle att testa var gränsen går för hur långt och hur länge man kan
springa, säger projektledare Tommie Nord.

Unik service för löpare
Den krävande tävlingen har två distanser: 50 och 100
kilometer, där löparna springer ett visst antal varv på
en 7,9 kilometer lång bana som är förlagd på Gärdet och
Djurgården. Utefter banan finns en unik service för deltagarna. Varje 2,5:e kilometer finns vätskekontroller,
massage och fotomvårdnad samt snacks.

– Det finns inget annat ultralopp som har så täta kontroller. Förra året var det varmt och då öppnade vi upp
ytterligare två vätskestationer. Det fanns alltså vätska
på fem ställen runt den knappt åtta kilometer långa rundbanan.
Tommi Nord anser att Stockholm Ultra Marathon är
ett perfekt lopp för ”nybörjare” med tanke på all service
och att de som springer 50 kilometer har lång tid på sig
att ta sig runt.
– De hinner ta en fika i gräset med vänner och familj.
Med nybörjare menar jag någon med löparvana, men
som aldrig har sprungit så långt tidigare. Det är en ultra
som du kan våga testa om du aldrig har sprungit ultra
tidigare.
Arrangörer: Hässelby
SK, Spårvägens FK och
Fredrikshofs FIF
Antal deltagare: Cirka
750
Antal klasser: 50 km
och 100 km. SM i löpning, 100 km avgörs samtidigt.
Sponsorer: Asics, Enervit, Löplabbet, X-kross och
Marathon.se
Premiärår: 2013
Hemsida: www.stockholmultra.se

Stor genomslagskraft
för sponsorer
Vid stora tävlingar kan konkurrensen
om utövarnas uppmärksamhet vara stor
mellan sponsorerna. Men inte på Bellmanstafetten.
– Att sponsra stafetten är som att få
öppet mål. Potentialen är enorm, säger
Axel Lönnqvist, sponsoransvarig på
Stockholm Marathon Gruppen.
Huvudsponsor för Bellmanstafetten är matkasseföretaget MatKomfort, som lagar mat från grunden med
Bellmanett flertal ekologiska och
stafetten
20, 21 och 23 augusti
närodlade varor.
– De är på plats under stafetten och levererar bland
annat den picknick som vi bjuder alla femmannalag på.
Maten är inte bara god utan även nyttig. En annan stor
sponsor är OKQ8.

Foto: deca text &Bil

Foto: Martin Ekequist
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– Vi kan ta emot 1 750 lag varje kväll. Blir trycket för
stort framöver kan vi tänka oss att öppna upp ytterligare
en kväll eftersom det har visat sig att företagen hellre
springer på vardagkvällar, berättar Malin Aho, projektledare för Bellmanstafetten.

Möjlighet till business-to-business

Arrangörer: Friidrottsklubbarna Hässelby SK
och Spårvägens FK
Antal deltagare: Nära
18 000
Antal klasser: Män,
Kvinnor och Mixade lag
Medier: Tidningen Iform
och Marathon.se
Omsättning: Har ingen officiell siffra (2013)
Sponsorer: OKQ8, Matkomfort och Iform
Funktionärer: 200 per tävlingsdag
Premiärår: 1986
Hemsida: www.bellmanstafetten.se

Axel Lönnqvist berättar att det finns en stor potential
för framtida partners eftersom Bellmanstafetten inte
har några större sponsorer förutom MatKomfort och
OKQ8.
– För företag som vill möta sina kunder finns det stora
möjligheter att nå ut på ett bättre sätt än vid andra lopp
där bruset är större. Eftersom runt 85 procent av dem
som springer stafetten är från företag finns en stor potential för business-to-business.
Intresset för att springa landets största stafettlöpning är stort och förra året utökades tävlingen med
ytterligare en dag – onsdagen.

Halvmaran
– Stockholms nya folkfest

Tjejmilen är inte bara populär bland
löpare, utan även bland sponsorer.
– Deltagarna är en målgrupp med hög
köpkraft, vilket lockar sponsorer, säger
Axel Lönnqvist, sponsoransvarig på
Stockholm Marathongruppen.
Det vackra vädret såg till
att jubileumsåret 2013 blev
en succé och som en följd
har antalet anmälningar
Tjejmilen
6 september, Gärdet varit fler i år än vid samma
tidpunkt förra året. För att
öka upplevelsen 2014 har arrangörerna satsat på matvagnar i anslutning till starten.
– Det är viktigt att få i sig något under all väntan på
start och därför har vi satsat på att öka tillgången av
mat på området. Innan start är det ett uppträdande på
scenen. Vem som uppträder blir en överraskning, säger projektledaren Christer Clefberg och berättar att

Arrangörer: Friidrottsklubbarna Hässelby SK och
Spårvägens FK
Antal deltagare: 34 000
Medier: TV4, tidningen MåBra, Mix Megapol, Runner’s

allt fler deltagare är intresserade av sitt resultat och
sin tid.

Intersport bygger butik
Intersport och MittVal fortsätter som huvudsponsorer
för Tjejmilen. Tillsammans med Nike bygger Intersport
en butik på Tjejmilen Expo i Danicahallen på Östermalms
IP.
– Den brukar vara välbesökt. Intersport sätter dessutom upp ett jättetält på 400 kvadratmeter där proffsfotografer tar bilder på deltagarna och olika attiraljer direkt
efter målgång. Arla, som är ny sponsor, kommer att vara
på plats och bjuda på ”Naturens Egna Sportdryck”, förklarar Axel Lönnqvist.
För de tjejer som inte vill avsluta festen efter målgång
erbjuder Birka Cruises en Tjejmilenkryssning.
– Alla som springer får specialpriser på kryssningen
som går direkt efter Tjejmilen. Innan tävlingen kommer
dessutom Mix Megapol att promota Tjejmilen och ta ut
ett eget Tjejmilenteam, säger Axel Lönnqvist.
World samt Marathon.se
Omsättning 2013: Har ingen officiell siffra som
inkluderar sponsorintäkter. Vad gäller omsättning från
deltagaravgifter är de cirka 12 miljoner kronor
Sponsorer: Intersport, MittVal, Citroën, Frödinge m.fl.
Funktionärer: 1 300
Premiärår: 1984
Publik 2013: Cirka 75 000
Hemsida: www.tjejmilen.se

Med start vid Gustav Adolfs
Torg och mål vid det Kungliga slottet är det få löpartävlingar i världen som har
DN Stockholm
en lika vacker bana som DN
Halvmarathon
13 september
Stockholm Halvmarathon.
– Det är ett unikt läge mitt i city. Målsättningen är att
på sikt bygga upp en liknande folkfest som ASICS Stockholm Marathon. Potentialen finns där, säger Madelene
Johnander, projektledare vid Stockholm Marathongruppen.
Arrangörernas ambition inför årets lopp är att bygga
upp ett öltält i anslutning till målgången för att hålla kvar
stämningen och känslan kring tävlingen.
– Många löpare är i ett rus efter loppet och vill vara
kvar i bubblan så länge som möjligt. De vill ha en plats
där de kan samlas och njuta av känslan. Vi för därför diskussioner om att få tillstånd att sätta upp ett öltält. En
sportslig nyhet är att deltagarna själva får ta av sig sitt
chip i år för att slippa köer vid målgången.

Attraktiv för sponsorer
Tillgången till Kungsträdgården gör DN Stockholm Halvmarathon attraktiv för sponsorer. Puma och Löplabbet
kommer som vanligt att bygga en butik i parken.
– DN, som gör sitt sista år som titelsponsor, anordnar ett event för barn, DN Kids halvan, i parken. Alla
barn som springer får ansiktsmålning, diplom och nummerlapp. Vid den riktiga banan har Garmin byggt upp
en power zone med läktare där de bjuder på saft och
kakor. Det blir som en deldestination i loppet, säger
Axel Lönnqvist, sponsoransvarig på Stockholm Marathon Gruppen.

Foto: Martin Ekequist

Tjejmilen lockar sponsorer

Stort intresse från löparna och unikt
läge mitt i city. Arrangörerna bakom
DN Stockholm Halvmarathon ser en
stor potential kring tävlingen och siktar
nu på att utveckla halvmaran till en
folkfest.

Arrangörer:
Friidrottsklubbarna Hässelby
SK och Spårvägens FK
Antal deltagare: 18 000
Medier: DN, Mix Megapol, Runner's World,
marathon.se
Omsättning: Ingen siffra på omsättningen (2013)
Sponsorer: DN, Puma, Löplabbet, Garmin, Citroën
och Maxim.
Premiärår: 1927
Hemsida: www.stockholmhalvmarathon.se
TextER: PIERRE EKLUND
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Arenan med flest världsrekord är i toppform

Muskler som spänns. Sinnen koncentrerade på högsta nivå. Startpistoler
som smäller. Ribbor som darrar. Ska
den ligga kvar? Publikens jubel fyller
sommarkvällen. Det är idrottsfest!
Den 21 augusti samlas världseliten i
friidrott på anrika Stockholms Stadion. Det är dags för DN Galan IAAF
Diamond League.
DN Galan har lång tradition och publiken har njutit av många stora ögonDN Galan IAAF
blick. Stockholms Stadion
Diamond League
är faktiskt den arena i
Huvudtävling 21
aug, stockholm
världen där det satts flest
världsrekord: 83 stycken. Än så länge. Det finns goda
chanser att det blir fler, för i maj togs beslutet att DN
Galan kommer att vara en del av den globala superserien åtminstone till 2019.
– Det är kul att Stadionklubbarna och DN Galan får
fortsatt förtroende som en av världens bästa arrangörer av friidrott, säger Stadionklubbarnas ordförande
Jan Kowalski i en kommentar.

Nya banor
Tack vare beslutet läggs redan i sommar nya banor för
att ytterligare förstärka arenans kvalitet och dragningskraft. För världsstjärnorna återkommer gärna år

efter år. Årets gala avgörs kort efter EM i Zürich som
avslutas 17 augusti. Så räkna med att de som kommer
direkt därifrån är i bra form – och de som inte lyckades
vinna där lär vara fyllda av revanschlust.
– Många namn med lyskraft kommer. Vilka namn blir
klart allt eftersom. 2013 rankades DN Galan som världens femte bästa gala, och IAAF Diamond League garanterar alltid riktigt bra startfält.
Ur den svenska eliten kommer spjutkastaren Kim
Amb, Abeba Aregawi på 1 500 meter, Erica Jarder och
Michel Tornéus i längd, Emma Green och Ebba Jungmark
i höjd och Irene Ekelund på 200 m, säger Anders Tallgren, verksamhetschef för Stadionklubbarna.

Foto: HASSE SJÖGREN/Deca Text&Bild

Världseliten kämpar på DN
Galan IAAF Diamond League

En veckas friidrottsfest
Själva huvudtävlingen den 21 augusti är förstås diamanten – men evenemanget har utvecklats och är nu
DN Galan Athletics Week. En manifestation för att bidra till att ge svensk friidrott på elitnivå en gynnsam
framtid. Den 17 augusti är det dags för Lilla DN Galan
i Kungsträdgården. Hit kommer barn och ungdomar i
åldern 3–15 år som provar sprinterlöpning, häck, höjd
och spjut. Detta under ledning av utbildade klubbtränare och några av världens främsta friidrottare. 21 augusti genomförs DN Galan Seminar med fokus på hälsa
och träning. Den 23–24 augusti avslutas veckan med
DN Galan Youth med ungdomar i åldern 12–19 med ungdomar från hela världen.

Världens bästa löpare på 1500 meter Abeba Aregawi. En av många världsstjärnor som mäter
sina krafter på DN Galan 21 augusti

Värdstad: Stockholm – The Capital of Scandinavia
Sponsorer: Svenska Postkodlotteriet, XL-Bygg, SunMaid, Renault, Omega, Arlanda Express, Arkitektkopia,
Bevakningstjänst.
Dessutom: 15 samarbetspartners och leverantörer
Sponsorintäkter: Cirka 10 mkr
När: Huvudtävling 21 augusti.
Övriga datum: Lilla DN Galan 19 aug, DN Galan Seminar 21 aug samt DN Galan Youth 24-25 aug
Sponsorer DN Galan 2014:
Titelsponsor: DN

Diamond Leaguegrenar
Män: 100 m, 800 m, 3000/5000 m, 400 m häck, stav,
längd, kula och spjut.
Kvinnor: 200 m, 400 m, 1500 m, 3000 m hinder, 100 m
häck, höjd, längd och diskus. Nationella grenar tillkommer. Beslut i juni om vilka.

text: Joachim von Stedingk

NYA CITROËN C4 CACTUS
– SVARET PÅ VÅR TIDS FRÅGOR

Nya idéer för en ny värld. Mer design, mer komfort, smartare teknik, bränslesnålare motor – allt till ett riktigt bra pris. Citroën C4 Cactus är en modern och
kaxig bil som väljer sin egen väg. Ta bara världsunika AirBump® – de luftfyllda mikrokapslarna som skyddar mot vardagens små stötar och samtidigt bidrar till
bilen djärva utseende.
Träffa oss på något av sommarens event. Citroën C4 Cactus turnén finns på utvalda platser som SM-veckan i Borås, Göteborgs Kulturkalas, Stockholm Pride,
Tjejmilen och DN Stockholm Halvmarathon. Utmana dina vänner i spelet AirBump® Challenge på plats i eventtältet. Du kan också spela online från 30/6 på
citroen.se eller hämta spelet på App Store eller Google Play. Tävla om att få köra en Citroën C4 Cactus i två veckor, inklusive en full tank och hotellvouchers.

INTRODUKTIONSPRIS FR. 139.900:- PRIVATLEASINGERBJUDANDE TANKA & KÖR FR. 1.995KR/MÅN.

CRÈATIVE TECHNOLOGIE
Förbrukning fr. 3,5-4,6 l/mil och CO2 fr. 92-105 g/km. För mer information om Privatleasing, tala med din Citroën-återförsäljare.

www.citroen.se
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Seglarveckan i Båstad erbjuder som
vanligt seglartävlingar av hög klass.
2014 avgörs det Svenska Mästerskapet
i Melges 24 och Europamästerskapet i
Kona One.
Kona One, som är den snabbast växande seglingssporten i Sverige och världen,
är en longboard som går att
Seglarveckan
segla både i lätt och hård
28 juli – 3 augusti,
vind. Under Seglarveckan
båstad
2013 stod SM i Kona One på programmet och i år arrangeras Europamästerskapet i Kona One i Båstad.
– Det blir en helt annan dignitet med en internationell
tävling och deltagarmässigt blir tävlingen dubbelt så stor
som SM med 80 startande. Tävlingen pågår i tre dagar,
men deltagarna är här hela veckan och tränar vilket är
positivt för näringen, säger Pekko Svensson, delägare i
Sailing Båstad som tillsammans med Båstad Båt- och Segelsällskap arrangerar Seglarveckan Båstad.

Marknadsföring i radio
Med SM i Melges 24, som är en segelbåt som används till

S TAD IO N K LU B B AR N A

racing, är det totalt mellan 250 och 300 seglare i Båstad
under Seglarveckan. För att locka åskådare, som står för
den största turistekonomiska effekten, arrangeras aktiviteter, konserter och prova-på-segling i hamnen.
– Vi samarbetar med Radio Båstad som ska marknadsföra Seglarveckan och livesända eventet i radion under
hela veckan. Det är viktigt att folk vet att det händer något och när det händer. Andra stora partners är Event in
Skåne och Hotell Skansen.
I början av året blev Pekko Svensson utsedd till Årets
Eventskåning, vilket inte bara är ett erkännande för honom personligen utan även för Seglarveckan.
– Plötsligt började nya människor att höra av sig och
fråga om vårt evenemang. Det är bra att Seglarveckan
får uppmärksamhet eftersom det hjälper oss att bygga
upp ett intresse, menar Pekko Svensson.

Arrangör:
Sailing Båstad
och Båstad
Båt- och Segelsällskap
Tävlingar: SM i Melges 24 och EM i Kona
Medier: Hamnmagasinet, Sydsvenskan, Facebook,
hamnen.se, sailingbastad.se, Bjäreliv, svensksegling.se, Lokaltidningen och HD. Officiell Radiokanal:
Radio Båstad
Omsättning: 1 miljon kronor (2013)
Sponsorer: Event in Skåne, Hotel Skansen, Baltic
Lifejackets, Teufelberger, Båstad Turism, Stora Blå,
Agapi Boating, Speedcats, Kona One
Funktionärer: 50 personer
Premiärår: 2012
Hemsida: www.seglarveckanbastad.se

PR ESE NT E R AR

S T O LT

Foto: dan ljungsvik

Världens snabbast växande
seglingssport till Båstad

20-årsjubileum
för Stena Match
Cup Sweden
Under 20 år har Stena Match Cup Sweden
utvecklats till ett av Västsveriges starkaste business-to-business-evenemang.
– Ända sedan Stena gick in som titelsponsor 2010 har allt snurrat på som i
en snöbollseffekt, säger Fabian Bengtsson,
presschef på Stena Match Cup Sweden.

Stena Match Cup
30 juni-5 juli

20-årsjubileumet ska firas
under hela tävlingen, och
kommer att synas i bland
annat VM-deltävlingens
startfält som ska präglas av
Stena Match Cup Swedens

historia.
– Det är dock inte officiellt ännu vilka som är med. Vi
kommer att fira jubileumet med en stor invigning och
2014 blir det största året hittills, både vad gäller sponsoraktiviteter och våra aktiviteter.

Stor mötesplats för företag
Stena Match Cup Sweden, som i år endast innehåller en
VM-deltävling för herrar, har växt fram som en mötes-

plats för företag i hela Västra Götaland. Fabian Bengtsson tror att det finns flera orsaker till det.
– Dels har du Marstrands dragningskraft med hur ön
ser ut och hur tävlingen är utformad, och dels är hela
konceptet en perfekt plattform för ett avslappnat möte
som uppskattas av våra sponsorer.
Tävlingen har fått en stark position som ett businessto-business-evenemang där bland annat Stena, Volvo,
Handelsbanken och Turkish Airlines, som i år har växlat
upp sitt partnerskap, är aktiva.
– Trenden är att sponsorerna blir mer och mer aktiva. De
använder evenemanget till att bjuda in företagskunder och
förra året hade vi 15 000 företagsgäster på Marstrandön.
I år blir det ännu fler. Företagen har även familjedagar där
de bjuder in anställda och familjer till de faciliteter och den
gästfrihet som vi kan erbjuda, berättar Fabian Bengtsson.
Ägare: Brandspot AB
Antal deltagare: 14
herrlag
Antal klasser: VMdeltävling i matchracing
för herrar
Medier: GP, Veckans
Affärer, TV4, Internationell TV distribution
Omsättning: Cirka 20
miljoner kronor (2013)
Sponsorer: Stena,
Handelsbanken, Volvo
m.fl.

Funktionärer: Ca 140
Premiärår: 1994
Publik: Ca 115 000
Hemsida:
www.stenamatchcupsweden.com

Att flytta starten av ÅF Offshore Race till
centrala Stockholm har inneburit ett lyft
för tävlingen och dess sponsorer.
– Arm i arm med KSSS har vi skapat Europas största och mest unika regatta, säger
idémakaren Viktor Svensson, försäljningsoch marknadschef på teknikkonsultföretaget ÅF.

sv
en
sk
a

frii

dr
ot

ts

ge
ne

ra
tio
ne

n

m

ed

Kim

Am
b,

M

ich
el

To
rn

éu
s

,A

be

ba

Ar
eg
aw

io
ch

Er

ica

Ja
rd
e

r.

”Tävlingen betyder mycket
för varumärket”

Ny

a

ÅF Offshore Race
26 juni – 2 juli,
Stockholm och
Sandhamn

DIAMOND LOUNGE VIP
Stockholms Stadion torsdag 21 aug 2014

16:00 –17:30

17:00 –18:45

19:00 – 22:00

22:00 – 23:30

Kända idrottare och
ansedda forskare
diskuterar aktuella
hälso- och träningsfrågor.

Musikunderhållning, buffé
med dessert, öl och vin,
intervjuer och idrottssnack
förgyller stämningen.

Se världens bästa friidrottare
tävla på anrika Stockholms
Stadion. På bästa läktarplats.

Festplats i sommarnatten.
Varm mat, dryck och
tillbehör. Levande musik
ackompanjerar.

DN Galan Seminar

Warm Up Party

DN Galan
IAAF Diamond League

Cool Down Party

BILJETTER OCH VIP-PAKET: DNGALAN.COM

Viktor Svensson

ÅF har arbetat med sporten
som sin främsta varumärkesplattform i över tio år och ÅF
Offshore Race, där företaget
är titelsponsor, är idag ett av
deras starkaste kort.
– Tävlingen betyder mycket
för varumärket. Eventet är bara
i sin linda, trots att vi redan är
Stockholms största årliga sommarevent. Jag tycker till exempel att man ska våga ta nya
radikala grepp och stänga av
all kommersiell trafik på Stockholms farleder under tävlingshelgen. Tänk er en riktigt hållbar vattenhelg i Stockholm.

ÅF skräddarsyr events
Det var Viktor Svensson som kom med idén att flytta
tävlingens start från Sandhamn till centrala Stockholm.
Under eventet har ÅF tre fokusområden – kunder, egna
medarbetare och ingenjörsstudenter.
– Kring dessa tre målgrupper skräddarsyr vi event och
det är en fantastisk miljö att få bjuda in till. I fjol arrange-

rade vi ett kundevent tillsammans med Niklas Zennström
och Handelsbanken med hundratals kunder i ett tält alldeles på kajkanten.
Viktor Svensson berättar att arrangören KSSS har
märkt av ett större intresse för företagspartnersamarbeten sedan etableringen på Skeppsholmen.
– Från och med i år är Volvo Cars nytt partnerföretag vilket
vi alla är glada över. Volvo är dessutom en viktig kund till ÅF.
För seglarna betyder flytten ökad synlighet. Förra året hade vi
160 000 besökare i Race Village och det är klart att det ger en
kick till seglarna och sporten, anser Viktor Svensson.
ÅF är rankad som Sveriges näst populäraste arbetsgivare bland ingenjörer, efter Google, och eventen utgör en
viktig plattform för fortsatt attraktion.

Viktor Svensson
Titel: Sälj- och kommunikationschef ÅF
Ålder: 39
Bor: Lidingö
Familj: Gift, 3 barn
Intressen: Familjen, resor och sport.
ÅF Offshore Race
Arrangör: Kungliga Svenska Segel Sällskapet
Antal klasser: ORC International och Classic.
Sponsorer: ÅF, Helly Hansen, Volvo Cars m.fl.
Medier: Press och TV. Webb-TV produceras
dagligen.
Omsättning: Ej officiellt
Funktionärer: Cirka 120
Premiärår: 1937
Hemsida: www.ksss.se

TEXTER: PIERRE EKLUND
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Stockholm – en evenemangsstad i världsklass
Oavsett vad du söker i evenemangsväg i sommar finns det i Stockholm.
Musik, kultur och idrott – allt av högsta
kaliber.

Dalsland Kanot Maraton fortsätter att
utvecklas. Runt den populära tävlingen
växer det nu fram en Kanotvecka som
är tänkt att samla hela kanotsverige.

– Stena recycling utvecklar sitt samarbete i år, både
vad gäller sponsringspengar och aktivering. Vårt event
har en hållbarhetsprofil och Stena hjälper oss genom att
köra ut återvinningskärl till depåerna så att sorteringen
kan börja så fort som möjligt, förklarar Crister Blüme.
Text: Pierre Eklund

Arrangör: Camp Dalsland
Antal deltagare: Cirka 700
Medier: Lokal-TV, Lokal
Radio, svensk och internationell press
Omsättning 2013: 1,5 miljoner kronor. Turistekonomisk
omsättning cirka 3,5 miljoner
kronor.
Sponsorer: Swedbank
Fastighetsbyrån, Coop Konsum, Hertz m.fl.
Funktionärer: 300
Premiärår: 2004
Publik 2013: Cirka 5 000
Hemsida: www.kanotmaraton.se

Show och allvar
Förhoppningen är att det även ska bli en landskamp i kajakpolo mellan Sverige och Danmark på torsdagen, som
följs av SM i kajakräddning på fredagen.
– Det är ett flerårigt samarbete med Friluftsfrämjandet
och är både show och allvar. Tanken är att uppmuntra till
mer träning i kajakräddning för att rädda liv i skarpt läge.
På lördagen är det sen dags för Dalsland Kanot Maraton.
Flera av eventets samarbetspartners finns på plats för
att deltaga i en mässa dagarna före Dalsland Kanot Maraton och anordnar företagsevent med sina kunder.

Musikevenemangen duggar tätt och världsartisterna
som kommer till den svenska huvudstaden under sommarhalvåret 2014 är många.
– Det är ett fantastiskt utbud under hela sommaren fram
till september, det finns verkligen något för alla, säger Peter
Lindqvist, vd Stockholm Visitors
Board, som är huvudstadens
marknadsföringsbolag.

Strategiskt arbetssätt
nyckeln
I början av sommaren arrangeras bland annat Elitloppet,
Stockholm Marathon, ÅF Offshore race och Stockholm Fields.
– Senare under sommaren
har vi den prestigefyllda VMdelfinalen i triathlon, Stockholms kulturfestival, We are Stockholm och Pride. Och
tänk då att detta är bara ett axplock av de evenemang
som väntar i huvudstaden. Det ska bli mycket spännande
att se hur detta driver folk till Stockholm i sommar, säger Lindvist.

Hur är intresset för att besöka staden?
– Det går bra för Stockholm nu! Vi ser tydligt på statistiken att det kommer fler besökare till vår huvudstad
varje månad.

Lindqvist fortsätter:
– Eftersom vi kan attrahera olika målgrupper så har
vi under en lång tid och med ett strategiskt arbetssätt,
spridit ut det som drar turism över hela året och har på
så sätt lyckats få hit citybreakresenärer. Detta gör att
det är högintressant för olika företag att vara med på
tåget.

Moderna arenor ett måste
Stockholm Visitors Board har ett
stort nätverk av partners som som
bland annat satsar pengar på att få
publika evenemang till staden. Och
flera stora idrottsmästerskap är
vunna till Stockholm de närmaste
åren: EM i konståkning, VM i Amerikansk fotboll, Eurogames och handbolls-EM är några exempel.
Moderna arenor är ett måste för
att ha chansen att få stora mästerskap och med Friends Arena och
Tele 2 Arena, står Stockholm väl
rustat för framtiden.
– Stockholm behöver ett megaevenemang vartannat eller vart
tredje år, för att positionera sig, säger, Peter Lindqvist.
foto: Sören Andersson/ mediabank.visitstockholm.com

Kanotsverige samlas i
Dalsland 2014
Förra året firade Dalsland
Kanot Maraton tio år och
med 700 startande har
tävlingen, som är hela 55
Dalsland Kanot
kilometer lång, växt till
Maraton
9 augusti, från
en av de största tävlingBaldersnäs
arna i sitt slag. De senaste
Herrgård till
Bengtsfors
åren har arrangören Camp
Dalsland arbetat för att utveckla eventet och skapa en hel Kanotvecka.
– Vi jobbar hela tiden med att få eventet att växa. I år
bjuder vi in hela den svenska kanotsporten och alla dess
grendelar. Det finns många grenar som kajakpolo och kanotslalom. Vårt mål är att samla alla dessa på Kanotveckan, säger tävlingsledare Crister Blüme.

Har du något drömevenemang, som är
realistiskt att få till Stockholm?
– Klart att ett OS … säger han och tänker efter. OS-drömmen lever självklart vidare. Får vi till en gemensam
dialog mellan idrotten och destinationen i god tid innan
ansökan ska vara inne så skulle det vara ett drömevenemang! Ett OS till Stockholm, det vill jag gärna ha ...
Text: Patrik Lagerkvist

Borås värd för SM-veckan
SM-veckan sommar arrangeras i år
i Borås, som 2013 utnämndes till Sveriges främsta breddidrottskommun av
Sport & Affärer.
I hård konkurrens tog Borås 2013 hem priset som
årets främsta breddidrottskommun – ett pris som
SM-veckan
många kommuner rangord30 juni – 6 juli,
nar väldigt högt.
Borås
– Vi känner stor stolthet och använder utmärkelsen i alla sammanhang där vi
diskuterar utveckling. Vi har fler idrottshallar än Stockholms stad och bygger just nu om en inomhusfotbollshall
till en hall som kan nyttjas av funktionshindrade och alla
våra gymnastikföreningar, säger ansvariga kommunalrådet Lena Palmén (S).

Sandwalls plats utmed Viskan i Borås
skyltarna vid infarterna till staden. Dessutom har arrangörerna i samarbete med näringslivet tagit fram ett SMveckanpass i form av ett rabatthäfte till ett 70-tal olika
butiker och nöjesevenemang.
– Intresset är stort hos handlare och vi räknar med
minst 50 000 besökare. Veckan har stora möjligheter
för sport och business om företagen marknadsför sig på
ett smart sätt. Hotellen är fullbelagda, vilket innebär att
även orter runtomkring Borås får fler besökare, berättar
Frida Otterdahl.

SM-veckan växer
I år är Borås värdstad för SM-veckan sommar som fortsätter att växa. Mellan den 30 juni och 6 juli arrangeras
Svenska mästerskap i 40 idrotter, vilket är betydligt fler
än i Halmstad 2013.
– I Halmstad var den turistekonomiska omsättningen
50 miljoner kronor och i och med att antalet idrotter är
fler i Borås så hoppas vi på liknande siffror eller mer, säger Frida Otterdahl, projektledare SM-veckan Borås.
För att locka publik, både i och utanför kommunen,
har Borås marknadsfört eventet med annonser och affischer samt uppmärksammat veckan på de digitala

Text: Pierre Eklund

Borås stad

Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Sara Mustonen i
damernas cykel
kortdistans
under SMveckan 2013,
den gången i
Halmstad.
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Invånare: 105 995
Näringsliv: Största offentliga arbetsgivare är Borås Stad med cirka
9 300 anställda och största privata
arbetsgivare är Ericsson AB med
cirka 1 000 anställda (2010).
Utbildning: Sven Eriksonsgymnasiet har olika idrottsutbildningar.
Kända klubbar: IF Elfsborg, Dalsjöfors GoIF, Borås
Gymnastik och Idrottsförening, Borås Hockey och
Borås Basket.
Idrottskändisar: Johanna Almgren, Fredrik
Johansson, Sebastian Holmén, Marcus Hansson,
Emelie Öhrstig och Peter Häggström.

SM-veckan sommar 2014:
* 40 idrotter
* Bland annat är SM i Bangolf ny idrott.
* SM-veckan är miljömärkt av organisationen
Håll Sverige Rent

Rör på dig i
Stockholm!
I Stockholm finns massor med
möjligheter för alla som vill röra
på sig. Kom till någon av våra
sim- och idrottshallar, idrottsplatser, bollplaner, utegym,
ishallar eller motionsspår.
De finns över hela staden.
stockholm.se/idrott

70 st

konstgräsplaner
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Flera nyheter
på touren

Ny marknadsstrategi för Åhusstrand beach soccer-turnering
Åhusstrand beach soccer-turnering har
förändrat sin strategi när det gäller marknadssidan. Istället för att själva ta hand om
försäljningen av partnerskap anlitar arrangörerna i år två eventbolag i Göteborg.

Årets Swedish Beach
Tour startar i Umeå
där tävlingen i år
Swedish Beach
öppnar upp för 16
Tour
herrlag och 16 dam26 juni–16 aug
lag. På övriga orter
deltar endast 8 lag förutom under SM i Falkenberg där hela 32 lag deltar.
– Oftast är det samma svenska spelare på
touren år efter år, men genom att öka antalet lag i
Umeå kommer fler unga svenska spelare få chansen att matchas direkt mot rutinerat motstånd,
vilket vi tror kommer gynna svensk beachvolley
på sikt, säger Jakob Birgersson, projektledare för
tourens ägare Svenska Volleyevent AB.

Foto: jakob birgersson

Swedish Beach Tour har genomfört
ett par ändringar sedan förra året.
Touren har fått ny samarbetspartner, ny spelort och öppnar upp för
fler lag i premiären.

Arrangör: Svenska
Volleyevent som ägs
av Svenska Volleybollförbundet.
Antal deltagare: 8
dam- och 8 herrlag
under varje event. 16
lag i Umeå.
Medier: Webb-TV, dagstidningar, radio och
regional-TV
Omsättning: 4,8 miljoner kronor (2013)
Sponsorer: GoPro och Mikasa
Funktionärer: Cirka 700
Biljettpris: Gratis
Premiärår: I nuvarande form 2008. Tidigare
Skandiatouren 1991–1998 och Sverigetouren
1999–2005.
Publik: Cirka 60 000 besökare
Spelprogram: Umeå 26-28 juni, Helsingborg 4-6 juli, Falkenberg 29 juli-3 augusti,
Jönköping 8-10 augusti, Halmstad 14-16
augusti

Jönköping ny spelort

partner medan Mikasa återigen är leverantör av
bollar. Vi jobbar nu med att få in en mediepartner
till touren, berättar Jakob Birgersson.

– Vi samarbetar även med Bris som kommer att finnas på
plats under turneringen. Det kommer också dyka upp ett par
kändisar med koppling till fotboll samt kändisar från andra sporter. Vi kommer även att ha Fitness-SM under vår turnering, i
samarbete med Dcore AB, som kommer att ta in runt 700 besökare per dag, säger Bo Thörnberg.

Större bredd i sponsringen
Turneringen har kvar samarbetet med Coca Cola, Posten, Intersport och huvudsponsorn Svenska Spel. Inför 2014 har Beach Soccer Sweden AB lagt ut försäljningen av partnerskap på två eventbolag, Fredag Event och Sponsring och MoreSpace, i Göteborg.
– Eftersom vi är endast två heltidsanställda i bolaget har vi
tidigare tagit in folk som jobbat på provision, men nu har vi valt
att arbeta med proffs. Ett av bolagen jobbar även för Gothia
Cup. Tillsammans har de många företagskunder, och vi valde två
bolag för att få större bredd i sponsringen.
Samarbetet med bolagen har resulterat i nya sponsorer som
Select, Ängelholms glass, Bubs Godis, Pågens, Pärsons, Kavli, Findus samt flera andra sponsorer som ligger under avtalsskrivning.

Ägare: Åhus Beach Soccer club
Antal deltagare: Cirka 8 000
Antal klasser: 29 klasser
Omsättning: Cirka 4 miljoner kronor (2013)
Sponsorer: Kristianstads kommun, Suzuki, Sparbanken
1826, Coca Cola, Svenska Spel m.fl.
Funktionärer: 100 varje dag
Premiärår: 2006
Publik: Cirka 40 000
Hemsida: www.beachsoccersweden.se
Fakta om beach soccer
- Förra året grundade Svenska Fotbollförbundet en kommitté för bara Beach soccer.
- Gruppspelet i inofficiella SM i Beach Soccer spelas i Skellefteå och Böda (Öland). Även slutspelet spelas i Böda.

Foto: daniel modig

Touren har minskat med en spelort i år då Båstadtävlingens lokala arrangör Örkelljunga VK valde att
satsa på deltävlingen i Helsingborg istället. Jönköping presenterar sig dessutom som ny spelort. Staden har de senaste åren sett en explosionsartad
utveckling i antalet utövare och kan på sikt utmana
Umeå om titeln Sveriges beachvolleymecka.
– Vi är glada att Jönköping är en del av touren.
Nästa år är ambitionen att knyta till sig ytterligare
någon ny arrangör och öka antalet spelplatser.
Svenska Volleyevent har gjort klart med två
partners inför årets tour och för samtal med ytterligare två företag.
– GoPro som säljer actionkameror kliver in som

Beach soccer är en global sport
som har expanderat mycket de senaste åren, och totalt finns det nu
över två miljoner utövare i världen.
Åhus Beach
För att ge sporten möjlighet att
Soccer club
28 juni - 6 juli
växa i Sverige testade Beach Soccer
Sweden AB förra året att arrangera en turnering i Helsingborg utöver den årliga turneringen i Åhus.
– I år bestämde vi oss för att koncentrera på Åhus. Den här
turneringen har blivit så stor att alla lag vill åka hit, och därför
är inte intresset tillräckligt stort för att spela på andra orter,
berättar turneringsansvarige Bo Thörnberg.
Redan i början av maj var vissa ungdomsklasser fulla eftersom det inte finns möjlighet att ta in fler än 618 lag.
– Vi har ett visst utrymme att spela på som vi inte får gå
utanför och därför är antalet lag begränsat. För att underlätta uppbyggnaden av infrastruktur samarbetar vi mycket med
beachhandbollen som spelar sin turnering efter oss.

Foto: Jange Design 13
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Sport och affärer på Åhus Beachhandboll Festival
Under 2014 siktar Åhus Beachhandboll
på att utöka upplevelsen för deltagare,
elitlag, besökare samt sponsorer.
– Det här är inte bara en cup, utan
ett evenemang som folk ska längta till,
säger Mats G Jönsson, vd och grundare
av Åhus Beachhandboll.
Det har hänt mycket i handbollssverige sedan pionjären Mats G Jönsson beslöt
Åhus Beachhandsig för att bilda aktieboboll Festival
laget Åhus Beachhandboll
11-21 juli
festival AB 2006.
– Idag drivs till och med landslagen och Elitserien som
bolag, men för åtta år sedan var vi ensamma. Jag fick
oerhört mycket kritik i början för att vi inte drev cupen
helt ideellt, men jag såg fördelar med att bolagisera stora delar av verksamheten, och även förena sport och affärer. Idag är det ingen som reagerar på frågan.
I år siktar Åhus Beachhandboll på att nå 60 000 unika
deltagare och besökare. Cupen är så stor att den inte

bara består av barn- och ungdomsklasser utan även har
en elitklass med framförallt tyska och svenska elitlag. För
att även i fortsättningen kunna attrahera lag från tyska
Bundesliga är arrangörerna tvungna att locka med mer än
bara beachhandboll.
– För att få hit dem måste vi erbjuda träningsmöjligheter och matcher inomhus. Därför har vi nu skapat en elitturnering i Kristianstad Arena, som tar 5 000 åskådare
och ligger knappt två mil från Åhus.

Ökar upplevelsen för alla
Turneringen, som kommer att innehålla elitlagen IFK Kristianstad, Ystads IF, Lugi HF och Bundesligalaget SG Flensburg-Handewitt, spelas den 20 till 21 juli vilket innebär att
hela Åhus Beachhandboll Festival förlängs med två dagar.
– Med en elitturnering ökar vi upplevelsen för alla
besökare i regionen, vilket är positivt för den lokala näringen. I Åhus kommer vi som vanligt erbjuda upplevelser
kring beachhandbollen där ungdomar, landslagsstjärnor
och näringsliv möts i ett stort och folkligt evenemang.
I år tar Intersport en större roll och blir titelsponsor
till en av barn- och ungdomsklasserna. Den nye partnern

Hummel blir också titelsponsor samt officiell leverantör
av Åhus Beachhandbolls merchandise.
– Tidigare har vi köpt cupens kläder från Asien, men
genom att koppla vår klädförsäljning till Hummel stärker
vi kvalitén och på sikt vårt varumärke, förklarar Mats G
Jönsson.

Opel ny huvudsponsor
Det stora familjeevenemanget har dessutom inlett ett
samarbete med Opel som blir en av turneringens huvudsponsorer.
Bilföretaget kommer att aktivera sig på plats och anordna en tävling där festivalbesökarna kan vinna en Opel
Adam och andra priser.
– Vi har under senare år jobbat aktivt med event med
väldigt positivt resultat, framförallt när det gäller varumärkesupplevelsen. Vårt samarbete med Åhus Beachhandboll Festival är en del i vårt arbete att stärka varumärket i Sverige, men framförallt Opels position i Skåne,
säger Pia Brunn, kommunikationschef Opel Sverige.
TextER: Pierre Eklund

Antal deltagare: Cirka 1 100 lag med 10 000
deltagare
Medier: Egen webb-tv-kanal, TV4 Sport, Tidningskoncernen Skånemedia och Kvällsposten.
Omsättning: Cirka 16 miljoner kronor (2013).
Turistomsättning 60 miljoner kronor.
Större sponsorer: ICA, Teleffekt, Intersport,
Opel, Kiviks Musteri, Sparbanken Skåne och Martin
Cervera.
Funktionärer: Cirka 300 samt cirka 300 föräldrar
från handbollsklubben i Åhus.
Premiärår: 1997
Publik: Cirka 60 000 unika besökare inklusive
deltagare
Hemsida: www.beachhandboll.com
Spelprogram: 11 juli-19 juli Åhus Beachhandboll
Festival, Elitklassen i Åhus Beachhandboll 18-19 juli
och Elitmatcher i Kristianstad Arena 20-21 juli
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sport & affärer
ordföranden har
ordet

Triathlon fortsätter att växa

STCC-serien startade i början av maj
med nya unga förare, nya sponsorer
och en satsning på rallycross.
– För första gången på 15 år har vi
dessutom en kvinnlig förare vilket är
väldigt roligt, säger Bob Huzell, vd
för STCC.

Intresset för triathlon fortsätter att växa.
Snabbt. I sommar arrangeras två stora
tävlingar i Sverige, VM-deltävlingen och
motionsloppet Vattenfall World Triathlon
Stockholm och Ironman Sweden i Kalmar.

Flera nyheter i STCC
Inför förra året togs ett beslut att köra Elitserien i Racing
enligt tidigare TTA-reglementet till och med 2015. Årets
stora nyhet är den omvända startordningen.
– Det blir mer spännande för publiken. De tio bäst
kvalificerade i kval 1 startar i omvänd startordning. Den
som kommer tia startar som nummer ett och tvärtom.
För att göra det rättvist för förarna får de fulla poäng
även i kvalet. Dessutom har vi genomfört ett generationsskifte bland förarna. Fyra juniorer har tillkommit.
STCC behåller sina stora sponsorer - Semcon, Yokohama, Veidec och Ljungby Maskin och har startat
ett samarbete med PEMA.

– PEMA tillhandahåller lastbilar och trailers. Utöver sitt engagemang på Solvalla har dessutom PEAB
växlat upp sitt samarbete. För motorsporten är TV
viktigt och förutom direktsändning i SVT Play har vi
fått ett magasin på SVT på lördagar mellan 18 och 19,
vilket är en jättebra tid, förklarar Bob Huzell.
text: Pierre Eklund

Ägare: STCC
AB, huvudägare
Rickard Pålsson
Antal deltagare: Cirka 40 team fördelat på 7 olika klasser.
STCC har 6 team och 13 bilar.
Mediesamarbeten: SVT, Expressen, Teknikens
Värld, STCC magasin.
Omsättning: Cirka 26 miljoner kronor (2013)
för STCC AB.
Sponsorer: Semcon, Yokohama, Veidec, Ljungby Maskin, Pema, PEAB och Volkswagen.
Premiärår: 1996
Publik: I snitt 10 000 åskådare per tävling
Hemsida: www.stcc.se samt www.rallyx.se
Program: Ring Knutstorp 9-10 maj, Team
Westom Arvika 29 maj enbart RallyX, Göteborg
6-7 juni, Strängnäs 26 juni enbart RallyX, Falkenberg 11-12 juli, Ring Knutstorp 22-23 augusti.

– Vår förhoppning och tro är att
vi ska sälja ut tävlingen och ha
4 000 deltagare, säger Petter Ericson Hållén, pressansvarig VatVattenfall
tenfall World Triathlon Stockholm.
World Triathlon
Stockholm
Det är jättekul! Förra året hade vi
23-24 augusti
3 600 deltagare och i år märker vi
Ironman Sweden
ett större tryck.
16 augusti, kalmar
– Det är också kul att många
fler kvinnor har hittat till sporten och anmält sig.
Han nämner hälsotrenden, Lisa Nordéns OS-silver i London
och att SVT sänder flera VM-deltävlingar som förklaringar till
det ökande intresset.
– Sedan är triathlon en väldigt varierande och rolig idrott
i och med de olika momenten. Att simma, cykla och springa
blir en ny spännande utmaning, säger Ericson Hållén.
Vattenfall har förlängt avtalet som titelsponsor och flera
nya samarbetspartners har tillkommit. Triathlon lockar näringslivet och kring banan kommer företagen att märkas.
– Aktiviteter kring banan har varit i fokus hos våra partners. En nyhet är Garmin Power Zone som blir en stämningshöjare. Och Vattenfall kommer att ha tävlingar riktat mot publiken och deltagarna Petter Ericson Hållén.
– Det kommer att vara ännu mer färg och krydda kring tävlingen i år.

Var följer man tävlingen bäst?
– Slottsbacken är den absolut häftigaste platsen. Kajen vid starten för elitloppen är också bra.

Den 16 augusti avgörs Ironman Sweden
i Kalmar. Tävlingsledningen är säker på succé och intresset från
näringslivet är stort.
– Fler och fler inser
genomslagskraften i
Ironman. Vi är speciellt
Jodie Swallow segrade
nöjda med att vi har så
i damklassen i Ironman
Kalmar 2013.
stora varumärken som
Powerbar, Active och
Mercedes-Benz med oss, säger tävlingsledaren Tobias Borger.
foto: Karl Nilsson

Under premiärhelgen i
Knutstorp fick publiken
för första gången stifta
bekantskap med den
STCC
9 maj – 20 september nya rallycross-serien,
RallyX, som STCC har
infört 2014. Rallycross är en blandning av banracing,
som STCC, och rally som körs på vanliga vägar.
– Rallycross är en arenasport med kortare banor än i
racing. Det är den snabbast växande motorsporten i världen och det känns helt rätt att ta in den. Nu finns det ett
världsmästerskap i rallycross och vår ambition är att producera svenska världsstjärnor till framtida VM.

foto: daniel Ahlgren

Föryngring och utveckling i STCC

13
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Några nyheter 2014?
– Vi jobbar först och främst att ge deltagarna en ännu bättre
upplevelse av tävlingen och av Kalmar. Vi kommer presentera en ny simning och deltagarna kommer också att få
springa fyra gånger genom centrala delar av Kalmar istället för tre. Det är förändringar som vi tror kommer gillas av
både publik och tävlande.
Och Tobias Borger lovar att den som besöker Kalmar under tävlingen inte kommer att bli besviken.
– Stämningen kan inte beskrivas utan måste upplevas på
Stortorget i Kalmar. Att vinna är att fullfölja och publiken är
hängiven från vinnarna till siste deltagare i mål, säger han.
Text: Patrik Lagerkvist

Anmälda: tror och
hoppas på 4 000
Anmälda: cirka 4 000, inkl
förtävlingen Kalmar Mini Tri.
Åskådare: cirka 50 000

Välkommen till

BORÅS

Den 30 juni till den 6 juli är Borås Sveriges absoluta
idrottscentrum när svenska mästerskap i 41
idrotter avgörs i staden. Massor av svenska mästare
bjuder på massor av avgörande ögonblick. Dela dem
med oss på Sveriges häftigaste idrottsfest.
Läs mer på smveckan.se.

Avgörandets ögonblick
SM-veckans huvudsponsorer

Partners

SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) i samarbete med
berörda specialidrottsförbund (SF) och Borås. Sveriges Television (SVT)
är sändande bolag.

ANNONS 				
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hästsport

Tessies sommar går i hästens tecken

Sommarkväll på Jägersro

Över hela linjen handlar det i år om nya
grepp för att locka publiken. Jägersro är
inget undantag, nu blir Svenskt Derby en
härlig sommarkväll på banan med Newmarket Nights som förebild. Första start
runt fem-halv sex, innan dess kan man se
V75 från Halmstad på storbildsskärm.
Jägersro har V65 och kvällens storlopp är
givetvis 3-åringarnas uppgörelse i Svenskt
Derby. De 15 bästa 3-åringarna slåss om
äran och 1,5 miljon i prispengar. Efter kvällens löpningar fortsätter showen med fest
på innerplan, med gruppen Alcazar. Här
finns restaurangtält och barer, enligt brittisk modell.
Svenskt Derby 2014 ser, så här långt ut,
att bli en öppen affär. Till favoriterna hör
Borgen och Free Dispatch, som tränas av
Fransisco Castro. Kolla in även Eye In The
Sky. Derbyspecialisten Fredrik Johansson
kommer dock inte till start. Efter 14 derbysegrar i fyra länder, vilket gör honom till
Sveriges absolut mest framgångsrika jockey,
har han nu lagt stövlarna på hyllan.
Falsterbo – Större, bättre och vassare

Falsterbo Horse Shows motto är lika mycket horse som show. Men årets upplaga kom-

från tävlingsplatsen kan du njuta av Falsterbos härliga sandstränder och ta dig ett svalkande dopp.
Malmö City Horse Show är tillbaka

Efter succén med Europamästerskapet i
fälttävlan, är Malmö City Horse Show tillbaka på Ribersborg i Malmö. Platsen är
oslagbar: Ribbans gröna gäst, Öresunds
blåa vatten, bron till Danmark i fonden
och Malmös eget landmärke Turning Torso.
Fredag 25 juli är starten på tio tävlingsdagar. Först tre dagar nationell hoppning,
följt av två dagar internationell dressyr för
young riders. Torsdag 31 juli inleds fälttävlan med FEI Nations Cup med tre klasser.
Terräng går lördag 2 augusti.

Foto: falsterbo horse show

Skåne är sommarens självklara semestermål för alla som gillar hästar. Så
lyder Tessies stalltips. 5 juli avgörs
Svensk Galoppderby på Jägersro som
för första gången blir en helkväll.
Samma dag börjar nio dagars hästfest i
Falsterbo. Juli avslutas med Malmö City
Horse Show på Ribersborg. Tio dagar
med dressyr, hoppning och tre klasser internationell fälttävlan med FEI
Nations Cup.

Gratis entré

Ett av Tessies stalltips i sommar är Falsterbo Horse Show

mer att bli större, bättre och vassare, utlovar
show director Jan-Olof Wannius.
Falsterbo börjar lördagen den 5 juli med
Open House, dvs gratis entré. Mässan är
öppen hela dagen och så är det hoppning
på dressyrarenan, med bland annat första
omgången i Krafft The Tour of Amateurs.
Sedan rullar det på i nio fullmatade dagar.
Ny bana

Falsterbo har utökat med en helt ny bana
i år. Här blir det hundutställning, tornérspel, lusitanoshow, clinic med islandshästar
och så körning för första gången i Falsterbo.
Gräddan av Sveriges 5- och 6-åringar
gör upp i Folksam Scandinavian Open, första kvalen börjar redan på måndagen. Den
internationella eliten intar Falsterbo från
torsdag. Åtta lag kommer till start i Furusiyya FEI Nations Cup som också ingår i
Superligan. Svenska hopplaget möter Eng-

land, Holland, Schweiz, Spanien, Tyskland,
Ukraina och USA. World Dressage Masters
garanterar en högklassig dressyr. Küren avgörs sista söndagen.
Praktiska tips

På www.falsterbohorseshow.se hittar du
matnyttig info. Där finns hela tidsprogrammet, och du kan även leta logi och få tips
på restauranger. Många hyr ut sin villa under Falsterboveckan, och att bo i Falsterbo
eller Skanör ger en extra bonus till semesterveckan. Annars finns hotell i Trelleborg
och Malmö eller campingplatser, välj det
som passar dig.
På hästshowen finns alla typer av matserveringar från glass, korv och hamburgare till lyxrestaurang med kristallkronor. På
kvällarna öppnar VIP-tältet vid hoppbanan
– häng i baren, ät middag eller skaka loss på
discot. Och bara några minuters promenad

Malmö Stad bjuder på gratis entré. Morgondagens stjärnor finns också på plats.
Ponnyryttarna gör upp i populära serietävlingen Sugar Cup som startades av Pernilla Linder Velander och Ted Velander. Sugar
Cup har vuxit med raketfart, i år kvalar de
40 bästa ekipagen till finalen på Ribersborg.
Notera i almanackan inför nästa år: Nationaldagsgaloppen på Gärdet är ett måste, en riktig folkfest på Gärdet i Stockholm, datum 6 juni. Veckan efter avgörs
traditionsenligt Svenskt Grand National på
Strömsholm. Banan slingrar sig runt klassiska Österängen på
Strömsholm, medtag med fördel picknickkorg.

Text:
Tessie Sjöstedt

Sommartrav –
en nära
hästenupplevelse
Sommaren är travsportens höjdpunkt med ett koppel
av storlopp. ATG kör vidare med konceptet Sommartravet som visar upp travsporten med semesterinramning. Sommarupplevelsen på temat trav förlängs
genom att Kulturkalaset i Göteborg för första gången
får ett travsportsinslag av högsta rang när Sveriges
kuskelit gör upp i Citytravet den 14 augusti.
Sommartrav går långt tillbaka, till tiden innan ATG bildades, 1974. Från mitten
av 1800-talet har folk på landsbygden arrangerat travtävlingar sommartid.
Redan 1882 bildades det första sällskapet: ”Wermlands Trafvaresällskap” i Arvika. Idag är konceptet Sommartravet ett
sätt att polera den publika och spelmässiga diamanten V75 –
travsportens elitserie för två- och fyrbenta. I år körs det för
femte gången.
När den kringresande sommarturnén gör stopp, dressas
travbanorna i grönt och publiken uppmuntras att klä sig i
samma färg. Greppet att göra ett helhetskoncept av sommartävlingarna har medfört en positiv publikspiral. Det handlar
om att komma nära sporten och stjärnorna.
– Travet är en folkrörelse och det bevisas under Sommartravet, som är en
folkfest för hela familjen. Under Sommartravets nedslag har vi i snitt 11 000
besökare per tävlingsdag. I år vill vi fokusera på en hästnära upplevelse för
publiken och framför allt barnfamiljer tycker det är roligt att komma nära hästarna. Tillsammans med Svensk Travsport kommer vi att åka runt och visa upp
hur en travdag ser ut från start till mål. Vi kommer finnas på plats för att förstärka upplevelsen för våra ATG-kunder, säger Maria Guggenberger, ansvarig
för event på ATG.
Inom ramen för Sommartravet gör ATG även en pastisch på sommarinsti-

Tävlingsdatum
Sommartravet: Halmstad 5 juli, Årjäng
12 juli, Axevalla 19-20 juli, Bollnäs 26 juli,
Jägersro 29 juli, Rättvik 2 augusti
Citytravet: Göteborg 14 augusti

tutionen ”Sommar i P1”. Inför varje omgång talar en travprofil ut i ”Sommartravpratarna” och avsnitten släpps på spelbolagets webbsidor och som podcast via Itunes.
En nyhet för sommaren, är att ATG genomför Citytravet den 14 augusti, i
samarbete med Åbytravet och arrangörsbolaget Sport & Evenemang.
– Alla har inte möjlighet att åka till en travbana under sommaren, så i år för
första gången i Göteborg, tar vi travet in till innerstaden under Kulturkalaset,
säger Maria Guggenberger.
Tävlingsformen går ut på att åtta ekipage gör upp på en specialbana längs
Södra Allén, med start vid Avenyn och målgång vid klassiska restaurangen

Trädgår’n. Flera av landets namnkunnigaste kuskar gör upp i en prestigekamp,
däribland nyblivna Elitloppsvinnaren Björn Goop.
– Det här blir en unik möjlighet för allmänheten att få uppleva Sveriges
bästa kuskar på nära håll, i travdueller, mitt i stan, gratis för alla, säger Daniel
Berg Stocks, projektansvarig vid Sport & Evenemang, som har som specialitet
att ta sporter till publiken.
ATG gör årligen ett överskott på 1,6 miljarder kronor som går tillbaka till
hästsporten.
text: JOHAN THORÉN
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Galoppevenemang
med kungliga
traditioner
Hästkapplöpningar på Ladugårdsgärdet –
dagens Gärdet – är ursprunget till dagens
svenska galoppsport.
Den 7 juni 1831, i
närvaro av kung
Karl XIV Johan,
inleddes en
nationaldagsgaloppen
tradition, som
6 juni, gärdet
pågick i nästan
100 år. Kapplöpningarna var stora sociala
evenemang och för Stockholms noblesse
var kapplöpningarna ett måste. Svensk Galopp väckte förra året en mångårig tradition till liv och hoppas att kapplöpningarna på Gärdet i en modernare tappning, ska bli en viktig del i vårt Nationaldagsfirande.
I år blev tävlingarna på nytt en succé där folk kunde beskåda eller
delta i hattävlingar, barnaktiviteter, uppvisningar, artistframträdanden och sist men inte minst – själva kapplöpningarna.

15

Foto: Stefan Olsson/Svensk Galopp

sport & affärer

Svenskalag.se vill gå i bräschen
När Robert Larsén 2006 grundade Svenskalag.se var
det på ideell basis men med en hög ambition – ”att bli
störst i Sverige”.
– Vi närmar oss målet för varje dag som går, säger
han.

ten i grund och botten är gratis och finansierad av annonsörer måste vi nå ut
till många besökare.
Våra första år var detta svårt så klart och det är många ideella timmar som
gjort vår resa möjlig. Idag når vi ut till över 320 000 unika besökare i veckan,
vilket gör oss till Sveriges tredje största sportsajt.

aktiv webbplats ökar ju möjligheterna till större
sponsorintäkter. Dessutom får föreningen en
naturlig samlingsplats som knyter ihop en förenings alla hörn, från knattar upp till seniorverksamhet.

Inledningsvis var Svenskalag.se avsett för idrottslag, en hemsida där man
kunde presentera sitt lag med nyheter, spelarprofiler, matchreferat och bilder. Idag har man initierat ett fullskaligt system för hela föreningen med
hemsida, närvaro-hantering, medlemsregister
och faktureringstjänst.
– För föreningar som har lag lite högre upp i
seriesystemet kan man även koppla på försäljning
av matchbiljetter eller livesända matcher.
Det har varit en lång resa men det finns fortfarande mycket att jobba vidare på. Varje dag får vi in tips från våra föreningar och det är just de som styr
vår utveckling, säger Robert Larsén, grundare och vd.
Idag har Svenskalag.se strax över 10 400 aktiva lag- och klubbsidor. Dessa
är kopplade till drygt 2 000 olika idrottsföreningar i 50 olika sporter.
– Antalet lag och föreningar är avgörande för oss. Med tanke på att tjäns-

Varför vill lag och klubbar synas hos just er?

Hur kommer marknaden för idrott
på nätet förändras de närmaste
åren?

– Vi får höra att vår tjänst ser modern, ren och snygg ut. Alla besökare – medlemmar, ledare, föräldrar och supporters – hittar lätt på hemsidan och det lägger vi stor vikt i. Men viktigast är ändå användarvänligheten. Vi måste komma ihåg att det är ideellt
arbetande idrottsledare som sköter den mesta
uppdateringen på hemsidan. Allt från nyheter, mejlutskick, kallelser och närvarorapportering. Det
måste vara enkelt att sköta all administration som tillkommer när man beslutar
sig för att leda ett idrottslag.

Vad ”tjänar” idrotten på att ligga på nätet?
– Tid! Tack vare system som vårt kan idrottsledare lägga mer tid på idrott istället för massa telefonsamtal och tråkig administration. Och med en attraktiv och
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– För tio år sedan var det väldigt få föreningar
som ens hade en hemsida. Idag ser det helt
Robert Larsén
annorlunda ut. Uppdateringen sköts av inte
bara av kansliet utan även av ledare, föräldrar och i många fall, de aktiva själva. Och de gör det både via dator, mobil
och surfplatta. Jag tror att föreningar kommer bli mer och mer medvetna om
vilka möjligheter som finns och hur mycket tid och pengar det finns att tjäna
med en välutvecklad webbplats.
text: Henrik Lenngren

Fotnot: I Sport & Affärers februarinummer uppmärksammade vi några av
Svenskalag.se:s konkurrenter i branschen.
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ungdomsevenemang

Handboll
ute är inne

Samarbetet mellan arrangörerna Skånemejerier och MAI sträcker sig tillbaka
till 2002, då Kalvinknatet anordnades för första gången. Syftet var att uppmana barn att röra på sig på ett lekfullt sätt.
Tolv år senare arrangeras tävlingen på 18 orter i södra Sverige och Stockholm och genomförs i samarbete med MAI och lokala friidrottsklubbar.
Skånemejerier finns på plats vid målgången och serverar chokladmjölk.
Kalvin är med vid både uppvärmning och prisutdelning.
– Kalvin är en av Skånemejeriers viktigaste medarbetare. Syftet med varumärket Kalvin är att främja barnens mjölkkonsumtion och indirekt stärka
varumärket Skånemejerier, säger Marie Tiljander, brand manager på Skånemejerier.
Enligt henne är Skånemejeriers symbol, som fyller 16 i år, ”en glad symbol
för god hälsa och livslust”.
– Han är mycket känd bland barn, föräldrar och pedagoger i södra Sverige
och de vet att Skånemejerier är företaget bakom. Kännedomen om Kalvin hos
barnfamiljer och hos pedagoger är mycket hög.
Ifjol var det 20 000 barn som sprang Kalvinknatet, i år förväntas en ökning
till cirka 22 000.
– Med tanke på att det är en familjefest så når vi hela familjen, totalt omkring 60 000 personer med budskapet, säger Marie Tiljander.

Hur skulle du beskriva affärsnyttan?
– Affärsnyttan är att öka kännedomen om Skånemejerier och Kalvin. ”Kalvins hälsocirkel” ligger till grund för all kommunikation kring Kalvin. Och med
denna vill vi påminna barnen och alla vuxna runt barnen om hur viktigt det är
med en balans av bra kost, rörelse, sömn och härliga sinnesupplevelser.
Kalvinknatet
4 maj-4 juni på
18 orter i södra
Sverige samt
Stockholm

Deltagare: Cirka 22 000.
Omsättning: Ingen uppgift.
Arrangörer: Skånemejerier
och MAI tillsammans med lokala
idrottsklubbar.

Sponsorer: Swedbank, Bravida,
Puma, NCC, Sysav, Otto Magnusson, Exakta, Bong, Holmbergs,
Stenmark & Co.
Hemsida: www.kalvinknatet.se

SEB för svensk
tennis framåt
Kalle Anka Cup tillhör det förflutna.
Trots hårdnande konkurrens har
SEB Next Generation etablerat
sig på tennisplanerna – och lockar
fortfarande Sveriges juniorelit till
Båstad.
2012 förlängdes avtalet mellan Svenska
Tennisförbundet och SEB. Då valde man gemensamt att knyta ihop sin ungdomssatsning
inom SEB Next Generation – den största ungdomssatsningen som gjorts inom svensk tennis
och den som har störst bredd. Varje år deltar omkring 1 500 spelare i åldrarna 10-15 år i tennisläger över hela landet.
Och SEB Next Generation Cup, tidigare känt
som Kalle Anka Cup, är Sveriges största juniortävling och lockar varje år runt 8 000 spelare.
Tennis som idrott passar SEB:s varumärke.
– Next Generation Cup har varit en naturlig del
av vår sponsring av tennis och vår satsning på
ungdomar. Det är en av Sveriges största ungdoms-

Eken Cup
14-17 juni i Stockholm

Deltagare: Cirka 500 lag.
Omsättning: Ingen uppgift.
Arrangörer: HK Cliff, AIK och G/T Söder.
Sponsorer: Triumfglass, Gudruns, Kleins Kitchen,
Sportsgear, Gogrilla, Itrim.
Samarbetspartners: Tallink Silja, Best Western,
SISU, Stockholm stad, Sporrong idrottspriser.
Hemsida: www.ekencup.se

tävlingar
med final i
Båstad, så det är ett
positivt sammanhang att bidra till och
synas i, säger sponsringschefen Maria
Pellborn.
– Båstad är en viktig arena för svensk tennis
och en väl utnyttjad mötesplats för näringslivet
på plats. Det skapar också naturliga mötesplatser
och kan kombineras med andra aktiviteter tillsammans med kunder.
Enligt Maria Pellborn jobbar SEB aktivt med
utvärdering av sina sponsorskap utifrån associationsvärden, exponering, närvaro och affärer.
– Framförallt ger SEB Next Generation-satsningen oss exponering och lokal närvaro, säger
hon.

Maxgräns öppnar upp för nya campstäder
I sommar har Stadium Sports Camp en maxbeläggning
på 7 400 platser. Möjligheterna att växa ytterligare
saknas i dagsläget.
– För oss ligger utmaningen i att kolla var vi kan ta
vägen och utvecklas i övriga Sverige, med en produkt
som vi är oerhört stolta över, säger nye campgeneralen Marcus Grapne.
En annan stimulerande och ständigt pågående uppgift är att utveckla evenemangsapparaten.
– Det är en utmaning att möta ungdomar 2014 i deras miljö, men vi vill på
samma sätt undvika att bli en digitaliserad värld under sommarlovet, säger
Marcus Grapne.
Av fjolårets satsningar kan han konstatera att lanseringen av en egen Stadium Sports Camp-tv-kanal med livesändningar och inspelade inslag föll väl ut.
– Responsen var väldigt positiv både på plats på området, där inslag rul�lade, men även efteråt på vår YouTube-kanal. Vi hoppas att vi i år kan utveckla

att stödja ungdomsidrotten”.
– Vi får dessutom ut varumärket ganska brett
på funktionärskläder, vippor, banderoller och vid
korvstationerna. Vi känner att det Eken Cup står
för och det de jobbar för stämmer överens med
Gudruns värderingar. Det känns helt rätt att synas
med vårt varumärke tillsammans med dem.

kanalen på plats men även för föräldrarna på hemmaplan, så att de får en förståelse för vad som händer under veckan.
Under årets upplaga kommer SPC tillsammans med produktionsbolaget
RoadRunner göra en tv-produktion med lägret.
– Dessutom kommer vi sätta upp en artificiell skidbacke i Activity Town
samt införa konståkning som ny huvudsport på lägret. Vid sidan av huvudidrotterna återfinns ett par prova på-sporter, denna gång är lacrosse och parkour nya inslag, berättar Marcus Grapne.
E.ON har i många år varit sponsor på Sveriges största läger. Denna sommar
utgör inget undantag.
– Vi når ut till många barn och ungdomar samtidigt. Vi ser det som ett långsiktigt arbete att få dem att få kunskap om energiområdet, samt förstå och
värna om våra tillgångar. I det långa loppet hoppas vi även få den sekundära
målgruppen – hela familjen – att förstå att vi är ett företag som bryr oss om,
är ansvarstagande och förvaltar våra energitillgångar med balans, här och nu
men även i framtiden, säger E.ON:s sponsorchef Christina Thörnvall.

Foto: bengt helmersson

Fler orter och fler deltagare. Kalvinknatet fortsätter
att växa med löparboomen. Bakom tävlingen står en
välkänd medarbetare på Skånemejerier.
– Med varumärket Kalvin vill vi främja barnens
mjölkkonsumtion och indirekt stärka vårt varumärke,
säger Marie Tiljander.

Trots 38 år i backspegeln har Eken Cup varit förskonad från inställda matcher. Inte ens ihållande
regn och fem plusgrader har stoppat arrangörsstaben.
En arrangörsstab som för övrigt tar stort ansvar för breddidrotten. Styrelsen har tagit beslut
att FN:s barnkonvention ska ligga som en värdegrund, vilket betyder att man som arrangör ska
förhålla sig efter den.
– Givetvis är handbollen viktig med kampen,
svetten och att barn och ungdomar vill mäta sig
med andra. Men det får aldrig vara på bekostnad
av att kränka eller de regler som finns i övriga
samhället. Detta är något jag som sportchef kommunicerar ut till ledare och spelare inte bara under själva turneringen utan 365 dagar om året,
säger Magnus Birath.

Flera företag har fått upp ögonen för Eken Cup,
somliga som sponsorer, andra som samarbetspartners. Stockholmsbaserade Gudruns chark återfinns i alla korvtält ute på fältet. Företaget levererar även smörgåspålägg, kött och chark till Kleins
Kitchen, som i sin tur tillagar och serverar all mat
under turneringen.
Enligt Andreas Ögren på Gudruns är det ”viktigt

ILLUSTRATION: ANTTI METSARANTA/SHUTTERSTOCK.COM

Skånemejerier
når familjen med
Kalvinknatet

Att arrangera en utomhusturnering i handboll innebär en uppenbar
utmaning – att stå pall mot olika
typer av blöta väderlekar.
– Bara fyra av våra 50 planer
spelas på konstgräs, så torrt väder
är viktigt. 2016 ska Gubbängsfältet vara ombyggt med ytterligare
konstgräs och ett spelfält som har
bättre dränering, berättar sportchefen Magnus Birath.

SEB Next
Generation
Cup
finalspel 23-27
juni i Båstad

Deltagare: 96
(någonstans mellan 5 000-8 000
totalt).
Sponsorer: SEB,
Tretorn, Båstad kommun, Region Skåne.
Omsättning: Ingen uppgift.
Hemsida: www.sebnextgeneration.se

Hon menar att
idrotten ligger
företaget varmt
om hjärtat.
– Vårt fokus
ligger på att se
till att alla barnen har enkel
och god tillgång
till dricksvatten,
som är en av förutsättningarna för att kunna idrotta en hel dag, och att de lär sig mer om energi. Vi värnar också lite extra om simning och om vikten av att kunna simma.
Stadium Sports Camp är en plats där idrotten frodas, förbrödrar – och i vissa fall tänder förälskelsens lågor. Förra året bildades ett kärlekspar där killen
i fråga bodde i Luleå och tjejen i Ystad.
– Deras avsked på lördagen efter avslutningsceremonin tog lång tid. Det
slutade med att ”svärföräldrarna” fick beställa pizza och äta vid en av familjernas husbil, berättar Marcus Grapne med ett leende.
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Ökat intresse
för lägerveckor
Världsungdomsspelen
27-29 juni i
Göteborg

Deltagare: Cirka
360 lag.
Omsättning: 1,5
Mkr.
Arrangör:
Örgryte IS.
Sponsorer och samarbetspartners: Intersport, Asics, Scandic.
Hemsida: www.vuspelen.se

Världsungdomsspelen satsar
internationellt
Det är inte bara Nordens största
arenatävling i friidrott – enligt
tävlingsledaren Per Crona är
Världsungdomsspelen även svensk
friidrotts stora mötesplats.
– Det är tävlingen som ingen vill
missa, säger han.
Christian Olsson, systrarna Kallur, Stefan Holm och
Irene Eklund är bara några av alla friidrottare som
genom åren deltagit i Världsungdomsspelen. Till
spelen i Göteborg är inte bara etablerade stjärnor
välkomna utan också spirande talanger.
– Vi vill ge alla chansen att vara med, det ska inte
bara vara en elittävling. Det kräver fler funktionärer
och ett mycket högre tempo än någon annan tävling,
säger Per Crona.

Vad har ni för intressanta satsningar
på gång i sommar?
– Grundkonceptet är detsamma, men tävlingen antar
en allt mer internationell prägel. Den procentuella
andelen utländska deltagare stiger år från år, 2013
passerade vi 40 procent och det är bara en tidsfråga
innan vi når 50 procent.

På vilket sätt är ni nytänkande?
– Vi vill skruva upp tempot i friidrotten och göra en
bättre presentation för publiken. Friidrott kan vara
svårt att följa då det är ett multiskeende. I vårt fall
pågår upp till elva grenar samtidigt och då krävs det
något alldeles extra för att hålla publiken informerad.

Hur viktig är turneringen i sig för
friidrottens återväxt i Göteborg och
Sverige?
– För väldigt många är just den här resan sommarens höjdpunkt, något som ger inspiration under vintermånaderna. Tävlingen är unik så till vida att föreningarna kan ta med alla sina aktiva, såväl elit som
bredd i alla åldrar, från tolv år och uppåt.

Stadium Sports Camp
22 juni-19 juli i Norrköping

Deltagare: Cirka 6 700.
Omsättning: Stadium Sports Camp är ett icke
vinstdrivande bolag, allt eventuellt överskott
går direkt tillbaka till föreningslivet. Ifjol
delades 4,7 miljoner ut till de 14 föreningar som
var med.
Initiativtagare: Stadium AB och Norrköpings
kommun.
Huvudsponsorer: Swedbank, Eon, Posten och
Samsung
Hemsida: www.stadiumsportscamp.se
Kuriosa: Stadium Sports Camp arrangeras
även i Finland, läs mer på www.stadiumsportscamp.fi
textER: Henrik lenngren

Ett seriöst och roligt läger för ungdomar som vill utvecklas inom sin
idrott – samtidigt som de lär känna
nya kompisar inom olika idrotter från
olika platser runt om i landet. Med
den devisen lockar Sweden Sport
Academy drygt tusen deltagare till
sina lägerveckor i Järfälla, Helsingborg, Falköping och Kinna.
– Vi vill stå för professionella idrottsläger, där deltagarens individuella utveckling är fokus samtidigt
som alla är välkomna, oavsett idrottslig nivå, säger
projektledaren Maria Ejderstedt.
Lägret startades sommaren 2004 i Sandared utanför Borås, med ett fåtal idrotter. Sedan dess har
Sweden Sport Academy, som arrangeras av Svenska
Idrottsfrämjandet, expanderat från år till år. Idag
marknadsför man sig som ”sommarens bästa idrottsläger”.
– Vi ser generellt ett ökat intresse att åka på läger
under sommaren, och vi märker inte av konkurrensen
från andra lägerarrangörer så mycket. Vårt upplägg är
lite annorlunda med mycket fokus på idrotten och allt
runt omkring som påverkar idrottarens prestation,
säger Maria Ejderstedt. Och fortsätter:

– Vi har exempelvis föreläsningar inom kost, mental träning och idrottsskador. Varje deltagare får också både en muntlig och skriftlig tränarrapport av sin
tränare för att kunna utvecklas vidare på hemmaplan.
Den forna fotbollsmålvakten Thomas Ravelli och
det före detta handbollsproffset Magnus Wislander
är två välkända profiler som är med under lägerveckorna.
– De kan med hjälp av egna erfarenheter förmedla
vad som krävs för att utvecklas och ta sig till toppen,
säger Maria Ejderstedt.

Sweden Sport Academy
vecka 26: Järfälla, Helsingborg
och Falköping, vecka 27: Järfälla.
Vecka 31: Järfälla och Kinna

Deltagare: Cirka 1 000 deltagare.
Omsättning: Cirka 3 Mkr.
Arrangör: Svenska Idrottsfrämjandet.
Hemsida: www.swedensportacademy.com

En manifestation
för ungdomsidrotten
Ingen annan plats i världen samlar
lika många handbollsspelande ungdomar på en och samma plats. Att
Partille Cup slår rekord på sommaren
är ett av årstidens tydligaste kännetecken.
I sommar kommer talangfulla handbollslirare från Nepal, Kosovo och Colombia till Göteborg. Attraktionskraften att få vara med i världens största handbollsturnering är stor på många håll och kanter.
Ifjol anlände en delegation från Bangladesh, ett
40-tal personer som reste utomlands för första
gången.
– Kunskapen om Sverige och livet i norr var inte
så stor. När de frågade guiden som visade dem runt i
Göteborg undrade de var alla renarna var. När guiden
skojade att isbjörnarna har ätit upp alla renarna så
var det några som oroligt undrade om isbjörnar äter
människor också. Det tog visst en stund att lugna ner
besökarna och försäkra dem om att varken renar eller
björnar vandrar fritt på Göteborgs gator, säger Fredrik Andersson.
Han är generalsekreterare för Partille Cup, som i år
slår nytt världsrekord i antal lag och deltagare.
– Hela staden kommer under en vecka andas och
leva handboll med över 20 000 deltagare från 50 nationer.
Flera förändringar väntar under årets turnering.
Invigningen flyttas från Scandinavium till Gamla Ullevi. Skatås blir, vid sidan av Kviberg och Heden, ett nytt
spelområde med tolv planer.
– Dessutom kommer Heden Center, vårt aktivitetsoch sponsorområde, att få ett lyft med fler aktiviteter
och bättre byggnationer, säger Fredrik Andersson.
Partille Cup gör det möjligt för ungdomar från hela
världen med olika bakgrunder och kulturer att mötas
och skapa gemenskap och minnen för livet.
– Vi vill ligga i framkant och vara den främsta ungdomsturneringen i handboll. Redan idag är vi långt
framme när det gäller det digitala användandet. Allt
från att lagen anmäler sig, till spelschema och kartor
genom appar. Vi vill arbeta mer mot en hållbar värld
och sträva mot att själva göra bra val och sprida information bland våra deltagare.
Liseberg är en av turneringens större samarbetspartners.

Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån & Runpix

Fotbollsvärldens
största ungdomsfest
Fotboll och livestreamade matcher – i sommar
kan lirarna i världens största fotbollsturnering
för ungdomar även se fram emot en inomhusfestival.
– Utmaningen ligger i att ständigt kunna
utveckla evenemanget, förklarar generalsekreteraren Dennis Andersson.
I fjol lockade Gothia Cup med liverapportering på nätet från varje
match. Ett år senare kan Dennis Andersson konstatera att satsningen blev ”en av de största succéerna vi gjort”.
– Totalt hade vi 17 miljoner besökare på dessa sidor. Det var otroligt uppskattat att kunna sitta på andra sidan jordklotet och följa
matcherna i Göteborg i realtid.
Liverapporteringar fortsätter även i sommar, och det gör också
arbetet med att vidareutveckla Heden som arena, med kapacitet för
10 000 åskådare.
– Utöver det arrangerar vi Gothia Cup festival för första gången.
Två kvällar under veckan blir det en inomhusfestival på Scandinavium med DJ-musik och liveband, berättar Dennis Andersson.

Hur skulle du beskriva utmaningarna i att arrangera världens största fotbollsturnering för
ungdomar?
– Som marknadsledande måste man hela tiden ligga steget före. Det
är ju så att vi alltid måste överträffa våra gästers förväntningar.
Dennis Andersson har iakttagit att samarbetspartners och sponsorers intresse för Gothia Cup alltjämt är stort.
– Det bygger mycket på att Gothia Cup är mer än en fotbollsturnering. Att engagera sig i barns förutsättningar utanför själva fotbollen och utanför Sverige har alltid varit en viktig del i Gothia Cup,
och även för merparten av våra partners. Skolorna i Kongo, Kim
Källström Trophy, Meet the World och samarbetet med UNICEF är
exempel på det.
Enligt Ingalill Östman på huvudpartnern SKF är Gothia Cup ”en
fantastisk plattform där ungdomar från hela världen möts oavsett
bakgrund, kön, religion, ålder och kulturella skillnader”.
– Samtidigt kan vi på det här sättet nå ut till dagens ungdomar
som faktiskt kan vara framtidens medarbetare, kunder, leverantörer
eller aktieägare till SKF. Så det är ett sätt för oss att bygga vårt varumärke samtidigt som vi gör en god insats.

Hur fick ni upp ögonen för Gothia Cup?
Partille Cup
30 juni-5 juli i Göteborg

Deltagare: 1 150 lag från 50 nationer.
Omsättning: 28 Mkr.
Arrangör: IK Sävehof
Sponsorer: Intersport, GB Glace, Liseberg,
adidas, Newbody, Kopparbergs, Volkswagen,
Nordstan, Tripnet.
Hemsida: www.partillecup.com

– Vi erbjuder samtliga deltagare på fri entré till Liseberg under tiden evenemanget pågår – och det blir
väldigt många entréer, säger Kent Kierdorf, Lisebergs
försäljningschef.
– Motprestationen bygger främst på att Partille
Cup marknadsför Liseberg och vårt utbud i deras egna
kanaler.
Kent Kierdorf är övertygad om att Partille Cup
stärker Lisebergs varumärke.
– Vi får möjlighet att skapa förväntan. Väl när deltagarna besöker oss, gäller det att överträffa förväntningarna. Och lyckas vi med det, så skapar vi ett bra
minne. Och då återvänder de vid annat tillfälle.

– Våra produkter finns runt omkring oss varje dag men syns inte
eftersom de är inbyggda i maskiner, fordon med mera. Därför ville
vi göra någonting för att synliggöra SKF för ungdomar samtidigt
som vi ville stödja en god sak. Vi började stötta Gothia Cup redan
2006 och i samband med vårt 100-årsjubileum 2007 gick vi in som
huvudpartner till turneringen då också Meet the World etablerades.
Gothia Cup är ett viktigt sponsringsåtagande där vi får ut ett värde
för både våra anställda, våra kundrelationer och för våra samhällsrelationer, säger Ingalill Östman.
Gothia Cup
13-19 juli i Göteborg

Deltagare: Cirka 1 700
lag från 80 nationer.
Omsättning: 65 Mkr (arrangemanget genererar
dessutom 420 Mkr i
intäkter till det lokala näringslivet i Göteborg samt 130 Mkr i
skatteintäkter till staten).
Arrangör: BK Häcken.
Huvudpartner: SKF.
Officiella partners: Unicef, DB Schenker, Intersport, Turkish
Airlines, Nike, GB Glace, Kopparberg, McDonald’s, Newbody,
Skånemejerierna.
Hemsida: www.gothiacup.se
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SM I SPONSRING

SM i sponsring
2013/2014

Precis som föregående år hamnar Malmö FF
i topp, och under 2013 lyckades de öka sin
sponsorförsäljning med två miljoner kronor.
Sponsringen uppgår nu till hela 67 miljoner
kronor, vilket är mer än Kalmar FF:s omsättning. Samtidigt som Malmö FF fortfarande
är ohotad etta domineras listan kraftigt
av ishockeyklubbar. SHL har tio klubbar på
topp 15 där Modo, Brynäs IF, Färjestads BK,
Skellefteå AIK, Växjö Lakers och Örebro
Hockey ökade sin företagsförsäljning.
Örebro SK och Örebro Hockey är två ut-

märkta exempel på hur viktig representation i högsta ligan är för sponsringsarbetet.
Örebro SK tappade sin plats på topp 15 när de
åkte ut ur Allsvenskan och intäkterna minskade medan Örebro Hockey, som tog steget
upp i SHL förra året, för första gången tog sig
in på topp 15. Timrå IK, som numera spelar i
Hockeyallsvenskan, gick från 39 till 17 miljoner kronor.
I årets lista har vi även publicerat föreningarnas omsättning och resultat före skatt
och utifrån dessa siffror kan vi konstatera

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM/LENETSTAN

Sport & Affärer presenterar, för femte året
i följd, en kartläggning av de 15 idrottsföreningar och de fem damidrottsföreningar i Sverige som har störst intäkter
genom sponsring och företagsförsäljning
2013/2014.

att ett flertal klubbar blöder ekonomiskt,
trots hög sponsring och omsättning.
Damernas topp 5 har ökat med 5,85 miljoner kronor i jämförelse med förra årets topp 5,
vilket främst beror på en stor ökning hos Tyresö FF. Med tanke på årets turbulens i föreningen lär Tyresö FF inte finnas med på listan nästa
år. LdB FC Malmö, som nu spelar under namnet
FC Rosengård, har tidigare toppat listan över
de fem främsta damidrottsföreningarna.
För de klubbar som har tappat sponsorer
under våren kommer det ekonomiska bort-

fallet märkas först under nästa års kartläggning, eftersom årets lista gäller senast avslutad säsong, det vill säga säsongen 2013 för
fotbollsklubbar och 2013/2014 för ishockeyklubbar och övriga sporter med samma säsongsformat.

Olika förutsättningar
Det går inte att bortse ifrån att arenan
spelar en viktig roll för hur klubben kan
utveckla sin försäljning. Vissa arenor ägs
av kommuner eller företag, medan andra

ägs av klubbarna. Saknar arenan och därmed även klubben loger och namnrättigheter påverkar detta intäkterna och även
hur klubben placerar sig i denna lista. Samtidigt finns det ishockeyklubbar som spelar runt 30 hemmamatcher på en säsong
medan vissa fotbollsklubbar endast har 15.
Sport & Affärer anser dock att listan fyller
sin funktion då den belyser hur varje enskild klubb tar tillvara på de förutsättningar som finns för just deras klubb, idrott och
marknad.
TEXT PIERRE EKLUND

VÅRA FRÅGOR:
A. Hur mycket drog ni in på sponsring och företagsförsäljning säsongen 2013/2014* inklusive fasta sponsorkontrakt, dräktreklam, arenareklam, VIP/
företagsbiljetter samt försäljning av företagsloger och arenanamn? Slutspel, kvalserie, kval eller spel i Europa ska inkluderas. Moms ska exkluderas.
B. Hur ser er marknads/sponsoravdelning ut?
C. Vilka är era största samarbetspartners?
* Fotbollsklubbarnas svar avser säsongen 2013. Hockeyligans centrala avtal ingår ej i ishockeyklubbarnas svar. Centrala prestationsbaserade avtal från Svensk Elitfotboll ingår ej.

TOPP 15
1. MALMÖ FF

(Magnus Svensson, försäljningschef)
A. Cirka 67 miljoner kronor inklusive spel i Europa.
B. Fyra personer. En försäljningschef, två säljare samt en sponsorkoordinator.
C. Swedbank (Namnrättighetssponsor),
Puma (Dräktleverantör) och Rörläggaren
(Dräktsponsor).
Totalomsättning: 172,6 miljoner
Resultat före skatt: 0,5 miljoner

2. HV71

(Johan Skogeryd, marknadschef)
A. 58,8 miljoner kronor inklusive slutspel (kvartsfinal)
och European Trophy.
B. Åtta personer varav tre
säljare.
C. Husqvarna, Kinnarps, Liljedahl, Fagerholt och
Intersport
Totalomsättning: 148,1 miljoner kronor (koncern)
Resultat före skatt: – 4,5 miljoner kronor (koncern)

3. LINKÖPINGS HC

(Anders Mäki, vice klubbdirektör)
A. 55,4 miljoner kronor inklusive
slutspel (semifinal) och European Trophy.
B. Marknadsgruppen består av 4,5
säljare och vårt kundcenter som
tar emot samtal och hjälper till med administration och leverans.
C. LHC:s diamantpartners är Cloetta, Mobilföretaget 3, Länsförsäkringar Östgöta, Mediehuset
Corren, Stångåstaden, Handelsbanken, CCM
Reebok, Martin & Servera, Team Sportia, Toyota
Material Handling Europe, Tekniska Verken,
Danske Bank, Nulink och Kjell Askling Bil
(Toyota).
Totalomsättning: 159,7 miljoner kronor (koncern)
Resultat före skatt: – 4,6 miljoner kronor (koncern)

4. LULEÅ HOCKEY

(Janne Dannberg, marknadschef)
A. 50,5 miljoner kronor inklusive slutspel (kvartsfinal)
och European Trophy.
B. Tre säljare och en marknadschef

C. SSAB och LKAB
Totalomsättning: 133 miljoner kronor
Resultat före skatt: – 2,0 miljoner kronor

5. MODO HOCKEY

(Michael Bengtsson, marknads- och
försäljningschef)
A. Cirka 50 miljoner kronor inklusive Play In.
B. Tre företagssäljare, två inom
proaktiv försäljning av säsongskort och en inom ny media.
C. Holmen, Fjällräven, ICA, MittMedia
Totalomsättning: 131 miljoner kronor (koncern)
Resultat före skatt: 0,91 miljoner kronor (koncern)

6. BRYNÄS IF

(Stina Jonsson, försäljningschef)
A. 48,4 miljoner kronor inklusive
slutspel (kvartsfinal) och European Trophy.
B. Försäljningschef och tre säljare
C. Bauer Hockey, Leaf Sweden (Läkerol),
AB Karl Hedin och Kraft Foods (Gevalia).

8. FRÖLUNDA HOCKEY CLUB
(Magnus Philipson, försäljningschef)
A. Cirka 46 miljoner kronor inklusive slutspel (kvartsfinal) och
European Trophy.
B. Försäljningsavdelningen på
FHC är 3,5 st säljare som säljer FHC hela produktutbud samt en partner Baes som jobbar
provisionsbaserat och säljer mindre produktlösningar.
C. Har en bredd i vår partnerstruktur med på
många Göteborgsbaserade företag ex SKF,
Volvo, Intersport, Easton, JSM och Bjurfors.

Totalomsättning: Presenteras senare på året (2012/2013
hade koncernen 125,5 miljoner kronor).
Resultat före skatt: Presenteras senare på året (2012/2013
hade koncernen – 4,78 miljoner kronor).

10. VÄXJÖ LAKERS

Totalomsättning: 100,8 miljoner kronor
Resultat före skatt: – 4,26 miljoner kronor

(Nina Bremer, ekonomichef)
A. 37,9 miljoner kronor inklusive
slutspel (semifinal)
B. En marknadschef/säljare, en säljare och en marknadsassistent.
C. Vida-koncernen, Lagans byggnads AB, Ello i
Lammhult AB

7. IF ELFSBORG

Totalomsättning: 147 miljoner kronor (koncern)
Resultat före skatt: 5,24 miljoner kronor (koncern)

Sten Strinäs, marknadsansvarig)
A. 48 miljoner kronor inklusive
spel i Europa.
B. Sten Strinäs , Marcus Hedelin ,
Johan Sjöberg och Robert Hedin
C. Swedbank Sjuhärad, Ellos , Pulsen, Folksam,
NetOnNet, Input och Sohlbergs Buss.
Totalomsättning: 122,5 miljoner kronor (koncern)
Resultat före skatt: – 12,68 miljoner kronor (koncern)

8. FÄRJESTADS BK

(Mats Tågmark, marknadschef)
A. 46 miljoner kronor inklusive
slutspel (final) och European
Trophy.
B. Marknadsavdelningen består av
tre säljare på exponering.
C. Löfbergs och Stadium
Totalomsättning: Presenteras senare på året (2012/2013
hade koncernen 156,9 miljoner kronor).
Resultat före skatt: Presenteras senare på året (2012/2013
var koncernens resultat 2,6 miljoner kronor).

11. SKELLEFTEÅ AIK

(Hans Nordlöf, ekonomichef)
A. 36,8 miljoner kronor inklusive
slutspel (SM-guld)
B. Tre personer som jobbar med
företagsförsäljning. Utifrån
vilken tid på säsongen det är har
Skellefteå AIK ibland fler personer som jobbar
med företag.
C. Boliden, Skellefteå Kraft och Alltele m.fl.
Totalomsättning: 122,9 miljoner kronor (koncern)
Resultat före skatt: 7,8 miljoner kronor (koncern)

12. IFK GÖTEBORG

(Jonas Henriksson, försäljningschef)
A. Cirka 36,5 miljoner kronor
utan arenareklam inklusive spel
i Europa.
B. En försäljningschef, två
säljare och en koordinator.
C. Största är Prioritet Finans.
Totalomsättning: 113,5 miljoner kronor
Resultat före skatt: – 3,17 miljoner kronor

13. HELSINGBORGS IF

(Rickard Nilsson, marknadschef)
A. 31,2 miljoner kronor.
B. På marknad har vi en kommersiell projektledare, en försäljningsansvarig, en säljare och en
marknads assistent. Vi förbereder oss för en ny
arena i Helsingborg med därtill hörande större
rättigheter.
C. Resurs Bank, Puma, Solid Försäkringar, Intersport samt IT Gården.

B. En heltidstjänst samt styrelsen och övriga
oavlönade.
C. Cederroth, Sigma, Mikz och Victoria Park.

3. NORTHLAND BASKET

Totalomsättning: 85,15 miljoner kronor
Resultat före skatt: – 6,69 miljoner kronor

(Anna Jonsson, klubbdirektör)
A. 5,9 miljoner kronor.
B. En säljande klubbdirektör och
spelare som avlastar under
omgångar under säsongen.
C. Northland Resources, Luleå Energi, Heri, Handelsbanken, Lulebo, Hs Copy, Läkarjouren, Swedbank, Luleå Hamn, Nike, BDX

14. ÖREBRO HOCKEY

4. KOPPARBERGS/GBG FC

(Hans Traav, marknadschef)
A. 31 miljoner kronor inklusive
kvalserien.
B. Fyra personer
C. Elon, Solidum, IQuity och Easton
Totalomsättning: 74,5 miljoner kronor
Resultat före skatt: 1,38 miljoner kronor

15. AIK FOTBOLL

(Niklas Nestlander, kommersiell chef)
A. 30,2 miljoner kronor.
B. Har en försäljning- och marknadsavdelning som består av tre
säljare och en kommersiell chef.
C. Huvudsponsorer: Åbro, Adidas och Svea Ekonomi. Officiella partners: Stadium, PEAB, Fabege
och VUAB.
Totalomsättning: 120,28 miljoner kronor (koncernen)
Resultat före skatt: – 7,9 miljoner kronor (koncernen)

DAMER TOPP 5
1. TYRESÖ FF

(Hans Lindberg, ordförande)
A. 12 miljoner kronor inklusive
spel i Europa.
B. Totalt tre personer
C. Prioritet Finans, Kia Motors och Megakakel
Klubben har lämnat Damallsvenskan 2014
pga dålig ekonomi.

2. FC ROSENGÅRD

(Niclas Carlnén, f d general manager)
A. Cirka 10 miljoner kronor inklusive spel i Europa.

(Anders Abrahamsson, marknad)
A. 5,5 miljoner kronor.
B. En heltidsanställd affärsutvecklingschef som ska bearbeta nya
och gamla samarbetspartners.
Sedan tidigare har vi en marknadssäljare som jobbar mer eller mindre på
ideell basis.
C. Kopparbergs Bryggeri, SKF, Tenson och Danske
Bank.

5. UMEÅ IK

(Niklas Westman, klubbchef)
A. 4,8 miljoner kronor.
B. Två säljare
C. Balticgruppen, Umeå 2014, UPAB,
Umeå Energi, PUMA/Intersport, VW, T3, Diös.

BRA DIALOG MEN
VAKSAMMA PARTNERS
Magnus Svensson, försäljningschef på
Malmö FF, som återigen hamnade etta:
– Har ni märkt av att intresset för att
sponsra Malmö FF och Allsvenskan har
påverkats av supporterbråk och framförallt det som hände i Helsingborg?
– Vi har märkt att de företag som
inte är befintliga partners, utan kanske
på väg in som partner, är mer vaksamma. Befintliga partners har vi en bra
dialog och kommunikation med och de
förstår klubbens ställningstagande och
hur vi påverkar detta, så att det går i
rätt riktning.

Boka in årets bästa
upplevelser redan nu.

ELTON JOHN
14 NOVEMBER
SCANDINAVIUM

INFLAMES
8 NOVEMBER
SCANDINAVIUM

ÖIS
QVIDING FIF
KOPPARBERG GFC
APRIL – NOVEMBER
VALHALLA IP

IFK, GAIS, BK HÄCKEN
APRIL – NOVEMBER
GAMLA ULLEVI

DISNEY ON ICE
10 – 11 JANUARI
SCANDINAVIUM

VM
INNEBANDY HERRAR
5 DECEMBER
SCANDINAVIUM

CHAMPIONS OF ROCK
13 FEBRUARI
SCANDINAVIUM

GOTHIA CUP
FESTIVAL
16 & 18 JULI
SCANDINAVIUM

GOTHENBURG
HORSE SHOW
25 FEB – 1 MARS
SCANDINAVIUM

CHAMPIONS HOCKEY LEAGUE
4, 7, 24 SEPTEMBER
SCANDINAVIUM

INVIGNING
GOTHIA CUP
14 JULI
ULLEVI

FRÖLUNDA
SHL 2014/2015
SCANDINAVIUM

JULGALAN 2014
15 & 21 NOVEMBER
SCANDINAVIUM
IL DIVO
6 SEPTEMBER
SCANDINAVIUM

PARTILLE CUP
FINALER
4 JULI
SCANDINAVIUM

INVIGNING
PARTILLE CUP
1 JULI
GAMLA ULLEVI

VM-KVAL DAMLANDSLAGET
SVERIGE-BOSNIEN HERCEGOVINA
13 SEPTEMBER
GAMLA ULLEVI

VM-KVAL DAMLANDSLAGET
SVERIGE-SKOTTLAND
17 SEPTEMBER
GAMLA ULLEVI

Du har väl bokat upp årets bästa events på Ullevi, Scandinavium och Gamla Ullevi? Umgås
och ät gott i någon av restaurangerna eller logerna innan – vi hjälper dig gärna att arrangera
en trevlig kväll. Välkommen att läsa mer om alla erbjudanden på www.gotevent.se!
SÅ HÄR ORDNAR DU BILJETTER:

Beställ på: gotevent.se eller ticnet.se
Köp direkt: Scandinaviums biljettkassa
Grupper (Minst 20 pers):
eventinfo@gotevent.se

Företagsköp eller grupper om 20 p el. fler:
Therese Conradsson, tel: 031 368 44 89
Therese.conradsson@gotevent.se
www.gotevent.se
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tema SPORT OCH spel

Den svenska spelmarknaden

F

ör ett drygt decennium sedan var den
svenska spelmarknaden en oligopolmarknad, där främst Svenska Spel och ATG var
störst. Nu är den svenska spelmarknaden
under kraftig förändring i och med nätets intåg och
alla offshoreaktörer som erbjuder svenskarna spel
online. Förra året, 2013, omsatte den svenska spelmarknaden ca 20 mdr kr netto, (efter utbetalning av
vinster). Av denna summa svarade utländska aktörer
för 15 %, d.v.s. ca 3 miljarder.
Då uppgifter visar på att 50 % av allt nätspel av
svenskar sker hos s.k. offshore-aktörer är siffran något osäker. Antal onlinesajter med utländsk bas som
erbjuder svenskar spel är ca 200 stycken, d.v.s. dessa
är på svenska. Man räknar med att det finns ca 2 700
sajter som erhållit licens för att driva onlinespel – alla
tillängliga för svenska spelare. Utöver detta uppskattar
Interpol att 80 % av allt spelande sker på ”stängda”
spelsajter, dvs. illegala spelsajter som endast utvalda
personer känner till och de är cirka 25 000 till antalet.

2 400 miljoner kronor i marknadsföring –
Pengar att tjäna?
De utländska aktörerna satsar hårt på att öka sin varumärkeskännedom i Sverige. Under 2013 spenderades 2
388 mkr på marknadsföring varav ”offshorebolagens”
andel var 60 %.
I år har andelen redan under de första fyra månaderna växt till 70 %. Fortsätter de utländska aktörerna att
investera i samma takt årets resterande månader kom-

mer årets reklamnota att hamna på drygt 2 mdr kronor.
Och detta med en marknadsandel av spelandet på 15 %
under 2013!
För tio år sedan, 2004, var Svenska Spels del av
marknadsföringskakan, räknat på bruttoinvestering,
dvs. utan rabatter: 47 %. Förra året; 2013, var den nere
på 18 %, = ca 425 mkr.
Idag sker ca 18 % av allt spelande via mobilen. 2018
räknar man med att siffran ökar till 44 %. Av svenskarnas spel via mobil sker 75 % på idrott och vadslagning
samt spel på hästar.
Moderaternas sakkunnige i spelfrågor: Gustaf
Hoffstedt, har flitigt debatterat frågan om den svenska
spelmarknaden.

Tror du att det svenska spelmonopolet
kommer att avskaffas inom rimlig tid?
– Nej, eftersom ”rimlig tid” enligt mitt förmenande redan är passerad, säger Gustaf Hoffstedt.

Hur länge dröjer det?
– Åtminstone längre än den brytpunkt då statens och
samhällets intäkter från monopolspel är mindre än vad
ett omreglerat spel skulle ge, liksom statens och samhällets möjlighet att ge skydd och stöd åt problemspelare. Tyvärr, säger Hoffstedt.
Hos Unibet, en av de större utländska aktörerna, är
synen följande:
– Mycket hänger på hur EU-kommissionen ställer sig
till frågan i framtiden. Regeringen har också sagt man
2014 ska ange färdriktning för den svenska spelpoliti-

ken. Sverige måste även förhålla sig till EU-kommissionen i frågan om vad som verkligen gäller för det svenska
regelverket kontra EU:s.
– Det handlar även om frågor som marknadsföring och
pengatvätt. När nuvarande modell faller också i formell
mening är det svårt att sia om, säger Peter Alling, numera
verksam hos Unibet men tidigare på Lotteriinspektionen.

Går idrotten miste om pengar?
Ser man till de officiella siffrorna går redan idag den
svenska idrottsrörelsen miste om en möjlig ”kickback”
på runt 3 miljarder kronor. Ett exempel idag på kickback
till idrotten är Unibet som erbjuder sina kunder livestreamingsändningar av populära event inom ramen för
sina sponsorskap. Här finns en stor framtida potentiell inkomstkälla för den kommersiellt gångbara delen av idrotten. Vid en avreglering skulle de olika spelbolagen försöka
övertrumfa varann med olika erbjudanden kring arenabaserat spel. De bolag som i ett av/omreglerat scenario inte
sponsrar idrotten kommer att tappa i trovärdighet och
därmed med största sannolikhet även i affärer.

Bör det svenska statliga spelmonopolet
avskaffas till förmån för en bättre verkande reglering av den svenska spelmarknaden och som även öppnar upp för
scenariot ovan?
Johan Tisell, pressansvarig på Svenska Spel, är inte
främmande för en förändring men betonar att ett det
måste till ett regelverk som är sammanhängande, konsekvent och trovärdigt.

ATG: ”Vi ska bli störst i Norden”

– Ska marknaden omregleras så krävs det ett regelverk som omfattar alla aktörer, så att spelreglerna
blir lika för alla och en myndighet som med kraft ser
till att reglerna följs. Sedan är det politiskt beslut om
hur marknaden ska se ut; d.v.s. antal bolag, oligopol, fri
marknad, eller en blandning? Frågan är oerhört komplex, då den även omfattar andra svåra aspekter som
eventuellt annonsförbud, IP-blockering, vård av spelmissbrukare, betalningsspärrar, finansiering till idrotten
mm, säger Johan Tisell.

Utredningsförslag
Lotteriutredningen (SOU 2006:11, Spel i en föränderlig
värld) har föreslagit en myndighet som med hjälp av ny
lagstiftning ser till att tillståndskrav och att regelverket efterlevs. Har alla aktörer kravet att rätta sig efter
samma regelverk, upphör behovet av ett statligt spelbolag. Andra faktorer att ta hänsyn till är etiska regler,
åldersgränser, spelmissbruk och att marknadsföring
sker på rätt sätt. Samt, när så sker, att en viss del av
omsättningen går tillbaka till den svenska idrottsrörelsen när spel utövas på sportaktiviteter. Inom ramen
för ett ökat konsumentskydd ligger även frågan om
spelmissbruk. Man räknar med att ca 0,5 % är spelberoende medan 1,5 procent befinner
sig i riskzonen. Beräkningar visar
att under 2013 spelade den svenska
befolkningen i genomsnitt för 2 555
kronor, avräknat vinstutdelningen.
text: Pär Edgren

Hans Skarplöth
Titel: Vd.
Ålder: 41.
Familj: Fru och tre söner.

ATG har inga dåliga mål med verksamheten. Man vill bli störst i Norden år
2020. För att nå dit har man formulerat ett manifest som ska förena alla
krafter i trav- och galoppsverige så man
går mot samma mål.
– Nu är smekmånaden över, nu vidtar
hårt arbete, säger Hans Skarplöth till
Sport & Affärer.
ATG är ett spelbolag beroende av sporten. Hur ser symbiosen mellan sport och
spel ut hos er?

– Vi är helt beroende av varann. Vi levererar en upplevelse till våra kunder: publiken,
hästägarna och spelarna. Det unika med
oss är att våra eventarenor ägs av sporten.
Livebilder till alla lopp kan vi leverera från
vårt egna tv-bolag Kanal 75.
Er andel av den reglerade spelmarknaden
är ca 27 % idag. Har du någon teori om
varför ni minskat omsättningen sedan
2011?

– Dels har inte ATG investerat tillräckligt
mycket i affärsutveckling inför framtiden och
dels är konkurrenssituationen mycket tuff,
framförallt från de utländska spelbolagen,
vilka idag står för 50 % av spelarinvesteringarna. Nu är smekmånaden över. Vi måste
göra saker och ting bättre. Därför har vi formulerat ett manifest i ett antal punkter som
sammanfattar styrkan med vår verksamhet
och som konkretiserar våra framtidsmål:
1)Vi gör Sverige mer levande – utan ATG
skulle en miljon människor må sämre. Som
enda spelbolag i Sverige betalar vi skatt,
närmare 1,3 miljarder går till staten. Resten går till spelarna och till själva sporten.
2) Vi måste bli attraktiva för en större

Bor: Hus i Haninge.

målgrupp än skicklighetsspelarna.
Vi måste bli bättre före och efter loppen.
Vi måste få till bättre och mer slimmade tvsändningar som lockar även de oinvigda.
3 ) Hemsidan och kommunikationen via
sociala medier måste ses över.
4) Vi måste upplevas som äkta och trovärdiga. Djurskydd och spelsäkerhet är här
vitala faktorer. De spelbolag som sköter sig
bäst kommer också bli mest framgångsrika
de kommande 15 åren.
Nu är det snart sommar och Sommartravet är en given eventklassiker runt om i
landet. Har galoppen någon motsvarighet?

– En ny företeelse är Nationaldagsgaloppen
som blev en succé på Gärdet ifjol. Sen har
vi ju klassikerna Strömsholms Grand National och Derbyt på Jägersro. För travets
del inleds ju sommaren med Elitloppet. Vi
jobbar nu stenhårt för att höja eventupplevelsen inom trav och galopp året runt.
Det sägs att spel på travet ger mest
pengar tillbaka till spelarna om man
jämför de olika spelformerna i Sverige. Är
detta en myt eller verklighet?

– Vi betalar tillbaka i snitt 70% av de spelade pengarna (pendlar mellan 65-80% beroende på spelform). Det tror jag inte att
något annat bolag slår.
Hur ser du på upplevelsen online eller tv
kontra att uppleva sporten live?

– Personligen tycker jag att uppleva live på
arenan är oslagbart men vi får inte skylla
på boomen för online och tv för minskande publiksiffror. Vi måste istället optimera
upplevelsen för båda plattformar. Titta på

Civil karriär i komprimat: Försäljningschef
inom Philip Morris AB, försäljningsdirektör och
vd för Viasat AB. Vd för Viasat Norden. Vd för ATG
sedan januari 2013.
Idrottslig karriär: En gång hockeymålvakt i
Haninge, Div 1.
Intressen: All form av idrott.
Kör: BMW.
Äter: Choklad.
Dricker: Rödvin.
Läser: Bokslut.
Retar dig på: Dolda agendor.

till exempel fotboll. För 20 år sedan sändes
det bara en match i veckan genom Tipsextra. Nu är det säkert uppe i 50 genom alla
olika bolag. Vi måste hänga med i den här
utvecklingen.
Hur ser du på symbiosen mellan trav och
galopp?

– Intressant, genom att de har olika målgrupper. På Jägersro kan båda sporterna
upplevas.
Är den kombitanken något ni tittar på vid
kommande arenabyggen?

– Ja, vi diskuterar allt som innebär förbättringar. Anläggningsstatusen i landet måste
höjas överlag.
Ni sponsrar idag SOK genom Olympiatravet och Svenska Ridsportförbundet.
Kan det bli aktuellt att sponsra Svenska
Ishockeyförbundet igen?

– Jag säger som det står i manifestet – Allt
som gör Sverige mer levande kan bli aktuellt.
Text: Gustaf Berencreutz

Älskar: Ärlighet. Passion.
Favoritklubbar: Hammarby, Leksand,
Nottingham Forest.

ATG
Ägs: Svensk
Travsport (90%)
och Svensk
Galopp (10%).
Omsättning: 12,2 miljarder kr
Så fördelas pengarna: 70 % till spelarna.
13% till sporten (prispengar, uppfödarpremier,
driften av banorna, Hästnäringens Nationella
Stiftelse och utbildningsanläggningarna Flyinge
och Strömsholm och Wången). 11% i skatt. 6% till
ATG. I pengar: Totonettot efter det att spelarna
fått sina vinster var ifjol 3,7 miljarder. 1,6 miljarder
fördelas till ägarna och 800 miljoner går till ATG.
1,3 miljarder betalades i skatt.
Resultat: 1,6 miljarder 2013
Marknadsandel av den reglerade marknaden:
30%
Antal anställda: 255
Antal banor: 37
Sponsrar: SOK. Ridsportförbundet.
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Lennart Käll
Ålder: 55
Familj: Sambo med Marie, två egna, 2 bonusbarn,
2 katter
Bor: Ekerö
Intressen: Natur, friluftsliv och framförallt idrott
(som utövare, gärna långlopp. Deltog senast i
Lidingöloppet på mountainbike)
Kör: Audi Q5, mountainbike och Buster Magnum
Äter: Just nu mest grillat – fisk, kött, gärna
kalkon
Dricker: Mest vatten och vin

Foto: Björn Tilly

Vd:n Lennart Käll flaggar för ett helt
nytt Svenska Spel i år, där spelansvar
på ett tydligare sätt kommer att gå
hand i hand med attraktion och produktförnyelse. Bolaget satsar på mer
service, fler spelalternativ och ökad
kundtrygghet. Något som i år kommer
att märkas i företagets kommunikation.
Varför ska man som spelare lägga sina
slantar på Svenska Spel och inte på t.ex.
Unibet?

– Svenska Spel är en reglerad, laglig aktör
som har tillstånd att sälja spel och genom
att spela hos oss premierar man en sund
och säker spelmarknad, där också överskottet går tillbaka till staten och allmännyttan. Väljer man en oreglerad aktör har
man inte samma säkerhet, eftersom dessa
aktörer inte omfattas av någon kontroll eller
tillsyn av svenska myndigheter. Vi tar också
ett tydligt ansvar för våra spelare, så att de
inte spelar för mycket.
Ni delar in ert spelutbud mellan tur, sport
och Casino. Hur viktig är just sportspelen
för er?

– De är självklart viktiga. Det finns en naturlig koppling mellan sport och spel och vårt
samarbete med svensk idrott går långt tillbaka i tiden. För den idrottsintresserade är spelet en upplevelsehöjare. Sitter du på arenan
eller framför tv:n och har spelat, så bidrar

det till att öka spänningen. Men du måste
också kunna lita på det du ser, vi jobbar därför väldigt aktivt med att upptäcka, försvåra och förhindra spelrelaterat fusk. Så kallad
match-fixing är ett av de största hoten mot
tävlingsidrotten och idrottens värdegrund.
Hur viktigt är onlinespelen för er?

– Är det viktigt för kunderna så är det viktigt för oss. Och nu satsar vi ca 300 miljoner
kronor på att förbättra både den digitala
plattformen och utbudet, så att upplevelsen
blir ännu bättre, vilket kunderna lär märka
successivt under året.
Hur ser du på spelmöjligheter knutna till
arenan?

– Vi har ökat vår närvaro och finns nu på 30
idrottsarenor runt om i landet – dels genom
att våra spelombud finns på plats, dels genom att flera arenor nu har investerat i wifi.
Det underlättar den digitala kommunikationen i mobilen och därmed möjligheten
att få all möjlig information om matcher, lagen, statistik osv, samtidigt som du ser bra
liveidrott.
Hur kopplar ni samman spel och klubbtillhörighet?

– Bland annat genom ”Gräsroten”(fd.
Svea), där vi varje år delar ut 50 miljoner kronor till ungdomsidrotten. Förra
året fick ca 6 300 föreningar i 69 olika

Favoritklubbar: Färjestad i hockey och Örebro
i fotboll

idrotter runt om i landet Gräsrotspengar.
Och det är kunden som bestämmer fördelningen av de 50 miljonerna. Det gör
man genom att registrera sin favoritförening på sitt spelkort som man sen använder
när man spelar. Jag var t.ex. i Leksand och
delade ut ca en miljon kronor till deras
ungdomsenhet.
Vilken arena är viktigast för Svenska
Spel: hemmaarenan eller idrottsarenan?

– Det bestämmer kunden. Vi ska finnas där
kunden är. Kunden ska kunna nå oss oavsett om det är via mobilen eller hos ett av
våra spelombud. För egen del är liveupplevelsen alltid bäst. Inom kort kommer vi
med flera nyheter, som vi hoppas ska ge en
helt ny spelupplevelse för kunderna.
Hur ser du på konkurrensen från de privata spelbolagen?

– Vi vill strama upp nuvarande reglering.
Idag har vi regler men spelbolagen med
sina säten i utlandet följer dem inte. De
marknadsför de mest farliga spelen helt
olagligt för uppskattningsvis 1,4 miljarder
förra året, vilket mediahusen jublar över.
Och det de marknadsför är i stor utsträckning högriskspel som nätcasino, där målgruppen är unga män som genom bonusar
och rabatter lockas att börja spela, vilket i
Svenska Spel
Ålder: 17 år. (Egentligen 80 då Tipstjänst bildades
1934).
Ägare: Svenska staten
Omsättning: Närmare 22 miljarder kr
(summan av spelarnas satsade pengar).
Nettoomsättning: 8,1 miljarder.
Resultat: 5,3 miljarder
Sportspelens andel: ca 17%
Marknadsandel: ca 48%
Antal anställda: 2 200

förlängningen kan leda till att fler fastnar i
problem och missbruk.Verkningsfulla sanktioner mot otillåten marknadsföring är helt
avgörande för att spellagstiftningens syften
ska kunna upprätthållas. Nu har regeringen
tillsatt en utredning om hur sanktionerna
mot tidningar som bryter annonsförbudet
kan effektiviseras och man ska även se över
förutsättningarna för en samordnad myndighet för tillstånd och tillsyn med mandat
att vidta kännbara åtgärder.
Hur viktia är sponsring för er?

Älskar: Att vakna.

Förnyelsens vindar
från Visby
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– Mycket viktig. Vi satsar i runda tal ca 280
miljoner kronor på sponsring och partnerskap, framförallt idrottsrelaterad. Genom
vår idrottssponsring stärker vi vårt modervarumärke och även kopplingen till vår affär och alla våra produkter.
Har ni något nytt på gång?

– Ja vi kommer att kunna visa upp ett helt
nytt Svenska Spel i juni som vi bland annat
kommer att diskutera under Almedalen.
Förutom nya spelupplevelser så lanserar
vi ett helt nytt spelansvar, med obligatorisk
registrering av allt spel hos oss, undantaget
fysiska lotter och inne på casinot. Kunden
kan därmed enkelt ha koll på sitt spelande
– genom att se sin totala spelhistorik, sätta
budget och stänga av sig. Det blir också
lättare för oss att följa upp att alla kunder
får sin rättmätiga vinst och att vi kan dela
ut ytterligare cirka 30 miljoner kronor årligen som annars hade gått förlorade för att
spelkvitton försvinner. Det innebär också
en stärkt ålderskontroll då man måste vara
18 för att få ett spelkort. Vi gör det svårare
för matchfix och penningtvätt. Sammantaget innebär detta flera bra och ansvarsfulla åtgärder som stärker tryggheten och
säkerheten för våra kunder.
Vilka tar hem Fotbolls-VM?

– Vill inte sänka oddsen, men jag tror att
England kan överraska. Det känns som att
det är deras tur nu.
Text: Gustaf Berencreutz

Sponsrar:
Svenska: Bandyförbundet,
Fotbollförbundet,
Handbollförbundet,
Innebandyförbundet,
Ishockeyförbundet.
Idrottsgalan. 50 miljoner
till ungdomsidrotten
(Gräsroten),
talangutveckling och diverse stipendier.
Delfinansierar professur i spelberoende vid Lunds
universitet.
Företagets ledord: Tillgänglighet Omtanke
Engagemang

VANSBROSIMNINGEN 28 JUNI–6 JULI
Upplev gemenskap, glädje och folkfest under några sköna
simmardagar i Vansbro!
28 juni Vansbro Triathlon
29 juni Vansbro Bianchi 120
4 juli Vansbro Halvsim, NYHET! Vansbro Öppen Älv
5 juli Vansbrosimningen, Lilla Vansbrosimningen
6 juli Vansbro Tjejsim, Vansbro Kortsim, Vansbro Ungdomssim

Anmäl dig på:

vansbrosimningen.se

www.facebook.com/vansbrosimningen
Twitter: @simmavansbro, Instagram: @vansbrosimningen
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Paf växer med
”På lång sikt skulle vi
passagerarfärjornas
gynnas av ett licenssystem” utveckling
Betsson har de senaste åren expanderat genom
att addera drygt 20 spelleverantörer, samtidigt
som bolaget har utökat sin varumärkesportfölj
genom partnerskap, egna nystartade varumärken samt företagsförvärv. Bolaget är positivt
inför en eventuell avreglering.

Det som grundades som en penningautomatförening på Åland på
sextiotalet har vuxit fram att bli en enveten uppstickare på spelmarknaden. Med en känsla av gemenskap försöker nu Paf locka
allt fler svenska kunder.

I takt med Betssons pågående expansion är marknadsföringen högst påtaglig – både online och offline.
– Online har vi två kanaler, dels partners som
slussar trafik vidare till oss och som vi sedan delar
intäkter med, dels via bannerannonsering och sökmotoroptimering. Offline gör vi tv-reklam och utomhusreklam, samt i vissa fall reklam i dagspress,
berättar Magnus Silfverberg, vd för Betsson.
Det senaste året har bolaget ändrat inriktning på
marknadsföringen för några av sina största varumärken.
– Vi marknadsför numera Betsson.com som ”the
great and generous entertainer”, där riktar vi oss
mot både män och kvinnor som gillar underhållning. På Alla hjärtans dag gjorde vi en kampanj där
Betsson.com satte in en miljon kronor på en slumpmässigt vald kunds konto. En svensk kvinna vann
och blev överlycklig, en händelse som förändrade
hennes liv, berättar Magnus Silfverberg.
Och fortsätter:
– Nordicbet.com nischar sig mer mot sportspelsexperter. Vår senaste kampanj ”Andra chansen”
handlar om att även om man vet allt om en match
så kan det inträffa oväntade händelser, och att man
då får en andra chans hos spelbolaget.

Ålands Penningautomatförening
(Paf) grundades 1966 av ideella föreningar på Åland för att erbjuda penningspel och skapa vinst för allmännyttiga ändamål. Knappt 50 år senare
verkar Paf på ett flertal licensierade
marknader.
– En av våra konkurrensfördelar är
att vi prioriterar spelansvar högt, det
vill säga att vi kontinuerligt utvecklar våra verktyg och metoder för att
identifiera kunder med spelproblem
och försöka förmå dem att begränsa
Anders Ingves
sitt spelande.Vi är också noga med att
framhålla vårt ursprung och ägarförhållande. Förhoppningsvis söker
sig folk till att tryggt spelbolag och väljer att stanna länge som kund,
säger vd:n Anders Ingves, apropå bolagets ambition att ta sig in på den
svenska spelmarknaden.
Även om Paf:s reklamsatsningar inte följer något traditionellt mönster, har en hel del reklam gjorts i Sverige genom åren.
– Men det krävs enorma reklaminvesteringar för att bryta igenom
bruset och nå fram till nya kunder och det har visat sig att det inte leder
till lojala spelkunder. Därför vill vi bygga relationer med våra kunder,
bland annat genom fysiska möten, istället för att basunera ut ett budskap eller erbjudande. Generellt kan jag säga att det som genomgående
präglar vår kommunikation är känslan av gemenskap.

Vilka faktorer går ni efter när ni ska sätta ett
odds?

Sponsrar idrotten på Åland

– Vi gör en sannolikhetsbedömning på utkomsten
av händelsen, exempelvis att ett lag ska vinna en
match. Den bedömningen görs av oddssättare på
Malta som dels har företagets egenutvecklade system till hjälp, dels externa leverantörers oddsbedömningar samt dels sin egen kunskap. Den egna
kunskapen kan handla om skadesituationen i ett lag
eller dylikt.
Vad gör ni för att minska risken för en felvärdering från er sida?

– Företaget hanterar risk i sportboken genom att
justera oddsen utifrån hur spelet kommer in. Är det
mycket spel på exempelvis vinst för ett lag kan oddset på det utfallet sänkas medan oddset på förlust
eller oavgjort höjs. Då blir det generellt mer spel
på de senare utfallen och vår risk balanseras något.
Dessutom tillåts inte hur höga vad som helst, och
det begränsar därmed vår risk.
”Stora aktörer gynnas av avreglerat monopol”

Precis som för många andra spelbolag skulle en avreglering av monopolet förändra spelreglerna för
Betsson.
– För oss innebär ett licenssystem lägre legal osäkerhet, högre inträdesbarriärer samt fullständiga
möjligheter till marknadsföring och sponsring av
idrotten, vilket är positivt. På minussidan hamnar
skattebördan och ökad compliancebörda, men på
lång sikt skulle vi ändå gynnas av ett licenssystem,
givet att det är kommersiellt attraktivt.
Och för den svenska marknaden som helhet?

– Vi tror att de som redan är stora aktörer gynnas
och de som är små kommer få svårt att överleva
med ökad kostnadsbörda i form av legal compliance och skatter. Erfarenheter från andra marknader
som omreglerat är att de som är stora innan omregleringen blir vinnare på den, medan de mindre aktörerna slås ut eller köps upp

Magnus Silfverberg

Som EU-reglerat spelbolag är idrottssponsring
inte tillåtet för Betsson.
– Vi får många förfrågningar från idrottsklubbar
och aktiva idrottare, men tvingas oftast säga nej på
grund av reglerna. I ett framtida licenssystem ser vi
dock det som naturligt att en del skattepengar borde
öronmärkas för idrotten. På så sätt kan vi få bidra,
säger Magnus Silfverberg.
Text: Henrik Lenngren

Betsson
Omsättning: 2,5
miljarder kronor.
Andel av
den svenska
spelmarknaden:
Ej publik fakta.
Idrottssponsring i Sverige: Nej. Fredrik Ljungberg och
Börje Salming är dock Betssons svenska ambassadörer.
Historia: Bolaget grundades 1963, och hette då AB
Restaurangrouletter, senare Cherryföretagen. Under de
första 35 åren ägnade sig bolaget åt landbaserat casinospel
i Sverige och Europa. I slutet av 90-talet startades
internetverksamhet upp och i början av 2000-talet köptes
uppstartsbolaget Betsson.com, varpå hela koncernen senare
bytte namn till Betsson för att markera fokus på onlinespel
snarare än landbaserat spel. Kort därefter delades den
landbaserade verksamheten ut till aktieägarna, under namnet
Cherry och även den del som utvecklar casinospel online,
under namnet Net Entertainment. Kvar blev det som idag är
Betsson – en onlinespelsoperatör med egen spelplattform,
egen sportboksutveckling, men inköpta casinospel från Net
Entertainment och olika andra leverantörer. De senaste
åren har bolaget expanderat sitt erbjudande genom att
addera över 20 spelleverantörer, såsom Evolution Gaming,
Microgaming, Jadestone, Play n Go. Bolaget har även
expanderat sin varumärkesportfölj både genom partnerskap,
egna nystartade varumärken samt företagsförvärv

Ifjol delade Paf ut drygt 20 miljoner euro till allmännyttiga ändamål.
Ett fördelningsråd fördelar sedan pengarna i samhället och idrotten är
betydande mottagare.
I dagsläget sponsrar Paf främst idrottslag och idrottspersoner från
Åland, men enligt Anders Ingves utesluts inte sponsring på andra
marknader.
– Tidigare har vi exempelvis sponsrat Atletico Madrid i Spanien,
berättar han.
Anders Ingves tror att flera svenska spelbolag har chansen att expandera ute i världen om monopolet avskaffades.
– Det skulle vara konstigt om Sverige valde bort den möjligheten till
nya arbetsplatser och skatteintäkter. Det finns bra exempel på länder
som omvandlat sitt monopol till ett licenssystem och det har lett till
ökade intäkter som sedan fördelas till idrott, kultur och annat. Det är
bra om lagstiftarna ser till befolkningens bästa och vill skydda dem från
oseriösa aktörer. En omreglering skulle kunna leda till att de bolag som
är ansvarsfulla får verka på den svenska marknaden och generera skatteintäkter, medan andra stängs ute. I dag är det vilda västern när det
gäller spelutbudet i Sverige och det är svårt för konsumenten att veta
vilket bolag man kan lita på.
Vad skulle en avreglering av monopolet innebära för er – och för den
svenska marknaden?

– Kunderna skulle skyddas bättre samtidigt skulle kraven bli lika för
alla. Dessutom tror jag att intäkterna för stat och indirekt för idrott,
kultur och andra förmånstagare skulle öka. För oss skulle det även
innebära tydligare spelregler, vilket är att föredra när man jobbar långsiktigt.
Text: Henrik Lenngren

Paf
Omsättning: 120 miljoner euro.
Andel av den svenska spelmarknaden: Ej publik fakta.
Idrottssponsring i Sverige: Nej, inte för tillfället. Samarbeten
sker främst med välgörenhetsorganisationer, som Ung Cancer.
Historia: Ålands Penningautomatförening (Paf) grundades
1966 av ideella föreningar på Åland för att erbjuda penningspel och skapa vinst för
allmännyttiga ändamål. Paf har vuxit med passagerarfärjornas utveckling på Östersjön
och sedan 1999 på internet. Syftet med verksamheten är fortfarande densamma – att
skapa vinst som fördelas till allmännyttiga ändamål.
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Idrottssponsring stärker
Unibets trovärdighet
För Unibet är idrottssponsring en viktig del i att öka
trovärdigheten av sitt varumärke – och att kunna nå
ut till en större publik. Spelbolaget har hittills återinvesterat drygt 900 Mkr i olika idrotter genom åren.

Anna Haag samt hårdsatsande simmerskan Therese Alshammar.
– Resurserna ger henne möjlighet att satsa mot OS i Rio
2016, berättar Henrik Tjärnström.

Under sommar-OS i Peking 2008 knep Gustav Larsson en ”Tidsfråga innan omreglering sker”
silvermedalj i herrarnas tempolopp. En idrottsintresserad Han menar att det är en viktig del i Unibets arbete att vara
svensk nation jublade, och det gjorde även Unibet. Spel- med och stödja idrottsförbund, klubbar och individuella
bolaget hade de senaste åren gett Svenska Cykelförbundet idrottare – men att avsaknaden av licensmöjligheter i Sveresurser att hjälpa unga cyklister att tävla
rige gör det svårt för bolaget att göra detta
på bred front.
internationellt.
Enligt Unibets vd Henrik Tjärnström
– För oss är det bara en tidsfråga innan
en omreglering kommer att ske då det nuär detta bara ett av många exempel då
varande systemet inte fungerar optimalt
Unibet involverat sig i idrottssponsring.
Just nu ingår man i ett antal sponsorskap,
för någon av intressenterna – varken kunbland annat med fotbollsklubbarna FC
der, idrottsrörelsen, operatörer eller mynKöpenhamn, FC Midtjylland, Club Brügdigheter. Det är viktigt att komma ihåg att
ge och Standard Liege.
i slutänden är det kunderna som bestäm– Idag är sponsringen till idrotten välmer vilka tjänster och produkter de vill ha
digt elitinriktad. Det är de största lagen
och i vårt moderna samhälle med mobiler
i de största sporterna som får ut mest av
och plattor är kundvalet bara en knapptryckning bort, säger Henrik Tjärnström.
den nuvarande situationen. Vi har sett en
– Vi har haft många möten med politidrastisk ökning av förfrågningar från lag i
lägre divisioner eller sporter som inte är
ker och tjänstemän och delgett vår erfalika prioriterade idag, säger Henrik Tjärnrenhet om hur en framtida omreglering i
ström.
Sverige bör se ut. Vi fortsätter detta arbete
I Sverige jobbar Unibet bland annat
och hoppas på ett fortsatt gott samarbete
med Alexander Gustafsson, Victor Hedså att vi tillsammans kan skapa en modern
man, OS-medaljörerna Emil Jönsson och Henrik Tjärnström
spelreglering som passar 2000-talet och
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dess samtliga intressenter, spelare, idrott och myndigheter.
Henrik Tjärnström anser att staten ska reglera och inte
operera och för att ett reglerat system ska vara så bra som
möjligt för kunderna så måste systemet tillåta de bästa produkterna och den bästa användarupplevelsen så att det inte
finns någon anledning för kunderna att spela utanför det
reglerade systemet.
– På det sättet så når man en maximal kanalisering in i
det reglerade systemet och kan därigenom skydda kunderna på bästa möjliga sätt och samtidigt över tiden maximera skatteintäkterna till staten. För oss som bolag så skulle
även den legala risken minska om vi fick ett tydligt regelverk. Det skulle också göra det enklare för oss att stödja
svensk idrott.
Fotnot: Unibet har också inlett ett sponsorsamarbete med ASICS Stockholm Marathon. Unibet blir en av huvudsponsorerna.
Text: Henrik Lenngren

Unibet
Omsättning: 2,39
miljarder kronor.
Andel av
den svenska
spelmarknaden:
”Det saknas officiella siffror för marknadsandelar.”
Idrottssponsring i Sverige: Anna Haag, Emil Jönsson, Therese
Alshammar, Alexander ”The Mauler” Gustafsson, If Stockholm Open,
Case Swedish Open, årspremiären i Bruksvallarna (längdskidor), Unibet
2:an.
Historia: Unibet grundades 1997 av bolagets nuvarande
styrelseordförande Anders Ström. Han ville erbjuda sportintresserade
spelare bättre produkter än vad de statligt ägda monopolen kunde
erbjuda. Unibet är numera ett av Europas största onlinebolag
med över 900 anställda och 43 olika nationaliteter. Bolaget är
noterat på NASDAQ OMX Stockholm med ett marknadsvärde över
9 miljarder kronor. Man har licenser i sju olika länder och kontor i
Malta (huvudkontor), Storbritannien (corporate office), Sweden (IT),
Danmark, Belgien, Frankrike, Italien, Filippinerna och Australien.

Fakta om spelmarknaden

2015
2012

NU SATSAR VI PÅ EN
KLASSIKER FÖR SVERIGES
ALLA SKOLELEVER!

En utmaning för alla
arbetsplatser!

1992

2006
Halva distanserna i
Halvklassikern som
kom det här året!

I 38 § lotterilagen (1994:1000) anges att det inte är tillåtet att i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte främja deltagandet i ett utom landet anordnat lotteri. I 54 § andra stycket anges att den som olovligen i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte uppsåtligen främjar deltagande i ett utom landet
anordnat lotteri, om främjandet särskilt avser deltagande från Sverige, döms till böter eller fängelse i högst
sex månader.
Den straffrättsliga sanktionen blev genom Högsta domstolens dom den 21 december 2012 (mål B 3559-11) i
praktiken verkningslös. Domstolen konstaterade att de straffrättsliga sanktionerna för brott mot främjandeförbudet i lotterilagen strider mot EU-rättens diskrimineringsförbud.
Källa: Lotteriinspektionen: ”Spelmarknadens utveckling 2013”.

Miljardomsättning
Listar man de olika spelformerna och dess andelar på den svenska marknaden får man följande siffror för 2013
medtaget de utländska aktörerna:
		
		

(Utan utländska
spelbolag)

Svenska Spel, inkl. Kasinon

48 %

(56 %)

ATG

18 %

(21 %)

Rikslotterier

18 %

(20 %)

Utländska onlinebolag

15 %

Riksbingo

1%

(2 %)

Lokala & regionala lotterier

< 1%

<1%

Restaurangkasino

1%

(1 %)

Källa: Lotteriinspektionen: ”Spelmarknadens utveckling 2013”.

Äntligen en
Tjejklassiker!

1971

Det här året blev
idén om En Svensk
Klassiker verklighet.

ensvenskklassiker.se
Partner:

Gymnastikfest
i Helsingborg
Hela Helsingborg går i sommar gymnastikens tecken. Fler än 5 000 ungdomar från hela Europa kommer då för
att delta i Eurogym, som genomförs på
Helsingborg Arena.

Eurogym
13-18 juli,
helsingborg

Ungdomar i åldrarna 1225 år deltar i fyra olika
kategorier: gymnastik/akrobatik, dans, fitness och
”alternativa aktiviteter”.

Det är ett socialt evenemang helt utan tävlingsinslag,
och alla deltar efter sina förutsättningar. Eurogym arrangeras vartannat år, och ytterst ansvariga är Europeiska Gymnastikförbundet, UEG. Eurogym inleds med en
öppningscermoni i OS-stil och ett gigantiskt Welcome
Party. På förmiddagarna går deltagarna på olika workshops, och på eftermiddagarna blir det uppvisningar på
stan. Det de lärt sig ligger till grund för programmet på
den avslutande avslutningscermonin.
TEXT: Joachim von Stedingk
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Fotbolls-VM 12/6–13/7, junior-VM i hockey

Brasilien störst genom tiderna
I tacksamhetsskuld till England och Ungern
Sommarens VM-turnering är
den 20:e i ordningen. För andra
gången går turneringen i Brasilien, en nation som är ensam
om att ha deltagit i samtliga
slutspel. Brasilien har dessutom vunnit VM fem gånger
– 1958, 1962, 1970, 1994 och
2002.

namnet syftar på Flandern) startade en fotbollssektion 1911 medan Vasco da Gama Clube de Regatas (1898) gjorde sammalunda
1915. I Rio finns också bland
andra Fluminense FC (grundad 1902 av engelskbördige Oscar Cox), AC Bangu (1904) och
América FC (1905).

För den som försöker gå på djupet
med världsfotbollens historia som
(oftast) bekräftas för varje nytt
land man läser in sig på: Det var
britterna som introducerade sporten, och det var ungrarna som lärde ut den. Så var det här i Sverige,
och så var det även i Brasilien.
Den brasilianske introduktören
hette Charles Miller (1874–1953).
Han var visserligen född i brasilianska São Paulo. Men hans pappa John var skotte och hans mor
Carlota Fox hade engelskt påbrå.
Den blott tioårige Charles skickades till Southampton för
att gå i public
school. Det var
under tiden på
Banister Court
som han lärde
sig spela fotboll. När han
blev äldre, runt
Charles Miller
1890, fortsatte
han på Milbrook School i Southampton. Med skollaget spelade
han mot bl.a. St Mary’s FC (nuvarande Southampton FC) och det
med tiden mytomsvärmade amatörlaget Corinthians.

Tränarimport från Europa

Brasilien är ett pulserande hjärta i världsfotbollen, men inte dess vagga.

Miller återvände till São Paulo som 20-åring. I bagaget fanns
två bollar och en regelbok. Han
startade São Paulo Athletic Club
och organiserade den första serien i landet, Liga Paulista. Miller spelade center när laget vann
de tre första upplagorna av São
Paulo-mästerskapet (1902–04).
Några år senare (1910) var det
Millers namnförslag som antogs
när några arbetare bröt mönstret
i den dittills överklassdominerade
brasilianska idrotten och bildade
Sport Club Corinthians Paulista. Det var en hyllning till Millers
engelska ungdomsidoler, som det
året turnerade i Brasilien.
Fotbollssporten växte först i de
industrialiserade brasilianska storstäderna. I São Paulo grundade
stadens italienska enklav Palestra

Italia (1914), en klubb som senare bytte namn till SE Palmeiras
(1942). Den portugisiska gruppen stod bakom Portuguesa de
Deportes (1920). Det idag klassiska São Paulo FC såg dagens
ljus 1935, efter ett antal sammanslagningar. Där ingick bl.a. CA
Paulistano (1900), klubben där
den legendariske Arthur Friedenreich spelade.
I grannstaden Santos bildades bl.a. Santos Futebol Clube
(1912) och AA Portuguesa Santista (1917).
I Rio de Janeiro (som fick sitt
eget mästerskap 1906) har tre av
de tongivande fotbollslagen sina
rötter i roddarsällskap. Botafogo
de Futbol e Regatas (1894) började spela fotboll 1904. Clube
de Regatas do Flamengo (1895,

Efter ca 40 år blev det aktuellt att
professionalisera fotbollen i Brasilien. Med anställda spelare höjdes kraven på tränarna. Och i det
skedet, i mitten av 1930-talet, riktades blickarna mot Europa. Dori
Kürschner var inte sen att nappa på kroken.
Denne judiske
ungrare, som
spelat för MTK
Budapest (tillsammans med
bl.a. Kálmán
Konrád, József
Nagy och Lajos
Czeizler, som Dori Kürschner
alla senare kom
till Sverige) och i bortåt 20 år varit
tränare för tyska och schweiziska
klubbar (han vann sju titlar med
Grasshoppers), anade vad som
var på gång i Europa. I mars 1937
klev han i land i Rio de Janeiro.
Kürschner arbetade först hos Flamengo och sedan Botafogo.
Den lille Kürschner såg, ärligt
talat, inte mycket ut för världen.
Lätt böjd, skallig, sjuklig och avmagrad gjorde han sitt bästa för att
lära ut de mera seriösa och arbets-

krävande sidorna av fotbollsspelet.
Medan han predikade grunderna
och kippade efter luft i det fuktvarma Rio, stod assistenten Flávio
Costa bredvid
med händerna
i fickorna och
ömsom flabbade, ömsom
hånlog. Costa hade nämligen petats åt sidan till förmån
för Kürschner. Flávio Costa
Detta hade han
svårt att tåla. Men han såg med
egna ögon hur Kürschner lärde ut
det ”nya” engelska stopperspelet,
som kommit i bruk efter offsideregelns ändring 1925. Han snappade också upp tillräckligt för att
bygga vidare på Kürschners förnyelsearbete. Flávio Costa kom senare att leda det brasilianska landslaget (1944–1950 och 1956) och
då introducera den 4–2–4-uppställning som blev ett revolutionerande inslag under VM i Sverige
1958. Dori Kürschner gav brasiliansk fotboll det taktiska fundament som tidigare saknats. Och på
den vägen är det.
Kürschner fick sparken från
Flamengo hösten 1939. Han fortsatte som tränare ett drygt år med
Botafogo. Därefter stannade han
kvar i Rio, på grund av kriget i Europa och trots sin allt sämre hälsa.
Han drog sitt sista andetag den 13
oktober 1941.
Text: Gunnar Persson

Ekonomisk succé för JVM
Det stora intresset för Junior-VM i
ishockey 2014 slutade med ekonomisk
framgång. Enligt förbund och Malmö
Arena beror framgången på ett nära samarbete mellan arrangörerna.

Till skillnad mot Ishockey-VM i Stockholm
2012 och 2013, som gick med 25 miljoner
kronor i förlust, gick Junior-VM i Malmö
2014 med ekonomisk vinst på 6,5 miljoner
kronor.
– Redan från början fanns ett nära samarbete mellan förbund, Malmö Stad och Malmö Arena. Vi
hade en bra strategi och lyckades
skapa en hausse
som spred sig.
Förhoppningsvis lockar detta
fler arrangörer
till Malmö, säger Karin Mårtensson, vd för
Malmö Arena.
Även Christer
Karin Mårtensson
Englund, ordfö-

Junior-VM 2014

Malmö Arena var skådeplatsen för ett framgångsrikt mästerskap.

rande för Svenska Ishockeyförbundet, lyfter
fram samarbetet som en avgörande faktor för
den ekonomiska framgången. Han medger
också att detta kan påverka förbundets beslut
var stora mästerskap ska läggas i framtiden.
– Vi konstaterar att vi inte bara lyckades få
god ekonomi, utan även få fram hela känslan att det är ett mästerskap som pågår. Hela
Malmö genomsyrades av JVM, vilket bidrog
till framgången, anser Christer Englund.
Precis som handbolls-VM i Malmö 2011
blev Junior-VM en ekonomisk succé i en må-

• 27 000 besökare från 28 nationer.

nad där turismen i vanliga fall är liten. Omkring 27 000 turister besökte Malmö och totalt omsattes cirka 100 miljoner kronor under
mästerskapet.
– Det går att genomföra stora event som
går ihop ekonomiskt om det finns en tanke
och omtanke i allt. Siktet är nu inställt på
att ta hem nya stora event inom idrott, kultur samt nationella kongresser, men jag kan
ännu inte avslöja något, säger Pehr Palm, vd
för Event in Skåne.
Text: Pierre Eklund

• Turistekonomisk omsättning på 100 mil
joner kronor.
• 34 % av biljetterna såldes under pågå
ende turnering.
• 144 271 åskådare totalt, vilket är Europarekord.
• Medievärde i Sverige: 220 miljoner kronor.
• JVM:s ekonomiska vinst blev 6,5 miljo
ner kronor.
• Över 7 miljoner tv-tittare i Sverige.
• Över 14,1 miljoner tv-tittare i Kanada.
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En evenemangsnation att räkna med

Stort intresse för SM-veckan

Tusentals representanter från hela världen
fanns på plats på SportAccord Convention.
För RF:s del gällde det att marknadsföra
Sverige som evenemangsnation.

Dragkampen om att få agera värdstad till SM-veckan ökar. I år konkurrerade åtta städer om förtroendet.

– Vi vill visa att Sverige är att räkna med som arrangör för
stora evenemang i framtiden, säger Patrik Wigelius.
År efter år samlas tusentals representanter från idrotten
på SportAccord Convention, den mässa som kopplar samman
idrottsorganisationer, destinationer och kommersiella aktörer.
RF har engagerat sig i mässan fyra gånger, och enligt ordförande Karin Mattsson Weijber är SportAccord ”världens största,
och kanske viktigaste, mötesplats för idrottsevenemang.”
RF:s marknadschef Patrik Wigelius håller med.
– Det är en mötesplats som samlar IOK och samtliga internationella idrottsförbund, samt en mängd aktörer inom
idrottsindustrin. Det är en av de största och mest inflytelserika mötesplatserna. Att då vara på plats, medverka aktivt i
seminarier och möten skapar viktiga relationer och visar att
Sverige är att räkna med som arrangör för stora evenemang i
framtiden, säger han.
I maj fanns RF på plats i Turkiet tillsammans med deltagarna i Sweet Spot Sweden, detta som ett led i det arbete RF gör
för att skapa förutsättningar för att attrahera fler internationella tävlingar och möten till Sverige.
– Samarbetet med Malmö, Göteborg, Stockholm och
Jämtland/Härjedalen är viktigt för att ha en stark förankring hos de större destinationerna, menar Patrik Wigelius.

På vilket sätt marknadsför ni Sverige som
evenemangsland?

Hur betraktar man Sverige som evenemangsland i övriga världen?
– Vi har fortfarande ett starkt namn som organisatör, men
vi ska vara medvetna om att det finns stora resurser på andra håll som eftersträvar att få hem de stora evenemangen,
vilket gör att vi måste vässa både våra erbjudanden och vår
organisationsförmåga.

Ambitionen är att er medverkan ska gynna
alla förbund och destinationer som vill
organisera idrottsevenemang i framtiden.
Kan ni se några resultat från tidigare års
engagemang?
– Det är ett långsiktigt arbete där vi bygger relationer och eftersträvar att bibehålla och öka Sveriges närvaro som alternativ för mästerskapstävlingar och möten. För destinationerna
utgår många av mötena utifrån önskade evenemang och som
man ofta redan arbetar tillsammans med specialidrottsförbunden kring, vilket gör diskussionerna mer konkreta.

Hur summerar ni årets SportAccord Convention?
– Vi drar uppmärksamheten till oss på mötesplatsen och visar att vi är där. Dessutom stärks de internationella nätverken, vilket är viktigt i vår framtida ambition att ”ta hem”
nya evenemang.
text: henrik lenngren

Det har hänt en hel
del sedan SM-veckan
debuterade i Sundsvall
för fem år sedan. 2009
SM-veckan
fanns fem idrotter på
sommar 2014
30 juni-6 juli, borås programmet. I år rör
det sig om 40 idrotter
och 10 000 idrottare, ledare och medföljare som aktivt deltar i evenemanget.
– Ett större evenemang kräver mer resurser och
det är en utmaning att hitta finansiering så att alla
idrotter kan delta på ett likvärdigt sätt. Även för
kommunerna ökar åtagandena och för oss är det
viktigt att det finns en bra balans i evenemanget
för alla parter, säger RF:s marknadschef Patrik Wigelius.
Åtta städer ansökte om värdskapsförtroendet.
Borås hade, enligt Patrik Wigelius, ”en bra idé kring
helheten av evenemanget både inriktat mot alla
idrotter men också för eventet som sådant”.
– Dessutom har Borås ett brett och aktivt föreningsliv förutom väldigt bra anläggningar, vilket gör
att vi kan genomföra ett brett program av idrotter. Det är inte alldeles enkelt att ta emot 40 olika
idrotter.
HUI:s siffror visar att det senaste sommarevenemanget i Halmstad gav ett turistekonomiskt tillskott
på 62 Mkr.
– Vi märker i våra utvärderingar att SM-veckan
utvecklar den interna processen och samarbetet i
kommunerna. SM-veckan berör så många delar och

Patrik Wigelius
skapar en stolthet i kommunen. SM-veckan är också
en stor möjlighet för kommunerna att visa upp sig
för alla idrotter som en attraktiv arrangör av evenemang.
text: Henrik Lenngren

Arrangörer: RF i samarbete med Borås
Stad samt specialidrottsförbunden. SVT är
sändande bolag.
Sponsorer: Specialidrottsförbunden äger sin
egen tävling och har sina egna sponsorer. På
central nivå arbetar RF med ICA och Folkspel,
som är huvudsponsorer. SM-veckans officiella
partners är SJ, Nordic Choice Hotels, NEH,
Svea Real. SM-veckan är miljömärkt i samarbete med Håll Sverige rent.
Deltagare: Cirka 10 000.
Sporter: 40.

GIVAKT.SE

– Med en gemensam monter som beskriver Sverige som evenemangsland skapar vi vår plattform. Utöver det arbetar
alla parter aktivt i sina möten med olika internationella förbund och beslutsfattare. Vi på RF skapar kontaktytor med

andra länders idrotts- och destinationsorganisationer i syfte
att utveckla oss själva och ”benchmarka” med varandra.

För varje år som går blir de skånska eventen lite
grönare. För tredje året i rad är Skåne den region i
Sverige som haft ﬂest event med Håll Sverige Rents
miljömärkning. 2013 godkändes 13 event i Skåne
som Miljömärkt Event. Vi är väldigt stolta över de
skånska arrangörernas miljöarbete och hoppas på
ännu ﬂer miljömärkta event under 2014.
www.eventinskane.com

Miljömärkta Event i Skåne 2013: Drömljus, Helsingborg · eee 2013, Lund · Nordic Baltic Championships, Flyinge · Helsingborgsfestivalen, Helsingborg
World Rowing Coastal Championships, Helsingborg · Landskrona trädgårdsgille, Landskrona · Malmöfestivalen, Malmö · Mästarnas Mästare, Båstad
Flyinge Grand Prix, Flyinge · Final Volkswagen Grand Prix, Flyinge · Tullverkets kompetensdagar, Ystad · Båstad Julmarknad, Båstad · Thomanders jul, Lund

ANNONS 				

26

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA 				

ANNONS

volvos sponsring

Vindkraft och Zlatan-effekt driver Volvo
Volvo Group och Volvo Personvagnar
(Volvo Cars) samsas om namnet. Under
varumärket Volvo trängs personbilar,
lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner,
drivsystem för marina och industriella applikationer. Golf och segling är
globala redskap för att hålla varumärket i vältrimmat skick och på rätt kurs.
Zlatan gör i vanlig ordning skillnad och
sticker ut.

Volvo har sedan den första bilen lämnade fabriken 1927 varit stora i Sverige, vilket även präglat bolagets sponsring.. Den
svenska folkbilen sponsrade primärt folkliga idrotter på hemmaplan. I världen är
Volvo betydligt mindre. I takt med att målgruppen för personbilssegmentet förändrats har även sponsringen ändrat inriktning,
mer mot den globala marknaden, en inriktning som delas med Volvo Group. Volvo
Group är en av världens största tillverkare
av tunga lastbilar och ligger runt 200:e plats
på listan över världens största företag. Volvo
Cars har en marknadsandel på ett par procent med målet att fördubbla försäljningen
till år 2020 med fokus på Kina som andra
hemmamarknad.
Trots siffrornas tydliga språk har Volvo
haft förmågan att uppfattas som större.
Redan på 1980-talet använde Pehr G Gyllenhammar golf, tennis och ridsport för att
stärka bilden av Volvo som ett världsföretag. I globaliseringens tidevarv lever traditionen vidare genom massiva satsningar på
golf och segling.
– Det största värdet med att dela sportengagemangen är att Volvo Group och
Volvo Cars delar varumärket Volvo. Vi har
en klar samsyn om vad varumärket står för
och hur vi vårdar och utvecklar det tillsammans, säger Mats Nilsson, global sponsringschef på Volvo Group.
Racet bygger varumärket

Namnet ”Volvo” ägs av Volvo Trademark
Holding – ett gemensamt ägt bolag med
delad styrelserepresentation. På samma
sätts styrs golfen och seglingen genom gemensamma styrelser. Sporterna ligger i
två separata organisationer på global nivå;
Volvo Event Management Golf och Volvo
Ocean Race. Seglingen väger extra tungt
eftersom Volvo äger samtliga rättigheter till
Volvo Ocean Race.
– Volvo Ocean Race ger oss global varumärkesexponering och en ypperlig plattform för att bygga relationer med kunder
och återförsäljare runtom i världen. I affärsprocessen stärker racet varumärkeskännedomen och förståelsen för vad varumärket
står för och vad vi har att erbjuda för pro-

VOLVO GROUP
Vision: Världsledande
inom hållbara
transportlösningar
Omsättning: 273
miljarder SEK
Tillverkning:
Lastbilar, bussar,
anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och
industriella applikationer.
Anställda: 110 000
Produktion: 19 länder
Marknader: 190
Huvudkontor: Göteborg
Börsnotering: Stockholmsbörsen

dukter och tjänster, säger Karin
rullande vagnparken. Vi behöBäcklund, global sponsringschef
ver utöver segling och golf även
Volvo Cars.
engagera oss inom andra omDen 4 oktober går startskottet
råden som påverkar våra kunav den femte upplagan av Volvo
der. Fotbollen är ett bra exempel där vi är inne nationellt
Ocean Race under Volvos flagg.
Den nio månader långa rutten går
i landslagen, men inte nere på
till elva hamnar, via nyckelmarkdet lokala planet, säger Bengt
nader som Kina och USA, innan
Magnusson, projektledare för
V65-båtarna når målgången i Gö- Karin Bäcklund
sponsring vid Volvo Personvagteborg den 21 juni. För att vinna
nar Sverige.
global räckvidd byggs mycket runt en diSamarbetet med Svenska Fotbollsförgital seglingsupplevelse. Den senaste täv- bundet underlättade varumärkesmötet
lingen 2011/12 följdes av över sex miljoner mellan Volvo och Zlatan. Volvo och reklamunika besökare på webbsidan. Vid hamn- byrån Forsman & Bodenfors lyckades bygstoppen räknades antalet fysiska besökare ga upp förväntningar. Söndagen den 26
i Race Village till sammanlagt 2,9 miljoner. januari klockan 20.10 var det premiär för
Affärsmotivet för Volvo-bolagen är kvali- reklamfilmen där Zlatan jagar, kramar fatetstid med inbjudna företagsgäster som miljen och kör bil på fjällvägar. Tittarna får
uppgick till 23 486 personer.
lyssna till nationalsången i en ny tappning
– Vår sponsorstrategi har alltid varit att signerad Max Martin och allt avslutas med
gå in långsiktigt. Tittar vi på Volvo Ocean ”Made by Sweden”. En viral succé och
Race har vi och våra dotterbolag och mark- försäljningseffekt kom snabbt när över en
nadsbolag för varje gång blivit bättre på att miljon tittare såg reklamfilmen under förutnyttja racet. Det är en växande trend och sta dygnet.
gör Volvo Ocean Race mer förankrat, säger
– Dagen efter var en av våra bästa försäljningsdagar någonsin. Zlatan-kampanMats Nilsson.
jen ökade försäljningen med 263 procent
Landslaget i Sverige
mot mål under kamVolvo Personbilar Sverige är ett av mark- panjperioden. Förnadsbolagen som ska dra växlar av attrak- säljningen av tillbetionskraften i de globala sponsorskapen. hör hade betydande
Inom seglingen sker det genom samarbe- ökning när befintliten med Svenska Seglarförbundet, GKSS, ga kunder valde att
KSSS, ÅF Offshore Race och Stena Match köpa Zlatan-fälgen till
Cup. I golfen aktiveras internationella ama- sin XC70, säger Åsa
törtävlingen Volvo World Golf Challenge ge- Borg, marknadsdireknom lokala golfklubbar. Svenska marknaden tör på Volvo PersonÅsa Borg
särskiljer sig genom att vara hemmamarknad vagnar Sverige.
med en marknadsledande position.
– Internationellt ligger vi runt 1-2 pro- Zlatan i världen
cent på marknaden och där passar golf och På kort tid har Volvo Cars gjort globala resegling utmärkt för målgruppen. I Sverige klamsamarbeten med Swedish House Maffia,
har vi en marknadsandel på över 20 pro- Zlatan och Robyn. Många ställer sig frågan
cent och en mycket större andel av den varför en fotbollsikon med hundratals miljoner på banken ställer upp i en bilreklam.
– Jag tror Zlatan fick lyfta fram en annan
sida av sig själv. Det var första gången han
visade upp sin familj och vad som är viktigt för honom. Alla samarbeten har varit
autentiska och gynnat alla inblandade parter. Det har blivit mer än bara köpt reklam
och intressanta historier att lyssna till. Traditionell bilreklam kan vara tråkig och likriktad. Det behövs intressanta historier för
att bryta igenom bruset, säger Åsa Borg.
I Volvo Groups senaste årsredovisning
listas faktorer som driver affärsframgång
och förväntningar hos företagets intressenter. På första plats kommer ”Kundnöjdhet” följt av ”Energieffektiva produkter”
och ”Produktsäkerhet”.
– Vi mäter och följer upp bland annat

Källa: volvogroup.com

VOLVO CARS
Vision: Världens mest progressiva och
eftertraktade premiumbilmärke
Omsättning: 122 miljarder SEK
Grundat: 1927
Ägare: Geely Holding (köptes 2010 från Ford)
Varumärkesstrategi: ”Designed Around You”
Biltillverkning: Göteborg, Gent (Belgien),
Chongqing (Kina), Chengdu (Kina)
Försäljning: 100 länder, via 2 300 återförsäljare
Antal sålda bilar 2013: 427 840
Största marknader (sålda bilar 2013): USA
(61 233). Kina (61 146). Sverige (52 260)
Marknadsandel: 1-2%
Mål 2020: 800 000 bilar
Källa: volvocars.com

VOLVOS SPONSRING
GLOBALT
Går tillbaka till 1970-talet
Volvo Ocean Race:
Upplaga: 12:e (5:e upplagan i Volvos regi).
Högkvarter: Alicante
Period: 4 okt-27 juni
Teambudgetar: 12-14 miljoner Euro (varav
kostnad tävlingsbåt V65, ca 4,5 miljoner Euro).
www.volvooceanrace.com
Volvo Golf: Sponsor av golf sedan 1988.
Äldsta sponsorn på Europatouren. Volvo Event
Management Golf har säte i Göteborg
Tourtävlingar: Volvo Golf Champions, Volvo
China Open, Volvo World Match Play Championship
Amatörtävling: Volvo World Golf Challenge
(kunder och prospekts)

VOLVO PERSONVAGNAR Sponsrar
i sverige
Sveriges Olympiska Kommitté, Svenska Seglarförbundet, ÅFF Offshore Race, Stena Match Cup,
Svenska Fotbollförbundet, Frölunda Indians, Volvo
Polestar Racing

kundnöjdhet före, under och efter Volvo
Ocean Race och golfevenemangen. Det vi
ser klart är att kundnöjdheten och lojaliteten till Volvo ökar tack vare våra sponsorengagemang, säger Mats Nilsson.
På plats 27 återfinns ”Engagemang i lokalsamhället” som kan komma att klättra
på listan.
– Samhällsengagemang
och CSR-aktiviteter gör
vi inte lika mycket tillsammans, utan på varsitt håll.
Den allmänna trenden
är att CSR och Creating
Shared Values ökar och
blir viktigare.
text: JOHAN THORÉN
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RICHARD HERREY

Från musikaler till pedaler –

Richard
Herrey har
sadlat om
Richard Herrey har en lång karriär som artist och evenemangsarrangör bakom sig. I början av
80-talet dansade han i Fame, med bland andra John Travolta, innan han dansade in och sjöng
hem Eurovisionsfinalen tillsammans med sina bröder i gyllene skor. Det han lärde sig av det,
använde han sig sedan av som musikalarrangör. Idag är dansskorna utbytta mot cykelskor,
som nybliven marknadschef för det klassiska idrottsevenemanget Vätternrundan.
Hur känns det att vara nybliven marknadschef för världens största cykellopp?

saloppet, Lidingöloppet och Vansbrosimningen äger ju klassikern.

– Fantastiskt. Att få jobba med idrott och med
en så populär och klassisk tävling är en dröm.
Man förstår intresset när deltagarkvoten säljer
slut på 12 minuter.

Vasaloppet och Lidingöloppet har startat
egna cykellopp. CykelVasan och Lidingöloppet MTB. Kommentar?

Vad har du för bakgrund inom cykling?

– Jag har alltid haft en stor kärlek för sporten.
Har alltid följt de stora loppen på tv. Började cykla mer aktivt själv från 2009 då jag för
första gången ställde upp i Vätternrundan tillsammans med mina bröder.
Vilka utmaningar ser du?

– Evenemanget måste växa. Ambitionen är
att utöka antalet deltagare och förbättra sponsorstrukturen. I så fall måste vi få bättre tillgång till väg. Vi vill kunna stänga av biltrafiken vissa sträckor vilket inte går idag. Vi når
lätt drygt 30 000 deltagare om vi kan stänga
av vägar på framförallt västra delen av Vättern
några timmar.
Hur går sponsringsarbetet?

– Vi har nya avtal med Skoda (sedan 2004 huvudsponsor till Tour de France) och Folksam
och vi har förlängt en rad andra avtal, däribland med Bianchi och Crescent.
Vilka fördelar ser du med att sponsra er?

– Vi har en otroligt köpstark målgrupp. Huvudmålgruppen är till 80% män i medelåldern. De har ett bra jobb, bra betalt, tid att
cykla och är prylgalna. Men målgruppen är
otroligt stor, cirka fyra miljoner svenskar cyklar någon gång per år. Evenemanget Cykelveckan pågår med alla deltävlingar en dryg
vecka med mängder av tid till exponering och
aktivering. Men aktivering med våra deltagare
sker runt hela året.

– Vi vill själva enbart satsa på cykel. De här
initiativen ligger nog inte i linje med Klassikerns intentioner utan är framdrivna av ideella föreningar som sett chansen att förbättra
sin ekonomi.
Det körs ett Vätternrundan även i Kina som
sköts av Nordic Ways – hur ser du på det?

– Som en kul grej. Det ökar vår kontaktyta
internationellt.
Ni är det enda loppet inom klassikern som
inte är en tävling. Ni är ett rent motionslopp. Borde inte intentionen vara att även
ni blir en tävling så att man kan ta hem hela
Klassikern, dvs den sammanlagt bästa tiden
vinner? De som bara vill motionscykla i loppet vill ju ändå vara med.

– Jo, det skulle öka intresset för vårt lopp ännu
mer och kommersiellt skulle det stärka alla i
Klassikergruppen. Men vi är tillbaka till att vi
då måste kunna garantera säkerheten om vi
drar igång ett tävlingslopp. Vi måste få möjligheten av de involverade kommunerna att
kunna stänga av vissa vägsträckor de timmar
som tävlingsloppet pågår. Vi behöver en säker
och bilfri arena under några få timmar för vårt
stora evenemang, helt enkelt.
Har ni planer på att starta en ”StafettVättern” eller ett lagtempo där företag och
organisationer kan tävla mot varann?

– Ja, det har vi långtgående planer på. En oerhört tacksam disciplin, som stärker sammanhållningen i den deltagande gruppen, samtidigt som vår målgrupp ökar och stärks.

Vad kostar ett huvudsponsorskap?

– 800 000 – 1 000 000 kronor.

Kan ni tänka er att expandera konceptet.
Vänern runt?

Hur sker synken med En Svensk Klassiker?

– Ingen omöjlighet, vi tittar hela tiden på att
utveckla våra evenemang, men det primära nu
är att konceptet runt Vättern når sin fulla po-

– Vi jobbar tillsammans med att stärka banden och varumärket. De olika loppen med Va-

tential. Däremot ställer vi gärna upp med tips
till andra arrangörer. Lyckas de sen så stärks
svensk cykel och därmed också vi.
På vilket sätt jobbar ni med miljön? Hörde
att Vätterns vatten tappat i kvalitet. Man
serveras inte längre Vätternröding på Gyllene Uttern (tas från Hornavan idag) och
det beror inte enbart på för många signalkräftor som äter rödingrommen?

Titel: Marknadschef för
Vätternrundan sedan september 2013
Ålder: 49
Familj: Fru, två barn, två bröder och
fyra systrar
Uppväxt: Tynnered, Göteborg.
Bor: I bilen, Saltsjöbaden och Motala.
(Bodde åtta år med familjen i USA i
början av 2000-talet).
Utbildning: Grundskola. Slutade
efter halva nian för att börja jobba
som clown på cirkus, high school i USA
och en marknadsutbildning på IHM.
Civil karriär: Var som 18-åring med i
tv-serien Fame (1982-83) och dansade
bland annat med John Travolta. Vann
Eurovision Contest 1984 med låten
Diggiloo-Diggiley, (låten sålde i över
4 miljoner exemplar) och turnerade
under Herreyseran från 1984 med
trailers runt om i landet (Ca 60
spelningar om året för i snitt 50 000
kr per gig).”Blev förvånad över att
så litet blev kvar när agenterna tagit
sitt”. Hamnade i musikalbranschen
på Chinateatern (Hair, Grease) och
hjälpte Scania med deras interna
jätteevents. Hyrde Oscarsteatern och
producerade musikaler bland annat
West Side Story. Jobbade på Wallmans
och ansvarade för 100 anställda på
Golden Hits några år. Flyttade till USA
i början av 2000-talet där hans barn
växte upp. Kör idag radioprogrammet
”Önskenatt” på P4.
Idrottslig karriär: Satt mycket på
bänken i fotboll Div 1 (Södertälje),
cyklat Vätternrundan sen 2009
tillsammans med bröderna. Bästa tid
9 timmar, 55 minuter. Tror sig ha gjort
flest matcher för tv-laget – över 300.
Intressen: ”Alldeles för mycket.”
Upplevelsebaserat. Teater. Musik.
Konserter. Sport.
Läser: Nyheter. Gillar talböcker i
bilen.
Lyssnar helst på: Allt möjligt, mest
P4-musik.
Kör: Sponsrad bil från Skoda

– Först och främst är cykel i sig miljövänligt. Kommunerna runt Vättern (Askersund,
Habo, Hjo, Jönköping, Karlsborg, Motala,
Vadstena och Ödeshög) har träffats för att
diskutera en cykelbana runt sjön – en fantastisk miljövänlig länk och alternativ åt biltrafiken. Nu pågår en förstudie som bekostas av
Östsam.
– Inför sommaren 2013 blev vi som första idrottsarrangemang i Sverige certifierade
enligt ISO 20121, standard för hållbarhet vid
evenemang.
– Stiftelsen Håll Sverige Rent brukar också
premiera oss genom miljömärket Miljömärkt
Event där viktiga områden är hur man arbetar med val av varor och tjänster, avfallshantering, energianvändning och transporter. Vi
är dessutom Guldsponsor av Naturskyddsföreningen.

Favoritmat: Falukorvssmörgås med
ägg. Mozzarella och tomat.

Slutligen var har du fått din ledarskapskänsla ifrån?

Lopp: Huvudloppet samt TjejVättern,
HalvVättern och VätternTriathlon

– Från mina föräldrar. Mamma och pappa
drev ett stort ridläger när jag var grabb och var
oerhört snälla och bekräftande mot alla barn.
Pappa var dessutom journalist med mängder
av idéer. Jag lärde mig mycket av dem. Jag lärde mig förstås tidigt mycket från resan med
Herreys där jag var den som kanske var mest
intresserad av planeringsarbetet.
– I turnébussen fanns en affisch på oss med
en pratbubbla där det stod ”Passa dej såtedäj
för mellanbror ser dej” syftande på mig och
mitt sätt att vilja ha koll.
text: Gustaf Berencreutz
foto: Fredrik Schlyter

Dricker helst: Cola Zero.
Älskar: Min familj. Enkla glada
människor.
Favoritklubb: Gais. Spelade för
klubben som grabb. Äger en stripad
Gaiscykel.
Favoritpersonal: Vänlig, snäll,
engagerad

Startade: 1966
Ägare: Motala AIF

Omsättning: 45 miljoner varav ca 40
miljoner är anmälningsavgifter.
Vinst: 50 miljoner som fördelas till
föreningslivet genom MAIF.
Sponsringsintäkter: Ca 15 % eller
5-6 miljoner med målet 8-10 miljoner
om 5 år.
Sponsorer: Skoda är huvudsponsor,
med en tradition av att sponsra Tour
de France. Crescent och Bianchi.
Sponsrar: Naturskyddsföreningen
Antal deltagare: 37 000 hela
cykelveckan varav ca 23 000 i
huvudloppet.
Turistekonomisk omsättning i
Motala: 65 miljoner (HUI,2013).
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Nordiska samemästerskapen, nordea masters

Nordiska Samemästerskapen
för traditioner vidare

Det första Samemästerskapet i Sverige arrangerades 1948 i just Jokkmokk. Idrottsgrenarna speglade arbetsuppgifterna i det
vardagliga livet och fokus låg på lek, precision och kraft. Under 1970-talet arrangerades det första sommarmästerskapet som i
modern tid innefattar tävlingar i lassokastning, löpning, renskötarstafett och sprintdistans.
– Mästerskapen betyder mycket för oss
samer. Det är ett tillfälle att träffas och umgås, och föra vidare en tradition. Förutom de
sportsliga grenarna så anordnas aktiviteter
som knyts till evenemanget. Det kan handla
om konserter eller dans.

i Sverige, Norge och Finland. SVL fastställer
regler och tar beslut om att skapa mästerskap
för nya idrotter. Under 2000-talet har till exempel innebandy fått ett eget Samemästerskap som avgörs i början av året.
– Varje sameby eller sameförening är anslutet till ett distriktsförbund som i sin tur är
anslutet till Samernas Svenska Idrottsförbund.
Oavsett om det är ett svenskt eller nordiskt
mästerskap tävlar alla för sin by eller förening.
Åldersgränsen är från nio år och uppåt, förklarar Ulrika Renström som gärna ser ett Samemästerskap i Stockholm framöver.
I år arrangeras inget Sommarmästerskap eftersom de Nordiska Samemästerskapen avgörs mellan 8 och 10 augusti i
Jokkmokk. Eftersom Idrottsförbundet saknar sponsorer är det upp till arrangörsföreningen att hitta lokala sponsorer till
mästerskapen.
– Arrangörsföreningen får bidrag från oss,
men den ekonomiska situationen för samisk
idrott är tuff. Samerna får verksamhetsbidrag från Kulturrådet men inga generella
pengar som ska gå till idrotten.

Inga bidrag till idrott
Skapar nya mästerskap
Samerna har ett nordiskt samarbete vid namn
Sámiid Valastallan lihttu, SVL, som arbetar
med idrottsliga frågor som berör alla samer

Ulrika Renström berättar att Samernas
Svenska Idrottsförbund, som inte är medlemmar i Riksidrottsförbundet, har uppvaktat myndigheter för att få bidrag till täv-

Nordiska
Samemästerskapen 2014
Arrangör: Sarek IF
Antal deltagare: Ingen uppgift
Medier: Lokala dagstidningar, radio
och same-TV
Sponsorer: Lokala sponsorer
Funktionärer: Ingen uppgift
Biljettpris: Gratis
Premiärår: Svenska Samemästerskapen Vinter 1948. Sommar 1977.
Publik: Ingen uppgift
Foto: Fia Kaddik

Istället för det årliga Svenska
Samiska Sommarmästerskapen
arrangeras i år ett Nordiskt
Samemästerskap i Jokkmokk.
Mästerskapet arrangeras utan
bidrag från svenska staten.
– Samisk idrott får inte stöd
av statliga pengar, säger Ulrika
Renström, ordförande i Samernas Svenska Idrottsförbund.

lingar men att de ständigt får avslag.
– Vi kommer kämpa vidare för att få
pengar till samisk idrott, men det är tufft.
Det är synd om utövarna som drabbas. Tack
vare LKAB kunde vårt duktiga tjejlandslag

för äldre juniorer i längskidåkning deltaga
i Winter Artic Games 2014 i Kanada, som är
en tävling för ungdomar som bor ovanför
polcirkeln.
Text: Pierre Eklund

Samerna har
även ett eget
fotbollsförbund
som i år deltog
i det nystartade
Conifa World
Cup, för länder
och regioner utanför det internationella förbundet FIFA. Årets mästerskap hölls i Östersund
mellan 31 maj och 8 juni.

Nordea Masters åter i Skåne

Henrik Stenson

De står sedan tidigare bakom Swedish
Open och Stockholm Open. I juni bidrog
Lagardére Scandinavia till att lyfta
svensk proffsgolfs flaggskepp – Nordea
Masters.

BREAKING
NEW WAVES
At Å F, we l ove sus t a i na b l e a ch i eve m e n t s. T ha t ’s w hy we a re
t h e ma i n pa r t n e r o f o n e o f t h e wo r l ds m os t sus t a i na b l e
o f f sh o re ra ce s. B e i ng l e ad i ng te ch n i c a l co nsu l t a n t s, we wo r k
i n cl ose co - o p e ra t i o n w i t h t h e Roya l Swe d ish Ya ch t Cl u b
(KSSS) a n d t h e Ci t y o f S to ck h o l m. A n d w i t h t h e s t a r t i ng p o i n t
m ove d i n to t h e ce n t ra l o f S to ck h o l m, we’ve gi ve n t h e ha r b o r
ci t y a n eve n t w i t h i n t e r na t i o na l a t t ra c t i o n w i t h o pt i ma l
co n d i t i o ns. S o we l co m e to t h e Å F O f f sh o re Ra ce a t
Ske p psh o l m e n 26 t h –29 t h o f J u n e, 2014.
ÅF – Innovation By Experience.

”Överför ert tenniskoncept till golfen.” Så lät
det budskap som framfördes av flera golfare och
Nordea Masters
företag i Lagardére Scan29 maj-1 juni
dinavias nätverk.
– Vi kontaktade Björn Örås. Han var villig att sälja och
vi ville köpa. Samtidigt tog vi över ägandet av Helsingborg Open, vilket innebär att vi nu har samma position
inom golfen som vi har i tennisen, säger Thomas Wallén,
managing director för Nordea Masters.
Enligt honom förväntade sig publiken en totalupplevelse och på PGA National i Bara bjöd man inte ”bara” på
golf i världsklass utan också på aktiviteter för skolungdomar och golffamiljer.
– Vi ville skapa en mötesplats för Skandinaviens näringsliv där vi vårdar och stärker kundrelationer. Men jag
vill understryka att det är golfen som är ryggmärgen,
de andra aktiviteterna får inte ta över. Nordea Masters
ska vara en golftävling i världsklass – inget tivoli eller
Almedalen.

Vilken prägel ville ni sätta på tävlingen?
– Vår förebild är US Masters på Augusta, enligt mig världens fräckaste idrottsevenemang. Banan och omgivningen är unik. Jag har själv inte besökt US Masters, men alla
historier jag har hört därifrån vittnar om att det är precis
så vi vill att vår publik återberättar sina kommande besök
på Nordea Masters. För att vi ska lyckas måste vi skapa

en stor svensk golffamilj där alla känner sig delaktiga och
vill bidra med ”hushållssysslorna”.
I förfjol förlängdes avtalet mellan Nordea och Masters. Nordea satsar cirka nio miljoner euro över tre år.
– Genom Nordea Tour träffar vi kunder över hela Sverige från maj till september, och under Nordea Masters
samlar vi kunder från hela Nordea i Norden och övriga
utlandsetableringar till golfspel, föredrag och kundträffar. Det är en bra möjlighet att träffa kunder och prospects utanför bankkontoren och ger också kunderna
möjlighet att nätverka med varandra. PR-värdet genom
artiklar, tv och meraffärer gör att vi bedömer att investeringen är bra, säger Nordeas sponsringsdirektör Tomas Björklund.
Pehr Palm, vd för Event in Skåne, är glad över att
Nordea Masters återvänt till Skåne.
– Stora event går genom mediebruset. Skåne har 70
golfbanor, varav några av de bästa i norra Europa. Nordea Masters och Helsingborg Open bidrar starkt till att
positionera Skåne som en ledande golfregion i Europa.

På vilket sätt utnyttjar ni Nordea Masters i årets marknadsföring?
– Vi arbetar tillsammans med Malmö stad, Lagardére
Scandinavia, Svenska Golfförbundet och övriga partners
för att kommunicera i print och webbkampanjer. Danmark har flera bra spelare med så vi väntar oss även en
publik från våra nära grannar. Vi vet att eventet kommer
bidra med en turismomsättning på över 50 Mkr, samt
att det skapar nya arbetstillfällen i regionen.
Golfen? Jodå, åskådarna fick onekligen valuta för
pengarna. Världstvåan
Henrik Stenson konkurrerade länge om segern, men
fick till slut nöja sig med en
femteplats. Vann tävlingen
Var: PGA of Sweden
National, Bara
gjorde istället thailändaren
Omsättning: 55 Mkr.
Thongchai Jaidee, som var
Publik: 90 000
starkast i ett nagelbitande
Tv-tittare: SVT plus
särspel mot Victor Dubuis50 länder.
son och Stephen Gallacher.
Hemsida: www.
Helt i publikens smak.
nordeamasters.se
text: Henrik Lenngren
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folkets pris

Sveriges främsta idrottskommuner
enligt svenska folket
Sport & Affärer har sedan 2006, genom Peter Rohmée, rankat Sveriges främsta idrottskommuner, vars
resultat de senaste fyra åren presenterats under seminariet Professionell idrott, den första måndagen i
oktober, samt i Sport & Affärer som distribueras med Dagens industri. Utöver huvudpriset Sveriges främsta
idrottskommun, utses varje år även Årets breddidrottskommun, Årets elitidrottskommun och Årets evenemangskommun. Tidningen har genom priserna velat sätta fokus på idrottens betydelse som motor för lokal
och regional tillväxt. Från och med i år delar tidningen även ut Folkets pris, som baseras på en årlig Demoskopundersökning. Resultatet publiceras varje år i tidningens juninummer. Folkets uppfattning är givetvis central,
då det är folket som idrottskommunerna kämpar om för att behålla som nöjda invånare, nya inflyttare (skattebetalare) eller turistbesökare, vilka genererar turistintäkter och som på sikt kan bli nya kommuninvånare. I
år delas priset mellan Stockholm och Göteborg som helt enkelt inte gick att skilja åt.
Årets pris delades ut på klassiska krogen Den Gyldene Freden i Gamla Stan i
Stockholm. Valet av plats kan tyckas symbolisk då Folkets pris i år delades mellan
två för Sverige så viktiga evenemangsdestinationer.
Den fråga som ställdes till respondenterna i Demoskopundersökningen var:
Vilken kommun i landet anser du är
bäst på idrott, dvs. spontan-, bredd- och
elitidrott samt friluftsfrågor? Resultatet
ses i tabellen, där vi publicerat de 50 bästa
idrottskommunerna, enligt svenska folket.
Hur känns det att ha blivit utsedd till
Sveriges bästa idrottsstad 2014, enligt
det svenska folket?
David Lega, Göteborg:

– Det känns jättekul och jätteviktigt. Priset ger en helhetsbild av folkets syn på vår
profil i idrottsfrågorna, det visar länken
mellan egen aktivitet, breddidrott och hur
bra kommunen är att bjuda på det skådespel som elitidrotten utgör. Idrott och friluftsliv är jätteviktigt för att folk ska må bra
och att vi har så bra renommé som Folkets
pris visar, är mycket viktigt för en kommun som hela tiden söker nya invånare
och som vill att de befintliga invånarna ska
må bra. Ju rikare föreningsliv en stad har
desto bättre mår staden. Friskvård sänker
sjukvårdskostnaderna. Nya inflyttare och
turistbesökare ökar skatteintäkterna. Det
finns i förlängningen en viktig samhällsekonomisk aspekt i att folk uppfattar oss
som en aktiv idrottskommun. Just mångfalden i idrottsutbudet är en jätterolig utmaning för mig som jobbar med idrottsfrågorna i Göteborg.
Några idrottspolitiska frågor du tycker
är extra viktigt att lyfta fram detta
valår?

– Den fysiska aktiviteten i skolan måste
öka. Sen tycker jag att kommuner måste
samverka mer över kommungränserna så
att man kan ha gemensamt nyttjande av
vissa anläggningar. Det är det viktigt att
utgå ifrån i stadsplaneringen. Jag som simmare vill lyfta fram behovet av nya eller
upprustade simhallar. Simkunskapen är
ett krav i skolan. Dock kräver byggande
och underhåll av simhallar de dyraste investeringarna.
Olle Öhman, Stockholm:

– Vi är enormt nöjda. Jag vill i sammanhanget lyfta fram alla föreningar, föreningsledare och idrottsledare i Stockholm.
Det är de som gör det dagliga jobbet. De
gör en fantastisk insats och ska vara stol-

Nöjda mottagare av Folkets pris på Den Gyldene Freden: Olle (Olof) Öhman, förvaltningschef i
idrottsförvaltningen, Stockholms stad och David Lega, kommunalråd för Kristdemokraterna i
Göteborg och vice ordförande i Idrotts- och föreningsnämnden.

ta över det här priset. Vi i kommunen tar
hand om frågor kring idrottsanläggningar och infrastruktur och utmaningen för
oss är ständigt hur detta kan förbättras.
Framförallt diskuteras nya inomhushallar
för handboll, innebandy och basket och
upprustning av befintliga hallar.
Hur ser du på idrottens roll ?

– Idrottens roll i ett samhälle handlar om
livskvalitet. I Stockholm är folkhälsan och
fysisk aktivitet hos invånarna av vital betydelse. Folk som rör sig mår bättre och
lever längre. Den stora utmaningen ligger
i att nå de grupper som är mindre aktiva.
Här finns det mycket att göra. Idrottens
plats i skolan är mycket viktig, så att den
blir naturlig från början. Man tänker bättre med en kropp i trim.
– Vi är glada för utmärkelsen och tycker det är roligt att svenskarna uppskattar
våra satsningar på friluftsliv, spontanidrott
och breddverksamhet. Dessa områden
har varit särskilt prioriterade av alliansen

i idrottsnämnden de senaste åren, säger
idrottsborgarrådet Regina Kevius (M)
text: Gustaf Berencreutz
foto: Sören Andersson

Fotnot: Årets seminarium Professionell
idrott – med Sveriges främsta idrottskommuner, går på klassiska Rex i Umeå.
Programmet går att finna på sidan 31.
Eller gå in på www.professionellidrott.se.
Välkomna!

HUVUDPRISET Sveriges främsta
idrottskommuner genom åren:
2006 - 2010 - Göteborg.
2011 - Stockholm.
2012 - Solna.
2013 - Växjö.
Stockholm och Göteborg har legat topp 3 samtliga år i Sport & Affärers kommunranking
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Hela tabellen
Här är hela resultatet av
demoskopundersökningen som
bildar underlaget för Sveriges
främsta idrottskommun enligt
svenska folket, Folkets pris
2014. Frågan som ställdes:
Vilken kommun i landet anser
du är bäst på idrott, dvs.
spontan-, bredd- och elitidrott
samt friluftsfrågor?
Kommun

Procent

1. Stockholm
1	Göteborg
3 Malmö
4	Helsingborg
5 Växjö
6	Karlstad
7	Östersund
8 Skellefteå
9	Jönköping
10	Luleå

14,79
14,74
6,48
4,37
3,47
3,37
3,02
2,89
2,44
1,72

11 Umeå
12 Västerås
13	Örebro
14 Solna
15	Ystad
16	Leksand
17 Sollentuna
18	Gävle
19 Sundsvall
20	Kalmar
21	Nacka
22	Linköping
23	Lund
24	Kiruna
25	Borås
26	Ängelholm
27	Botkyrka
28 Falun
29 Timrå
30	Gällivare
31 Tyresö
32 Partille
33 Uppsala
34	Hudiksvall
35	Lidköping
36 Sundbyberg
37 Åre
38 Mora
39	Norrköping
40 Södertälje
41 Ale
42 Skövde
43 Mölndal
44 Alingsås
45 Sollefteå
46	Lycksele
47	Eskilstuna
48	Järfälla
49	Borlänge
50	Halmstad

1,71
1,66
1,66
1,66
1,63
1,62
1,37
1,20
1,05
1,04
1,02
1,02
0,98
0,97
0,93
0,89
0,87
0,82
0,79
0,75
0,74
0,71
0,69
0,64
0,62
0,59
0,59
0,58
0,51
0,51
0,19
0,19
0,18
0,18
0,17
0,16
0,16
0,15
0,15
0,15

Kort om undersökningen: Undersökningen
är genomförd inom ramen för Demoskops
telefonomnibus under våren 2014. Urvalet
har gjorts med Demoskops standard för
telefonnummerbaserat befolkningsurval.
Urvalet är riksrepresentativt och kan
sägas utgöra ett mini-Sverige. Resultaten
baseras på 1 000 genomförda intervjuer med
personer mellan 18 -89 år. Urvalsprincipen
är densamma som i Demoskops månatliga
väljarundersökningar som publiceras i
Expressen.

ANNONS 				
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Fotbolls-VM lockar sponsorerna UTBLICK
och FIFA fyller på kassakistan
Den 12 juni var det avspark i årets
största idrottsevenemang alla
kategorier – VM i fotboll. Trettiotvå
länder är representerade i Brasilien
och matcherna spelas i tolv städer.
Förutsättningarna skiftar alltifrån
tropisk hetta i Manaus i Amazonas
hjärta till kylslagna Porto Alegre i söder. Brasilien är ett väldigt land med
nitton gånger större yta än Sverige
och en direktflight mellan dessa två
städer tar sju timmar!
När detta nummer utkommer har ungefär
hälften av matcherna spelats, förhoppningsvis under ideala förhållanden. Men kritikerna har varit många och alla var tidigt medvetna om att klimatet och avstånden kunde
ställa till problem. Planeringen och organisationen likaså. Ekonomin sviktar och det
är inte förvånande eftersom Brasilien också
är värd för nästa sommar-OS med allt vad
det innebär av stora investeringar.
Det som ändå talar för att det kan bli
succé till slut är brasilianarnas förmåga att
improvisera. Samt det faktum att i det här
landet är fotboll religion och något som alla
kan samlas kring. Gästfriheten är stor och
den halvmiljon utländska besökare som
väntas till Brasilien för att se matcherna
kommer säkert att trivas.
Även sponsorerna har stora förhoppningar. Toppkategorin består av sex FIFA Partners som öst in astronomiska belopp i fot-

Sponsring
fortsätter växa!
Sponsringen har under de senaste femton åren uppvisat en kraftfull tillväxt.
Sponsringen ökade med hela 6,5 %
2013 till att omsätta 6,5 miljarder i
Sverige. En siffra som IRM (Institutet
för Reklam- och Mediestatistik ) får
genom att tillfråga 200 rättighetsinnehavare. I och med det är sponsringen
för första gången förbi dagpress som
tappade hela 13,4 % under 2013 och
nu ligger på 9,1 % (sponsring 9,9 %) av
IRM:s reklamkaka för 2013. Störst idag
är internet inklusive mobilt med 14,1 %.
Glädjande forsätter sponsringen år efter
år omsätta mer än tv-reklamen (9,1 %)!

Idrotten dominerar sponsringen, men den
sociala ökar mest
Idrotten är i särklass störst och omsätter 4,7 miljarder och tar därmed 72,8 % av
sponsringsinvesteringarna, en ökning med
6,4 %. Men starkast tillväxt hade den sociala
sponsringen som ökade med 11,1 % och står
i dag för 929 miljoner kronor. Det är 14,3 %
av de totala sponsringsinvesteringarna. Även
kultursponsringen ökade 2013 med 2,4 %
och omsätter 840 miljoner vilket är 12,9 %
av reklamkakan.
Eventmarknadsföringen, där IRM får
sina siffror från 70 eventbyråer, minskade med 1 % 2013 och omsätter 3,9 miljarder. Till stor glädje ökade marknadsföringen B2C och det visar en allt tydligare
trend att företagen vänder sig mer mot sina
konsumenter. Lägger vi till de företagsinterna eventen som dock också minskade på

bollen. Det är Adidas, Coca-Cola, Emirates,
Hyundai/Kia, Sony och Visa. På nivån under återfinns Budweiser, Castrol, Continental, Johnson & Johnson, McDonald's, Moypark och Yinglisolar, som alla är World Cup
Sponsors.Ytterligare ett steg längre ner finns
ett antal National Supporters, således brasilianska företag som tar chansen att sola sig
i glansen.
FIFA kalkylerar med att håva in totalt
fyra miljarder amerikanska dollar i sponsoroch TV-intäkter! En anledning till den stora
dragningskraften är att VM spelas i en för
USA attraktiv tidszon med förväntade höga
tittarsiffror som följd. Coca-Cola investerar
lika tungt som företaget gjorde på de senaste olympiska sommarspelen. McDonald's
inbjuder för första gången tjugofem barn
att se VM på plats. Adidas räknar med att
sponsorskapet ska leda till en trettioprocentig försäljningsökning av företagets fotbollsrelaterade produkter.
Everyone happy? Det återstår att se. Ett
delsvar får vi tidigast den 13 juli då finalen spelas. Men sedan tar det flera månader
innan utvärderingarna är klara. Det faktum
att flertalet av de stora sponsorerna satsar
långsiktigt och finns med varhelst VM avgörs tyder dock på att
de även i fortsättningen vill associera sig
med världens största
idrott på toppnivå.
UNO GRÖNKVIST,
journalist
och författare

grund av ett tufft eventår 2013 på 2,5 miljarder, så omsätter event i dag 6,4 miljarder. Vi ska dock i detta sammanhang komma ihåg att många företag gör event utan
att involvera en eventbyrå och kanske just
under tuffare tider, vilket gör att beloppen
med stor sannolikhet är betydligt högre.
Så även på eventsidan lägger företagen
mer pengar på event för kunder och medarbetare än de investerade i tv-reklam respektive dagspress! Räknar vi om dessa belopp
till procent lägger företagen 60,5 % på event
i marknadsföringssyfte och 39,5 % på företagsinterna event.
Tillsammans är sponsring och event
större än till och med internet inklusive
mobilt, en kanal som fullkomligt exploderat de senaste åren, men som också bidrar
till vår bransch! Det är lysande att sociala
medier behöver ett content och vår bransch
större spridning... En perfekt match med
andra ord.
Siffrorna för 2013 fortsätter visa en tydlig trend att företagen lägger en allt större del av den traditionella reklamkakan på
sponsring och event. Med en omsättning
på nära 13 miljarder, inklusive företagsinterna event, är jag övertygad om att sponsring och event kommer fortsätta stärka sin
position. Företagen har sett att relationsfrämjande och upplevelsebaserad kommunikation blir allt viktigare och är framtidens
melodi!

Niklas Birgetz
VD, Sponsrings &
Eventföreningen

Av Gunnar Persson
juni 2014

D

en berättigade frågan ”Hur
kunde Qatar få VM-slutspelet i
fotboll 2022?” tycks äntligen ha
fått sitt naturliga svar: ”Genom
mutor!” Utredaren Michael
Garcia har funnit att Qatar genom Mohammed bin Hammam försäkrade sig
om röster genom att dela ut mer än 30 miljoner kronor till lämpliga FIFA-delegater.
Men, det här är bara den senaste i raden av
korruptionshärvor inom och kring FIFA. Rötan
fick fäste vid presidentskiftet för 40 år sedan, när
brasilianaren João Havelange efterträdde engelsmannen Stanley Rous. Den sistnämnde hörde till den engelska amatörfotbollens ursprungliga stam. Han hade börjat som fotbollsdomare,
blivit FA:s sekreterare (1934–1962) och sedan
FIFA-president (1961–74).
1970-talet såg ett systemskifte vad gäller
ledningen av både FIFA och IOK. Gentlemannen Rous trädde tillbaka två år efter att
den närmast fanatiske amatörförespråkaren
Avery Brundage lämnat IOK:s presidentpost
efter 20 år. Havelange var en ren karriärist
inom idrottsbyråkratin. Hans idrottsmeriter
fanns i simning och vattenpolo. Via Brasiliens
olympiska kommitté närmade han sig de internationella köttgrytorna.
Skiftena innebar att FIFA och IOK väcktes kommersiellt. TV-mediet befann sig i stark

utveckling, med direktsändningar i färg från
internationella evenemang som en relativ nyhet. Man insåg att det fanns pengar att hämta
från försäljning av dessa tv-rättigheter. Men
det öppnade också för bestickning, och de senaste 40 åren har det setts som naturligt att
höga vederbörande skall smörjas, om det alls
skall bli några affärer.
Utredningen av marknadsföringspartnern
ISL:s konkurs 2001 (för säkerhets skull slutförd mer än tio år senare) blottade en del av
rötan och ledde till att Havelange tvingades
avgå som FIFA:s hederspresident. Men han
kunde offras. Värre är att de förslag för att motverka korruption som förra året lades fram av
IGC (Independent Governance Committee)
helt och hållet ignorerades. Enda effekten var
att förslagsställaren, kanadensiskan Alexandra Wrage, lämnade sitt uppdrag. Märk väl att
hennes förslag endast omfattade sådant som
anses som normalt inom företagsvärlden. Som
en åldersgräns på 72 år för att kunna (om-)väljas till organisationens president.
Därmed är vi inne på Sepp Blatter, schweizaren som lärdes upp av Havelange och som
snodde FIFA:s presidentpost framför ögonen
på Lennart Johansson. Hade allt sett bättre ut
om Johansson vunnit? Kanske. Men det mesta talar för att han bara betraktats som en partypajare.

Dags att öppna ögonen –
samhällsstödet till idrotten minskar

V

arje år ger Riksidrottsförbundet
undersökningsföretaget CMA
i uppdrag att titta på kommunernas ekonomiska bidrag till
idrottsföreningarna i hela landet. Nu har 2013 års siffor kommit. Och det är
en läsning som borde väcka många till eftertanke.
Politikerna har alltid vara noga med att påpeka att alla ska ha möjlighet att idrotta. Samhället vinner på att invånarna har en god hälsa,
en positiv fritid, känner glädje och gemenskap i
en ideell idrottsförening. För varje krona stat och
kommun bidrar med ger svensk idrott mångdubbelt tillbaka genom sina ideella insatser. Resultatet borde få många kommunledningar att på allvar fundera på om avsikten verkligen är att slå in
på en ny ekonomisk idrottspolitisk väg. En politik
som steg för steg, lite mer för varje år, innebär att
allt fler föräldrar inte har ekonomisk möjlighet till
att låta sina barn idrotta. De märks inte alltid, för
många av dem kommer överhuvudtaget aldrig
till föreningarna. Eller så slutar de plötsligt och
ofta uppger barnet något annat skäl, eftersom de
skäms. Men barnen försvinner inte. De finns någonstans och gör något annat. Idrotten måste ta
sitt ansvar att se till att hålla kostnaderna nere.
Men fler måste ta samma ansvar.
Statens stöd till idrotten har legat still i flera
år, vilket innebär att det fortsätter att urholkas.
Med samhällets kostnadsökningar betyder det i
praktiken att svensk idrott tappat cirka 160 miljoner sedan 2009. Konsekvenserna har bland
annat blivit att Riksidrottsförbundets elitstöd
till specialidrottsförbunden minskat till hälften.
Med framgångarna i Sotji i färskt minne vet vi
hur mycket glädje och stolthet medaljer i mästerskap ger – men då måste vi kunna satsa så
vi får förutsättningar att vinna medaljer, även i
framtiden. Riksidrottsförbundet har också gjort
kraftfulla neddragningar på det centrala kansliet

och minskat personalen, och på så sätt skyddat
stödet till föreningarna.
Men vi kan inte skydda föreningarna mot de
senaste årens kommunala idrottspolitik. I årets
undersökning bad vi CMA räkna lite noggrannare på hur kommunernas föreningsstöd till
idrotten utvecklats de senaste åren, också i förhållande till kostnads- och befolkningsutveckling.
Det finns fortfarande många kommuner med en
stark idrottspolitik, som ser idrottens betydelse
för hela kommunen. Men även om vi ser stora
skillnader mellan olika kommuner, är trenden tyvärr tydlig och mycket oroväckande. Sedan 2008
har stödet stadigt minskat med sammantaget cirka 120 miljoner.
Snart är det både riksdagsval och kommunalval. Riksidrottsförbundet kommer att diskutera de här frågorna under lång tid med riksdagspartierna och kommer fortsätta samtalen, bland
annat i Almedalen. Och våra 21 distriktsidrottsförbund gör det samma i sina kommuner. Men
det räcker inte. Hela idrottsrörelsen måste säga
ifrån, att ta tillfället i akt att berätta för politiker
och allmänhet vad det minskade stödet betyder
för den dagliga verksamheten och allas möjlighet
att vara med. Fråga politikerna som vill bli valda i
höst, vilket stöd de vill ge idrottsföreningarna under den kommande mandatperioden? Menar de
verkligen allvar med sina
ord om idrottens betydelse i samhället och att
alla som vill ska ha möjlighet att vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet?
Karin Mattsson weijber
Ordförande för RF
karin.mattsson@rf.se

Professionell Idrott
– idrott som motor för regional utveckling –

Lennart Ekdal

Välkommen till ett heldagsseminarium om hur du med idrottens
hjälp kan stärka utvecklingen av din kommun och region. Breddidrott, elitidrott och idrottsevenemang är då viktiga verktyg.
Seminariet ger dig en helhetsbild där vi kopplar samman
idrott, näringsliv och samhälle för bästa slutresultat. Vi vill med
seminariet öka kvalitén på de beslutsunderlag som ligger till
grund för 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 2014 med
motiveringar och påföljande prisutdelning.

Karin Mattsson Weijber

Arrangörer: Sport & Affärer och värdkommunen Umeå

Preliminärt program för seminariet Professionell idrott – idrott som motor för regional tillväxt i Umeå den 6/10
Niklas Birgetz

9.00
10.00

Registrering, kaffe och minimässa

Mats Årjes

Värdkommunen Umeå hälsar alla välkomna och lämnar över till moderator Lennart Ekdal
Idrottens samhällsroll, Karin Mattsson Weijber, ordförande för RF
Skidsport som motor för regional utveckling. Mats Årjes, vd för Skistar och ordförande för Svenska Skidförbundet.

Karin Mårtensson

Branschsiffror och mjuka värden. Niklas Birgetz, vd Sponsrings & Eventföreningen

Michael Thorén

11.00 Kaffe

Pehr Palm

Destination Sverige – så långt har vi kommit i evenemangsfrågan.
Centrum för idrottsevenemang, RF (paneldebatt).

Pernilla Eriksson

En svensk klassiker – riksomfattande evenemangsmotor.
(Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosimningen, Lidingöloppet…presentation av vd:n Michael Thorén + panel)

Margareta Ericsson Lif

Arenaexemplet: Malmö Arena.
Privat och kommunal samverkan och den regionala betydelsen. Karin Mårtensson, vd, Malmö Arena och Pehr Palm,
vd Event in Skåne.

Roger Filipsson

12.10 Lunch, mingel och minimässa

Jonny Hjelm

Johan Lindberg

Idrottskommunen Umeå.
Margareta Ericsson Lif, vd IKSU Sportcenter, IKSU Spa och IKSU Plus. Margareta företräder Europas största
träningsanläggning med drygt 22 000 medlemmar. Pernilla Eriksson, enhetssamordnare på Idrottshögskolan i Umeå.
Pernilla berättar om en av de absolut främsta idrottshögskolorna i Sverige där bland annat 250 studenter har elitidrottsavtal. Roger Filipsson, Västerbottens Idrottsförbund om idrott som motor för lokal och regional tillväxt. Professor
Jonny Hjelm vid Umeå Universitet talar under punkten ”SM-guld än sen då”
Svensk Hästnäring – om hästkrafterna i samhället.
Stefan Johansson, vd Hästnäringens Nationella Stiftelse, Anders Mellberg, ordförande Svenska Ridsportförbundet,
Johan Lindberg, generalsekreterare Svensk Travsport och Tomas Torgersen, projektledare Gothenburg Horse Show.

Stefan Johansson

Anders Mellberg

15.10 Bensträckare, mingelkaffe, minimässa

Tomas Torgersen

Norrlandshockeyn som motor för regional utveckling.
Panel med Per-Anders Israelsson, klubbdirektör Skellefteå AIK, Thomas Byberg, ordförande MoDo Hockey,
Thor Stöckel, klubbdirektör Luleå Hockey och Fredric Åkerblom, vd, Björklöven.

Thomas Byberg

Lokal, regional och central sponsring.
Jenny Ström, sponsringschef på Swedbank och Håcan Nilsson, bankdirektör Sparbanken1826 (panel), Sofia Olsson,
sponsringschef ICA Sverige AB samt panel med SSAB och Catarina Hägglund, kommunikationschef Skellefte Kraft.
Fredric Åkerblom

Per-Arne Israelsson

16.40 Sveriges främsta idrottskommuner 2014
Resultatet av Sport & Affärers och Peter Rohmées analys.
Prisutdelning: Årets främsta idrottskommun. Årets främsta eventkommun.
Årets främsta breddidrottskommun. Årets främsta elitidrottskommun.
Thor Stöckel

Håcan Nilsson

Sport & Affärer:
SVERIGES FRÄMSTA

IDROTTSKOMMUNER 2014

17.00 Prisutdelning, avslutning, mingel, minimässa
Seminarium: PROFESSIONELL IDROTT
Plats: Rex, Rådhustorget, Umeå. Tid: 6 oktober 2014
Arrangörer: Sport & Affärer i samverkan med Umeå Kommun
Pris: 2.950:- exkl. moms. Idrottsföreningar: 1.495:- exkl. moms. Studenter: 495:- exkl. moms, inklusive lunch, kaffe
och en minimässa på plats.

Jenny Ström

Catarina Hägglund

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

Sofia Olsson

Peter Rohmeé

Vi visar vägen
mot en sundare
spelmarknad
Vi på Svenska Spel jobbar för en spelmarknad där man kan glädjas över
spelen utan att behöva oroa sig över sitt
spelande. På en sådan spelmarknad
kan man sätta sina egna gränser för
hur mycket man vill spela och inte
ständigt bli uppmuntrad att spela
oftare eller för mer än man tänkt sig.
En sund spelmarknad innebär att man
kan känna sig lugn i vetskapen att spel,
vinster och pengatransaktioner görs
under högsta säkerhet med kundens
bästa i åtanke.
Det ligger många utmaningar framför
oss och vi ser fram emot att fortsät-

ta att bygga Svenska Spel som bolag
både när det gäller ansvar och upplevelse.
Vi har ett tydligt och viktigt uppdrag och som ett led i det stödjer vi
forskning, jobbar för ett tydligare
ansvar och har tätare samarbeten
mellan spelföretag, myndigheter och
stödorganisationer. Vi arbetar med en
bred palett av egna åtgärder för att
stävja spelproblem, och vi vill gärna
bidra till att mer görs.
Ambitionen är tydlig – vi ska visa
vägen mot en sundare spelmarknad,
där spel är till glädje för alla.

