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UPPLEV 
EM-FESTEN 
I GÖTEBORG
Var med och upplev det största ridsportsevenemang som arrangerats i Sverige på decennier. Förbered 
dig på en vecka utöver det vanliga med tävlingar och upplevelser på Ullevi, Heden och i Slottsskogen. 
För hästälskare och alla andra.

Läs mer och köp dina biljetter på gothenburg2017.com

LONGINES FEI EM I RIDSPORT 21–27 AUGUSTI

ommartid är upplevelse- och utlevelsetid. Det 
är en tid när vi kan åka land och rike kring för 
att njuta av allt ifrån lokala events arrangerade 
av den lilla idrottsföreningen till de stora år-
ligt återkommande evenemangen arrangerade 
av fler föreningar, förbund, kommuner eller av 

privata aktörer. Några trender kan skönjas – evenemang 
med tuffa utmaningar. Det ska kämpas genom eld, tuf-
fa hinder och över djupa vatten. En annan trend är eve-
nemang med goda syften. Alltså sammanhang där delar 
av intäkterna går till en god sak, något som i allt högre 
grad attraherar deltagare, sponsorer 
och publik. Det söks ofta ett högre 
syfte. Talar vi om ungdomsevene-
mangen har de en viktig roll för åter-
växten inom idrotten och för att de 
skapar gemenskap och bra samman-
hang för de yngre. Idag är hållbarhet 
ett viktigt och allt naturligare mål för 
de flesta arrangörer. Evenemangen 
stimulerar regelbunden träning vilket 
är bra för folkhälsan. De sätter kom-
muner och regionen på kartan vilket 
är bra för destinationsmarknadsfö-
ringen med målet fler besökare och internationella tu-
rister. Evenemangen skapar också en trevlig atmosfär 
för invånarna som får något att se fram emot och delta 
i. Och den lokala näringen får välkommet tillskott i kas-
san. Det är med glädje vi en gång per år får producera 
ett utpräglat evenemangsnummer och får ta del av all 
den inlevelse som krävs av alla arrangörer som skänker 
oss upplevelser.

Det här numret innehåller även vår årliga Demoskop- 
undersökning om Sveriges bästa idrottsstäder enligt 

svenska folket. För oss är det intressant att ta del av un-
dersökningen eftersom att den ger en fingervisning om 
hur konsumenterna av idrott upplever kommunernas 
arbete på området. Vår egen kommunranking som pre-
senteras varje höst bärs ju upp av en rad olika kriterier. 
Vi analyserar noggrant de svar som kommunerna sän-
der in. Processen är lång och tidskrävande. Men listan 
har vunnit stor respekt och många hänvisar idag till 
den i sina idrottspolitiska program eller i delar av sitt 
idrottspolitiska och strategiska arbete. Det här numret 
innehåller även vår årliga undersökning SM i sponsring 

som listar de idrottsklubbar på herr- 
och damsidan som är bäst på att ta 
in sponsorpengar. Marknadsarbetet 
bedrivs alltmer professionellt bland 
våra klubbar och det känns bra att 
lyfta fram professionella marknads-
avdelningar och resultatet av deras 
jobb. Vi har frågat några elitklubbar 
om hur de arbetar med sin värde-
grund och sina varumärken. Isabelle 
Widmark skriver om det viktiga arbe-
tet mot en mer jämställd sponsring.  
Vi välkomnar Collins Luther Zola 

som ansvarar för den viktiga sidan Idrott och mångfald 
från och med det här numret. Minister Helene Hell-
mark Knutsson berättar i sin krönika om värdet  av att 
röra på sig. Glädjande då att antalet skoltimmar snart 
ökas för ämnet idrott och hälsa.

Trevlig läsning och ha en riktigt skön sommar!

Gustaf Berencreutz

Redaktör

Nu blommar Sverige av evenemang

S

Nästa nummer av Sport & Affärer utkommer vecka 40

LedAreN2
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Ingen dröm är för stor men vägen dit kan ibland kännas omöjlig. Vi ser ett växande utanförskap i Sverige och det blir en 
allt större utmaning för både samhället och enskilda individer. Sedan starten för över 40 år sedan har ATG varit en positiv 
kraft som bidragit till hästnäringen, samhället och idrotten. På så sätt har vi både skapat och uppfyllt drömmar. Drömmar 
om vinst, gemenskap och möjligheten att få utöva sin passion.

ATGs vision är att skapa ett mer levande Sverige. För att tydligt visa ATGs goda kraft genom att stötta projekt för ett 
bättre samhälle lanseras nu Drömfonden.

Drömfonden finansierar projekt som motverkar utanförskap och ohälsa med idrott som grund. Under juni och juli 2017 
kan föreningar och organisationer ansöka om medel för att genomföra ett drömprojekt.

Drömmen börjar på dromfond.se

”Alla har vi ett ansvar att motverka utanförskapet i 
samhället. Att bli ambassadör för ett så lovvärt initiativ 
som Drömfonden är mitt bidrag till detta viktiga arbete”

Peter Forsberg, ambassadör Drömfonden

DRÖMMAR ÄR TILL FÖR ATT UPPFYLLAS



Bo edsberger har vunnit internationellt erkännande för sin förmåga att utveckla Göteborgvarvet till vad det är idag. här på klassiska slottskogsvallen medan deltagarna i lilla varvet springer i mål och får en medalj  
om halsen.

4
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Porträttet

Göteborgsvarvet har de senaste åren lockat 80.000 deltagare och 200.000 intresserade i snitt på 
stan. Många väljer också att följa löparfesten på tv. Sedan starten 1980 har det sprungits över 2,2  
miljoner sammanlagda mil i loppet vilket motsvarar 29 tur- och returresor till månen eller 550 varv 
runt jorden. Vilka är framgångsfaktorerna och hur förklarar man löparboomen? Vi träffade varvs-
generalen Bo Edsberger under Lilla Varvet dagen efter halvmaran.

I ständig utveckling

Var växte du upp?
– I Tanumshede ca 400 meter från idrotts-
platsen och 5 km från Grebbestad. 

hur präglade det dig?
– Jag älskar närheten till havet. Som barn 
höll vi på med allt. Vi tävlade till och med i 
schack. Här föddes min passion för idrott.

hur blev det idrott?
– Jag tränade och tävlade i flera grenar 
och beslöt mig för att det var idrott jag 
ville hålla på med även som vuxen. Som 
spelare i fotbollsklubben i IFK Ström-
stad blev jag erbjuden jobb i föreningen 
och fick lära mig att hantera grupper. Jag 
blev gymnastiklärare vid i Kungälv 21 års 
ålder efter att ha gått GIH i Stockholm. 
1989 flyttade jag till Dalarna. Jag tävla-
de för Sälen i Vasaloppet och var gymnas-
tiklärare där och i Sälen, Lima, Malung 
och Transtrand. Tränade ett fotbollslag i 
Malung. Men efter ett intensivt och ro-
ligt år flyttade jag tillbaka till Göteborg 
där jag började på Löplabbet. Därefter 
startade jag upp New Sports i Göteborg, 
Reebook, uppdrag för VM i friidrott, Go-
thia Cup, Bilprovningen, Hagabadet, ISP 
Sport Marketing – hade jag inte fått arbe-
tet på Göteborgsvarvet hade jag nog fort-
satt arbeta med Sven Ivarsson på ISP. De 
hade många roliga uppdrag. Bland annat 
ordnade jag och Sven Ivarsson på ISP en 
match mellan Crystal Palace och Blåvitt 

i Grebbestad i samband med Crystal Pa-
lace träningsläger som vi ordnade åt dem 
i Göteborg. 

hur kom du i kontakt med göteborgs 
friidrottsförbund? 
– Efter en höftledsoperation i november 
2007 när jag låg på sjukhus, hörde Göte-
borgs Friidrottsförbund och Göteborgs-
varvet av sig och frågade om jag var intres-
serad att arbeta för dem och i januari 2008 
började jag. Jag hade aldrig stannat på en 
arbetsplats mer än fem år men här har jag 
nu varit kvar i nio år. Jag kände mig direkt 
hemma med min bakgrund av evenemang, 
ledarskap, marknad och egen idrottsutöv-
ning. Och jag brinner för friidrott. Ett jät-
teroligt arbete helt enkelt.

kan du berätta kort om loppets historia?
– Det startade 1980, året efter Stockholm 
Marathon, som ett halvmaraton, ett stads-
lopp över broarna. Det utvecklades snabbt. 
Från ca. 1.800 till 12.000 startande på fyra 
år. Idag deltar drygt 60.000 löpare. Det ar-
rangeras av distriktsförbundet vilket är rätt 
ovanligt. Ofta ligger det på föreningsnivå. 
Upplägget har varit lyckosamt. Pengar-
na som kommer in fördelas till distriktets 
friidrottsföreningar. I närmare tio år rör-
de man knappt några pengar. Den acku-
mulerade summan gick då till en satsning 
att bygga vår sporthall Friidrottens hus i 
Slottsskogen 1988. Det är vi som driver 

den, anställer folk, helt utan lån. Det är 
unikt – den enda inomhushallen för fri-
idrott i Göteborg ägs av friidrotten själv.

hur ser du på utvecklingen fram till 
idag?
– Deltagarmässigt har ju utvecklingen varit 
enorm. Vi kan notera två peakar; en med 
start i mitten av 80-talet och en med start 
2007. I samband med loppet arrangerar 
vi en hälsomässa – Göteborgsvarvet Expo 
– som också den utvecklats från ca 50 ut-
ställare till dagens drygt 100. Den omsät-
ter 5-6 miljoner. I år körde vi ett digert 
konferensprogram med inbjudna utländ-
ska långlopp, Running Science och Sä-
kerhetsutbildning. Min uppgift är att bi-
behålla kvaliteten, stärka varumärket och 
utveckla verksamheten till gagn för ägarna 
– dvs våra föreningar.

hur ser du på marknaden för långlopp?
– Det har inte blivit fler löpare. Ca 40 pro-
cent av svenskarna springer och det är rätt 
konstant. Men antalet lopp har fördubb-
lats på några år. Det gör att vissa arrangö-
rer genomgår kriser. Idag måste man vara 
mer lyhörd och lyssna till vad löparna vill 
ha annars tappar man dom. Vi lägger en-
ergi på att kartlägga vår målgrupp även för 
att kunna kartlägga potentiella samarbets-
partners behov.

Nya trender kommer hela tiden och bl a 
trenden med t ex obstacle races är stark 

men innebär inte att vi nödvändigtvis mås-
te utöka vår meny, snarare förädla det vi 
har. Och en stor uppgift är att få in ung-
domarna i friidrotten och i våra lopp. De 
är framtiden.

ser du någon tydlig trend?
– Ja, den ökade digitaliseringen. Därför har 
vi anställt en it-strateg och en it-arkitekt. Vi 
vill ligga i framkant även här. Vara tillgäng-
liga, tydliga och attraktiva.

hur ser huvudmålgruppen ut för ert  
halvmaraton?
– Snittet är en 40-årig projektledare, man-
lig eller kvinnlig, som tjänar bra, bor i villa, 
kör bil och tänker på sin hälsa. De har råd 
att tänka på sig själva.

har du någon förklaring till att långlopp 
har blivit en så stor grej?
– Det skiljer sig från löpare till löpare. 
Många deltar för att de gillar själva upp-
levelsen, andra för att samla meriter och 
för att det stärker deras cv. Vissa gillar själ-
va tävlingsmomentet medan andra ser det 
som motivation för sin träning. Sen går 
trenden mot att delta i lopp som arbe-
tar för en god sak. Jag tror att vi uppfyller 
många av de här drivkrafterna. Pengarna 
går tillbaka till friidrotten, vi har välgören-
hetsgrupper, vi anordnar löparskolor sam-
tidigt som vi arbetar intensivt med själva 
upplevelsen. Många vill idag dela med sig 
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av sin egen upplevelse på Facebook och In-
stagram. Man tar inte bara med sig medal-
jen till arbetsrummet på jobbet.

– Vi försöker skapa positiva upplevelser 
i unga åldrar för då ökar möjligheterna att 
de stannar som deltagare senare i livet. Att 
jobba med ungdomar är extremt viktigt för 
att fylla på framtida generationer löpare.

hur har utvecklingen märkts i organisa-
tionen?
– Vi är 20 heltidsanställda, vilket är en för-
dubbling sedan jag började. När jag börja-
de hade vi ingen som jobbade med mark-
nad och sälj. Idag är vi fem heltidsanställda 
på den avdelningen. Vi har tiodubblat våra 
sponsorintäkter sedan dess. Allt sälj sker 
inhouse. Vi är väldigt noga med att de som 
jobbar hos oss har rätt drivkraft och kom-
petens. 

tar ni hjälp av extern expertis?
– MAQS advokatbyrå har hjälpt oss med 
varumärkesarbetet, Passion Lab med vår 
sponsorplattform och Upplevelseinstitutet 
med en del undersökningar. Ett år anlitade 
vi ett företag som mätte rörelserna på stan 
för att komma nära en rättvis publiksiffra.

Jobbar ni kollegialt med andra arrangörer?
– Absolut. I år var vi på en löparkonferens i 
Orlando, USA, i mars med 500 internatio-
nella arrangörer av långlopp. Vi utbytte vik-
tiga erfarenheter på många områden och 
fick många kontakter. Bland annat har vi 
haft kontakt med Boston Maraton, Lon-
don Maraton, New York Maraton med fle-
ra där de medicinska enheterna träffats hos 
oss för att utveckla screeningverktyg med 
syftet att minska hjärtstopp i samband med 
lopp. Och vi har utbytt erfarenheter även 
vad gäller viktiga säkerhetsfrågor.

Här hemma har vi samarbetat och hittat 
synergier med organisationen för Vasalop-
pet. Vi jobbar med alla klassikerloppen för 
att få hit fler internationella besökare. 

kan de här synergierna även leda till kom-
mersiella samarbeten med andra lopp?
– Ja vi tittar på europeiska samarbeten. Just 
nu bildas kluster både i USA och Europa 
med olika konstellationer och syften. Så 
här är vi uppmärksamma. Det kan stärka 
både bokningsläge och marknadsföring.

gothia Cup expanderar i kina. något för er?
– Nej. Däremot vill vi gärna ha hit kine-
ser som deltagare. Löparboomen har bör-
jat växa även där.

hur ser du på loppets samhällsroll?
– Vi har ett tydligt syfte att öka hälsan i 
samhället. Vi driver löparskolor för barn. 
Idag på Lilla Varvet är till exempel Fin-
spång här med 100 barn från vår skola 
där. Vi bedriver även gratis löparträning 
för vuxna, Varvets Löparkvällar, på 38 
orter från Umeå ner till Ystad. Vi betalar 
den lokala idrottsföreningen för att bedri-
va träningen i vår regi. Det sker med sam-
ma program, under samma vecka på alla 

ställen i Sverige. Målet är förstås att Göte-
borgsvarvet ska vara en naturlig nationell 
angelägenhet men vi har samtidigt märkt 
av att den lokala klubben fått skjutsen att 
växa i medlemsantal och även skapa egna 
lopp efter detta. Det var Hans Hultman 
som kom med idén 2002. När jag började 
fanns sex löparkvällar och alla låg i Göte-
borgsområdet.

Vad kännetecknar ett lyckat evene-
mang?
– Organisationen ska vara professionell, 
grundprodukten ska vara i fokus, logisti-
ken måste fungera och vi måste erbjuda en 
upplevelse som kunden minns och tar med 
sig hem så att man vill återvända. Allt ska 
kännas smidigt. En uppskattad detalj är att 
vi erbjuder alla löpare att åka fri kollektiv-
trafik i tre dagar torsdag-lördag.

Du talar om logistik – hur viktig är den? 
tar ni hjälp av någon konsult här?
– Nej vår organisation är bra på logistik. 
Däremot frågar många oss om hur vi lyck-
ats lösa den. Jag föreläser till och med ib-
land om logistik på mässor och konferen-

ser. Det finns många logistiska utmaningar 
för lopp med många deltagare. En är själva 
startmomentet där vi beslöt att utöka tids-
spannet ända upp till 30 startgrupper  med 
lyckat resultat.

När vi går runt området idag på Lilla 
Varvet så känns det lite som Gröna Lund. 
Eller Göteborgs version av Idrottens dag. 
7.000 barn upp till sex år och lika många i 
åldersspannet 7-13 springer idag dessutom 
ytterligare 4.000 upp till 6 år i Minivarvet. 
Därför ordnas många kringaktiviteter för 
hela familjen. Klätterväggar, äventyrssti-
gar i Slottsskogen och marknadstält. Ett 
enormt myller av människor. Mammor 
som drar barnvagnar, pappor som bär på 
barn, barn med nummerlappar som delta-
git i något av loppen. På väg upp i Slotts-
skogen en far och en son som tillsammans 
springer mot det första hindret på även-
tyrsstigen under trädens svalkande skug-
gor denna heta majdag. 

– På Lilla Varvet liksom på huvudloppet 
gäller det att göra publiken nöjd. Under 
huvudloppet spelar liveband runtom i Gö-
teborg och loppet kan följas på fem sto-
ra bildskärmar. Drygt 200.000 är på plats 
runt stan. Det råder feststämning på stan. 
Här på Lilla Varvet är familjen, framförallt 
barnfamiljen, i centrum.

hur ser relationen med göteborgs kom-
mun ut?
– Vi har ett bra samarbete. De uppskattar 
värdet av vår verksamhet och är smidiga att 
ha att göra med.

hur ser du på årets huvudlopp 21 km?
– Vi har aldrig satsat så mycket på säkerhet 
som i år. Vi hade också förberett oss för en 
värmebölja så vi njöt när det blev lite sva-
lare. Det var fantastiska dueller både i herr- 
och damklassen och världstider. Det var 
60.000 anmälda (3.000 färre mot ifjol) och 
42.800 kom i mål. I år införde vi möjlighe-
ten att donera sin egen plats till en annan 
löpare om man får förhinder. Några dagar 
innan loppet hade 737 startplatser hittat 
nya löpare på det viset.

2021 fyller göteborg 400 år. Jag kan 
tänka mig att du har något i bakfickan. 
– Helt rätt. Den 19 september 2021 ar-
rangerar vi ett maratonlopp jubileet till ära. 
Göteborgsvarvet är ju känt som världens 

största halvmarathon. Men jubileumsåret 
varvar vi upp. Vi har redan över 3.000 an-
mälda, ler Bo Edsberger på väg ut i folk-
vimlet. 

text: Gustaf Berencreutz  

Foto: jesper löfMan 

Grundades: 1980

ägare: Göteborgs Friidrottsförbund

omsättning: 60 mkr.

Sponsring: 15 mkr.

Huvudsponsorer: ÅF, Stadium, Göteborg Energi.

resultat (förbundet): 10 mkr per år fördelas 
till 55 friidrottsföreningar och 6 mkr går till 
Friidrottens hus.

Antal anställda: 20 heltidsanställda. 
Extrapersonal.

funktionärer: 4.000. Respektive klubb får 
betalt.

Loppen: Göteborgsvarvet, Trailvarvet, 
Stafettvarvet, Specialvarvet, Cityvarvet, 
Minivarvet, Lilla Varvet, Varvetmilen, Marathon 
2021.

Vinnare huvudloppet 2017: Herrar: Geoffrey 
Yegon, Damer: Fancy Chemutai banrekord. Båda 
från Kenya.

Prispengar: 60.000:- till segrarna i både herr- 
och damklassen. 30.000:- till tvåorna.

Antal deltagare alla lopp: 92 000 (82 000 under 
Varvetveckan).

Antal deltagare huvudloppet: 60.000

Andel kvinnor: 35,8 %

Antal nationaliteter: 92

Utländsk andel totalt: 5 % (en nyckel för att 
öka denna andel är hotellkapaciteten).

Publik halvmaran: 200.000

tv-tittare 2017: 151.000 (MMS)

turismekonomisk omsättning: Ca 200 mkr.

Certifiering: Enligt ISO 20121 - internationell 
certifiering som säkerställer en hög nivå på 
hållbarhetsarbete vid evenemang.

Utmärkelser: Årets idrottsevenemang 2012 
(Sport & Affärers årssummering). Årets rättighet 
2014 (Sefs). AIMS Green Award 2016. Västra 
Götalands folkhälsostipendium 2016.

fAktA GöteborGSVArVet 

Ålder: 56
titel: Förbundschef Göteborgs friidrottsförbund. 
Varvsgeneral.
bor: Kungshöjd, Göteborg
Uppväxt: Tanumshede. Strömstad.
familj: Sambo. Två egna barn och två bonus.
Utbildning: Gymnastiklärarutbildning (GIH), 
marknadsekonom- och ledarskapsutbildning (IHM).
tjänar: Marknadsmässig lön.
Civil karriär: Gymnastiklärare. Startade 
Löplabbet i Göteborg. New Sports. VM i 
friidrott för Reebook. Gothia Cup. Hagabadet, 
Varvsgeneral.
Idrottslig karriär: Fotbollsspelare i IFK Ström-
stad. Löpare. Har fortfarande rekordet på 800 
meter hemmavid. Tid: 1,57. 
favoritsport: Friidrott. Fotboll.
favoritklubb: BK Häcken. Frölunda Indians.
favoritevenemang: Sommar-OS. Tour de France.
förebild: Flera av mina chefer och styrelse-
medlemmar under karriären. 
Passion: Att träna. Resor. Sommarstället på 
Orust.
Läser just nu: Michael Connely. Petter Stordalen.
Lyssnar på: Poddar bl a förhandlingspodden, 
Framgångspodden. Musikartist Coldplay och 
Håkan Hellström i sommar
favoritmat: Grillad fisk. Sallader. Skaldjur. 
kör: Volvo. Hyundai.
Utmärkelse: Utsedd till ”The World’s best race 
director” 2014 av långloppsorganisationen Road 
Race Management. ”For his vision, leadership and 
outstanding management of one of the largest 
races in the world.”

fAktA bo edSberGer

Idag måste man 
vara mer lyhörd 

och lyssna till vad 
löparna vill ha. 

bo eDsberger

 lilla varvet är en succé och en fest för hela familjen. loppet är viktigt  för att stimulera återväxten av unga löpare.
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Beachsporterna i åhus är ett härligt sommarnöje för deltagare och publik.

sommartid förvandlas stranden i Åhus 
till en evenemangstrand med beach-
handboll, beachfotboll och uppträdan-
den. på Åhus beachhandboll Festival, 
som firar 20 år i år, är sponsorerna en 
viktig del av upplevelsen.
   – Vi bygger upp ett område där våra 
partners aktiverar och kommunicerar 
direkt med tusentals barn och ung-
domar, säger mats g Jönsson, vd för 
Åhus beach Ab.

Åhus Beachhandboll Festi-
val startade tack vare ett 
stort ideellt engagemang 
från Mats G Jönsson och är 
nu vid 20-årsfirandet ett 
bolag och festivalområde 
som omsätter över 30 mil-
joner kronor och har åtta 
årsanställda.

– En fantastisk utveck-
ling. I år kommer Åhus Beachhandboll Festival att slå 
nytt deltagarrekord med 1.400 lag och 17.000 deltagare. 
Totalt har festen cirka 50.000 unika besökare, vilket 
gynnar lokala näringslivet och Åhus invånare som hyr 
ut sina bostäder. Festivalens status i handbollssverige 
gör att den attraherar flera rikstäckande företag, varav 
många har barn och ungdomar eller föräldrar som mål-
grupp. Varje år bygger Åhus Beach AB upp en sponsor-
gata på evenemangsstranden där flera av deras partners 
möter och aktiverar deltagare.

– I början hade många av våra partners rätt tråkiga 
montrar, men nu när vi är så stora är vi en väldigt krä-
vande partner. Varje monter ska ge något tillbaka. Atea 
aktiverar barnens hjärnor, och Enkla Elbolaget och Orkla 
är duktiga på att skapa upplevelser. Andra erbjuder ser-
vice. Lokala frisören har en salong, Intersport och ICA 
bygger upp butiker och Pågen har café.

bjuder in företag
Varje år bjuder Åhus Beach AB in företag som är intres-

serade av att bli sponsorer för att de ska få uppleva 
eventet och se vilka möjligheter som finns. Förra året 
var Coca Cola Sveriges ledning och marknadsavdelning 
på besök. 

– I år är de en stark partner, vilket besökarna kom-
mer märka. När företagen lämnar tullarna och kommer 
hit får de en aha-upplevelse. Först då förstår de vad allt 
handlar om. Alla samarbetspartners är med i våra tre 
event, även om det är handbollen som 90 procent är 
mest intresserade av. På övriga event är det än så länge 
inte samma aktivering.

 Förutom barn- och ungdomsklasser har festivalen 
en elitklass. Danska Champions League-klubben Team 
Esbjerg medverkar i damklassen i år medan tyska topp-
laget SG Flensburg-Handewitt återvänder varje år för att 
spela i herrklassen.

– Tack vare Flensburgs medverkan i Åhus, där de visar 
upp sig och säljer sin merchandise i vår shop, är de nu 
det mest populära tyska laget i Sverige. Det är många 
svenskar på deras matcher i Tyskland. Esbjerg har stora 
möjligheter att göra samma resa.

 
ökad status för beachfotboll
Mats ser en stor potential i alla tre eventen. Åhus Beach-
fotboll har växt för varje år sedan han tog över och ut-

vecklade turneringen 2014. Statusen för beachfotboll är 
på väg upp och flera större elitklubbar skickar ungdoms-
lag till Åhus. 

– Vi för en diskussion med Malmö FF som har tio aka-
demier i Skåne om ett samarbete som skulle gynna oss 
båda. Visionen för 2020 är att få våra partners och ex-
empelvis Malmö FF mer delaktiga i eventet. Vi inför nu 
också en klass för barn med funktionshinder. Åhus Beach 
ska vara öppet för alla.

Inför nästa år ska Åhus Beach AB anställa fler inom 
administration och kommunikation för att klara av att 
växa. Åhus Beach Live, som arrangeras efter fotbolls- 
och handbollsfesterna och som i år innefattar uppträ-
danden från bland annat Nanne Grönvall, Uno Svennings-
son och Jack Wreesvijk, ska utvecklas.

– Åhus Beach Live kommer bli en blandning av artis-
ter, komiker och en beachhandbollscup för våra motions-
lag. Vi har inte möjlighet att erbjuda dem en egen klass 
under beachhandbollsveckan då barn- och ungdomslag 
har så stor tillväxt.

 text: pIerre eklund     

Åhus beACh  
FotboLL
1–8 JuLI

Åhus beACh hAnD-
boLL FestiVAL
14–22 JuLI

Åhus beACh LiVe
29 JuLI

ägare: Åhus Beach AB
Antal deltagare: Cirka 1.400 lag med 17.000 
deltagare och ledare
Medier: Egen webb-tv-kanal, egen Pod, anställd 
pressansvarig, tidningskoncernen Skånemedia 
samt sociala medier.
total omsättning: 30 miljoner kronor (2016)
turistomsättning: Över 130 miljoner kronor 
(2016)
Största sponsorer: Sparbanken Skåne, Interport, 
Ica Kvantum Åhus, Skånemedia, Weblink, Coca 
Cola, GB, Enkla Elbolaget, Martin Servera, RP 
Frukt och Kiviks Musteri samt Värdkommunen 
Kristianstad Kommun.
funktionärer: Över 300 samt cirka 400 från bl.a. 
Åhus Handboll och Åhus IF.
Premiärår: 1997
Publik: Över 50.000 unika besökare, deltagare 
och ledare
Hemsida: www.ahusbeach.com
funktionärer: Cirka 300 samt cirka 300 föräldrar 
från handbolls-klubben i Åhus.
Premiärår: 1997
Publik: Cirka 60.000 unika besökare, deltagare 
och ledare
Hemsida: www.beachhandboll.com

ägare: Åhus Beach AB.
Största sponsorer: Sparbanken Skåne, Kristian-
stadsbladet och Salana.
Premiärår: 2016.
Publik: Cirka 2.000
Hemsida: www.ahusbeach.com

ägare: Åhus Beach AB
Antal lag: Cirka 600
total omsättning: Cirka 4 miljoner kronor (2016)
turistomsättning: Cirka 25 miljoner kronor (2016)
Största sponsorer: Sparbanken Skåne, Intersport, 
Ica Kvantum Åhus, Skånemedia, Weblink, Coca- 
Cola, GB, Enkla Elbolaget, Martin Servera, RP 
Frukt och Kiviks Musteri samt värdkommunen 
Kristianstad kommun.
funktionärer: 100 varje dag från Kristianstad FC 
och Kristianstad DFF.
Premiärår: 2006 (nuvarande form 2015)
Publik: Cirka 15-20.000 unika besökare och 
deltagare.
Hemsida: www.ahusbeach.com
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Stor potential när Swedish beach tour expanderar
swedish beach tour, som har jobbat 
hårt för att få en mer tight och kom-
plett tour, ökar antalet spelorter från 
sex till nio orter. nya spelorter i år är 
nyköping, tylösand och Värmdö som 
alla har stor potential att växa enligt 
arrangören svenska Volleyevent.

Falkenberg och Umeå är 
som vanligt spelorter i 
årets Swedish Beach Tour, 
och med det ständigt öka-
de intresset för beachvol-
ley och volleyboll tillkom-

mer varje år någon ny spelort. Förra året tillkom Kalmar 
som har byggt en modern beachanläggning med möjlig-
het till sex banor.

– Tillsammans med Destination Kalmar och arrang-
örsföreningen lyckades vi skapa ett riktigt bra event. 
Kalmar var ett av våra mest lyckade stopp 2016 om vi tit-
tar på intresse, väder, evenemangsmässigt och att fler 
spelare fick möjlighet att spela, säger Jakob Birgersson, 
projektledare i Svenska Volleyevent AB som äger Swe-
dish Beach Tour.

 I år har Jakob stora förhoppningar på tourens tre nya 
spelorter. En av dem är Grisslinge havsbad, Värmdö, som 
med sin närhet till Stockholm förväntas locka en hel del 
publik. Från slussen går bussar direkt ut till arenan, med 
bara 25 minuters resväg.

– Det är en spännande ort med tanke på att många 
spelare på högsta nivå i Sverige kommer från Stockholm 
och har ett starkt stöd i regionen. 

tholses familj involverad
Söder om Stockholm ligger Nyköping där beachvolley- 
och volleybollintresset också är stort. I den lokala ar-
rangörens stab finns bland annat beachvolley-stjärnan 
Linus Tholses familj.

– Lokala hemmahopp brukar dra mycket publik. Vi är 
väldigt nöjda med hur Nyköping har arbetat inför even-
tet. Under förra årets tourfinal fanns exempelvis en re-
presentant från Nyköpings kommun i Umeå för att se 
och lära.

Den tredje nya spelorten är Tylösand, Halmstad, som 
inte bara har en av Sveriges främsta stränder utan även 
är värd för Summersmash Festival, som arrangeras av 
BeachTravels. Tourstoppet avslutar hela beachfesten, 
som bland annat innehåller ett beachvolley-läger.

– Ett mycket intressant samarbete då vi tillsammans 
med BeachTravels och Destination Halmstad ska anordna 
SM fem år framåt med start 2018. Ambitionen är att göra 

SM ännu större och mer attraktivt. I år ska vi lära känna 
varandra och hitta våra roller.

 
Arrangörer får rättigheter
Mikasa, som har ett långt avtal med Svenska volleyboll-
förbundet, fortsätter som toursponsor. Övriga rättighe-
ter kring de lokala evenemangen har lämnats över till 
lokala arrangörer och destinationsbolag.

– Vi vill ge arrangörerna bra möjligheter att hitta 
partners och utveckla sina evenemang. Det måste finnas 
möjlighet för dem att tjäna pengar på eventet för att det 
ska kunna drivas vidare i samma kvalité.

För att skapa mer intresse kring Swedish Beach Tour 
och förbättra bevakningen av touren har Svenska Vol-
leyevent ingått ett samarbete med LSM Sport som ska 
producera text, bild och video till tourens sociala medier 
och hemsida. 

– Det känns bra. Vi växlade själva upp detta arbete 
förra sommaren och nu får vi möjlighet att koncentrera 
oss på eventet medan LSM Sport sköter bevakningen, 
berättar Jakob.

text: pIerre eklund

falkenberg skrea strand har de senaste åren varit värd för Beachvolley-sM. från och med 2018 arrangeras sM på tylösand, halmstad.

bÅStAdteNNISeN, SwedISH beACH toUr

Den 23-30 juli avgörs tennisturnering-
en ericsson open. tennisens drott-
ningar samlas för att ta hem segern, 
pokalen och äran. turneringen har en 
stark position, och har de två senaste 
åren av spelarna utsetts till tourna-
ment of the year.

Nivån på de anmälda spe-
larna som strider om poka-
len blir hög. Caroline Woz-
niacki kommer tillbaka till 
Ericsson Open och Båstad i 
sommar. Danskan var tidi-

gare världsetta och är på väg uppåt igen. Hon har tagit 
ett jättekliv och är nu tolva på världsrankingen. Även 
fjolårssegraren Laura Siegemund kommer.

– När vi startade Ericsson Open var ett av målen att 
lyfta tjejtennisen i Skandinavien. Därför känns det fan-
tastiskt att få välkomna tillbaka Skandinaviens första 
kvinnliga världsetta genom tiderna säger Nina Wenner-
ström, turneringsansvarig för Ericsson Open.

Den vackra arenan precis vid havet och den profes-

När: 23-30 juli
Var: Båstad.
Sponsorer: Titelspon-
sor Ericsson.
Principal Partners: Elite Hotels, Mercedes Benz
omsättning: 17 mkr
Antal spelare: 32
Prissumma: 250.000 USD
Antal journalister: Cirka 70

tennisdrottningarna samlas i båstad
sionella organisationen är argument som gör turnering-
ens konkurrenskraft stor.

– Ericsson Open har de två senaste åren röstats fram 
som Tournament of the Year av spelarna, vilket är ett 
väldigt uppskattat kvitto på allt jobb vi lägger ner. Årets 
turnering kommer bli ännu starkare både på och utanför 
banorna, säger Marcus Dunér, pressansvarig för turne-
ringen.

Titelsponsorn Ericsson satsar på damtennisen i Bå-
stad och är en dominerande partner både gällande ex-
ponering och aktivering.

text: joachIM von stedInGkeriCsson open
BÅStAD 
23–30 JuLI

sweDish beACh 
tour
9JuNI–19 AuGuStI

datum: 9 juni-19 
augusti
Arrangör: Svenska 
Volleyevent som ägs 
av Svenska Volleyboll-
förbundet.
Antal deltagare: 8-16 dam- och herrlag under 
sommarens event. 32 lag/kön på SM i Falkenberg.
Medier: Webb-tv via Volleykanalen, dagstidningar, 
radio och regional-tv.
Sponsorer: Mikasa, Destinationer/kommuner
funktionärer: Cirka 600
biljettpris: Fritt inträde - Sponsorerna bjuder på 
inträdet
Premiärår: I nuvarande form 2008. Tidigare 
Skandiatouren 1991–1998 och Sverigetouren 
1999–2005.
Antal besök: Snitt 11 000/event
Spelprogram: Uppsala 9-11 juni, Värmdö 16-18 
juni, Helsingborg 7-9 juli, Göteborg 14-16 juli, 
Kalmar 21-23 juli, Tylösand 28-30 juli, Falkenberg 
med SM 31 juli-6 augusti, Nyköping 10-12 augusti 
och Umeå 17-19 augusti.

tyskan laura siegemund segrade i ericsson open 2016.

Var: Båstad
När: 16-23 juli
titelsponsor: 
Skistar
Huvudsponsorer: Mercedes Benz, SEB, Emirates
omsättning: 30–32 mkr
Antal spelare: 32
Prissumma: 520.000 Euro. Segraren 82.000 Euro.
Antal journalister: 50–60-tal

skistar swedish open samlar tennisess 
och legendarer
16-23 juli är det rafflande tennisfest i 
båstads anrika tennisarena. Då samlas 
tenniseliten för att kämpa om seger-
pokalen. swedish open fyller 70 år och 
idel ädel tennisadel samlas.

Givetvis är den professio-
nella ATP-turneringen fo-
kus. Men det blir ännu mer 
som förgyller.

– Vi har en fantastisk 
tennisfest framför oss. 

Swedish Open firar 70 år i år och det kommer att firas 
med inbjudna legendarer från de olika erorna. Björn 
Borg, Mats Wilander och Stefan Edberg är på plats. De 
utgör stommen i det svenska laget som spelar legends-
matcher mot Frankrike på måndagen och Tyskland på 
tisdagen. Björn Borg är team captain, säger Marcus Du-
nér, pressansvarig för Skistar Swedish Open.

Bland spelarna som kommer att ge publiken högtids-
stunder finns bröderna Ymer, Fernando Verdasco och 

David Ferrer, och förhandlingar pågår med fler stora 
spelare

Men inte enbart tennis kommer att ge besökarna i 
Båstad minnesvärda stunder. Skistar är titelsponsor för 
åttonde året, och i Tennisgallerian ges publiken chans 
att prata skidåkning och möjlighet att handla i Skistar-
shop. Dessutom finns möjlighet att komma ner på cen-
tercourten, träffa spelare eller singla slant om första-
serven. På onsdagen kommer Skistar arrangera Båstad 
downhillrace, skidtävling på snö i Båstad med ett flertal 
alpina legendarer.

text: joachIM von stedInGk

Sommarpärla för tennisälskare
två vinnare. förra årets segrare, spanjoren albert ramos-vinolas, gratuleras av Björn Borg.

skistAr sweDish 
open
16–23 JuLI, BÅStAD

Foto: jakoB BIrGersson
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LöPNING

texter: MartIn kIndGren

i slutet av augusti kommer the music 
run till stockholm. och det lär höras 
när deltagarna springer på norra Djur-
gården i stockholm.

Fyra delar musik och en 
del löpning. Så beskriver 
Marathongruppens vd Da-
niel Almgren balansen i 
konceptet Music Run Mu-
sic som har Sverige-pre-

miär i sommar. Arrangemanget går av stapeln vid Stock-
holms universitet 26 augusti. Själva banan, döpt till The 
Soundtrack så klart, är fem kilometer lång. Längs den 
finns 120 högtalare utplacerade och banan är indelad i 
fem zoner efter rock, pop, old school, hip hop och dan-
ce. Det är deltagarna själva som inför loppet röstat fram 
vilka låtar som ska spelas i de olika zonerna. Resultatet 
av röstningen är ett mixat soundtrack som peppar lö-
parna hela vägen in i mål. Där väntar sedan huvudnum-
ret: After Run-fest på festivalområdet The Music Village. 
Under kvällen kommer svenska och internationella ar-
tister i världsklass att uppträda.

The Music Run riktar sig till 15-25-åringar. Det är en 
målgrupp som inte lockas av Marathongruppens mer 
traditionella motionslopp.

Vid årets AsiCs stockholm marathon 
tog löpare och publik farväl av den 
klassiska tvåvarvsbanan. 2018 firar 
evenemanget 40 år med ny bana som 
håller sig närmare publiken inne i 
staden.

Den 3 juni stod Thomas 
Segerbrant på startlinjen 
för ASICS Stockholm Mara-
thon, precis om han gjort 
nio år i rad innan dess.

– Mitt personliga mål 
var att springa 10 gånger, 

så på det sättet passar det ganska bra att det blir tack 
och hej till den här banan efter årets lopp. Ny bana, nya 
mål, säger Thomas Segerbrant.

Hans känslor inför banbytet är blandade.
– Det är tudelat. Kul med ny sträckning samtidigt som 

det publikmässigt är praktiskt att passera samma plats 
två gånger. De som är ute och hejar får se mig vid två 
tillfällen utan att de behöver flytta på sig.

Den omtalade sträckan i början av andra varvet ute 
på Djurgården kommer Thomas Segerbrant däremot 
inte sakna.

– Det är träligt. Runt halvmara-passagen brukar jag 
ha det tungt mentalt och har ofta blivit omsprungen.

Han är tydligen inte ensam om det. I Marathongrup-
pens enkäter bland deltagarna framkommer det öns-
kemål om en ettvarvsbana i så mycket stadsmiljö som 
möjligt. Det tar alltså arrangören nu till sig inför det 
stundande 40-årsjubileet.

Även på partnersidan finns det vinster med den nya 
banan enligt David Fridell, marknadschef på Marathon-
gruppen.

– Våra partners och främst då ASICS jobbar nära med 
oss för att utveckla evenemanget. En ny bana med tyd-
ligare citykänsla är något som kommer att ge skjuts åt 
ASICS Stockholm Marathon och på det sättet ännu bätt-
re lyfta fram våra partners, säger han.

Med banbytet får Marathongruppen också möjlig-
heten att visa upp mer av Stockholm. Ett välkommet 

tjejmilen är så mycket mer än 10 ki-
lometer löpning och i år satsar mara-
thongruppen ännu hårdare på anpas-
sade erbjudanden till deltagarna för att 
de ska kunna göra mer av vistelsen i 
stockholm.

Tjejernas eget millopp 
fortsätter att locka 
tiotusentals kvinnor till 
Stockholm och många tar 
chansen att göra en helg 
med väninnorna av det. 
Det har Marathongruppen 

tagit tydligt fasta på och i år finns två skräddarsydda 
weekendpaket att välja mellan: Tjejmilen Party och 
Tjejmilen Spahelg. I paketen ingår förutom boende, 
bland annat middagar, spabesök, nattklubbsinträde, 
taxiresor och hårstyling.

– Historiskt sett har Tjejmilen handlat lika mycket om 
en tjejhelg som ett millopp och det är en trend som bara 
blir starkare, säger Fredrik Sjöberg som är evenemangs-
chef på Marathongruppen.

Cirka 70 procent reser till Stockholm och för att 
öka deras upplevelse vill Marathongruppen tips om de 
smultronställen som annars kan vara svåra att hitta till 
för tillfälliga besökare. Tjejmilen är ett starkt varumärke 
och många företag inom besöksnäringen förstår värdet 
med att förknippas med evenemanget.

Fyra lopp knyts ihop till serien sthLm 
Challenge. med marathongruppens nya 
koncept får deltagarna känna på olika 
underlag och springa banor som visar 
upp okända sidor av staden, vilket ska 
locka både stockholmare och besökare. 

”Stockholm utmanar dig!” 
står det på STHLM Chal-
lenge hemsida och visst 
kan Stockholm leverera 
varierande utmaningar när 
det kommer till löpning. 
Spännande urbana miljöer 
finns det gott om och fan-
tastiska naturområden för 
traillöpning är sällan långt 

borta. Detta har Marathongruppen tagit fasta på och 
lanserar i år en serie lopp, alla med sin speciella karak-
tär. Deltagarna väljer själva hur många de vill springa.

Första ut var STHLM Trailrun i maj. Loppet gick på 
smala stigar, obanade partier och över berghällar på 
Norra Djurgården. Totalt var det nära 3.000 deltagare 
anmälda till antingen 10 km, 5 km eller någon av distan-
serna för barn och ungdom. I juni är det dags för STHLM 
10, cityloppet som hade premiär 2016. Banan går runt 
Riddarfjärden och tillbaka vid målet i Rålambshovspar-
ken dukas det upp till grillfest och After Run. STHLM 

Sommarens mest högljudda lopp

Sista turen på klassisk bana

När tjejerna tar över stan

en Stockholms utmaning

– Vi har haft svårt att rekrytera en yngre målgrupp 
som i mycket högre grad efterfrågar en upplevelse och 
ett mer engagerande sätt att delta i evenemang. Genom 
The Music Runs koncept att mixa musikupplevelsen med 
löparupplevelsen kan vi erbjuda något helt annat än vi 
tidigare gjort, säger Daniel Almgren.

The Music Run arrangerades för första gången i Kuala 
Lumpur 2014 med idén att knyta ihop nya trender runt 
hur man lyssnar på musik och motionerar. Idag finns lop-
pen i cirka 15 städer runt om i världen.

argument i marknadsföringen mot både svenska och in-
ternationella löpare i en tid när utbudet av lopp är i det 
närmaste oändligt.

– Vi kan fortsätta trycka på banan som en av världens 
vackraste i en av världens vackraste städer. Dessutom 
tror vi att de som tidigare sprungit i Stockholm kan lock-
as att komma tillbaka för att få uppleva ett magiskt lopp 
i ny skrud, säger David Fridell.

Urban Trail i augusti bjuder på annorlunda stadslöpning. 
Deltagarna i STHLM Urban Trail får se staden vakna och 
springa genom kända byggnader som knappast får be-
sök av tassande löparfötter i vanliga fall. Efter loppet 
vankas det frukost. STHLM Above/Below avslutar STHLM 
Challenge-serien och vad passar bättre när det är höst-
rusk ute än att ta sig ner i underjorden? Banan går från 
Tantolunden på Södermalm genom tre övergivna tåg- 
och transporttunnlar till målet på Fåfängan med utsikt 
över hela staden.

– Vi har hittat en perfekt blandning av evenemang 
som vi tror kommer tilltala allt från den prestationsin-
tresserade elitmotionären som vill springa ett snabbt 
millopp, till sommarturisten som vill uppleva Stockholm 
och dess sevärdheter på ett annorlunda sätt, samman-
fattar Daniel Almgren, vd för Marathongruppen

Vad: En serie bestående av 
4 lopp runt om i Stockholm
datum: STHLM Trail Run 6 
maj, STHLM 15 juni, STHLM 
Urban Trail 13 augusti, 
STHLM Above/Below 21 
oktober
Antal deltagare: Ca 1.500 som genomför hela 
utmaningen
Sponsorer: Citygross, Craft, Maxim, CCS, Chiq-
uita, NOA

Plats: Norra 
Djurgården, Stockholm
datum: 26 augusti
om konceptet: Fresh 
Events Global har tagit 
fram konceptet. 2016 
hölls The Music Run bland annat i USA, Kanada,  
UK, Tyskland, Frankrike, Sydafrika, Singapore, 
Hongkong, Kina, Thailand, Filippinerna. Mara-
thongruppen har licensen i Sverige och option på 
övriga Norden, i övrigt inga andra lopp i Europa 
just nu.
Samarbetspartners: NRJ, Glossybox, Techno-
Gym, House of Shapes och Bounce
Antal deltagare: Ca 5.000

datum: 3 juni
Nyheter: En ny 
app lanserades 
tillsammans med 
tidtagningstjänsten EST, där man genom gps från 
telefonerna till exempel kan följa exakt var lö-
parna befinner sig och när de beräknas vara i mål. 
Marathongruppen har också satsat extra på start-
proceduren och den totala inramningen. Bland an-
nat kommer nästan allt (inklusive startportal etc) 
vara färdigt redan i mitten av veckan för att ge en 
tydligare ASICS Stockholm Marathon-atmosfär ute 
på stan. En annan nyhet var en storbildskärm för 
publiken vid Slussen. Där finns speaker och DJ för 
att peppa löparna och underhålla publiken.
Största sponsorer: ASICS (titelsponsor), SJ (Of-
ficiell resepartner), Enervit och Zeta (sponsorer)
Antal deltagare: Ca 16.700. I år var fler svenskar 
anmälda än 2016, vilket var ett trendbrott.
Mediapartner: TV4, Runner’s World, marathon.
se, Mix Megapol

Plats: Gärdet 
och Djurgården, 
Stockholm
datum: 2 
september
Största sponsorer: Sportamore (presenterande 
sponsor) och MittVal (huvudsponsor)
Antal deltagare: 28.000 (2016)
Nyheter: Förbättrat evenemangsområde och 
After Run direkt efter målgång.

the musiC run
26 AuGuStI

AsiCs stoCkhoLm 
mArAthon
3 JuNI

tJeJmiLen
2 SEptEMBER

sthLm trAiL run
6 MAJ
sthLm
15 JuNI
sthLm urbAn trAiL
13 AuGuStI
sthLm AboVe/ 
beLow
21 OKtOBER

Trots den hårda konkurrensen kan Tjejmilen år ef-
ter år titulera sig Sveriges största idrottsevenemang 
för kvinnor. Förra året deltog 28.000 och i år räknar 
arrangören med ännu fler. Det ökande antalet anmäl-
ningar beror bland annat på lyckad marknadsföring av 
de nyheter och förändringar som Marathongruppen 
gör med årets evenemang, säger Fredrik Sjöberg.

– Vi har arbetat mer dedikerat med marknadsföring 
i sociala medier och digitala nyhetsbrev där vi kunnat 
rikta innehållet bättre.

Han lyfter även fram det goda samarbetet med  
partnern Sportamore, som genom en gemensam sajt 
och gemensamma aktiviteter också bidrar till det öka-
de intresset för loppet.
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midnattsloppet började för 36 år sen 
som en nattlig tävling över 10 km 
på söders vackra höjder och i anrika 
kvarter. succén utvecklas ständigt, 
och midnattsloppet avgörs nu även i 
göteborg, malmö och helsingfors. och 
dessutom finns den annorlunda löpar-
festen snart även i hamburg.

Kännetecken för Midnatts-
loppen är storstad, samba, 
underhållning – och sen 
starttid. Nordens största 
10-km-lopp är en upplevel-
se för löpare och publik.

– En nyhet i år är Glada 
Midnattsloppet, som är ett 
nytt lopp i Midnattslopps-

familjen. Loppet är öppet för personer med kognitiv 
funktionsnedsättning, berättar Johan Moberg, Midnatt-
sloppet Nordic AB.

Utöver huvudloppet som är på 10 km finns även Mi-
nimil för barn upp till 8 år, och Lilla Midnattsloppet för 
åldersklassen 8-15 år.

På planeringsstadiet finns även ett Midnattslopp i 
Hamburg. Huvudsponsorn Stadium har etablerats där, 
vill ha ett lopp och Midnattsloppet har tillfrågats för att 
arrangera det.

– Andra nyheter är att vi tillsammans med dejting- 
sajten Match kommer att ha en startgrupp för singlar i 
respektive lopp. Annars jobbar vi som vanligt med att ha 
en hög kvalité på kringarrangemangen runt banan.  
Vi försöker varje år att ha något som ska överraska lö-
parna, något de inte förväntar sig i ett löplopp, säger 
Johan Moberg.

text: joachIM von stedInGk

Stockholm
19 augusti
Arrangör: Hammarby If Friidrott
deltagare: Cirka 35.000
 
Göteborg
26 augusti
Arrangör: Mölndals AIK
deltagare: Ca 10.000
 
Malmö
2 september
Arrangör: MAI, Malmö Allmänna Idrottsförening
deltagare: Ca 5.000
  
Helsingfors, Midnight run Helsinki,
9 september
Arrangör: Drumsö Idrottskamrater
deltagare: Ca 10.000
 
Huvudsponsorer samtliga lopp:
Stadium & Adidas

Med hjärtat på Söder och ut 
över världen

miDnAttsLoppet
StOCKHOLM 19/8, 
GötEBORG 26/8, 
MALMö 2/9 OCH  
HELSINGFORS 9/9
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Den 18 juni är det dags for bAuhAus-
galan, friidrottsevenemanget som 
sedan 2010 ingår i iAAF Diamond 
League.
   i år satsar man på att locka barnfa-
miljerna till stockholms stadion.

Från ungdomstävlingen 
Youth på förmiddagen, via 
Lilla Blodomloppet till den 
internationella Diamond 
League-galan på eftermid-

dagen kommer galan att gå i familjens tecken.
– Vi satsar på en dag, söndagen, i år och börjar två 

timmar tidigare. Det hoppas vi ska vara lockande för fa-
miljen och kanske också ge bättre väder säger Jan Ko-
walski, ordförande för arrangerande Stadionklubbarna.

Ungdom och musik passar ihop tror BAUHAUS-galans 
arrangörer. Därför kommer Sean Banan att uppträda vid 
lunchtid och så avslutas det hela med Electric Banana 
Band.

På eftermiddagen går startskottet for Diamond Lea-
gue.

Jan Kowalski är nöjd med årets startfält, trots att 
många länder har uppladdning inför VM denna period 
och därmed är upptagna.

100-meterslöparen Andre de Grasse är ett affisch-
namn. Svenska stavhopparen Angelica Bengtssons kamp 

bauhausgalan lockar med familjefest
mot konkurrenterna Eliza McCartney och Michaela Mei-
jer är en annan höjdpunkt.

Tidigare hette evenemanget DN-galan, ett varumärke 
som etsat sig fast hos många svenskar. Något som häng-
er kvar trots att det är tredje året med det nya namnet.

– Internt är vi hemma. Ingen säger längre DN-galan. 
Media har dock haft ett visst motstånd att kalla galan 
vid sitt rätta eftersom det är ett varumärke. Men de har 
inga problem med golfens Nordea Masters konstigt nog. 
I år kommer vi också att köra en marknadsföringskam-
panj i tunnelbanan och på pendeltågen fram till galan, 
säger Jan Kowalski.

text: håkan söderBerG

Arrangör: Stadionklubbarna.
Plats: Huvudtävlingen på Stockholms Stadion
När: 18 juni
Grenar: Män: 100 m, 400 m, 1.500 m, 3.000 m 
hinder, 110 m häck, 400 m häck, längd och diskus. 
Kvinnor: 200 m, 800 m, höjd, stav och diskus.
Sponsorintäkter: Cirka 6 miljoner kronor. 
Huvudsponsorer: Bauhaus, NEH, Stockholms Stad. 
Omega, Kärcher med flera.

stoCkhoLm bAu-
hAus AthLetiCs
18 JuNI

Det mesta förgår men Finnkampen 
består.
   Den 2–3 september är det dags igen, 
drygt 90 år efter det att den första 
avgjordes 1925.

Svenska Friidrottsförbun-
det hoppas kunna fylla 
Stockholms Stadion med 
drygt 20.000 på läktaren.
   – Och så får vi inte 
glömma att det är runt 1,5 
miljoner människor som 
följer Finnkampen via tv 

och andra medier, säger förbundets marknadschef Jan 
Larsson.
   I år är det Sverige, vartannat år avgörs 
det hela i Finland.
   – Jag tror det är unikt i världen att 
det finns en sådan landskamp i friidrott 
mellan två länder.

För första gången kommer man också 
att anordna Finnkampståg för att ge 
möjligheter till fler från andra delar av Sverige att be-
söka kampen.

– Ifjol ordnade vi för första gången en särskild Finn-
kampsbåt över till Finland och finnarna gör något lik-
nande nu. Nu testar vi att köra Finnkampståg från Malmö 
och Göteborg i samarbete med SJ.

Arrangör: Svensk 
friidrott Production AB 
och Stockholms stad
om kampen: 
Finnkampen eller 
Sverigekampen som den 
heter i Finland är egentligen fyra kamper: en herr-
landskamp, en damlandskamp, en pojklandskamp 
och en flicklandskamp.
Sponsorer: Bauhaus, Atea, City Gross, Craft, 
Folksam.
Premiär: 1925, har pågått sedan dess med en-
staka undantag. Den avgörs vartannat år i Sverige, 
vartannat i Finland.

klassisk landskamp fyller Stadion
Nytt för i år är också att man arbetar med tidningen 

Expressen som mediapartner.
– Bland annat kommer det ett tävlingsprogram som 

bilaga i tidningen.
Detta år kommer det också att bli en del speciella ak-

tiviteter i samband med Finnkampen. Finland firar näm-
ligen 100 år som självständig republik.

– Ja, i och med att det sammanfaller så diskuterar vi 
just nu vad vi ska kunna göra av det, säger Jan Larsson.

Och Finnkampen fortsätter förmodligen i 90 år till.
– Vi använder idag många av våra aktiva som ambas-

sadörer för kommande generationer, säger Jan Larsson.
text: håkan söderBerG

FinnkAmpen
StOCKHOLM,  
2–3 SEptEMBER

jan larsson.

frIIdrott, LöPNING



Ironman bidrar i hög grad till Kalmars positiva turistekonomi och stimulerar många att börja röra på sig.
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krAftProV

Obstacle Course Racing, OCL är en sport som kommer 
alltmer.

Tough Viking är det största, första och kanske mest 
utmanande hinderbaneloppet i Norden. Hindren är kon-
struerade i samarbete med det svenska elitförbandet 
Kustjägarna.

– Jag tror att sporten ligger väl i tiden. Att springa 
över hinder, krypa i lera och hoppa över eld är tacksam-
ma saker i denna tid. Det fotas mycket och skickas ut i 
sociala medier till vänner och bekanta. Det är en kul grej 
att hålla på med, säger David Klint.

I år har man fått en ny titelsponsor och det är Zlatans 
klädmärke A-Z.

– Det känns så klart bra att förknippas med Zlatan 
och det här klädmärket har gjort en snabb och fram-
gångsrik resa, det finns redan i 20 länder.

Sedan tidigare har man också ett samarbete med 
bland andra Försvarsmakten, Red Bull och Sats.

– Vi är väldigt nöjda med det, jag tror att det gör att 
folk förstår att det vi erbjuder är en kvalitetsprodukt, 
att det är bra grejer som finns när man kommer till oss.

Samarbetet med Sats innebär bland annat möjlighe-
ter att träna inför Tough Viking året om, på vissa gym 
har man byggt upp egna hinder.

Nytt för i är Tough Viking Kids, där barn och erbjuds 
en variant av den tuffa sporten.

Tough Viking går på sex platser, förutom i Sverige 
också i Oslo, Helsingfors och Paris.

– Det funkar bra överallt och det är roligt att hålla 
på med det här, säger David Klint som också är den som 
grundade Tough Viking

 
toughest tuffast
Tough Viking är inte ensamma på arenan när det gäller 
att erbjuda mer avancerade utmaningar för den djärve.

På senare år har en konkurrent till Tough Viking dykt 
upp. Det är Toughest som anordnas i flera svenska och 
europeiska städer.

Nils Franzén och Per Ögren är tillsammans med Adam 
Feldt grundare av Toughest. Den första tävlingen genom-
fördes i Malmö 2013, nu går nio lopp på olika platser i 
Europa, i Sverige är det Stockholm, Umeå, Göteborg och 
Malmö. Loppet är åtta kilometer långt och innehåller 
cirka 40 hinder, betydligt fler än i andra hinderbanelopp 
där genomsnittet är 20 hinder på 1,5 mil. Sponsorer är 
bland andra Blåkläder, Sixt, Skins och Garmin.

En gigantisk lekstuga för vuxna, kryddad med lite tuff 
kärlek enligt arrangörerna. Det finns också många andra 
utmaningar för de som söker mer än ett motionslopp.

I Kalmar finns Sveriges enda fullvärdiga Ironmantäv-
ling med distanserna 3,86 km simning, 180 km cykling 
och 42,2 km löpning.

Simbanan går i Östersjön, cykelbanan leder via den 
cirka sex kilometer långa bron över till södra Ölands 
världsarv och löpbanan går genom de centrala delarna 
av Kalmar med målgång på Stortorget.

Johan Göransson är projektledare för idrottsturism 
och evenemang i Kalmar. Han pekar på hur mycket Iron-
man betyder for turistekonomin men också för folk-
hälsan.

– Det är Kalmar Stads absolut största evenemang och 
enligt turistekonomiska beräkningar handlar det om 
över 40 miljoner kronor. Folkhälsoperspektivet är för-
stås svårare att veta men vi vet att de här tävlingarna 
inspirerar många att börja röra sig på, säger Johan  
Göransson.

Ett annat exempel är en cykelhandlare i Kalmar som 
mer än fördubblat sin omsättning sedan loppet kördes 
för första gången.

På sponsorsidan finns en rad internationella Ironman-
sponsorer som Mercedes Benz. Men en del lokala spon-
sorer finns också med i bilden. I Kalmar är Danske Bank 
och flera andra lokala sponsorer representerade.

 
publikupplevelse
Frida Grundström är Marketing manager för Kalmar 
Ironman

– Vi kommer att livestreama hela tävlingen i år så  
publiken kan följa de tävlande hela tiden. Vi kommer 
också att samarbeta mer med restauranger och butiker 
för att öka upplevelsen för publiken, det satsar vi verkli-
gen på i år, säger hon.

Ironman körs också Jönköping, då med halva distan-
sen. Löparna som deltar i Kalmar har förtur att också få 
vara med i Jönköping.

Frida Grundström håller också i trådarna när det gäl-
ler Vattenfall World Triathlon som är Sveriges största 
triathlonlopp och det ingår i en VM-deltävling inom ITU 
World Triathlon Series. Precis som ifjol går den genom 
centrala Stockholm.

– Även i det fallet kommer vi att satsa mycket på  
publiken. Allt är inte klart ännu men vi kommer att ha 
artisten Erik Tora på plats. Vi springer ju också förbi 
slottet så jag tror nog att kungen har bokat upp dagen 
så han kan sitta där och kolla, säger hon med ett skratt.

Varje tisdag från maj och fram till loppet kan man ge-
nomföra Try Triathlon där man med hjälp av ledare kan 
träna de olika momenten, inte minst växlingar. Att byta 
från simning till cykling är exempelvis inte alltid så lätt.

– Ifjol hade vi fyra sådana tillfällen nu är det elva  
eller tolv, säger hon.

Den tionde september går också cykelloppet Ve-
lothon där du kan välja att cykla 60 eller 160 kilometer 
på bilfria dagar.

– Vi är stolta över det här loppet där vi har avstängda 

Varför nöja sig med att bara springa rakt fram när man  
kan göra det över hinder, i lera och över eld? 
   tough Viking har återigen slagit anmälningsrekord  
inför sommarens kraftutmaningar. och i år har man en  
ny titelsponsor. 

Zlatans märke klär vikingar

vägar. Loppet startar vid Zinkensdamm på Söder i Stock-
holm och går sedan i riktning mot Nynäshamn i en myck-
et vacker bansträckning, säger Frida Grundström.

Det finns alltså en rad alternativ för de som vill ut-
mana sig fysiskt med något mer än löpning. En utmaning 
som alltfler tycks sugna på att ta.

texter: håkan söderBerG

Oslo den 3 juni,

Köpenhamn 11 juni

Moskva 30 juli

Kungliga Djurgården 26 augusti,

Helsingfors 9 september

Paris 30 september

Stockholm 27 augusti

Kalmar 19 augusti

Jönköping Ironman (halva distansen)

10 juli

Stockholm 3 juni

London 17 juni

Oslo 2 september

Umeå 16 september

Köpenhamn 30 september

Göteborg 7 oktober

London 17 juni

Milton Keynes 12 augusti
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Strategiskt eventarbete i Jönköping
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Foto: destInatIon jönköpInG

deStINAtIoN JöNköPING

Naturliga arenor på land 
och vatten, ett geografiskt 
gynnsamt läge mellan Sve-
riges största storstäder och 
stor kompetens och rutin 
från mässor på Elmia gör 
Jönköping till en av landets 
främsta eventstäder. Sport 
& Affärer har samtalat med 
tre nyckelfigurer i Destina-
tion Jönköping som jobbar 
med att skapa fler event 
och attrahera fler besökare.

 

Destination Jönköpings huvudupp-
gift är att marknadsföra Jönkö-
pings kommun som besöks-, mö-

tes- och evenemangsplats. I eventansvarige 
Carl-Gustaf Tolléns arbetsuppgifter ingår 
att få nationella och internationella idrotts-
evenemang att söka sig till Jönköping. 

– Tillsammans 
med föreningsliv 
och förbund kart-
lägger vi vilka eve-
nemang som vi 
vill ha hit, och hur 
dessa kan utveck-
las och matchas 
mot våra arenor. 
Det finns olika syf-
ten med ett event. 
Det kan lyfta intresset för en specifik idrott, 
förbättra föreningarnas ekonomi och ge lo-
kala elitidrottare tävlingsmöjligheter.

 Han berättar att evenemang och möten 
skapar intäkter till kommun och närings-
liv, bygger attraktivitet och träningsturism, 
stärker platsvarumärket och skapar förut-
sättningar för hälsofrämjande aktiviteter 
för alla som bor och verkar i kommunen.

– Event skapar dessutom en stolthet 
bland Jönköpingsbor och näringsliv och 
får fler företag och privatpersoner att söka 
sig till kommunen. ”Wow, här händer sa-
ker. Jönköping är något att satsa på”.

I Jönköpings kommun finns en vacker 
natur, bland annat kuperad skogsterräng, 
Munksjön och Sveriges näst största sjö 
Vättern som skapar goda förutsättningar 

för idrott. De senaste åren har Destination 
Jönköping, föreningsliv och andra aktörer 
blivit bättre på att utnyttja kommunens na-
turliga arenor.

– Vi har jobbat mycket med det. Förra 
året hade vi EM i mountainbike, Ironman 
är en årlig succé, och intresset för Jönkö-
ping Marathon i augusti är väldigt stort.  
I sommar är vi värd för Allsvenskan i seg-
ling och SM i rodd på roddarenan i cent-
rum. Från och med 2019 har vi riksintag 
av roddtalanger på gymnasienivå.

 
Vilka evenemang drömmer du om att  
ta hit?
– Utan att peka ut ett speciellt event så 
vill vi ha multisporter, något större inom 
cykling och fortsätta utveckla våra vatten-
sporter där det finns möjlighet för så kal- 
lad träningsturism. Vi har tidigare haft ut-
sålda handbolls- och ishockeylandskamper 
i Kinnarps Arena, och vi ser gärna att det 
återkommer. Närheten till Göteborg och 
Stockholm öppnar för mästerskap med de-
lat värdskap.

Destination Jön-
köping har en egen 
Convention Bu-
reau som sedan sex 
år tillbaka arbe-
tar långsiktigt och 
strategiskt med 
att få större möten 
och kongresser till 
staden. Ante Jan-
kovic, manager på 
Jönköping Con-
vention Bureau, lyfter fram flera faktorer 
till varför Jönköping blivit en av Sveriges 
mest anlitade mötesstäder. 

– Vårt geografiska läge gör oss attrakti-
va, vilket kommer bli än mer påtagligt med 
framtida satsningar på infrastruktur som 
Götalandsbanan och Europakorridoren. Vi 
är även duktiga på att samverka och håller 
en hög kvalité. Elmias mässor visar att vi 
som stad klarar stora möten.

 Stadens kongresshus är hopbyggt med 
Elmias kongresshallar vilket ger möjlighet 
för stora sittningar upp till 3.000 personer. 
Mässorna har medfört att regionen utveck-
lat god kapacitet på hotell och mötesan-
läggningar.

– Flera hotell planerar dessutom utbygg-

nationer. Logistiskt är det enkelt att ta sig 
hit. Miljontals människor passerar Jönkö-
ping varje år på våra Europavägar, och vi 
har direktflyg till Frankfurt vilket öppnar 
upp för internationella möten.

 
hur jobbar ni för att hämta hem stora 
möten?
– Vi kartlägger områden där regionen är 
stark som utbildning, sjukvård och forsk-
ning. Inom dessa områden finns tusen-
tals människor som åker iväg på kongres-
ser och för oss handlar det mycket om att 
uppmana dem att ta hem möten till Jön-
köping. Vi hjälper till med boende, hotell, 
transport, ansökningar och visningar av 
staden. När mötesdeltagarna är här lyfter 
vi fram vår region och kända varumärken 
som Gränna och Visingsö för att få dem att 
återkomma med sina familjer.

Som vd för De-
stination Jönkö-
ping jobbar Pat-
rik Olderius med 
att skapa förut-
sättningar för att 
utveckla bolaget 
så att Destination 
Jönköping, genom 
en tät dialog med 
näring och den po-
litiska styrningen i kommunen, kan möta 
framtiden och de krav som marknaden 
ställer på ett modernt destinationsbolag.

– Vi måste bli bättre på att nyttja desti-
nationens naturliga förutsättningar och de 
upparbetade varumärken som finns här. 
Jag tror även att det är mycket viktigt att 
noga följa den digitala utvecklingen som 
kommer påverka vårt sätt att arbeta i grun-
den. 

Ett av de event som Destination Jönkö-
ping tror mycket på och jobbar med att 
utveckla är Dreamhack, då digital teknik 
och e-sport är områden som växer oer-
hört snabbt. Dreamhack, som arrangeras 
två gånger om året, är ett högt rankat event 
i e-sportvärlden.

– Tanken är att nyttja dess dragnings-
kraft även mellan våra event Dreamhack 
Summer och Winter. Sen kan traditionella 
idrottevent lära sig av e-sport som handlar 
extremt mycket om upplevelser.

på vilket sätt?
– Arenan, presentation av spelare och hur 
du kan välja att följa spelet på plats eller i 
olika digitala kanaler där du som tittar be-
stämmer vad du vill se. Upplevelse hand-
lar egentligen om två delar, underhållning 
och lärande. Det är något som idrottsevent 
kan utveckla. Vad krävs det rent anatomiskt 
för Sarah Sjöström att simma 100 meter, 
vilken hastighet har pucken och vad krävs 
för att skjuta så hårt?

Vilken utvecklingspotential har  
Jönköping som eventstad?
– Stor, vi står oss redan bra mot de störs-
ta städerna och förutsättningarna kom-
mer bli ännu bättre när infrastrukturen har 
byggts ut. Det nya Jönköping växer fram 
söder om Munksjön med ett nytt stations-
område och förmodligen även en ny fot-
bollsarena, som är under planering. Are-
nan blir ännu en mötesplats i Jönköping.

 Den 2 oktober står Jönköping och El-
mia Mäss & Konserthus värd för Sport & 
Affärers heldagsseminarium Professionell 
Idrott. För mer info: www.professionelli-
drott.se

texter: pIerre eklund

Antal invånare: Cirka 133.000

Yta: 1.925 kvadratkilometer.

kommunikationer: E4:an, flygplats samt 
tågförbindelser till det nationella järnvägsnätet 
i Skövde, Falköping och Nässjö. Blir en 
tågknutpunkt i framtiden. Satsar på cykelstråk.

Antal idrottsföreningar: Cirka 300

elitklubbar: HV71, Jönköpings IK, Jönköpings 
Södra IF, Jönköping Bandy IF, och Brahe Basket.

kända elitidrottsmän/kvinnor: Anders 
Holmberg, orientering, Anders Gustafsson och 
Sofia Paldanius, kanot, Ulrika Ågren, handboll, 
Joakim Andersson, simhopp samt Stefan Liv, 
Johan Davidsson, Martin Thörnberg och Fredrik 
Stillman, ishockey.

Arenor: Kinnarps Arena, Stadsparksvallen, 
Råslätts IP (bandy), Jönköping Event & Sport 
center med Elmia, Jönköpings Teater och 
Jönköpings Konserthus, Kulturhuset Spira och 
Jönköpings idrottshus. 

JöNköPING

carl-Gustaf tollén.

F
o

t
o

: d
a

y
 f

o
t

o
G

r
a

f
I

ante jankovic.

F
o

t
o

: d
a

y
 f

o
t

o
G

r
a

f
I

patrik olderius.

F
o

t
o

: d
a

y
 f

o
t

o
G

r
a

f
I



F
o

t
o

: p
e

t
e

r
 h

o
l

G
e

r
s

s
o

n
/B

Il
d

B
y

r
å

n

Motgångar, envishet,
framsteg och stora segrar.
Allt ger energi, på din arena.

Linköpings kommun

linkoping.se

Det är sällan enkelt. Att göra den perfekta kickflipen, 
att disputera inom visualiseringsteknik, att vinna ett 
glimrande guld, att ta en banbrytande innovation ut 
på marknaden, att bli seedad som etta, att få en genial 
idé att bli verklighet. Allt kräver kunskap, envishet 
och en aldrig sinande tro på att lyckas. I dag har över 

150 000 människor och 14 500 företag valt att leva, 
växa och utvecklas i Linköping, för att förverkliga sina 
drömmar och nå sina mål. Därför skapar vi arenor för 
allt från vardagsmotion till elitidrott, från kreativt 
skapande till forskning i världsklass, från motgångar 
till seger – arenor för allt som ger energi.
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o-rINGeN, SM-VeCkAN

sm-veckan 2014 blev en stor framgång 
för borås och i år är staden återigen 
värd för sommarens stora sportvecka. 
50 idrotter är representerade, vilket är 
nytt rekord.

Helena Ransjö Alçenius, 
vd för kommunala destina-
tionsbolaget Borås TME, 
berättar att evenemang-
et 2014 sporrar staden 
att göra SM-veckan ännu 

bättre i år.
– Samtidigt har vi respekt för att det är nya tävling-

ar och nya förutsättningar för idrotterna och oss som 
stad. Vi har utvecklat staden med nya stråk, utvecklat 
stadsparken och andra gator och torg som ska husera 
tävlingarna.

 SM-veckan innebär tusentals besökare i form av utö-
vare, ledare, anhöriga och annan publik. 2014 landade 
den turistekonomiska effekten på 42 miljoner kronor. 

– Alla besökare ger näringslivet en skjuts. Sen är det 
även viktigt att visa upp vår stad och vilket näringsliv 
vi har här.

Borås stads näringslivschef Anders Glemfelt delar 
Helenas syn.

– SM-veckan är jätteviktig för vårt näringsliv, inte 
minst för besöksnäringen.

 
Cricket gör debut
2014 slog Borås nytt rekord med 40 idrotter och i år blir 
det ett nytt rekord med 50 idrotter där bland annat ska-
teboard, cricket, fridykning och kampsporten HEMA gör 
debut. Annika Nykvist, projektledare vid Riksidrottsför-
bundet är nöjd med utvecklingen.

– Fantastiskt! Det beror på de fina förutsättningar 
som finns med arenor i Borås, men också på det stora 

o-ringen 2017 innebär en turistekono-
misk omsättning på över 100 miljoner 
kronor till regionen runt värdkom-
munen Arvika. Det populära eventet 
kommer även generera flera miljoner 
kronor till svensk orientering.

 
Arvika är redo för  
O-Ringen 2017 och har 
bland annat skapat en 
camping med kapacitet för 
runt 10.000 besökare vid 

Arvika flygplats. Antalet deltagare beräknas landa kring 
det dubbla.

– Att få O-Ringen betyder mycket på kort och lång 
sikt. O-Ringen stärker sammanhållningen i Arvika och 
ger god marknadsföring genom besökare och rikspress. 
Att tusentals orienterare ska bo, äta och shoppa i en hel 
vecka ger förstås positiva effekter för näringslivet. Vi 
tror på många bra affärsmöjligheter för våra företag, 
inte minst på O-Ringentorget, säger Eva Aasum, vikarie-
rande näringslivsutvecklare i Arvika kommun. 

Intresset för att delta i O-Ringen har varit stort under 
en längre tid och Henrik Boström, vd för O-Ringen AB, 
ser också ett ökat intresse för de sex andra tävlingar 
som finns under samlingsnamnet O-Ringen.

– Det är de som växer snabbast nu.

Miljoner till föreningar
De senaste åren har veckan även genererat ett större 
ekonomiskt överskott till svensk orientering. Tävlingar-
na i Sälen 2016 gav funktionärsföreningarna 5,5 miljoner 
kronor och Svenska Orienteringsförbundet 2,7 miljoner 
kronor.

– Den stora anledningen är att vi sedan 2013 har ett 
aktiebolag som har en mer professionell organisation 
och ekonomisk styrning än tidigare upplägg. Överskott 

SM-veckan laddar för nytt rekord i boråso-ringens miljonsuccé

intresset från förbunden. Det finns ett stort intresse i 
landet för att anordna SM-veckan eftersom det är bra 
för städernas marknadsföring och har en positiv effekt 
på den regionala idrotten.

Utöver Svenska Spel som är huvudsponsor för SM-
veckan har specialidrottsförbunden egna partners.

– Varje förbund äger rättigheterna till sitt eget SM. 
Sen har även Borås rätt till lokala partners.

innebär mer pengar till hela orienteringssverige.
 Inför årets tävlingar har O-Ringen infört en ny bok-

ningsportal för att tillgängliggöra bokningar av boende, 
resor och aktiviteter utöver tävlingarna.

– Våra begränsade resurser gör dock att det förmod-
ligen kommer ta ett par år innan portalen är optimal.

SM-VeCkAN SoMMAr 2017
• 50 idrotter
• Andra gången som Borås 
 anordnar SM-veckan
• SM-veckan är ett 
miljödiplomerat event
• Åttonde sommarveckan av totalt 16 SM-veckor, 
vinter och sommar, sedan starten 2009.
 
borås stad
Invånare: 105.995
Näringsliv: Största offentliga arbetsgivare är 
Borås Stad med cirka 10.000 anställda och största 
privata arbetsgivare med 800 till 1.000 anställda 
är H&M centrallager, Ellos group, Speed group, 
Manpower och RISE.
Utbildning: Sven Eriksonsgymnasiet har olika 
idrottsutbildningar.
kända klubbar: IF Elfsborg, Dalsjöfors GoIF, Borås 
Gymnastik och Idrottsförening och Borås Basket.
Idrottskändisar: Johanna Almgren, Fredrik Jo-
hansson, Sebastian Holmén, Marcus Hansson, Eme-
lie Öhrstig, Adam Paulsson och Peter Häggström.

o-rINGeN
När: 22-28 juli i Arvika
ägare: O-Ringen AB, 
som ägs till 100 % av 
Svenska Orienterings-
förbundet
Antal deltagare: Cirka 18.000 i snitt, 24.000 i 
Sälen 2016.
Huvudsponsorer och tävlingspartners: Team 
Sportia, Arvika kommun, SCA, Cramo, Moelven m.fl.
omsättning: 35 miljoner kronor (2016)
turistekonomisk omsättning: Cirka 120 mil-
joner kronor i snitt (Upplevelseinstitutet)
Sponsring: Cirka 10 miljoner kronor (2016)
Biljetter, deltagaravgift och övrig försäljning:  
20 miljoner kronor (2016)
funktionärer: Cirka 1.200
Premiärår: 1965
Hemsida: www.oringen.se

sm-VeCkAnn
30 JuNI – 7 JuLI, BORÅSo-ringen

22–28  JuLI, ARVIKA
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rosLAgsLoppet
5 AuGuStI, öREGRuND

datum: 12 augusti, Baldersnäs, 
Dals Långed – Bengtsfors. Några 
klasser startar i Gustavsfors
Arrangör: Camp Dalsland
Antal deltagare: Cirka 600-800
Medier: Lokalradio, svensk och 
internationell press, interna-
tionell TV (främst tyska)
omsättning: Cirka en miljon kronor. Turistekono-
misk omsättning cirka 4,5 miljoner
kronor.
Sponsorer: Bengtsfors Kommun, Coop Konsum, 
Projektengagemang, KåPi Tvätt, Duni, Dals Konfek-
tyr AB mfl.
funktionärer: Cirka 250
Premiärår: 2004
Publik: Cirka 5.000
Hemsida: www.kanotmaraton.se 

roSLAGSLoPPet
datum: 5 augusti (Båtveckan 
pågår från 29 juli till 5 augusti)
bana: Start vid Gräddö, depå-
stopp i Älmsta och målgång i 
Öregrund.
Arrangör: Öregrunds racerklubb
deltagare: Omkring 100 båtar i Roslagsloppet
Sponsorer: Skadeservice, Bilbolaget Personbilar 
Roslagen AB, JOKAB, Eldabutiken i Norrtälje
Medier: Lokal press, radio och tv.
omsättning: Cirka 650.000 kronor (2016)
Premiärår: 1962
Hemsida: www.roslagsloppet.com
facebook: www.facebook.com/ 
OregrundsRacerklubb

Det växande kanoteventet Dalsland ka-
not maraton fortsätter att utveckla sitt 
koncept. i år införs en vintageklass för 
personer över 60 år, och kajakstafetten 
får ett annat upplägg.  

Utifrån Dalsland Kanot Ma-
raton, som med sina 55 ki-
lometer är en av de största 
tävlingarna i världen av 
sitt slag, har den ideella 
turistföreningen Camp 
Dalsland byggt upp ett 

event som nu även omfattar flera klasser. 2016 infördes 
en kajakstafett som i år öppnas upp för tvåmannakajak 
och – kanadensare.

– Stafetten blev direkt omtyckt och vi såg att det 
fanns ett behov att utveckla den ytterligare. Tävlingen 
stärker hela eventet och blir ett första steg för många 
innan de ger sig på vårt maraton, säger tävlingsledare 
Crister Blüme.

Ny klass för äldre
Arrangörerna har även märkt att äldre personer, som 
inte längre har ork eller lust att paddla den långa Ka-
not Maraton, är intresserade av kortare sträckor, och 
som en följd har en vintageklass för personer över 60 
år startat. 

– Sträckan blir precis som för juniorerna 20,7 kilo-
meter med start i Gustavsfors. Då slipper de tunga lyft 
och kan tävla på andra villkor samtidigt som klassen inte 
konkurrerar med huvudtävlingen. I Gustavsfors startar 
även vår nya klass för SUP, Stand Up Paddling.

Omsättningen på sponsorer har de senaste åren varit 
liten, men andra samarbeten börjar ta form. För att växa 
internationellt inleddes ett strategiskt samarbete med 
andra stora motionslopp förra året.

– Många norrmän deltar i Dalsland Kanot Maraton och 
vi samarbetar nu med Grenserittet, en cykeltävling, och 
Birkebeiner, som har tävlingar i olika idrotter. Tanken är 
att vi ska hjälpa och komplettera varandra. 55 procent 
av våra deltagare är inte från Sverige.

dalsland kanot Maraton växer
i augusti är det dags för sveriges kan-
ske största båtrace roslagsloppet som 
anordnas för 55:e gången. racet avslu-
tar båtveckan i roslagen som i år inne-
håller ett nytt offshore-race. Dessutom 
finns nu en Allemansklass i roslagloppet. 

Det klassiska Roslagslop-
pet är en riktig publikmag-
net och runt det populära 
loppet har andra race och 
aktiviteter växt fram ge-
nom åren. Numera är lop-

pet avslutningen på Båtveckan i Öregrund som bjuder på 
upplevelser av olika slag.

– Hela evenemanget har blivit större och bättre de 
senaste åren och i år kommer bland annat Stiftelsen, 
Little Jinder och Lisa Ajax till festivalen. Det centrala 
för hela evenemanget är dock alla vattenaktiviteter, sä-
ger Pernilla Ingvarsson, ordförande i arrangörsklubben 
Öregrunds RK.

 Roslagsloppet lockar deltagare över hela Europa, 
bland annat många norrmän och finnar som har vunnit de 
senaste åren. Loppet har olika klasser och i år kan nybör-
jare tävla i en Allemansklass.

– Det blir en möjlighet för alla nybörjare att vara med 
i loppet utan att beblanda sig med proffsen. Reglerna är 
enklare och båtarna får inte färdas snabbare än 45 knop.

 
Ny tävling
I år har arrangörerna bjudit in de internationella offsho-
re-klasserna till ett race i Öregrund på torsdagen före 
Roslagsloppet.

– När de tävlar i Roslagsloppet är de så upptagna av 
det att de missar övriga festivalen i Öregrund. Genom att 
lägga ytterligare en tävling några dagar tidigare får de 
uppleva mer av festivalen.

Ny klass i roslagsloppet

Mer prispengar ska locka fler elitsimmare

Under Båtveckan arrangeras även Båtorientering och 
Badkarrace, där de tävlande tävlar i par i en särskild 
bana. För båtentusiaster, som inte har fokus på att tävla, 
finns Öppet Hav där minimifarten är 25 knop.

– Öppet Hav är ett väldigt populärt sätt att umgås. 
Lunch och middag ingår i anmälningsavgiften som ligger 
på 1.500 kronor. 

DALsLAnDs kAnot 
mArAton
12 AuGuStI, BALDER-
SNÄS, DALS LÅNGED 
– BENGtSFORS

Vansbrosimningen ökar sina prispengar 
för dam- och herrklassen med hela 400 
procent inför tävlingen 2017. syftet med 
den stora höjningen är att locka till sig 
nationella och internationella simmare av 
högsta klass, och öka statusen för öppet 
vatten-tävlingar.

 
Även om Vansbrosimning-
en startade för över 60 år 
sedan dröjde det ända till 
2008 innan öppet vatten-
tävlingar blev en olympisk 
gren. Trots att tävlingsfor-

men har fått en ökad internationell status och expanderat 
kraftigt i Vansbro de senaste tio åren finns det fortfaran-
de för få svenska elitsimmare på högsta nivå inom öppet 
vatten. För att öka statusen och intresset bland simta-
langer har Vansbrosimningen valt att höja sina prispengar.

– Många motionärer har fått upp ögonen för vår täv-
ling och nu hoppas vi även kunna sporra svenska elitsim-
mare att satsa på öppet vatten, säger Jan Palander, ge-
neralsekreterare för Vansbrosimningen.

 Totalt är det 9.000 simmare som brukar delta i huvud-
loppet, vilket också är maxkapacitet vad gäller antalet 
deltagare. Vinnaren i dam- respektive herrklassen fick  
tidigare 12.500 kronor. I år har vinstsumman ökat till  
50.000 kronor medan tvåan får 25.000 kronor och trean 
12.500 kronor.

– Det är få tävlingar i Europa av vår dignitet som kan 
erbjuda sådana pengar. Målet är att locka till oss ännu 
fler internationella elitsimmare.

 
Premiär för testlopp
Förutom själva huvudloppet arrangeras ett flertal sim-
lopp, swimrun, triathlon och cykeltävling under de nio da-
gar som evenemanget pågår. Nästan varje år presenteras 
en nyhet och 2017 testas nya simloppet Vansbro 10k av 
ett 50-tal utvalda simmare.

– Det ska bli jättespännande att se vad våra testpiloter 
tycker om upplägget. Går allt väl innebär det att vi har 
kompletterat vårt digra program med ett bra långlopp, 
berättar Jan.

En av huvudsponsorerna är Team Sportia, som är stor 
partner till En Svensk Klassiker AB och jobbar med teman 
och produkter kring En Svensk Klassiker i sina butiker.

– Vi har butiker som är profilerade mot klassikerlop-
pen. Vansbro är ett klassikerlopp som vi har avtal med 
då vi ser eventet som en möjlighet att möta våra viktiga 

kärnkunder. På själva eventet har vi försäljning som drivs 
av en av våra entreprenörer, säger Claes Meldgaard, vd 
för Team Sportia.

 Totalt serveras över 30.000 portioner mat under täv-
lingsdagarna och i år har Vansbrosimningen skrivit ett av-
tal med Mat vid Siljan som tar över eventets catering. Mat 
vid Siljan har tidigare varit cateringleverantör åt skid-VM 
i Falun 2015 och Vasaloppet.

– Det känns bra att få in en erfaren leverantör med lo-
kal prägel och fokus på ekologisk och vällagad mat. Mat 
vid Siljan inspireras och stöttas av vår huvudsponsor ICA, 
förklarar Theres Johansson, kommunikatör för Vansbro-
simningen.

 Från och med i sommar kommer Vansbrosimningen 
ta över utomhusbassängen Plasket som ligger vid deras 
arena, och som tidigare drivits av Barnens Dag-förening-
en Vansbro.

– Vi ska fortsätta hålla bassängen öppen för allmänhe-
ten, men syftet är även att locka hit grupper och enskilda 
simmare för träningar och kurser, säger Theres.

 

VAnsbrosimmning
1–9 JuLI, VANSBRO
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VaNsBRosImNINGEN
datum: 1-9 juli i Vansbro
ägare: Vansbro AIK Simklubb
Antal deltagare: Cirka  
15.000–16.000
Antal tävlingar/klasser: 
Elva lopp
Medier: Press, radio och TV
omsättning: 16 miljoner kronor (2016)
turistomsättning: 44,5 miljoner kronor (Sponsor 
Insight, 2015)
Sponsorer: Team Sportia, ICA, Tyr och Santander 
Consumer Bank
funktionärer: 1.300
Premiärår: 1950
Publik: Cirka 40.000 besökare inklusive deltagare
Hemsida: vansbrosimningen.se

texter: pIerre eklund

Vansbrosimningen är en riktig svensk evenemangsklassiker som ingår i En svensk Klassiker.

Foto: vansBrosIMMnInGen



600 av världens mest framgångsrika 
hästar och ryttare intar Göteborg. 
Och visar upp sig ute på stan i en 
unik folkfest som pågår i hela sju 
dagar i augusti. Det är Longines FEI 
Europamästerskapen i Ridsport i Gö-
teborg den 21-27 augusti i ett nötskal.

Kunglig glans när hästarna intar Ullevi

F

os-medaljören peder fredricsson går all in mot eM.

I augusti tar hästarna över ullevi.

lera medlemmar av kungafamiljen kommer att 
finnas på plats. Prinsessan Madeleine närva-
rar under invigningen medan Kungaparet föl-
jer hoppryttarnas uppgörelse om medaljerna 
på söndagen.

Ett EM med helt nytt koncept, en minivariant av 
ridsportens samlade VM-upplägg. Fyra grenar avgörs un-
der EM-veckan: dressyr och hoppning på Ullevi, paradres-
syr och fyrspannskörning på Heden och i Slottsskogen.

 –  Inte sedan friidrotts-VM 2006 har vi gjort ett lik-
nande utomhusmästerskap, säger Camilla Nyman, vd för 
Göteborg & Co med uppgiften att utveckla Göteborg som 
turist-, mötes- och evenemangsstad. 

Och när Göteborgs stad investerar i ett evenemang är 
det jätteviktigt att göteborgarna också får vara med. Där-
för finns mästerskapet mitt i stan och Göteborg bjuder på 
gratis inträde hela veckan. Eftersom det inte säljs biljetter 
är det svårt att få en exakt publiksiffra

– Vi räknar med att engagera en bra bit över 100.000 
bara under lördagen och uppåt en halv miljon under hela 
EM, säger Anders Albertsson evenemangschef på Got 
Event och projektledare för EM. Runt 10.000–30.000 
besökare på Heden varje dag, och att Ullevis 27.000 sitt-
platser är utsålda i alla fall i någon final. 

Fyrspannskörningens spektakulära maraton i Slottssko-
gen kommer också att dra massor av folk.

– Jag har varit på alla VM sedan Stockholm 1990 och 
många andra mästerskap. Har aldrig någonstans i världen 
sett ett mästerskap som bjuder på gratis entré! Och som 
finns mitt inne i city! Det är helt unikt, säger tävlingsleda-
ren Tomas Torgersen. 

 

För första gången någonsin intar hästarna ullevi,  
fotbollens mecka. 
Här avgörs dressyr och hoppning. EM förstås, men också 
U25-klasserna för ungdomar från hela Europa. Och dess-
utom några klasser för ryttarnas yngre stjärnor, lovande 
hästar som ännu inte nått upp till EM-nivå. På Ullevi säljs 
biljetter på vanligt sätt som går att beställa på nätet.

Biljettförsäljningen på Ullevi går enligt plan. Högst är 
trycket på förstås fredag-lördag-söndag, men inte ens 
hoppfinalen är när detta skrivs helt utsåld.

Givetvis finns en gratisföreställning också på Ullevi! 
Nämligen den spektakulära invigningen med ett special-
program signerat Ove Sandström och Lars ”Lalla” Nils-
son. Beställ din biljett på arrangörens hemsida. Biljett-
pris: 0 kronor.

Häng på Heden hela veckan och följ paradressyren och 
fyrspannen. Här anläggs en jättestor ridbana, stor som en 
fotbollsplan. Här finns restauranger, caféer, shopping med 
120 utställare och inte minst sponsoravenyn. Plus aktivi-
teter för de yngsta besökarna. Ett toppenställe kort sagt. 
Biljettpris för sju dagar: 0 kronor!

Följa träningen när hästarna förbereds i dressyr, hopp-
ning och fyrspannskörning. Biljettpris: 0 kronor.

Lördagens maraton startar på Heden. De spektakulära 
fyrspannen kör genom hela stan ut till Slottsskogen, en 
utmaning som kräver många funktionärer. Väl framme i 
Slottsskogen, den vackraste av parker, väntar en krävande 
hinderbana med sju hinder.

Varje hinder är en strid mot klockan, men det handlar 
också om precision. Här kan publiken se hästkrafter i ak-
tion på nära håll, hur kuskar och ”slavar” på vagnen sam-
arbetar, hur kuskarna visslar på hästarna som fattar galop-
pen direkt.  Biljettpris: 0 kronor.

Etableringen blir en rysare, ett komplicerat pussel som 
måste läggas i strid mot klockan förklarar Anders Albertsson.  

evenemangen avlöser varandra på löpande band i 
sommar-göteborg.

Musikfestivalen Way Out West slutar 12 augusti, på nio 
dagar ska sju maratonhinder och flera läktare byggas upp, 
ett tajt schema.

Samma sak på Ullevi - Håkan Hellström fyller arenan 
sista lördagen i juli. På tre veckor ska sanden läggas in i 
arenan och läktare byggas upp. Det blir specialdesign inne 
på Ullevi för att publiken ska komma tillräckligt nära.

 Den 21 augusti ska stallar för 600 av Europas allra bästa 
hästar stå klara. Vi talar om guldklimpar i mångmiljonklas-
sen som kommer att bevakas dygnet runt. 40.000 kvm rid- 
underlag av bästa märke skall ligga på plats inne i Ullevi, 
på Heden och på träningsbanorna runt Valhallabadet, be-
rättar Anders Albertsson.

Det motsvarar 5–6 fotbollsplaner och ett perfekt under-
lag är a och o för att hästarna ska kunna prestera på max. 
Underlaget är redan testat med ryttare och svensk och in-
ternationell underlagsexpertis på plats.

Räkna med svenska medaljer, allt annat vore en stor 
besvikelse. Fyrspannskuskarna ligger i hårdträning för 
världsstjärnan Michael Freund, frågan är om de når ända 
fram. Paradressyren kan bli en intressant gren för svensk 
del med klar medaljchans.

Tinne Vilhelmson och Patrik Kittel är ankare i dressyr-
laget.

I hoppningen lär det bli tufft att ta en plats i laget. Pe-
der Fredricson matchar sin OS-häst H&M All In mot 
EM, men har en påläggskalv i nioårige H&M Christian 
K. Kronprinsen Henrik von Eckermann som tog en pall-
plats i Världscupfinalen vill förstås ha ett ord med i laget. 
Och den stora frågan – kommer Rolf-Göran Bengtsson 
att hitta en EM-häst i tid nu när storstjärnan Casall har 
avslutat sin tävlingskarriär?

 - Jag hoppas på att bli uttagen, säger Peder Fredricson 
som tog en sensationell OS-medalj i Rio och sedan vann 
Jerringpriset. Och han tror definitivt på svensk medalj.

 
Det har i media varnats för att em-kalaset inte håller 
budget.
– Det stämmer att tävlingen inte håller den budget vi lade 
när vi ansökte om EM, säger Camilla Nyman. Bland an-
nat har vi ett helt annat säkerhetsläge idag, där tillkom-

mer kostnader.  Men även om en del kostnader har ökat 
så finns det andra delar som går väldigt bra.

– Hur det slutar är för tidigt att säga, men enligt vår 
prognos så ryms EM:et inom bolagets ordinarie budget 
säger Camilla Nyman.

text: tessIe sjöstedt  

LoNGINeS feI eM I GöteborG I rIdSPort 2017

Arrangör: FEI, Svenska 
Ridsportförbundet och Göte-
borgs Stad

Pågår: 21/8–27/8

Platser: Ullevi (här krävs 
biljett utom invigningen) 
samt Heden och Slottsskogen 
(gratis inträde). Du kan också 
se träning i olika grenar.

Läs mer på arrangörens utmärkta hemsida:  
www.gothenburg2017.com/sv/

 

Höjdpunkter:

21/8. Ullevi: Invigning – boka gratis biljett på hemsidan

22/8. Heden: Paradressyr Kür, Ullevi: Dressyr Grand Prix lag, dag 2

25/8. Ullevi: Laghoppning andra omgången

26/8. Slottsskogen: Körning Maraton, Ullevi: Dressyr Kür final

27/8. Ullevi: Hoppning individuell final, 2 omgångar

 

Partners:

titelsponsor: Longines

Huvudsponsorer: Agria Djurförsäkring, Länsförsäkringar, SAAB, 
H&M och STIHL

official Partners: Lövsta Future Challenge, Evidensia, EuroHorse, 
ATG, Sport och Evenemang, Expåra, MixMegapol och Ford

official Supplers: Front Advokater, HIPPSON, Kinnarps, John 
Deere

 

eM i siffror

Grenar: 4

Hästar: ca 600

funktionärer: minst 1.200

Ackrediteringar: ca 4.000 – tävlande, hästägare, hästskötare,  
officials, domare, press m.fl. Hotellrum ca 3.500

Utställare på Heden: ca 120

Stallar: Tre stallar, det ”vanliga” på Scandinavium, dessutom Valhalla 
idrottsplats och Heden. 

ridunderlag för träning och tävling: ca 40.000 kvm

 

Göteborg har 8.000 hotellrum inom 15 minuters promenadavstånd, så 
det finns rum till publiken också! När detta skrivs finns både hotellrum 
och biljetter till både dressyr och hoppning på Ullevi.
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Sponsorskylt och en bunt biljetter för att bjuda in kunder – den tiden är för länge sedan förbi. Idag har Longines FEI EM i Ridsport i Göteborg ett nära 
samarbete med sina partners som också rent praktiskt bidrar till evenemanget. – Sponsorbudgeten ligger just nu på drygt 30 miljoner berättar Got 
Events VD Lotta Nibell. Och då handlar det om företag från den privata sektorn. Sponsorpaketen är slutsålda, men vi arbetar fortfarande på att få in 
några sponsorer till. Det finns företag som gärna vill vara med. Vi vill hitta bra upplägg så att båda parter blir nöjda, berättar Lotta för Sport & Affärer.

Aktiva partners gör eM ännu roligare

titelsponsor och officiell tidtagare
Titelsponsor är klockföretaget Longines 
som har lång erfarenhet av tidtagning i 
sportsammanhang världen över. I Göte-
borg handlar det om tre arenor i stadskär-
nan där det pågår tävlingar delvis samti-
digt. Alltså en utmaning. Europamästarna 
i alla grenar får inte bara ta emot guld-
medalj utan också en elegant armbands-
klocka av titelsponsorn.

–  Vi stöttar ridsport på lång sikt och 
associeras med många av ridsportens 
grenar, säger Juan-Carlos Capelli, Vice 
President och Head of International Mar-
keting, Longines. Dessutom kommer pu-
bliken i Göteborg att få möjligheten att 
upptäcka den officiella klockan som vi 
presenterar för det här stora mästerskapet

 
saab satsar på rekrytering
När försvars- och säkerhetsföretaget Saab 
för ett år sedan gick in i ridsporten var 
det en satsning både på rekrytering av 
nya medarbetare, gärna kvinnor, och att 
sprida mer kunskap om företaget till van-
ligt folk. Saab är nämligen mycket mer än 
bara Gripen.  

– Vi vill få ungdomar intresserade av 
teknik, säger Stefan de Flon, sponsrings-

ansvarig på Saab. Redan idag finns ett be-
hov av ingenjörer, allt pekar på att det blir 
ännu större framöver, därför är det är vik-
tigt att fler ungdomar väljer tekniska ut-
bildningar.

– Det visar sig att i våra senaste trainee-
grupper har 6 av 10 en bakgrund i stallet 

och ridsporten, säger Stefan de Flon.

ridsportens nya storsponsor
Saab har seglat upp som en av svensk 
ridsports största sponsorer. Det började 
på Göteborg Horse Show i februari, nu 
är företaget med på EM. Världens främ-
sta dressyrekipage gör upp i Saab Top 10 
Dressage på Friends Arena i höst. I år blev 
bolaget också huvudpartner till Ströms-
holmsdagarna. Saab är dessutom officiell 
förbundssponsor och grensponsor för 
dressyren. Avtalet med Ridsportförbun-
det löper till och med 2019.

  På EM vill Saab visa upp sin verksam-
het. I Göteborg har Saab ett av världens 
främsta kompetenscenter för radar. Saab 
har också civila system för exempelvis 
flygplatser och hamnar.

 Men samarbetet med hästar och häst-
folk finns förstås också med. På den jätte-
lika bildskärmen under mässan på Heden 
visas bland annat delar ur Patrik Kittels 
clinicturné i våras.  Och så kan besökarna 
testa sin sits. Sitt upp i en sadel med sen-
sorer – då avslöjas omedelbart om du till 
exempel sitter snett! En av flera innova-
tioner som Saab vill lyfta som exempel på 
ridsportens innovationer.

stihL tillbaka med eget nm
STIHL är tillbaka som sponsor för 
ridsporten och satsar rejält med ett eget 
NM i timbersport som pågår under EM-
helgen. Passa på att se Nordens skickli-
gaste skogshuggare i aktion på Kungstor-
get i Göteborg.  

- Att vi kunde ha NM i timbersport i Gö-
teborg var förstås viktigt. Men målgruppen 
runt ridsporten har alltid varit rätt för oss, 
berättar Jari Heiskanen, marknadsdirektör 
på STIHL. På Heden lanserar vi våra nya 
batteridrivna trädgårdsredskap.  

 
Länsförsäkringar ordnar em-resor
– Länsförsäkringar har en stor monter un-
der mässan på Heden men är även aktiva 
på Ullevi och i Slottsskogen, berättar Ste-
fan Fur, affärsområdeschef för företag och 
lantbruk på Länsförsäkringar. 

– När våra kunder köper hus och går-
dar, hästar och bilar, hjälper vi till med 
finansiering och försäkringar. Vi kommer 
att träffa många kunder från hela landet. 
Våra 23 länsbolag ordnar nämligen resor 
till Göteborg. Så vi kommer att få höra 
alla svenska dialekter i Göteborg, från 
skånska och småländska till norrländska!

text: tessIe sjöstedt

saaB är ridsportens nya storsponsor och aktiva under eM. 
på mässan visas bland annat valda delar ur patrik kittels 
clinicturné.
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BOKA BÄSTA 
PLATSERNA 
TILL EM-FESTEN
LONGINES FEI EM I RIDSPORT GÖTEBORG 21–27 AUGUSTI 

Med vårt hospitalitypaket för Longines FEI EM i Ridsport 
2017 får du uppleva hoppningen och dressyren på Ullevi 
på ett fantastiskt sätt. Njut av tävlingarna tillsammans 
med vänner, kunder eller kollegor i en exklusiv miljö i vår 
VIP-lounge med fi na sittplatser på Gästläktaren.
Boka de bästa platserna nu på ullevikonferens.se

Ullevi Restaurang & Konferens
Tel 031-739 09 50
event@ullevirestaurang.se   
www.ullevikonferens.se
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pArtiLLe Cup
3–8 JuLI I GötEBORG

Arrangör: IK Sävehof
Antal deltagare: Cirka 22.000 
från 46 nationer. 45 % män,  
55 % kvinnor
Medier: Lokal-tv, lokal radio, svensk och interna-
tionell press, egna webb-sändningar.
Sponsorer: Team Sportia, Hummel, GB Glace, 
Liseberg, Kopparbergs, Nordstan, Hallon, Pac, 
Greenfood, Folktandvården och Sport & E.
omsättning: Cirka 36 miljoner kronor (2016)
turistekonomisk omsättning: 110 miljoner kronor 
(Göteborg & Co)
Sponsring: 3 miljoner kronor (2016)
Biljetter, deltagaravgift och övrig försäljning: 24 
miljoner kronor (2016)
funktionärer: 1.500
Premiärår: 1970
Publik: Cirka 235.000 besökare
Hemsida: www.partillecup.com

Världens största handbollsturnering 
för barn och ungdomar blir ännu större 
2017. partille Cup ökar med minst 130 
lag i år. turneringen presenterar också 
en ny partner i team sportia.

Partille Cup, som förra året hade runt 21.000 deltagare, 
ökar med minst 130 lag, vilket innebär över 2.000 fler 
deltagare, ledare och föräldrar.

– Det är fantastiskt. Många lag är nöjda med cupen, 
vilket sprids i handbollsvärlden. Det blir en utmaning att 
bara få plats med alla på invigningen i Scandinavium, 
säger Fredrik Andersson, generalsekreterare för Par-
tille Cup.

I en stor stad som Göteborg, där det ständigt sker 
ombyggnationer, ändras Partille Cups förutsättningar 
från år till år. För att inte cupen ska påverkas av yttre 
faktorer lägger organisationen mycket tid på att varje år 
säkra boende och handbollsplaner.

– De senaste åren har vi till och med börjat titta på 
transporten till och från Göteborg. Lagen erbjuds bus-
sar, Partille Cup-bussar, från Oslo och Stockholm som 
går direkt till skolan där deltagarna ska bo.

treårsavtal med team Sportia
Nytt för i år är även att Team Sportia Göteborg går in 
som ny partner till Partille Cup. Parterna har skrivit ett 
avtal som sträcker sig tre år framåt. Sportkedjan kom-
mer bland annat att inneha försäljningsrättigheterna för 
all merchandise.

gothia Cup slår nytt deltagarrekord 
med lag från 82 nationer. samtidigt 
utvecklar arrangörerna en ny rättighet, 
gothia eCup, som är en unik satsning på 
e-sport tillsammans med världsomfat-
tande varumärken.

När Gothia Cup startade för 42 år sedan var ambitio-
nen att skapa en mötesplats för barn och ungdomar på 
gräsrotsnivå. Nu har organisationen valt att starta en ny 
modern plattform för möten – en e-sportturnering i EA 
Sports populära spel FIFA 17.

– E-sport växer snabbt och vi vill ge barn över hela 
världen möjlighet att mötas och uppleva den unika  
Gothia Cup-känslan online. Med hjälp av våra partners 
Coca-Cola och EA Sports ska vi göra detta till en interna-
tionell turnering i FIFA-spel 2018, säger Thomas Ander-
son, Business Development Manager, Gothia Cup.

 
final i Göteborg
I år smygstartar Gothia eCup som en svensk breddturne-
ring, där finalspelet avgörs under Gothia Cup i Göteborg 
16 till 22 juli. Mentor för cupen blir Ivan Lapanje, en av 
världens bästa FIFA-spelare.

– För att lyckas skapar vi inte bara en cup som ska 
locka med prispengar, utan äran att få komma till Göte-
borg och vinna Gothia eCup på plats ska vara den största 
motivationen.

 Traditionella Gothia Cup fortsätter också att ut-
vecklas och i år deltar över 1.700 lag från rekordmånga 
83 nationer. Thomas Anderson och hans kollegor tittar 
ständigt på möjligheter att utöka antalet lag och sprida 
spelplatser. Ambitionen är att etablera sig i Alingsås, 
precis som de gjort i Kungsbacka.

– Vi satsar även vidare på vårt samhällsengagemang i 
Gothia Cup Foundation, som rymmer förturneringar i 20 
olika länder, SKF Meet the World, Kim Källström Trophy, 
vår idrottsskola i Kongo och vår fundraising, där vi stöt-
tar lag för att fler ska få möjlighet att spela Gothia Cup.

gothiA Cup
16–22 JuLI 2017.
GötEBORG

Arrangör: BK Häcken.
Antal deltagare: Över 1.700 
deltagare från 82 nationer.
Medier: Lokal-tv, lokal radio, svensk och interna-
tionell press, egen livestreaming.
Största sponsorer: SKF, Main Partner.
turistekonomisk omsättning: 500 miljoner 
kronor (Göteborg & Co)
omsättning: Över 60 miljoner kronor (2016)
funktionärer: 2.500 funktionärer.
Premiärår: 1975.
Publik: Gothia Opening Ceremony, 51.220 per-
soner; besökare Gothia Heden Center,  
420.000 personer; besökare Gothia Kviberg,  
200 000 personer.
Hemsida: www.gothiacup.se, www.gothiaecup.com

Gothia Cup satsar på e-sport

Stor ökning av lag i Partille Cup

Nya samarbeten i eken Cup

eken Cup
17–20 JuNI

Arrangör: HK Cliff, 
AIK och GT Söder.
Antal deltagare: 
Cirka 450 lag
Medier: Lokala och regionala medier, sänds via 
Sportsground
Sponsorer: Klein’s Kitchen
Samarbetspartners: Tallink Silja, Sportsground, 
Arla, Quality Hotel Globe, All event & sales, Ben 
& Jerry’s, Stockholm stad, Sporrong, Tjäna mera, 
Svensk Handboll.
omsättning: Cirka 4 miljoner kronor (2016)
Premiärår: 1976
Hemsida: www.ekencup.se

Allt fler av Världsungdomsspelens 
deltagare kommer från utlandet, och 
i år deltar för första gången tävlande 
från sydamerika. samtidigt är bristen 
på internationella friidrottsevenemang 
i göteborg ett litet orosmoln.

 
Göteborg har en fantastisk friidrottshistoria, men det 
börjar bli ett tag sedan staden arrangerade ett stort fri-
idrottsmästerkap. Per Crona, tävlingsledare för Världs-
ungdomsspelen, är lite bekymrad över utvecklingen.

– Det är viktigt för oss att Göteborg får stora tävling-
ar, dels vad gäller intresse men även för upprustning av 
arenan. Utan mästerskap är det inte givet att Ullevi för-
blir en friidrottsarena, och Ullevi är jätteviktig när det 
gäller att locka internationella förbund och tävlande.

Med 8.382 starter är tävlingen störst i Europa av 
sitt slag. 40 procent är utländska starter och för första 
gången kommer i år tävlande från Sydamerika och Ar-
gentina.

– Vårt rykte sprids i världen. Vi har blivit så stora att 
det förra året genomfördes dopingtester på unga ta-
langer som tävlar i junior- och seniorklasser.

Trots intresset omsätter ni drygt två miljo-
ner kronor vilket är långt från Partille Cup 
och Gothia Cup vad gäller omsättning per 
deltagare. Varför är det så?

– Vi bygger helt på ideella krafter. I grunden beror 
det på att friidrotten rent kommersiellt inte är en lika 

”Ullevi är jätteviktig”
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dan marknadsförde jag Eken Cup i Litauen och det kan 
hända att även det har givit effekt nu.

Anhöriga och vänner som inte kan ta sig till Gubb-
ängsfältet kan följa cupen på hemsidan då produktions-
bolaget Sportsground, som bland annat gör reportage 
till SVT Sport, producerar sammandrag från tävlingsda-
garna och sänder direkt från finaldagen.

– Förra året hade vi 15.000 unika tittare, vilket är rik-
tigt bra enligt Sportsground

handbollsturneringen eken Cup har i år 
ingått samarbete med gröna Lund och 
eriksdalsbadet, vilket redan har givit ef-
fekt. Dessutom är Länna sport ny sport-
leverantör. 

Eken Cup, som är en av Sveriges mest anrika barn- och 
ungdomsturneringar, spelas varje år på Gubbängsfäl-
tet. Runt alla handbollsplaner skapas aktiviteter för att 
ge deltagare och publik något extra utöver själva hand-
bollsfesten.

– Det är viktigt för oss. Olika utställare är på plats 
och i år har vi en ny sportleverantör i Länna Sport. Det 
känns positivt att de vill gå in i Eken Cup eftersom vi vet 
att våra deltagare uppskattar att det går att köpa sport-
kläder på fältet. Är alla parter nöjda skriver vi ett längre 
avtal efter turneringen, säger Magnus Birath, sponsor-
ansvarig Eken Cup.

Stark attraktionskraft
Eken Cup har även ingått ett nytt samarbete med Gröna 
Lund och Eriksdalsbadet där inträde till nöjesparken och 
äventyrsbadet ingår i cupens anmälningsavgift. Syftet 
är att attrahera fler lag, vilket redan har givit effekt.

– Vi har ökat antal lag från Norge, Litauen och Lett-
land och jag är övertygad om att samarbetet med Gröna 
Lund och Eriksdalsbadet har varit en avgörande faktor. 
Gröna Lund har hög attraktionskraft. För många år se-

VärLDsungDomsspeLen
30 JuNI – 2 JuLI 2017.
uLLEVI, GötEBORG

Arrangör: Örgryte IS
Antal deltagare: 3.500 st 
från 360 föreningar och ca 
20 länder
Antal grenar: Totalt 194 st
Medier: Lokal och nationell 
press. Webbsänds
omsättning: Drygt 2 miljoner kronor (2016)
Sponsorer: Intersport, Asics, Scandic Hotels
Sponsring: 250.000 kronor (2016)
biljetter, deltagaravgift och övrig försälj-
ning: 1.250.000 kronor (2016)
funktionärer: 300
Premiärår: 1996
Publik 2016: Cirka 5.000/dag
Hemsida: www.vuspel.se

– Intresset för vår kollektion och merchandise är 
stort och försäljningen ökar för varje år. Vi har sökt ef-
ter en partner med expertis kring försäljning och Team 
Sportia, som är ett välkänt varumärke, passar oss väl-
digt bra. De är bra på att jobba med evenemang och har 
precis som oss vuxit de senast åren, förklarar Fredrik 
Andersson.

Team Sportias butiker i Göteborg drivs av Håkan Tid-
strand och hans familj. Han ser fram emot att få visa upp 
sina butiker och sitt varumärke för den breda handbolls-
publiken.

– Att vara en del av Partille Cup är en ära för oss och 
att stötta barn- och ungdomsidrott ligger oss varmt om 
hjärtat. Det är en spännande utmaning och vi ser verk-
ligen fram emot alla möten mellan människor från hela 
världen, säger Håkan Tidstrand.

attraktiv sport. Många internationella galor har försvun-
nit över hela Europa. Just därför känns det extra bra att 
vi fortsätter växa år från år.

– Vi försöker bli mer kommersiella och har startat en 
sponsorgrupp som letar nya vägar. Vi vill bli mer synliga 
och där har webbsändningen som vi gör sedan 2015 varit 
mycket betydelsefull. Våra partners är naturliga samar-
betspartners, som exempelvis Scandic där vi har över 
2500 hotellnätter.
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texter: pIerre eklund

fotbollsfest i Linköping

iDrottens DAg ALmeDALen
5 JuLI ALMEDALEN

Arrangör: Riksidrottsförbundet
Aktiviteter: Prova-på-idrotter och med-
verkan i idrottspolitiska frågor i Almedalen.
Medier: Nationellt i tidningar och tv
Premiärår: 2013
Hemsida: www.rf.se/Almedalen

iDrottens DAg hAgApArken
10 SEptEMBER HAGApARKEN

Arrangör: Riksidrottsförbundet, Stockholms 
Idrottsförbund, Solna stad, Stockholms stad, 
Kungliga Hovstaterna, Solna Idrottsförening-
ars Samarbetsorganisation samt AIK Friidrott. 
Aktiviteter: Prins Daniels lopp, Hagaloppet 
och prova-på-idrotter i Hagaparken.
Medier: Internationella medier
Sponsorer: NeH
Premiärår: 2013
Hemsida: www.rf.se/hagaparken

iDrottens DAg Linköping
DAtuM: 26 AuGuStI LINKöpING

Arrangör: Linköpings kommun och 
Linköpings Idrottsförbund.
Aktiviteter: Prova-på-idrotter på Stångebro 
sportfält i Linköping.
Medier: Lokal media
Premiärår: 2016
Hemsida: www.linkopingsif.com/IdrottensDag

stadium sports Camp, sveriges största sportläger 
för barn och ungdomar, har flera nyheter sommaren 
2017. organisationen har tecknat nya sponsoravtal, i 
norrköping har utbudet utökats med nya sporter och i 
halmstad etableras en helt ny camp.

Inför årets läger i Norrköping har Stadium Sports Camp valt att plocka in två 
nya huvudidrotter som tidigare enbart har funnits på campen som prova-på-
idrotter. Den ena idrotten är parkour, som har växt snabbt de senaste åren, 
och mountainbike, som har upplevt ett uppsving i samband med den stora cy-
keltrend som råder i Sverige.

– Vi har känt att det finns en stor efterfrågan på dem och platserna är 
redan fulltecknade vilket visar att det var en klok satsning. Parkour-lägret 
kommer att skötas av en duktig gymnastikförening medan två cykelförening-
ar delar på mountainbiken. Föreningarna har varit med innan så både de och 
vi har en bra känsla av vad som väntar, säger Tommy Karlsson, projektledare 
för Stadium Sports Camp.

 Han poängterar att de nya idrotterna passar Stadium Sports Camps profil 
som sport- och upplevelseläger.

– Sen händer det även mycket utanför idrotten. Vi jobbar mycket med 
våra värderingar för att lägret ska vara roligt och trivsamt för alla.

Ny camp i Halmstad
Förra året släppte Stadium Sports Camp nyheten att ett nytt camp etable-

ras i Halmstad i år eftersom staden rent geografiskt ligger i ett upptagnings-
område som har få deltagare på campen i Norrköping.

– När vi gjorde vår analys såg vi att de flesta deltagare kommer från en 
radie om 20 mil och nu kan vi alltså erbjuda barn och ungdomar i hela södra 
Sverige en camp inte så långt hemifrån. Halmstads camp får en egen touch 
med lite andra idrotter än Norrköping. 

 Stadium Sports Camp har även gjort klart med två nya sponsorer Ci-
tygross och Wasa Sandwich som även kliver in som leverantörer.

– Det ger oss möjlighet att fortsätta utvecklas.

Stort intresse för parkour 
och mountainbike

Idrottens dag engagerar
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över hela sverige anordnar fören-
ingslivet och även kommuner akti-
vitetsdagar för barn och ungdomar 
där de får testa olika prova-på-
idrotter. många kallar aktivitetsda-
gen för idrottens dag.

Mölndal, Vallentuna och Åseda är några av de 
platser eller orter i landet där barn och ung-
domar får testa olika prova-på-idrotter. Många 
evenemang kallar sig Idrottens dag, men det är 
endast Idrottens dag i Almedalen och Hagapar-
ken som anordnas av Riksidrottsförbundet. Under 
Idrottens dag i Almedalen i juli lyfter Riksidrotts-
förbundet fram idrottspolitiska frågor, och i Ha-
gaparken i september finns runt 50 prova-på-
idrotter.

– Vad jag vet finns det inget event med samma 
bredd som i Hagaparken. Det är många fören-
ingar och förbund som har tillkommit under de 
här fem åren som Idrottens dag har hållits. I år 
blir en nyhet i Hagaparken att vi på vissa prova 

på-stationer även kommer erbjuda medföljande 
vuxna chansen att prova på. Idrott är viktigt hela 
livet och varför ska man inte kunna hitta favoriter 
även som vuxen, säger Stefan Bergh, generalse-
kreterare Riksidrottsförbundet.

Stort intresse
I samband med evenemanget anordnas även 

Prins Daniels lopp. Prins Daniel delar ut medaljer, 
och brukar också samtala med de föreningar som 
medverkar.

– Det betyder mycket för intresset och har 
lockat media även utanför Sveriges gränser.

 Den 26 augusti anordnas en Idrottens dag i 
Linköping som siktar på fler besökare och idrot-
ter än förra året.

– Då var det 38 idrotter på plats trots att vi 
krockade med de populära flygdagarna. Nu har vi 
valt ett annat datum och flyttar in evenemang-
et till Trädgårdsföreningen, vilket kommer locka 
mer folk, berättar Emmy Karlsson, projektledare 
Idrottens dag Linköping.

få event har samma bredd av idrotter som Idrottens dag i hagaparken.

Initiativtagare: Stadium och 
Norrköpings kommun
Antal deltagare: Cirka 7.000 
i Norrköping och cirka 1.000 i 
Halmstad
Medier: Lokal och nationell 
press
omsättning: Stadium Sports 
Camp är ett icke vinstdrivande 
bolag, allt eventuellt överskott 
går direkt tillbaka till förenings-
livet. Cirka 28 miljoner kronor 
(2016)

Huvudsponsorer: Halebop, 
O’boy, Swedbank, Postnord, 
Citygross och Wasa Sandwich
Sponsring: Cirka 1,8 miljoner 
kronor (2016)
Biljetter, deltagaravgift och övrig 
försäljning: Cirka 18 miljoner 
kronor (2016)
Antal ledare: Cirka 1.500
Premiärår: 1995
Hemsida:  
www.stadiumsportscamp.se

stADium sports CAmp
25/6, 22/7 NORRKöpING –  
25/6, 8/7 HALMStAD
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Arrangör: Stiftelsen Barnens 
Dag. Kollo på Barnens Ö drivs på 
uppdrag av Stockholm Stad och 
Nacka kommun.
Antal deltagare: Cirka 4.000 
barn på kollo 2017 och flera 
idrottsföreningar under våren
omsättning: 50 miljoner kronor 
(2016).

Sponsorer: Mestadels självfi-
nansierad. Kollo på Barnens Ö 
stöds med ekonomiskt bidrag 
från Gålöstiftelsen. Wallenstam 
och ICA hjälper till att bevara 
Barnens Ö genom att investera i 
byggnader
Premiärår: 1905
Hemsida: www.barnenso.se

bArnens ö 
HELA SOMMAREN pÅ GRANö, 
BARNENSö OCH SALNö I StOCK-
HOLMS NORRA SKÄRGÅRD

barnens ö, som drivs av stiftelsen 
barnens Dag, har genom åren haft 
svårt att hitta sponsorer, men har 
nu startat ett unikt samarbete med 
iCA. nordens ledande detaljhan-
delsföretag har redan investerat en 
miljon kronor på ön.

ICA stärker barnens ö
I över hundra år har det bedrivits kolloverksam-
het på Barnens Ö, som ligger fyra mil norr om 
Norrtälje i Stockholms skärgård. Verksamheten 
byggdes upp under 1900-talet med stöd från pri-
vatpersoner och företag.

– De senaste åren har byggföretaget Wallen-
stam, som har investerat en miljon kronor om 
året för att renovera kollot Östergården, varit vår 
enda sponsor. Nu verkar allt fler få upp ögonen 
för vårt samhällsengagemang, bland annat ICA, 
berättar Lennart Arrhenius, vd för Stiftelsen Bar-
nens Dag som driver Barnens Ö.

 För att fira företagets hundraårsjubileum har 
ICA startat projektet ICA 100 år som bland annat 
ska stödja samhällsnyttiga verksamheter som 
Barnens Ö.

– Vi har fört förhandlingar under en tid och går

 allt som det är tänkt kan vi få två till tre miljo-
ner kronor om året. Det känns fantastiskt. Redan 
nu har vi med hjälp av ICA renoverat kollogården 
Granvik för en miljon kronor. När kolloverksam-
heten avslutas kan ICA nyttja lokalerna för kon-
ferenser.

Subventionerar avgiften
Dessutom har ICA-handlare i Stockholmsregio-

nen startat en drive där handlarna stödjer barn 
med särskilda behov så att de har möjlighet att 
komma till Barnens Ö.  
På det sättet kan 200 fler barn få möjlighet att 
åka på sommarkollo varje sommar. 
Detta är början på ett långsiktigt firande med me-
ning, förklarar Emelie Ericson, pressansvarig ICA 
Gruppen AB.

winning 
grounD
5-7 AuGuStI

Arrangör: Linköpings 
FC tillsammans med  
BK Tinnis, Hjulsbro 
IK med BK Derby och 
IK Östria.
Antal deltagare: Över 50 lag och 900 
deltagare
Medier: Lokala och regionala medier, radio, 
sociala och digitala kanaler.
Samarbetspartners: Linköping kommun, 
Futebol dá força, Olika Förlag,
omsättning: Cirka 600.000 kronor (2016)
Hemsida: winningground.se

Linköping FC och fyra andra lokala 
föreningar har nu tagit över win-
ning ground för att ta fotbollsfes-
tivalen till nästa nivå. turneringen 
har i år utökats med en dag sam-
tidigt som ett nytt samarbete med 
Visit Linköping har inletts.

Fotbollsturneringen Winning Ground, som riktar 
sig enbart till tjejer, startades 2014 av Linköpings 
kommun och Östergötlands Fotbollförbund, som 
har arrangerat cupen tillsammans med de lokala 

föreningarna BK Derby, BK Tinnis, Hjulsbro IK, Lin-
köping FC och IK Östria. Nu har föreningarna, med 
damelitklubben Linköping FC i spetsen, tagit över 
hela arrangörskapet.

– Det var vår plan redan från början. När vi star-
tade var vi pionjärer, nu har alla cuper i Sverige 
samma format som Winning Ground, det vill säga 
ingen resultaträkning upp till 13 år, förklarar An-
dreas Greén på Östergötlands Fotbollförbund.

Fotbollsturneringen utökas i år till tre dagar 
och får en mer pampig invigning. Ambitionen är 
att, med hjälp av LFC:s nätverk och kunskap, ta 
festivalen till en ny nivå med bland annat bättre 
marknadsföring. 

– Med hjälp av våra internationella spelare ska 
vi locka utländska lag till cupen. Vårt mål är att bli 
största cupen för tjejer i både i Sverige och i Euro-
pa, säger Maria Hagström, klubbdirektör för LFC.

 
Har ni planer på att erbjuda sponsorpaket med 
rättigheter för både winning Ground och Lin-
köping fC?
–– Nej, det är två olika delar av organisationen vil-
ket vi är tydliga med. Sen är det klart att vi redan 
har en bra relation med flera företag som är in-

tresserade av Winning Ground. 
– Vi har fortfarande bra stöd av kommunen, 

även om det har minskat något i år, och har fått ett 
nytt samarbete med Visit Linköping som anordnar 
en konsert med Benjamin Ingrosso för deltagarna.

Glada barn på parad

Detta är början på ett långsiktigt firande med mening, förklarar Emelie 
Ericson, pressansvarig ICA Gruppen AB.
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fAktA: ÅffAktA Åf
Grundat: 1895

omsättning: 11 mdkr

kontor: Ca 40 länder

Anställda: 9.300

kärnvärden: Teamwork, Absolut oberoende, 
Enastående medarbetare med driv.

Sponsorportfölj:
Susanna Kallur

(2006-)

olympiska kommittéer

Sverige, Norge, Finland och Schweiz (2010-)

Åf offshore race

(2011-)

Charlotte kalla 

(2014-)

Göteborgsvarvet 

(2017-)

SPoNSorProfILeN

”Internt fokus är kärnan i vår sponsring”
på den spanska reklambyrån fick hon arbeta med America’s Cup. Josephine Almanakis Sirander 
lämnade Spanien precis innan finanskrisen 2008 och kom till ÅF när företaget lämnade mos-
sigheten bakom sig. Som sponsorchef ska hon utveckla en växande portfölj som omfattar håll-
barhet i OS-sammanhang, Employer Branding ihop med genuina varumärkesambassadörer  
och nu även digitalisering i Göteborgsvarvet.

SVT:s sändningar från OS i Aten 
2004 var en viktig startpunkt för ÅF.

–  Vår förre vd Jonas Wiström hade 
börjat arbetet med att samla alla verksam-
heter i en organisation och under ett varu-
märke. ÅF skulle även bli en mer attraktiv 
arbetsgivare. Vi låg på 85:e plats och satte 
målet att hamna bland topp 10. Vi bestäm-
de oss för att lägga alla pengar i en påse 
och satsa på att sponsra sändningarna från 
sommar-OS. Varumärkesmätningen före 
och efter visade att kännedomen för ÅF 
hade ökat med 650 procent.

 
Vad innebar namnbytet 2008 från Ång-
panneföreningen till ÅF?
– Det var viktigt för vår affär att byta till 
”ÅF” när vi hade gått från att vara en lo-
kal till en global spelare. Omorganisatio-
nen med att samla all verksamhet under ett 
varumärke var satt internt. I varumärkes-
stratregin ingick att få in mer attityd i varu-
märket. Det gjordes bland annat en kam-
panj där en man och en kvinna tatuerar in 
ÅF på armen. Det var banbrytande att ett 
teknik- och ingenjörsbolag kommunicera-
de på det sättet.

i samband med os i bejing blir sanna 
kallur er varumärkesambassadör.
– Sanna och ÅF blev en ”perfect match” 
för oss båda. Det är här vi började arbetet 
med att på riktigt använda sponsring för 
att internt bygga stolthet och en gemen-
sam värdegrund. Det interna är kärnan i 
vår sponsring och det som var banbrytande 
då var att vi också anställde Sanna. Det var 
också via Sanna som vi fick kontakt med 
Golden League som ledde fram till att ÅF 
var titelsponsor för tävlingsserien under 
2008-2010.

hur gick det till när ni blev titelsponsor 
för golden League?
– Det var via Sanna som vi fick kontakt 
med Golden League. En del av vår stra-
tegi är att sikta högt och inte begränsa oss. 
Tidigare hade det varit ”Golden League 
sponsored by…, men vi ville byta namn 
och bli titelsponsor. Arrangörerna gick 
med på det och vi fick in ÅF i logotypen. 
Vi var titelsponsor mellan 2008-2010 vil-
ket ökade kännedomen i Europa och blev 
en boost för våra ambitioner att växa ut-
anför Norden.

sanna var även en bidragande orsak till 
samarbetet med Charlotte kalla.
– Vi slogs av Charlotte Kallas kämpaglöd 
och jävlaranamma när Sverige vann OS-
guld i stafetten i Sotji och såg hur hon skul-
le komplettera bilden av ÅF. När vi tog 
kontakten frågade vi vem som var hennes 
förebild och svaret blev Sanna Kallur. San-
na bjöd Charlotte på fruktsallad och be-
rättade hur det verkligen var att samarbeta 
med ÅF. Den ingången i samarbetet gjorde 
allt väldigt genuint.

hur ser du på fenomenet ”influencers” 
som varumärkesambassadörer?
– Jag har funderat en hel del kring det. 
Vi på ÅF är stolta över att ha legat före 
och gjort ovanliga grejer inom sponsring. 

Här måste vi utmana oss själva och tänka 
om exempelvis en Youtube-stjärna kan 
vara nästa steg för ÅF. Samtidigt lägger 
Sanna och Charlotte ut saker som vi gör 
tillsammans i sina sociala kanaler för att 
de tycker det är roligt och inte för att de 
måste. Det måste vara äkta.

ÅF är green Advisor för sok sedan 2010, 
hur ställer ni er till ett os i sverige?
–  Vi är såklart positivt inställda till ett vin-
ter-OS och för en dialog med SOK om 
hur vi skulle kunna bidra med vår kompe-
tens för hållbara lösningar kring exempel-
vis OS-byn om en kandidatur och spelen 
blir verklighet.

–  Vårt samarbete som Green Advisor till 
fyra olympiska kommittéer och att kunna 
använda olympiska ringarna har gett en 
boost på våra hemmamarknader och bi-
dragit till vår affär. ÅF är stora i Sverige 
samtidigt som vi i länder som Schweiz, 
Norge och Finland är utmanare.

i ÅF offshore race tog ni en motsva-
rande roll som titelsponsor.
– Efter att vi började samarbeta med SOK 
kom frågan från KSSS om samarbete. Vi 
tänkte utanför boxen och kom med försla-
get att vi kunde bli titelsponsor om vi byt-
te namn på tävlingen och flyttade in star-
ten till centrala Stockholm. Det nappade 
KSSS på och Stockholms stad var en viktig 
spelare i att möjliggöra flytten.

– Havskappsegling är en klimatsmart 
sport som passar vår profil. Vi kan dra 
paralleller till vår konsultverksamhet 
och visa nyttan som teknik gör för sam-
hället. De senaste åren har vi bland an-
nat aktiverat genom att ha olika teknis-
ka stationer på Skeppsholmen på temat 
VR-glasögon, Augmented Reality och 
3D-printer.
Varför gick ni i år in som huvudsponsor 
för göteborgsvarvet?
– Det började redan förra året i mindre 
skala lokalt. Göteborg är vårt näst största 
kontor och Västsverige är en mycket viktig 
region för oss. Vi växer och rekryterar hela 
tiden och vill vara en attraktiv arbetsgivare 
och sätta företaget på kartan.

 
Vilken roll har ni som sponsor?
– Vår roll är ”Digitalisation Advisor” och 
har diskussioner på idéstadiet kring alla 
möjligheter runt digitalisering. Det finns 
två huvudspår där det ena handlar om att 
utveckla det digitala ekosystemet runt an-
mälan. Det andra spåret är att vi med vår 
teknikkompetens tillsammans med Göte-
borgsvarvet och forskare vid Göteborgs 
universitet utvecklar verktyg för screening 
av deltagares hälsostatus under loppet för 
ökad säkerhet.

hur ser nästa utmaning ut för ÅF?
– ÅF har precis fått en ny vd i Jonas Gus-
tavsson som kommer från Sandvik. Vi har 
sponsrat mycket inom sport och vi utfors-
kar hela tiden nya områden. Vi vill för-
svara vår position som etta som attrak-
tiv arbetsgivare i kategorin civilingenjörer 
på Universeums årliga lista och nå yngre 
målgrupper. Idag är vi inne i stora sam-
hällsprojekt som Ostlänken och driver 
på jämställdhetsfrågan. Vi tar gärna plats 

i samhällsdebatten och kommer fortsätta 
att utmana oss själva.

text: johan thorén

josephine alamanakis sirander på skeppsholmen där starten för åf offshore race går inför tiotusentals åskådare den 2 juli.
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bakgrund: bott 
12 år i Spanien, 
journalistutbildning 
och verksam inom 
reklambranschen.

titel: Sponsorchef

bor: Stockholm

Ålder: 40

familj: sambo, bonusson och två katter

Passion: skriva skönlitteratur  (romandebuterar 
i höst)

favoritevenemang: Spanska fotbollsligan

favoritarena: Santiago de Bernabéu (Madrid)

fAktA JoSePHINe ALAMANAkIS  
SIrANder

Vi vill försvara 
förstaplatsen som  

attraktiv abetsgivare 
i Universeums lista. 

Josephine ALAmAnAkis sirAnDer
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ÅF oFFshore rACe
2 JuLI StOCKHOLM-
SANDHAMN.

tALL ships rACes
30 JuNI–3 JuLI  
HALMStAD

Arrangör: Kungliga Svenska Segelsällskapet, 
KSSS.

klasser: Cirka tio, i år instiftas for första gången 
också ett pris till en totalvinnare oavsett klass.

Sponsorer:  ÅF, Helly Hansen, Stena Recycling, 
Söderberg & Partners med flera.

Medier: Press o Tv-distribution, i år också ett 
samarbete med webb-tv-företaget Solid Tango 
som bland annat ska sända utseglingen direkt.

omsättning: Mer än tio miljoner kronor men 
svårt att säga exakt eftersom vissa områden 
hanteras av partners.

Premiärår: 1937

Hemsida: www.ksss.se

fAktA Åf offSHore rACe 

SeGLING

Det kan vara halmstads största evenemang någon-
sin. projektledaren Carina Jakobsson, Destination 
halmstad, svävar inte på målet när hon pratar om 
tall ships races, som i sommar får sin starthamn i 
den halländska staden.

 
Den 30 juni till 3 juli förvandlas Halmstad. 
Hamnen kommer att vara fylld med skolfartyg 
och marina fartyg då den internationella havs-
kappseglingen Tall Ships Races har staden som 
starthamn.

Det är ett gigantiskt evenemang för  
Halmstad.

Av kommunförvaltningens cirka 5.000 anställda kommer 1.000 att på nå-
got sätt vara engagerade i evenemanget. Till det kommer cirka 200 volon-
tärer.

Och det behövs. Staden kommer att vara fylld av olika typer av aktiviteter 
som prova-på-segling, flyguppvisning, målgång för Halmstad Triathlon och 
mycket mera. Längs med kajerna ligger ett femtiotal av världens mest ståt-
liga fartyg förtöjda, öppna för besök ombord.

Artistuppbådet är omfattande med bland andra Europe, Babblarna, Mari-
ette, Linnea Henriksson, Linnea Olsson, Lars-Christerz, Hasse Kvinnaböske 
Andersson, Nisse Hellberg, Pernilla Andersson, Mwuana, Galavant, Hov1 och 
många fler artister. Det är svårt att spekulera i hur många som kommer att 
besöka evenemanget under de fyra dagarna. Det är fritt inträde till området 
och inga biljetter krävs för att se artisterna. 400.000 besök är en siffra som 
nämndes 2011.

– Det är svårt att göra någon säker bedömning. Det säljs ju inga biljetter 
och därmed inga vändkors så det går inte att veta men att det blir mycket 
folk och en folkfest är ett som är säkert, konstaterar Carina Jakobsson.

 
en rad partners stöttar
Staden har också avtal med hotell-och restaurangbranschen för att garante-
ra besökarna olika mat- och dryckupplevelser under de fyra dagarna.

Halmstad kommun har genom att beslut i kommunfullmäktige garanterat 
finansiering av evenemanget men också en rad partners finns med i bilden.

En av huvudpartnerna är BilMånsson. De vill inte uppge exakt hur mycket 
de bidrar med men det handlar i vart fall om sexsiffriga belopp. Ägaren Clas 
Månsson tycker att det finns många skäl att vara en partner i det här sam-
manhanget.

– Hållbarhet är ett av våra nyckelord trots att vi är ett bilföretag. Hållbar-
het är något som det här evenemanget står för och vi gläds åt att utvecklas 
och synas tillsammans med andra som har samma värdegrund som vi.

Tall Ships Races förvandlar Halmstad

En av de insatser som BilMånsson gör är att sponsra ett antal trainees. 
Grundtanken med The Tall Ships Races är nämligen att skapa och främja 
kontakter mellan ungdomar från olika länder och bakgrund. Besättningarna 
på fartygen måste till minst hälften bestå av ungdomar mellan 15 och 25 år, 
så kallade trainees. Många av dem har ingen segelvana. Omkring 3.000 till 
4.000 trainees deltar varje år.

– Jag vet av egen erfarenhet livet på sjön ger många bra erfarenheter i 
livet. Det är också viktigt att det är ungdomar med olika typer av bakgrund 
som deltar, även de som kanske inte har ekonomi att ta sig ut på sjön på nå-
got annat sätt.

 
inte bara fotboll
Clas Månsson ser också andra positiva effekter av Tall Ships Races.

– Jag tycker att Destination Halmstad gör ett bra jobb här. Det är bra att 
Halmstad också blir känt for något annat än fotboll, säger Clas Månsson.

Själva tävlingen innebär att alla fartyg delas in i fyra klasser, A till D. I 
varje klass får de tre bästa fartygen pris, och det mest prestigefyllda priset 
tilldelas det fartyg vars besättning visat störst prov på gott kamratskap och 
på bästa sätt knutit nya internationella kontakter. Vinnaren utses genom en 
omröstning bland fartygens besättningar.

Efter starten i Halmstad kommer fartygen segla till Kotka och därefter 
Turku i Finland, sen Klaipeda i Litauen med Szczecin i Polen som målhamn 
och slutdestination.

Det är andra gången som Halmstad är involverad i havskappseglingen. 
2011 var staden slutdestination för tävlingen.

– Ja, det var en verklig utmaning för oss då. Men tydligen gick det bra ef-
tersom vi nu får göra om det igen, säger Carina Jakobsson.

text: håkan söderBerG

fAktA tall Ships races
När: 30/6-3/7.
Var: Halmstad
Arrangör: Sail Training International
klasser: Båtarna delas in i fyra klasser.
omsättning: Svårt att säga. 2011 
beräknades den turistekonomiska omsättningen för Halmstad till cirka 
190 miljoner kronor.
Sponsorer, partners: Sebago, BilMånsson, Wash& Drive, KB-Media, 
Hallandstrafiken, Hallands hamnar med flera
Premiär: 1956

THE TALL SHIPS RACES
Halmstad 2017

Nya vindar över Åf offshore race
ÅF offshore race, tidigare gotland 
runt, anordnas nu for 80:e gången.
med nya sponsorer och nya regler ska 
nya friska vindar blåsa över eventet 
som bland annat innebär en fyra dagar 
lång folkfest på skeppsholmen i stock-
holm.

 
Den 2 juli är det är sjunde 
året i rad som ÅF Offshore 
Race startar i centrala 
Stockholm. Att titta på 
läckra båtar, äta och dricka 

gott och möjligheter att delta i olika prova-på-aktivite-
ter finns uppdukat for besökarna, ifjol räknade man till 
runt 200.000 besökare.

Med ett par nya sponsorer hoppas också arrangören 
Kungliga Svenska Segelsällskapet, KSSS få ytterligare 
vind i seglen.

Förutom självklara ÅF och Helly Hansen finns två an-
dra nya huvudsponsorer på listan, Stena Recycling och 
Söderberg och Partners.

– Det är en del i vårt engagemang i att öka miljöprofi-
len som vi också kommer att se mer av framöver. Vi har 
dessutom ett samarbete med eventföretaget Öppet Hav 
som hjälper oss att ordna olika evenemang for sponsorer 
och publik, säger tävlingsledaren Magnus Woxén.

När det gäller deltagarna själv finns också en del ny-
heter. Ett par viktiga regelförändringar har gjorts for att 
göra det enklare och billigare att delta.

Bland annat har kravet på livbåt tagits bort och reg-
lerna för hur storseglet ska revas.

– Det är klart att det är bra om alla har livbåt men 
idag ser säkerhetsrutinerna hela annorlunda ut och upp-
riktigt sagt tror jag inte att livbåtar behövt användas 
någon gång under de här 80 åren. Och med tanke på att 

kravet på livbåt kan utgöra hälften av kostnaderna för 
ekipagen så har vi tagit bort det säger han.

 
en vinnare utses
Nytt för i år är också att en vinnare kommer att utses 
för hela tävlingen.

Deltagarna kan välja att segla i SRS eller ORCi eller 
med bara två i besättningen (SRS Double-Handed). Men 
oavsett, i vilken klass man än deltar, så är man med i 
kampen om totalsegern i ÅF Offshore Race 2017 (baserat 
på SRS-systemet).

– Vi vill få lite Vasaloppstänk kring det hela. Där kan 
en deltagare komma på plats 7.000 och nästa år glädjas 
åt att de kommer omkring 3.000. Det är den känslan vi 
vill skapa hos våra seglare.

Magnus Woxén hoppas på så många deltagare som 
möjligt, det ser ut att bli runt 230.

– Vi i ser gärna fler, men det finns ju också en naturlig 
begränsning. Hamnen måste ju räcka till, Med regelför-
ändringarna vill vi i första hand ge möjlighet till fler att 
överhuvudtaget kunna delta, säger han.

Att tävlingen i år fyller 80 år kommer att märkas på 
olika sätt. Bland annat kommer ett par båtar som fanns 
med redan 1937 att finnas med i startfältet.

Från den gemensamma totallistan som instiftas i år 
så kommer ytterligare ett pris: “IOR Classic” (Interna-
tional Offshore Rule är en mätregel för kappsegling som 
användes globalt under 70- och 80-talen och som låg 
till grund för entonnare, halvtonnare med flera klasser), 
som delas ut till bästa båt konstruerad för IOR, fram till 
och med 1982.

 
utseglingen filmas
– Det är också en del i att tävlingen fyller 80 år, en del 

av nostalgin och det tycker vi är trevligt. Samtidigt så är 
det bara 80 år vi fyller och det är viktigast att dagens 
evenemang flyter på bra. När vi fyller 100, då kommer 
det nog att bli mer pukor och trumpeter, säger han.

En annan av nyheterna för årets evenemang är ett 
samarbete med web-tv-företaget Solid Sports. Satsning-
en innebär bland annat att hela utseglingen från Skepps-
holmen ska filmas och sändas direkt.

– Det är ett mycket spännande samarbete och jag tror 
att det kommer att bli en riktig höjdare, säger Magnus 
Woxén.

Oavsett vad så är ÅF Offshore spektakulärt och ifjol 
lockade evenemanget runt 200.000 stockholmare och 
många andra till Skeppsholmen.
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skeppsholmen i stockholm förvandlas i juli till en fyra dagar lång folkfest under åf offshore race.

att titta på fartyg av alla de slag är ett av de nöjen som erbjuds under Tall ships Race.



20

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

kröNIkor

Verkligheten bakom orden

Nu börjar det att röra på sig

ord speglar verkligheten. Det avgör hur 
vi riktar vår uppmärksamhet samtidigt 
som det styr våra känslor, tankar och vär-
deringar. Trots att det har gått flera tusen 
år sedan människan uppfann språket kan 
vi än idag konstatera dess oumbärliga 
funktion för oss människor. Men språk 
är inte bara kommunikation, det är också 
ett effektivt verktyg för att främja politisk 
förändring i samhället. Det kan till och 
med skapa revolution. Ord är makt.

När komikern Moa Svan skrev boken 
”Det riktiga landslaget” (2015) om (dam)
landslaget i fotboll ansågs ordet”riktiga” 
provocerande. Detta eftersom att många 
inte ville kännas vid tanken på att (dam)
fotboll kan vara i första rummet. Nu, ett 

par år senare, är det mer accepterat att 
tala i dessa termer. SVT Sports program-
ledare Marie Lehmann uttryckte sig ny-
ligen så här kring hockeyspelaren Emma 
Eliasson: ”Jag tycker att man kan jämfö-
ra Zlatan med Emma, i alla fall när det 
gäller stjärnstatus. Och där blev det väl-
digt olika i landslaget”, för att sedan fort-
sätta: ”Zlatan fick komma tillbaka för att 
han var viktig. Och då är Damkronorna 
ett bättre landslag rent internationellt sett 
än fotbollsherrarna, för Damkronorna är 
med och slåss om medaljer” (Expressen, 
12 maj 2017). Det har skett en förflyttning 
i vår retorik.

i vissa sammanhang blir det också väl-
digt tydligt hur språk och ekonomi sam-
verkar. Vi använder ord för att beskriva 
vad siffror betyder. Men siffrorna styrs 
också av orden. Vi har många gånger fått 

berättat för oss att damidrott inte kan ge-
nerera vinster, att det inte är intressant 
nog eller att herrlag driver ekonomin. Så 
länge vi upprepar dessa ord kommer det 
att fortsätta vara en ”sanning” som får 
oss att missa utvecklingspotential.

inom idrotten pratas det inte sällan om 
att prestation är avgörande. Enligt den 
principen ska också de som presterar 
bäst få mest uppmärksamhet och resur-
ser. Men vi blir även ofta påminda om att 

kön spelar roll. Därför blir också sättet vi 
talar om dessa frågor avgörande för hur 
vi tar oss vidare. Eftersom att språket styr 
hur vi fattar våra beslut kan vi också an-
vända ord för att förändra bilden av vad 
något är värt. När vi på FairPay talar om 
jämställd sponsring och att marknaden 
inte är ett hinder utan en del av lösning-
en, gör vi det för att förändra attityder. 
För varje gång vi upprepar dessa formu-
leringar, kommer de till slut att bli en del 
av sanningen.

Isabelle widmark och caroline jönsson från fairpay.

”Vi hade fått höra det så många 
gånger, till slut trodde jag att det 
var sant!”. Citatet kommer från en 
fotbollsspelande tjej som gång efter 
annan fått höra att det inte går att 
tjäna pengar på damfotboll. Det sägs 
att om vi säger något tillräckligt 
många gånger blir det till en sanning. 
om vi gång på gång får höra att nå-
got är mycket bättre, mer värdefullt 
och intressant, då tror vi till slut 
att det är så det är. Vi människor är 
komplexa varelser men också ganska 
enkla i vår logik. Vi formar våra 
åsikter efter det vi ser och hör. Där-
för har ord en avgörande betydelse.

Om vi säger något 
tillräckligt många 

gånger blir det  
en sanning. 

isAbeLLe wiDmArk

Den senaste tiden har många röster 
hörts i frågan om att barn behöver röra 
på sig mer. Det är bra. who:s rekom-
mendation är att man får en timmes fy-
sisk aktivitet om dagen, men i sverige 
når bara 22 % av flickor och 44 % av 
pojkar det målet. Det visar en ny studie 
som Centrum för idrottsforskning har 
redovisat till regeringen. sedan tidigare 
vet vi att svenska barn är de mest stil-
lasittande i norden. Det måste ändras.

Regeringen berättade nyligen att vi kom-
mer att öka undervisningstiden i ämnet 
idrott och hälsa med 100 timmar. Det 
är ett viktigt beslut som har föregåtts av 
många samtal med idrottsrörelsen och 
med dem som utbildar våra lärare. Att ut-
öka idrottstimmarna är en nödvändig åt-
gärd för att få barn och unga att röra sig 
mer, men vårt arbete får inte stanna där.

Viktigt möte mellan forskare och politiker
Tidigare i vår besökte jag Gymnastik- och 
idrottshögskolan, GIH, som är ett av de 31 
statliga lärosäten jag ansvarar för som mi-
nister för högre utbildning och forskning. 
Just det här besöket handlade om forsk-
ningsläget och den senaste forskningen om 
barn och deras rörelse. I skolan och utan-
för. Vi hade ett spännande samtal där fors-
karna berättade om sina upptäckter och 
vad de tyckte att vi som ansvariga politiker 
ska göra. Mötet mellan forskare och politi-
ker är viktigt i arbetet med att arbeta fram 
ny politik. Vi behöver lyssna in forsknings-
läget för att kunna fatta välgrundade beslut 
som ger långsiktiga resultat. Från GIH fick 
jag med mig flera idéer som jag ska ta med 
mig i det fortsatta arbetet, särskilt gällande 
den del av mitt ansvarsområde som gäller 
lärarförsörjningen. Om vi ska få med oss 
dem som i dag rör sig minst så krävs utbil-
dade pedagoger i ämnet idrott och hälsa.

Vi har en stor lärarbrist i Sverige. Många 
i vår lärarkår närmar sig pension, samtidigt 
som vi har ett ökat antal barn i den svens-

ka skolan. Vi kan inte endast utbilda bort 
lärarbristen, utan vi behöver vidta flera åt-
gärder samtidigt – både snabbare lösningar 

och mer långsiktiga. Det gäller för idrotts-
lärare precis som för andra lärarkategorier. 
Samtidigt som vi behöver öka intresset hos 
fler att bli idrottslärare, tror jag att fler lä-
rare skulle kunna få kompetensutveckling 
som ger dem verktyg för att hjälpa eleverna 
att röra mer på sig. Det vill säga att lärare 
som inte är idrottslärare ska kunna få in 
moment av rörelse även under andra lek-
tioner i skolan, eller varför inte mellan lek-
tioner? Vi vuxna vet att vi ibland behöver 
resa oss upp, sträcka på oss och kanske tit-
ta in hos en kollega för att få lite ny energi. 
Även barn behöver fylla på energi ibland, 
men för dem behöver det göras mer struk-
turerat – och under ledning av en lärare.

Dags att kraftsamla
Idrott och rörelse är viktigt för mig på ett 
personligt plan. Mitt uppdrag som stats-
råd innebär ibland både tidiga morgnar 
och sena kvällar. Jag brukar säga att om 
det är en tid i min kalender som absolut 
inte får flyttas så är det min träning. Den 
regelbundna motionen behöver finnas där 
för att jag ska må bra. För att jag ska få en-
ergi, ett avbrott från stillasittandet och för 
att jag lättare ska kunna koncentrera mig 
när det sedan är dags att sätta sig vid mö-
tesbordet. Jag är övertygad om att det även 
gäller för barn. Samtidigt behöver vi öka 
inslagen av pulshöjande aktiviteter. Det är 
just regelbundna inslag av sådan träning 
i vardagen som har positiva hälsoeffek-
ter på både kort och lång sikt. Forskarna, 
idrottsrörelsen och jag håller med varandra 
på den punkten. Nu är det dags att kraft-
samla och tillsammans tänka till för att om-
sätta kunskapen till verkstad.

text: helene hellMark knutsson, 

minister för högre utbildning och forskning (s)

Helene Hellmark Knutsson.

Isabelle Widmark och Caroline Jönsson från Fairpay.



Isabelle Widmark och Caroline Jönsson från Fairpay.

PROFESSIONELLIDROTT.SE

JÖNKÖPING | HUSKVARNA | GRÄNNA | VISINGSÖ

MÖTESARENA

PROFESSIONELL IDROTT
2 OKTOBER 2017 | JÖNKÖPING

Välkommen till ett heldagsseminarium om hur du med idrottens hjälp kan stärka 
utvecklingen av din kommun och region. Seminariet ger dig en helhetsbild där vi 
kopplar samman idrott, näringsliv och samhälle för bästa slutresultat. Programmet 
är utformat för dig som arbetar med att utveckla spontan-bredd- och elitidrotten i 
din kommun och för dig som arbetar med att vinna hem större idrottsevenemang. 
Vi diskuterar frågor som hållbarhet, jämställdhet och mångfald inom idrotten och vi 
debatterar kommunal sponsring. Vi ses!



texter: collIns luther zola

22

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

Idrott oCH MÅNGfALd

Socionomernas Zlatan

Handbollstjej på barrikaderna

makan irani valde att sluta att satsa på 
fotbollen för att istället använda idrotten 
som ett viktigt redskap för att möta och 
integrera ungdomar in i samhället.

Vem är Makan Irani? 
– Jag är utbildad socionom på Mittuniver-
sitetet.

Bor i Stockholm sedan 2016. Lång bak-
grund inom fotbollen som spelare. Jag 
kommer ifrån en familj där mina föräldrar 
var politiska flyktingar ifrån Iran. 

Hur kommer det sig att du valde socionomutbild-
ning istället för en fotbollskarriär?
– Fotbollen gick bra när jag var ung. Sam-
tidigt hann verkligheten ikapp mig. Det 
var dags att välja riktning i livet och det 
blev en socionomutbildning. Jag tänkte 
samtidigt att det hade varit kul att job-
ba med ungdomar och vara en förebild 
på riktigt.

berätta kort om idén kring Uniqcare 
– Redan som socionomstudent startade 
jag en fotbollsturnering som hette Friends- 
cup, tanken med turneringen var att få 
folk att mötas. Det var mycket orolighe-
ter i Göteborg under denna period. Tur-
neringen fick ungdomar i Göteborg och 
andra städer att mötas och bygga broar. 
Turneringen blev en succé och många 
samarbetspartners som Kennet Anders-
son anslöt. Jag fick smeknamnet ”Socio-
nomernas Zlatan”. Uniqcare startades 

2016 med en tydlig idé; att vara Sveriges 
mest unika vårdbolag. Han är bolagets vd 
och ägare.

Makan berättar vidare att Uniqcare ar-
betar med sociala tjänster och inriktningen 
är Idrott och kultur.

– Vi behöver visa ungdomar att för att kun-
na gå på en landskamp i handbolls-EM eller 

EM-kval i fotboll så behöver man inte vara 
”medelklassbarn” eller ”överklassbarn”. 

Hur kommer det sig att du har lyckats? 
– Grunden är min socionomutbildning vil-
ket har gjort det lättare för mig att möta 
myndigheter som kommunen och soci-
altjänsten. Ungdomarnas tugg förstår jag  
och lyssnar på vad de har att säga. 

– Jag kommer ihåg att man som ung fick 
höra och bli kategoriserad som andra ge-
nerationens invandrare av föräldrar och lä-
rare. Jag har aldrig upplevt ett krig, politisk 
förföljelse eller förtryck. Detsamma gäller 
för många ungdomar i vårt samhälle som 
blir kategoriserade för att de är i ett utan-
förskap. Konsekvensen blir att de måste 
kämpa mycket hårdare än alla andra 

Hur öppet tycker du att idrottssverige är för 
ensamkommande ungdomar?

– Idrottssverige är öppet men det är inte 
många föreningar som har god erfarenhet 
av att möta ensamkommande ungdomars 
behov.

Var är du om 15 år? 
– Min dröm är att föreläsa för myndighe-
ter för att hjälpa dem med de rätta verkty-
gen för att inspirera andra människor. Jag 
brukar säga - Vi måste vara nyfikna på våra 
medmänniskor. Den dagen vi slutar att 
vara nyfikna är den dag då vi slutar att lära 
oss av varandra. Vi måste upptäcka det som 
förenar oss istället för att leta olikheter.

Collins 
spalt

 
Jag är en riktig idrottsnörd, hjärtat lig-
ger hos bollsporterna handboll, fot-
boll och basket. Idrottsfrågor kopplat 
direkt till samhället är det jag brinner 
mest för. Att skjuta fram positionerna 
kring mångfald och jämställdhet är för 
mig en självklarhet men anser tyvärr 
att så ser inte verkligheten ut.

Jag gick in på RF:s hemsida och 
läste två rapporter: ”Vilka är idrot-
tens makthavare” och ”Etnisk mång-
fald inom svensk elitidrott”. Jag sitter 
idag på fem års erfarenhet kring frågor 
som rör idrottsrörelsen i högt bestäm-
mande organ. 

Mångfald handlar om att ta tillva-
ra möjligheter och undanröja hinder 
– att vi på alla plan och nivåer tar till-
vara på olika kompetenser, erfarenhe-
ter och talanger. Riksidrottsförbundet 
står bakom regeringens och riksda-
gens övergripande mål om allas lika 
rättigheter, skyldigheter och möjlighe-
ter för alla oavsett bakgrund. (Under 
fliken mångfald på RF:s hemsida). 

På Riksidrottsforum i november 
2016 diskuterades det flitigt kandi-
dater för kommande styrelse för RF 
och även valberedningen. Vems ansvar 
är det egentligen att skapa mångfald 
bland idrottens makthavare? Jag är 27 
år gammal och har rötter ifrån Angola 
och Demokratiska republiken Kongo. 
Är alla odds emot mig för att ta mig 
hela vägen till idrottens styrelserum? 
Det sitter elva personer i RF:s styrelse. 
Samtliga har svenskklingande för- och 
efternamn, yngst är strax över 40 år. 

Så här ser det ut i alla SF:s för-
bundsstyrelser. Är det försvarbart?  
Givetvis måste jag komma med en lös-
ning: Ni som sitter i valberedningar, 
prata med människor ni inte känner 
eller har i ert nätverk. 

Sök upp en individ som är olik dig, 
de behöver inte ha främmande för- el-
ler efternamn, kanske utövar de bara 
en annan idrott än den du känner.  

Ni kommer att nå helt nya männis-
kor som absolut mer än gärna vill en-
gagera sig.

Vi fick några ord med Linnéa Claeson, 
den mest socialt engagerande elitidrot-
taren vi träffat

Du är en elitsatsande handbollsspelare 
som är känd för det du gör utanför hand-
bollsplanen. Berätta. 

– Utanför handbollen i Skuru pluggar 
jag juridik på universitetet. Det senaste 
året har jag varit mycket i media på grund 
av mitt samhällsengagemang. Jag har ett 
Instagram konto som heter Assholesonli-
ne. Där skrivs det om feminism, jämlik-
het, sexuella trakasserier och näthat. Utö-
ver det driver jag två ideella organisationer, 
Omtanke Stockholm där syftet är att hjälpa 
hemlösa med förnödenheter och omtanke 
samt Refugee releef som handlar om att 
hjälpa människor på flykt. 

Hur har responsen varit när du drivit dessa frågor?  
– Många står bakom mig, framförallt 

kvinnliga idrottare men även manliga. 
Stockholms Handbollförbund gick ut med 
ett öppet brev där de stöttade mig.

Du har ju fått en del utmärkelser. Nu 
senast Svenska FN-förbundets pris för 
mänskliga rättigheter 2017, dessförin-
nan TCO:s Framtidens mäktigaste per-
son inom samhälle, politik och näringsliv, 
SAFWIS (Swedish Alliance for Women in 
Sports samt biståndsorganisationen IM:s 
pris (Individuell Människohjälp). 

– Det känns som att det är en nyhet 
inom idrotten att jobba med den här ty-
pen av frågor. 

– Säger nyhet för det har jobbats med 
dem länge men det går långsamt. Nu är det 
dags att uppmärksamma människor som 
driver de här frågorna och uppmuntra dem 
att fortsätta.

Hur kommenterar du den allmänna synen på kvinn-
liga respektive manliga idrottare?

– Där känner jag tyvärr att det verkar 

vara accepterat med långsamheten och att 
det skall råda skillnader.

följer det ett större ansvar med de priser och 
utmärkelser du får för ditt ideella arbete? 

– För mig är det ett bevis på att det finns 
människor som känner igen sig. Jag ser det 
som en möjlighet att uppmärksamma vik-
tiga frågor.

– IM-priset var väldigt roligt att få till 
minne av Britta Holmström. Jag ska för-
söka göra henne stolt och fortsätta att spri-
da mitt budskap om civilkurage och om 
mänskliga rättigheter och kämpa för det 
jag tror är rätt. Vi har en väldigt tacksam 
utgångspunkt som idrottare för många ser 
upp till oss och då vill jag i alla fall jag göra 

någonting bra av det. 
– Många säger att man inte skall blan-

da ihop idrott och politik men jag tycker 
tvärt om. Finns det en chans att påverka 
våra ungdomar i de olika idrotterna att bli 
schyssta personer så gör det. 

Vad gör du om 15 år?
– Om vi får drömma lite så har jag varit 

proffs i Danmark. Jag hänger mycket med 
alla mina bästa vänner och jobbar med 
mänskliga rättigheter.

Jag står antagligen längst fram på barri-
kaderna som vanligt.

Makan Irani brinner för att hjälpa ungdomar.

linnea claesson är en färgstark förkämpe för rättvisan.
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Klassisk målgång på Stockholms Stadion, girlpower på Gärdet, lerbad i en
Stockholmsskog eller hetaste milen runt Riddarfjärden.
Marathongruppen är Sveriges största arrangör av motionsevenemang, och
står bakom lopp som ASICS Stockholm Marathon, Tjejmilen, Vårruset och
Tjurruset. Vår största nyhet för året är The Music Run med pumpande
musik längst hela banan och en fullskalig musikfestival efter loppet.

MARATHONGRUPPEN.SE

Marathongruppen_Annons 122 x 184.qxp_Marathongruppen  2017-06-09  09:33  Sida 1

HANSA BYGG KALMAR 
GRAND PRIX  

Den första helgen i augusti hålls 
Kalmars stora cykelfest. 
Fredagen börjar med ett
fartfyllt lopp med ett 80-tal 
elitcyklister på banan. Lördagen 
med ett linjelopp med internati-
onell stautus. Avslutningsvis 
under söndagen ett motionslopp.

DIN NÄSTA UTMANING!
1/7

Kalmar Fotbollsfestival

Kalmar Kanalsimning 12/8

Atea Kalmarmilen 2/8
Atea Lilla Kalmarmilen 2/8
Kalmar Kanalstafett 12/8

Kalmar Horse Show 10/9

IRONMAN 
KALMAR SWEDEN 
19 AUG, KALMAR CENTRUM

Sveriges enda Ironmantävling 
på fulldistans är en riktig folkfest! 

Utmaningar by Kalmar

SM I BEACH SOCCER

För tredje året avgörs SM i 
Beach Soccer i Kalmar.

KALMAR SWIMRUN
I lag om två personer ska man 
växelvis simma och springa 
runt en bana.

BEHÖVER DU ETT MÅL ATT TRÄNA MOT? I KALMAR FINNS EN LÅNG RAD UTMANINGAR, BÅDE FÖR VANLIGA MOTIONÄRER OCH FÖR ELITIDROTTARE SOM VILL SÄTTA NYA REKORD.

KALMAR MINI TRI
16 AUG, KALMAR CENTRUM

Känns en Ironman övermäktigt?
Då finns Kalmar mini tri en 
triathlontävling på kort distans.
 

IRONKIDS
18 AUG, KALMAR CENTRUM

Även barnen har en chans att 
känna på den härliga Ironman-
stämmningen.

4-6 AUG, KALMAR CENTRUM

15 JUL, LÅNGVIKEN KALMAR

15 JUL, KALMAR CENTRUM

Kalmar Malkars 5km, 21 km
30/6-2/7

Kalmar Tri4Fun 12/8
Nattloppet Kalmar 26/8

Sylvesterloppet 31/12

Kval SM i Beach Soccer 15/7

SWEDISH BEACH TOUR 
21-23 JUL, LÅNGVIKEN KALMAR

Se eliten spela beachvolley. 
På plats kan du även delta i 
roliga kringaktiviteter.

UTMANINGAR SOM VARIT!

Student VM i Triathlon 2018

 ............................

Wings for Life World Run 
Riksserien i Dart
SM i Dans
Neymar jr´s Five
Vårruset
Drottning Margaretaloppet
Skälbyloppet
Kalvinknatet

© D E S T I N A T I O N  K A L M A R  M E D  P A R T N E R S  2 0 1 7

SE ALLA UTMANINGAR PÅ 
KALMAR.COM

 .............................. 
 .....................
 .............

 ...............

 ......................
 ...........................

hur ser du på evenemangsåret 2017?
– Det har varit ett spännande evenemangsår med bland annat dam-EM i 
handboll och det unika skideventet i Hammarbybacken som höjdpunkter. 
Det hände mycket i strukturerna på evenemangssidan som kan förändra 
sättet man arbetar med evenemang och hur det kommersiella möter det of-
fentliga. Detta kommer att skapa nya möjligheter. Jag tycker det är mycket 
tråkigt att man inte fick till en OS-ansökan i Stockholm.

 
Vilka förväntningar har du på resten av året?
– Resten av året kommer att bjuda på en hel del godbitar. Vi har redan fått 
uppleva en fantastisk världscuptävling i längdskidor i Ulricehamn och ett 
Elitlopp som är på toppnivå. Det skall bli spännande att följa EM i Rid-
sport i Göteborg under augusti månad. Ser också fram emot att besöka 
kortbane-EM i simning på helt färska Royal Arena i Köpenhamn.

 
hur många event besöker du per år?
– Ungefär 15-20 stycken.

 
hur firar du semestern?
– Jag tillbringar semestern med barn och barnbarn på härliga Bjärehalvön.

FyrA snAbbA meD 
leIf nIlsson, eveneManGsexpert
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HeLA tAbeLLeN
Frågan som ställdes till respondenterna i 
Demoskopundersökningen var:  
”Vilken kommun i landet anser du är bäst på 
idrott, dvs en sammanvägning av spontan-, 
bredd- och elitidrott samt friluftsfrågor och 
som samtidigt verkar för ökad mångfald.

Resultatet ses i tabellen, där vi publice-
rat de 60 bästa idrottskommunerna, enligt 
svenska folket. 

kommun procent

1 göteborg (1) 16,98
2 malmö (3) 11,03
3 stockholm (2) 9,15
4 örebro (4) 4,34
5 östersund (10) 2,67
6 solna (15) 2,64
7 Linköping (7) 2,09
8 Växjö (21) 2,08
9 karlstad (5) 1,94
10 uppsala (53) 1,87
11 norrköping (6) 1,64
12 Lund (23) 1,58
13 Jönköping (27) 1,57
14 helsingborg (13) 1,51
15 Luleå (12) 1,44
16 sollentuna (35) 1,41
17 umeå (32) 1,27
18 Falun (8) 1,17
19 tyresö (26) 1,12
20 kalmar (55) 1,03
21 gävle (16) 0,99
22 Leksand (54) 0,85
23 söderhamn (39) 0,84
24 gotland (37) 0,83
25 eskilstuna (-) 0,77
26 skellefteå (9) 0,76
27 halmstad (14) 0,74
28 södertälje (17) 0,67
29 skövde (46) 0,66
30 nacka (28) 0,65
31 ängelholm (-) 0,65
32 Västerås (11) 0,64
33 nyköping (-) 0,61
34 haninge (-) 0,59
35 piteå (41) 0,55
36 Vällinge (-) 0,53
37 Danderyd (38) 0,52
38 grästorp (-) 0,51
39 eslöv (-) 0,44
40 gnosjö (-) 0,43
41 Västervik (-) 0,43
42 sotenäs (-) 0,43
43 Forshaga (-) 0,41
44 botkyrka (-) 0,40
45 Falkenberg (-) 0,40
46 gällivare (-) 0,40
47 nässjö (-) 0,40
48 Ale (19) 0,40
49 tibro (-) 0,38
50 munkfors (-) 0,38
51 ystad (-) 0,34
52 nybro (-) 0,34
53 borås (31) 0,34
54 Åre (-) 0,33
55 orust (-) 0,32
56 Lidköping (60) 0,31
57 mellerud (-) 0,31
58 tjörn (-) 0,30
59 timrå (-) 0,30
60 kristinehamn (-) 0,30
( ) = placering 2016.

SVERIGES FRÄMSTA

IDROTTSKOMMUNER 2017Sport & Affärer:

kort oM UNderSökNINGeN 
Undersökningen är genomförd inom ramen för 
Demoskops telefonomnibus under perioden 
30 maj och 7 juni. Urvalet i undersökningen 
görs med Demoskops standard för telefon-
nummerbaserade 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.
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Göteborg blir överlägsen vinnare när sport & affärer genom demoskop frågar det svenska folket vilken kommun de anser är bäst på idrott.

deMoSkoP

Folkets uppfattning om vilka som i deras tycke är Sveriges bästa idrottsstäder är givetvis av 
central betydelse. Det är folket som idrottskommunerna kämpar om för att behålla som nöjda 
och friska invånare, som nya inflyttare (skattebetalare) eller turister, vilka genererar turistintäk-
ter och som på sikt kan bli nya kommuninvånare. Det är folket som har behov av funktionella 
anläggningar och idrottsytor för eget utövande. För oss är det intressant att ta del av under-
sökningen eftersom att den ger en fingervisning om hur konsumenterna av idrott upplever 
kommunernas arbete på området. Frågan som ställts till respondenterna lyder: Vilken kommun 
i landet anser du är bäst på idrott, dvs en sammanvägning av spontan-, bredd- och elitidrott 
samt friluftsfrågor och som samtidigt verkar för ökad mångfald?

Att Göteborgs idrottsprofil är stark visar 
det färska resultatet av årets Demoskop-
undersökning. Kommunen stärker sin po-
sition jämfört med ifjol. Göteborg har en 
lång rad elitklubbar och är erkänt duk-
tiga på att arrangera idrottsevenemang. 
Man arbetar medvetet med breddidrotten 
och för ökad mångfald inom förenings-
livet. Man har tydligt aviserat en status-
höjning även på arenaområdet. Den sto-
ra förändringen i topp 3 är att Malmö går 
förbi Stockholm och intar andraplatsen. 
En enkel slutledning är att lyfta framgång-
arna för MFF, Rosengård och Redhawks 
men Malmö är en medveten idrottskom-
mun på många plan. Inte minst på event-
området där Event in Skåne  är en viktig 
part i framgången. Dock styr nog elitfram-

gångarna många gånger folkets val när de 
lägger sin röst. Att Stockholm finns med 
topp 3 är givetvis ingen slump med tanke 
på en framgångsrik elit och många pro-
fessionella evenemang. Man arbetar ock-
så medvetet med breddidrotten och ut-
budet inom friluftsliv. Örebro, Linköping, 
Karlstad ligger kvar i tätskitet. Norrkö-
ping faller ner från topp 10 till elfte plats. 
Bland klättrarna märks Solna som klätt-
rat från 15:e till 6:e plats, Växjö som av-
ancerat från 21:a till 8:e platsen och Jön-
köping som klättrat från en 27:e till en 
13:e plats. Lund avancerade från den 23:e 
platsen ifjol till en fin 12:e plats i år. Men 
den överlägset största klättraren är Upp-
sala kommun. Man avancerar från en 53:e 
plats ifjol och blir årets tia. 

Andra kommuner som gjort stora klättring-
ar lite längre ner på listan är Umeå, Kalmar, 
Leksand, Gotland och Eskilstuna. I höst är 
det dags för Sport & Affärers årliga kom-
munranking som är originalet sedan år 
2006. Utifrån en rad kriterier analyserar 
Peter Rohmée vilka som är Sveriges främ-
sta idrottskommuner 2017. Dels kommu-
nerna på själva huvudlistan och dels de 
som ligger bäst placerade på de tre spe-
ciallistorna. Årets evenemangskommun, 
Årets breddidrottskommun och årets Elit-
idrottskommun. Rankinglistan publiceras 
alltid i Sport & Affärers höstnummer och 
under vårt årliga seminarium Professio-
nell idrott som i år går i Jönköping den 
andra oktober. Välkommen till Jönköping!

text: Gustaf Berencreutz

Göteborg stärker sin position som bästa 
idrottsstad enligt svenska folket

Peter Rohmée.  
analytiker sveriges 
främsta idrottskom-
muner.

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

Nästan samma topplaceringar på båda listorna men ändå inte …
Varje höst rankas i Sport & Affärer Sveriges främsta idrottskommuner utifrån ett tjugotal kriterier (Sport & Affärers kommunranking). Detta har 
nu gjorts i tio år. Varje vår rankas också Sveriges främsta idrottsstäder utifrån kriterier för spontan-, bredd-, elit- och friluftsfrågor som utgår från 
svenska folkets bedömning (Demoskopundersökningen). Skillnaden mellan listorna är att vår egen kommunrakning gör en djupanalys 
utifrån ett flertal kriterier och bedömer faktorer som kommunernas idrottspolitiska program, näringslivs-, boendeattraktion och ohälso-
tal, men också kommunens förmåga att skapa regional utveckling genom större idrottsevent och idrottsmöten. Jag konstaterar att nästan 
samma kommuner är i topp på båda listorna. De kommuner som ligger i topp på Demoskopundersökningen är alla kommuner som under 
de senaste tio åren haft tio-i-topp-placeringar på vår kommunranking. Att Göteborg, Malmö och Stockholm ligger högt på båda listorna 
är knappast en överraskning. De har normalt alltid haft en topp fem-placering. Lite överraskande är att svenska folket tycker att förra 
årets kommunvinnare Karlstad endast är värd en nionde plats på demoskoplistan. Om vi tittar på hur enbart kvinnor röstat i Demoskop-
undersökningen valde de Göteborg, Stockholm och Malmö i topp men därefter Örebro och Lund. Ser vi på männens urval toppar återigen 
Göteborg med Malmö och Stockholm därefter, men sedan kommer Solna och Östersund.

Att Växjö, Jönköping, Lund och Uppsala klättrar i Demoskopundersökningen och att Örebro befäster sin fjärdeplats är intressant och 
visar på att dessa kommuner gör ett bra jobb som idrottskommuner och ett jobb som uppskattats av befolkningen under perioden se-
dan förra mätningen.

Så här kommenterar peter Rohmée årets Demoskopundersökning:





ögvads BK är en sammanslagning mellan klub-
barna Holsjunga IF och Mjöbäcks GF. Här 
blev det inte något namn med båda orterna, 
utan man valde ett annat geografiskt passande 
namn. Genom Holsljunga och Mjöbäck, sjöar-
na övre och nedre Hallången rinner Högvad-

sån. Dessutom är det väl passande då Hallevi idrottsplats i 
Mjöbäck ligger precis vid sjön Hallångens strand.  

Sjönära idrottsplatser har oftast en stor fördel när man 
talar om natursköna idrottsplatser. Här är inget undantag. 

Ännu vackrare blir det av den lilla vita träläktaren från 
1950. Den har tak och även gamla omklädningsrum i käl-
laren.

Mjöbäcks GF bildades 1936 men tidigare än så fanns för-
eningar på orten, bl.a. en med ett annorlunda namn – MGK 
vilket stod för Mjöbäcks Gossklubb som bildades 1928. 

1950 invigdes Hallevi som Hallevi Motorstadion. Under 
50- och 60-talen kördes här speedway med dragplåster som 
Varg-Olle och med Kaparna som drog höga publiksiffror. 
Över 6.000 personer sägs rekordet ligga på. 

En annorlunda händelse inträffade i slutet av 50-talet. Det 
var dags för finuppträdande i form av uppvisningsmatch i 
boxning. Det var inte vem som helst som skulle komma 
utan hela Sveriges Ingemar Johansson som skulle boxas mot 
Gunnar ’’Silver Gunnar’’ Nilsson. Det var en riktigt fin och

solig dag. Publiken stod och väntade på de båda boxarna. 
Fint väder tyckte även de båda boxarna att det var och de 
hann med att sola vid sjön Öresjön på vägen till Hallevi. Pu-
bliken blev otålig när boxarna aldrig dök upp. De trodde att 
föreningen hade lurats om boxningen och krävde pengarna 
tillbaka. Till slut kom då de båda boxarna fram till Hallevi 
för att boxas. Men då möttes de av klubbens ordförande som 
inte var direkt blyg och sade: 

– Hit kommer man inte för sent, så här blir ingen boxning. 
Klubben krävde skadestånd och fick lite plåster på såren för 
den inställda höjdpunkten.  

                                                   text & Foto: Mats tallkvIst

sveriges vackraste idrottsplatser

förening: Högvads BK. Sammanslagning av 
Mjöbäcks GF och Holsjunga IF

bildad: 2001.

bildad: Mjöbäcks GF 1936

bildad: Holsjunga IF 1926

dräktfärg: Gul tröja, blåa byxor,  

gula strumpor.

Idrottsplats: Hallevi (Mjöbäck)

Idrottsplats invigd: 25 juli 1950

Planmått: 105 x 63 m

Publikrekord: Från speedwaytiden,  
5.000 – 6.000 personer

Serie 2017 (a-lag): Herr: Div. 5  
södra Västergötland

ort: Holsljunga & Mjöbäck

Invånare: Holsljunga 255 (enligt SCB 2005), 
Överlida 525 (enligt SCB 2010)  
och Mjöbäck 294 (enligt SCB 2010)

fAktA: HALLeVI

vackra hallevi med sjön hallången i bakgrunden. 50-talsläktaren och skyltar skapar atmosfär.

h

Skicka in just din favoritidrottplats så kanske vi skriver om den i kommande nummer.  
Mail: kontakt@sportaffarer.se eller mats@idrottsplats.se  

Besök gärna hemsidan www.idrottsplats.se och njut av flera idrottsplatser runtom i landet. 

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

på denna idrottsplats heter urban Lidrot från överlida. Maila in just din favoritidrottsplats till kommande nummer.
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foLketS fAVorIter

Hallevi, mjöbäck



Sportiga företagsledare – en ny trend?

Läs om magiska fotbollsmiljöer

näringslivet har många likheter med 
idrottslivet: prestation, tävlingsmen-
talitet, laganda är några. goda resultat 
i idrottslivet är en bra grund för att 
lyckas även i näringslivet.

Janet Johansson är den andra som på 
kort tid har presenterat en doktors-
avhandling i ämnet Företagsekonomi 

med idrottsinriktning. Joacim Larsson von 
Garaguly var den första (se Sport & Affärer 
nr 1 2017). Jag hoppas att trenden håller 
i sig. Vi är klart underförsörjda med forsk-
ning kring relationen idrott – ekonomi/ma-
nagement.

sportighet har symbolvärde
Johansson anknyter till internationell 
forskning kring sportighet (athleticism) 
och ledarskap. Sportigheten är inte bara 
nödvändig för goda resultat på idrotts-
arenan, den har också starkt symbolvärde. 
Den utstrålar fysisk kompetens, självmed-
vetenhet, strävan efter framgång och makt. 

Sportigheten blir en viktig ingrediens i fö-
retagsledarens bild av sig själv. Det är den 
Johansson undersöker.

intervjuat företagsledare
Genom att låta sportigheten genomsyra 
hela organisationen blir den en del av fö-
retagets image. Det är alltså inte bara häl-
soaspekten som får företagsledare att sti-
mulera anställda att springa långlopp, åka 
Vasaloppet och cykla Vättern runt. De-
ras idrottsliga framgångar lyfter fram fö-
retagets framgångssträvan. På så sätt blir 
sportigheten en annan sak än gamla tiders 
framgångar inom Korp-idrotten.

Johansson har djupintervjuat fem före-
tagsledare från olika branscher – tre män 

och två kvinnor - om deras syn på relatio-
nen mellan ledarskap och sportighet. Med 
hjälp av ett stort antal citat och Johanssons 
analyser får vi en god inblick i hur dessa 
företagsledare tänker kring framgångsrika 
och ”hälsosamma” företag.

Hur pass generell är hennes bild? Själv 
undrar jag om jag har sett någon övervik-
tig vd för ett börsbolag? Alla verkar vara i 
bästa fysiska form. Detta stärker Johans-
sons slutsatser.

Nästa fråga är mer otrevlig. Bidrar inte 
bilden av sportiga chefer till att öka den 
”hälsofascism” som vi ser tendenser av i 
Sverige? En av Johanssons informanter sä-
ger rent ut att om han kan välja, så anställer 
han en vältränad person. En sådan har mer 
att ge, antar han. Och en av de kvinnliga 
informanterna ser ”superkvinnan” som ett 
ideal för en god ledare.

Då inställer sig frågan vad vi gör av dem 
som inte kan eller orkar leva upp till det 
sportiga idealet? Vilken plats i samhället 
har de? Uppenbarligen inte i svenskt nä-
ringsliv.

hälsa, kreativitet, välbefinannde
I slutet av 1900-talet talade vi mycket om 
”friska och hälsosamma arbetsplatser”. 
Det viktiga var att personalen inte var sjuka 
utan kunde stå på benen och utföra sina ar-
betsuppgifter. Några fortsätter visserligen 
att traggla hälsoköret, men de flesta inser 
att det numer inte räcker med att bara vara 
frisk. Man måste ha något mellan öronen 
också. Kreativitet är hos de flesta företag 
viktigare än muskelstyrka och fitness. Och 

då kanske det inte spelar så stor roll om 
man är lite rund om magen?

Jag frågar mig om vi inte i stället för 
”sportiga” chefer borde ha ledare som pla-
cerar ett piano på lämplig plats och på det 
en gång om dagen spelar en etyd av Cho-
pin? Allt för att höja medarbetarnas välbe-
finnande – som är något annat än hälsa - 
och kreativa förmåga.

Vem skriver den avhandlingen? Och går 
den överhuvudtaget att skriva?

Johanssons avhandling går att gratis lad-
da ner från www.diva-portal.org.,

två bilderböcker om fotboll, närbesläk-
tade i sitt ämnesval men ändå åtskilda 
i utförandet.

 

I förordet till Beyond the Turnsti-
les (Bortom vändkorsen) av Leon 
Gladwell säger Stuart Roy Clarke att 

”Grounds for Divorce” kanske varit en 
lämpligare titel på boken. Javars. Gladwell 
har besökt 2.000 fotbollsarenor runt om 
i Europa och fotograferat som få andra. 
Resultatet genomsyras lika mycket av en 
stillsam brittisk humor som av emellanåt 
hisnande bildkompositioner.

Den unika miljön
Sex kapitel (fans, identitet, landskap, are-
nor, matchen och möblering) introduce-
ras av lika många skribenter och belyser 
fotboll ur olika vinklar, men alltid utifrån 
den unika miljön. Gladwell har besökt väl-, 
halv- och okända fotbollsarenor. Några är 
rysligt nya, andra väl insuttna i en sådan 

grad att vaktmästaren tycks vara spårlöst 
försvunnen sedan årtionden.

En av skribenterna konstaterar: ”Leon 
har förmågan att fotografera arenor på ett 
sådant sätt att du vill – nej, måste – tränga 
in i den världen själv.” Han gör det gene-
röst utan krystade konstnärliga ambitio-
ner. Han bjuder in. Ibland är det, som sagt, 
rostigt, omodernt och hopplöst. Men det 

är fotboll och framställningen ger vinkar 
om den magi som fortfarande kan ruva på 
och kring en till synes övergiven läktare. En 
utsiktsbild från gamla Söderstadions östra 
kortsida är ett garanterat osett motiv.

 
”Fotboll med omgivningar”
Hans van der Meers European Fields. The 
Landscape of Lower League Football gavs 

första gången ut 2006 och har en epilog av 
Simon Kuper, som då var en av klotets he-
taste fotbollsskribenter. Det är en förläng-
ning av Van der Meers ursprungsprojekt, 
att besöka och dokumentera fotbollsplaner 
i hemlandet Holland. Hans van der Meer 
använder uteslutande liggande A4-format, 
väljer att lämna vänstersidan ren med un-
dantag för en positionsangivelse (som 
”Knippla, Sweden”) och låter överhuvud-
taget motiven tala för sig själva. Han har 
inte Gladwells intresse för detaljer i miljön. 
Här spelas det fotboll på varje bild, ofta på 
planer som verkar aningen mjuka och ge-
nomgående obesökta. Nöjet ligger helt i 
utövarens sinne.         

Om Gladwell är en av dessa älskansvär-
da och initierade dårar som man inte behö-
ver anstränga sig för att hitta kring match-
er i England så är Hans van der Meer en 
man som tänker efter före. Han hittar ett 
bra ställe för sin medhavda aluminiumste-
ge, klättrar upp på den, ställer in fokus och 
väntar tålmodigt på att spelet bokstavligen 
ska komma in i bilden.

Av detta blir ”fotboll med omgivning-
ar”, som är något annat än de bilder som 
cirkulerar från dagens toppmatcher. Där 
får vi hårt beskurna närbilder på tillgjort 
jublande miljonärer där själva jublet är 
huvudsaken. Sällan var, hur eller varför. 
I efterordet tränger Kuper in i medvetan-
det på dem som lever för att spela fotboll 
under dessa ödsliga förutsättningar. Där 
finns också en lista över de matcher som 
fotograferats med datum, resultat och 
namnet på serien.

Båda böckerna har stora förtjänster. 
Gladwells är den omedelbart anslående. 
Van der Meers den långsamt verkande.

Titel: ”Sweat is weakness leaving 
the body”. A study on the self-
presentational practices of sporty 
top managers in Sweden.

Författare: Janet Johansson

Förlag: Stockholm Business 
School 2017

RECENsIoN: HANS-ERIK OLSON

        Titel: Beyond the turnstiles 
           Författare: Leon Gladwell 
            Förlag: Ockley Books

Titel: European Fields.  
the Landscape of Lower  
League Football 
Författare: Hans  
vander Meer 
Förlag: Steidl

RECENsIoN: GuNNAR pERSSON

född 1973 i Beijing. Bor sedan 16 år med familj i 
Sverige. Söker nu nya forskningsuppgifter inom 
ledarskap och management, gärna med idrottslig 
anknytning.

oM förfAttAreN  
JANet JoHANSSoN:  

Matchsekvens från vélez, spanien (ur Beyond the turnstiles av leon Gladwell).

Kreativitet är hos 
de flesta företag 

viktigare än   
muskelstyrka och fitness. 

Och då kanske det inte 
spelar så stor roll om man 

är litet rund om magen. 
hAns-erik oLson
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Ända sedan listan infördes för åtta år sedan har den 
dominerats av hockeyklubbar och i år är det Rögle 
BK (nykomling på listan ifjol) som tar ett par steg och 
etablerar sig på listan. Trots att klubben fick kvala 
sig kvar hade Rögle BK slutsålda loger, fullbokade 
hospitalitypaket och många företag i sitt nätverk, 
vilket visar på vilken attraktionskraft ishockey har i 
näringslivet.

 De klubbar som inte gick lika långt i slutspelet 

som tidigare år – Skellefteå AIK, Växjö Lakers, Öre-
bro Hockey och Luleå Hockey – minskade i sponsorin-
täkter medan lag som Malmö Redhawks, Brynäs och 
HV71 ökade. Frölunda Hockey, som gick till semifinal i 
år, ökade med tre miljoner kronor mot förra säsong-
en då de gick till final och vann SM-guld. Det ska bli 
intressant att se om de kan fortsätta öka 2017/18.

Malmö FF, som toppar listan varje år, tappar natur-
ligtvis en del sponsorintäkter jämfört med 2015 då 

de spelade i Champions League. Störst ökning bland 
fotbollsklubbarna gör IFK Göteborg, vars ekonomi 
mest har skapat negativa rubriker de senaste åren. 
Samtidigt närmar sig Hammarby IF rivalen AIK som 
ligger på placering 15, och nu skiljer bara 1,6 miljoner 
kronor mellan lagen. På damsidan får Kopparbergs/
Göteborg FC en stark placering trots att laget inte 
spelar i Europa. Den stora överraskningen är dock 
Piteå IF Dam som snabbt klättrar mot toppen. Linkö-

ping FC låg endast 100.000 kronor bakom Eskilstuna 
United och hamnade utanför topp 5.

För de klubbar som har tappat sponsorer under 
2016 kommer det ekonomiska bortfallet först mär-
kas under nästa års kartläggning eftersom årets lista 
gäller senast avslutad säsong, det vill säga säsongen 
2016 för fotbollsklubbar och 2016/2017 för ishock-
eyklubbar och övriga sporter med samma säsongs-
format.
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SM i sponsring 2016/2017
Varje år genomför Sport & Affärer en kartläggning av de 15 idrotts-
föreningar och de fem damidrottsföreningar i Sverige som har störst 
intäkter genom sponsring och företagsförsäljning. Malmö FF hamnar 
återigen i topp med flera hockeylag bakom. 

Nästa nummer av  
Sport & Affärer 

utkommer  
den 2/10.

Materialdag: 20/9.

VÅrA frÅGor:
A. Hur mycket drog ni in totalt på sponsring och företagsförsäljning säsongen 2016/17* 

inklusive fasta sponsorkontrakt, dräktreklam, arenareklam, VIP/företagsbiljetter 
samt försäljning av företagsloger och arenanamn? Moms ska exkluderas och INte 
ingå i siffran. Sponsring som relateras till slutspel, spel i europa, kval samt kvalserie 
ska inkluderas. 

b. Hur ser er marknads/sponsoravdelning ut?

C. Vilka är era största samarbetspartners?

* Fotbollsklubbarnas svar avser säsongen 2016. Hockeyligans centrala avtal ingår ej i ishockeyklubbar- 
nas svar. Centrala prestationsbaserade avtal från Svensk Elitfotboll, Elitfotboll Dam eller UEFA ingår ej.

text: pIerre eklund

1) MALMÖ FF 
(Magnus Svensson,  
försäljningschef)
a. 73 mkr 
b. Fyra personer inklusive säljande 

försäljningschef.
c. Swedbank (Namnpartner), Puma 

(Dräktleverantör) och Volkswa-
gen (Dräktpartner).

DaMEr Topp 5

2) HV71 
(peter Ståhl,  
ekonomichef)
a. ca 60 mkr (final och SM-guld).
b. Åtta personer inklusive biljett 

och media.
c. Husqvarna, Fagerhult, Liljedahl 

Group, Intersport och Bauer.

3) FRÖLUNDA  
HOCKEY CLUB 
(peter Kymmer,  
presschef)
a. 57,5 mkr (semifinal).
b. Vi har en försäljningsavdelning 

om fem personer.
c. Volvo, Bohus, Intersport, Input, 

Ehrenborgs, Cash Buddy, Serne-
ke, Sankt Jörgen Park, Bjurfors 
och SBX Group.

5) LINKÖPINGS HC 
(anders Mäki,  
klubbdirektör)
a. 47,2 mkr (kvartsfinal).
b. Jag som ansvarig chef, tre sälja-

re på heltid och två på halvtid.
c. LHC:s diamantpartners är SAAB, 

Länsförsäkringar Östgöta, In-
tersport, Mediehuset Corren, 
Torpheimergruppen, Stångåsta-
den, Handelsbanken, Botrygg, 
Hi3Access, CCM Hockey, Martin 
& Servera, Toyota Material Hand-
ling Europe och Toyota Kjell Ask-
ling Bil.

6) LULEÅ HOCKEY 
(Jocke Darhammar, 
event/marknad)
a. 47 mkr (åttondelsfinal).
b. Fyra renodlade säljare plus jag 

som gör resten. Sen jobbar vår 
vd med alla större avtal.

c. SSAB & LKAB

11) SKELLEFTEÅ AIK 
(Hans Nordlöf,  
ekonomichef)
a. 37,7 mkr (kvartsfinal).
b. Tre personer som jobbar med fö-

retagsförsäljning. Utifrån vilken 
tid på säsongen det är har Skel-
lefteå AIK ibland fler personer 
som jobbar med företag.

c. Boliden, Skellefteå Kraft och All-
tele m.fl.

12) VÄXJÖ LAKERS 
(Nina Bremer,  
ekonomichef)
a. 36,8 mkr (kvartsfinal).
b. En marknadschef, två säljare  

och en marknadsassistent.
c. CCM, Vida, Intersport, Wilo, Input 

och Menigo.

13) RÖGLE BK 
(Joel Sandborg,  
kommersiellt ansvarig)
a. 36,5 mkr (kval till SHL).
b. En kommersiell chef, en försälj-

ningsansvarig och två säljare.
c. Lindab AB, Backahill Fastigheter 

AB, Resurs Bank, Intersport, ER-
HO Bygg AB och Bauer.

14) MALMÖ  
REDHAWKS 
(Marcus Larsson,  
marknadsansvarig)
a. 33 mkr (semifinal).
b. Två på marknad som levererar 

produkten samt fyra säljare och 
en övergripande chef.

c. McDonalds, Areco, Ställnings-
byggarna, Malmö Arena, Sysav, 
Climat 80, APQ El, Bravida och 
Intersport.

15) AIK FOTBOLL 
(Mikael ahlerup, vd)
a. 31,2 mkr (kval till  

Europa League).
b. Externt företag Lagardere skö-

ter AIK:s försäljning. AIK har en 
kommersiell chef som arbetar i 
nära relation till Lagardere.

c. Åbro, Adidas, Stadium, PEAB, 
Svea Ekonomi, VW Stockholm  
och Fabege.

9) IF ELFSBORG 
(Sten Strinäs,  
marknadsansvarig)
a. 42 mkr 
b. Lina Wettergren, Martin Anders-

son, Johan Sjöberg och Sten 
Strinäs.

c. Swedbank Sjuhärad, Folksam, 
Pulsen, Input, Netonnet och ellos

7) FÄRJESTAD BK 
(Stefan Larsson, vd)
a. 46 mkr (kvartsfinal).
b. Marknadsavdelningen består av 

tre säljare på exponering.
c. Löfbergs Lila

8) ÖREBRO HOCKEY 
(Jonas almqvist,  
försäljningschef)
a. 45 mkr 
b. Tre säljare, en försäljningschef 

samt en eftermarknad/biljetter.
c. Våra Huvudpartners Malmbergs, 

ELON Group.

4) BRYNÄS IF 
(per Johansson,  
ekonomichef)
a. 52,9 mkr (final).
b. Vi är tre säljare och en  

marknadschef.
c. Gävle kommun, Länsförsäkringar, 

Bauer, Bilbolaget, Intersport,  
Gevalia, Gävle Energi, Gavle- 
gårdarna och BillerudKorsnäs.

1) KOPPARBERGS/
GÖTEBORG FC
(anders abrahamsson, 
marknadsansvarig)
a. 7,8 mkr

b. 2 på halvtid.
c. Kopparbergs Bryggeri, SKF  

och Danske Bank

2) LULEÅ BASKET
(Monica Wikström-Jo-
hansson, klubbdirektör)
a. ca 7,5 mkr  (SM-guld).
b. 1,5 säljare.
c. Rikshem är vår huvudsponsor.

3) PITEÅ IF DAM
(Ulf Viklund, ordförande)
a. ca 7,5 mkr 

b. En är ansvarig, denna person  
ingår i styrelsen. Antal ledamö-
ter i marknadsgruppen är 5.

c. Piteå kommun, Sparbanken  
Nord och SunPine

4) FC ROSENGÅRD
a. 7 mkr (Women's  

Champions League).
b. Marknadschef, vd samt  

styrelsen.
c. Sigma, Victoria Park, MKB Fast-

ighets AB, E.ON, Byggnadsfirman 
Otto Magnusson, SBAB, System 
Verification, Wihlborgs, HSB Mal-
mö, Swedbank, AKEA, Swerock 
samt Parkering Malmö.

5) ESKILSTUNA  
UNITED DFF
a. 5 mkr (Women's  

Champions League).
b. Undertecknad har ett uppdrag 

från föreningen som marknads-
ansvarig, men är inte anställd.
Jag har sedan fyra personer som 
är med och jobbar med sponsring 
i första hand. Marknadsföring 
sköter jag och en arbetsgrupp i 
föreningen.

c. Sparbanken Rekarne (huvud-
sponsor), Kommunföretag i Es-
kilstuna (diamantsponsor) och 
guldsponsorer Eskilstuna Elek-
tronikpartner/EXMA, Actic, Bil-
tjänsten Serrander Bil, ICA MAXI, 
Svensk Kroppsterapi och Nike.

10) IFK GÖTEBORG 
(Fredrik Wallin,  
försäljningsansvarig)
a. ca 38,8 mkr (kval till 

Europa League).
b. Tre anställda på IFK Göteborgs 

företagsförsäljning med säljstöd 
från externa bolaget ISP.

c. Har flera bra samarbetspartners 
och vill inte endast välja ut ett 
par stycken.
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tillsammans med Demoskop 
presenterar Sport & Affärer varje 
år en undersökning över vilka 
idrottsklubbar som har starkast 
varumärke, baserat på svenska 
folkets åsikter. Den senaste under-
sökningen för 2017 presenterades 
i årets första nummer och nu följer 
vi upp den genom att ta reda på 
hur klubbarna själva arbetar med 
sitt varumärke.

Genomtänkta strategier ska 
förstärka klubbarnas varumärken

Regerande svenska mästarna i fot-
boll, Malmö FF, har ett av Sveriges 
starkaste idrottsvarumärken.  För-

eningen bygger upp sitt varumärke genom 
att ta kontroll över hur varumärket kom-
municeras i alla sammanhang.

– Ett starkt varumärke är något som 
man förtjänar genom att ha gjort bra sa-
ker under en lång tid. Vi har en handlings-
plan över hur vi ska förstärka vårt varu-
märke. Alla som jobbar med MFF ska 
följa vår uppförandekod och värdegrund, 
säger Cina Wikeborg, marknads och för-
säljningschef B2C.

 För att ta reda på vad kommun, indi-
vider och näringsliv både regionalt och 
nationellt anser om varumärket har ett 
externt företag genomfört varumärkes-
undersökningar 2012 och 2016. Syftet 
med undersökningarna är att bland an-
nat fånga föreningens Brand Essence, själ-
va kärnan i vad MFF är och står för, men 
också att hitta en bra kommunikations-
strategi.

– Varumärket 
handlar inte om 
vad vi tycker in-
ternt utan om hur 
omvärlden upp-
fattar oss. Vi ser 
att vårt varumär-
ke har blivit star-
kare efter våra år 
i Champions Lea-
gue. I den senaste 
undersökningen 
fick vi veta starka respektive svaga delar i 
vår kommunikation. Det som folk efter-
frågade i MFF är redan sådant som vi ar-
betar med och vi har därför tagit fram en 
tydligare kommunikationsstrategi.

Cina Wikeborg syftar bland annat på 
föreningens breda arbete i samhället som 
nu kommuniceras tydligare. Malmö FF 
har en hel avdelning, MFF i samhället, 
som bedriver verksamheter som Fotboll 
mot rasism, Fotboll för ensamkommande 
unga samt tio akademier på olika högsta-
dieskolor över hela Skåne.

–  Vi arbetar även med Karriärakademin 
där arbetssökande länkas samman med 
företag i vårt nätverk. Samtidigt har vi en 
kultur och historia som lever vidare trots 
att organisationen förändras över tid, och 
en sportslig strategi att ge egna talanger 
chansen. Allt detta skapar ett starkt va-
rumärke som supportrar och partners är 
stolta över och vill förknippas med.

 
Vårdar kärnvärden
Frölunda Hockey, som de senaste åren har 
radat upp sportsliga framgångar, lägger 
stor vikt vid att skapa en klubb som är öp-
pen för alla oavsett kön, sexuell läggning, 
etnisk tillhörighet eller religiös åskådning.

– Lägg till fören-
ingens värdegrund 
– hårt arbete, vara 
ansvarsfull och öd-
mjuk, göra andra 
bättre och en vilja 
att utvecklas – och 
förutsättningarna 
för arbetet med va-
rumärket blir tyd-
liga. Att vårda de 
här kärnvärdena är 
viktigt för oss och genomsyrar föreningens 
verksamhet, säger klubbdirektör Christian 
Lechtaler.

 Frölunda arbetar aktivt med CSR-pro-
jekt som Åttans spårvagn där förstaklassa-
re i utsatta områden får lära sig åka skrid-
skor med utrustning och instruktörer från 
Frölunda.

– Vi tar även ett tydligt regionalt ansvar 
med att stötta klubbar i vårt närområde. 
Ett starkt varumärke attraherar spelare, 
publik, partners, media och supportrar. 
Våra framgångar i CHL har dessutom 
stärkt vårt varumärke i Europa och öpp-
nat en ny marknad med nya möjligheter.

 
Leksands IF, som med sin snart hund-

raåriga historia, ger stora traditionella vär-
den. Deras fokus är att skapa attraktiv nu-
tidshistoria och händelser som engagerar 
nya målgrupper genom att exempelvis spe-
la Daladerby i ett fullsatt Globen.

– Vi har även 
chartrat Viking 
Cinderella där 
vi samlat alla 
Leksingar ombord. 
Idag har vi drygt 
100.000 som följer 
oss via sociala me-
dier och i vår egen 
tv kanal – LIF TV. 
Vi ser att varumär-
ket påverkar spe-
larnas beslut att representera Leksands IF, 
säger vd Christer Plars.

stöttar 17 föreningar
Mats Tågmark, marknadschef i Färjestads 
BK, berättar att de har byggt upp varumär-

ket under lång tid genom goda leveranser 
både sportsligt och affärmässigt.

– Det genomsy-
rar trovärdigheten 
för oss som klubb. 
Varje år sedan 
många år tillbaka 
har vi tre fullmata-
de värdegrundsda-
gar där vi tillsam-
mans går igenom 
vår värdegrund.

 Genom FBK 
hockeyallians stöt-
tar de 17 värmländska ishockeyklubbar 
för att utveckla individer och få fler aktiva 
spelare i länet. Klubben har även ett CSR- 
projekt med Blå Rummet-stiftelsen

–  Vi arbetar för att förbättra livskvalitén 
för sjuka och funktionshindrade barn. Av-
kastningen går till stipendier och på så vis 
kan stiftelsen bidra till en mer livfull vardag 
för de som är i behov av ekonomisk hjälp.

 
Skellefteå AIK försöker på ett genom-

tänkt sätt utnyttja den starka position som 
deras varumärke besitter genom att arbeta 
med tydliga mål och visionsdokument. Vi-
sionen är att vara Sveriges ledande hockey-
förening genom långsiktig sportslig, social 
och ekonomisk utveckling. Håkan Billing, 
försäljnings- och marknadschef, förklarar.

–  Att vara attrak-
tiv för aktiva, sup-
portrar och affärs-
partners borgar för 
en långsiktigt väl-
mående verksam-
het där varumär-
kets perception 
och känslor spelar 
stor roll. Vi arbetar 
med mångfald och 
jämställdhet, med 
bland annat satsning på ett damlag och 
har aktivt tagit ställning genom vårt stöd 
av Skellefteå Pride.

–  Vår styrka ligger i den starka lokala för-
ankringen, vi är Bygdens lag. Genom att 
utveckla unga egna spelare och samarbeten 
med lokala företag och organisationer ska 
vi stärka vårt varumärke än mer.

Fokus på samhällsnytta
Johan Cahling, vice klubbdirektör i Bry-
näs IF, förklarar att grunden i varumärkets 
styrka är Brynäs framgångsrika historia 
med 13 SM-guld, 500.000 sympatisörer 
och deras talangfabrik. Idag arbetar klub-
ben för att Brynäs IF ska vara ett starkt och 
relevant varumärke även i framtiden.

– Då krävs be-
tydligt mer än 
framgång på isen, 
även om framgång-
ar på isen är kärnan 
och själva katalysa-
torn i utveckling-
en. Det gäller att 
utvecklas med rå-
dande megatrender 
som digitalisering, 
hållbarhet, jäm-
ställdhet och mångfald. Allt vi gör ska peka 
mot klubbens nya vision ”tillsammans ska-
par vi vinnare på och vid sidan av isen.”

– Sedan 2014 är det vår strategi från 
exponering till samhällsnytta och socia-
la samhällsverksamhet, En bra start – för 
alla barn och unga som vi gör med UNI-
CEF och våra största partners, samt den 
reklamfria matchdräkten, som har bidragit 
mest till utvecklingen av varumärket. Och 
så årets säsong, såklart.

 Varumärkesförflyttningen från expo-
nering till samhällsnytta innebär att klub-
ben numera kan attrahera företag på en för 
dem ny högre ekonomisk nivå, att dessa 
samarbeten är mer aktiva än tidigare och 
att de genererar en större nytta för Brynäs, 
företagen och samhället. Han ser även den 
pågående utvidgningen och internationali-
seringen av svensk hockey som en möjlig-
het att förstärka varumärket.

– Det är därför vi går all in för SHL, 
SDHL och CHL. Vi ska öka vår fanbase i 
Sverige och Europa och förstärka vår egen 
interaktion med dessa. Det ger varumärket 
ökad styrka. Hur vi utvecklar vår tjej- och 
damverksamhet samt inkluderar mångfald 
kommer också vara helt avgörande för ut-
vecklingen av varumärket. 

text: pIerre eklund

cina wikeborg.

christian lechtaler.

Mats tågmark..

håkan Billing.

johan cahling.

christer plars.
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tt antal uppmärksammade situa-
tioner i den internationella fot-
bollen har medfört att det skriks 
efter videogranskning även på 
våra breddgrader.

Släpp den tanken. Min uppmaning är en-
kel: Domaren dömer!

Det är bara att titta på ishockeyn och dess 
upphöjda ”situationsrum” för att börja tviv-
la. Hockeydomarna i SHL har tagit vana av 
att ”ringa på målen” som det så vackert he-
ter.

Visst. En ren målkamera som förkunnar 
om pucken eller bollen varit över mållinjen 
är inte fel. Men när videobedömningarna 
fokuserar på vad som ägt rum i gränslan-
det till målgården uppstår en gråzon i be-
dömningsmallen som undergräver domar-
nas auktoritet.

När det hela tiden finns en storebror som 
ser dig är det lättare att avstå från att ta svå-
ra beslut.

Luleås ledare Petter Lasu Nilsson fick 
ett uppmärksammat utbrott på företeelsen 
i vintras. Han hade rätt i sak, men trampa-
de över gränsen med något illa valt invektiv. 
Synd att det överhettade övertrampet kom 
att övertrumfa debatten.

Hela världen såg att Frank Lampards 
ribbskott förbi Manuel Neuer mot Tyskland 
i VM 2010 studsade ner närmare en halvme-
ter bakom mållinjen. Utom domarteamet.

Men fotbollen är av hävd mer konservativ 
än ishockeyn. Medan målkameran debute-
rade i elitseriens slutspurt 1998 dröjde det 
15 år innan de till exempel fick plats i Pre-
mier League.

Ligorna i Tyskland, Italien och Frankrike 
följde efter 2015. Men i Sverige anses ännu 
kostnaden för installation av kameror vara 
för hög.

uno grönkVist,  

journalIst  

och författare
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Domaren dömer
nikLAs birgetz 

vd, sponsrInGs & 

eventförenInGen

Dags att lämna  
över stafettpinnen …

Ji

Formel E innebär
miljövänlig racing

re Kronor blev världsmästa-
re i ishockey trots att man inte 
kunde ställa upp med bästa la-
get. Sanningen är att det kunde 
ingen annan heller (spela med 

bästa laget, alltså). Hockey-VM har varit ett 
sorgligt skämt i snart 30 år, sedan den ryska 
superfemman släpptes iväg till NHL 1989. 
Det är överhuvudtaget så att den europe-
iska landslagsverksamheten för länge sedan 
har förlorat sin trovärdighet. Försörjnings-
turneringarna under säsongen är ett utdra-
get lidande. De landslag som drabbar sam-
man, späckade med idel nya ansikten, har 
inte mycket gemensamt med de lag som på 
vårkanten åker till VM. Tre Kronor är inte 
längre ett lag. Det består av ett tjugotal trö-
jor som ska fyllas så att de tillfälliga inneha-
varna i bästa fall kan nyttja uttagningen till 
att stärka sitt eget varumärke för att i nästa 
steg ta sig över till Nordamerika.

 Däröver finns problemets kärna: Natio-
nal Hockey League. Men NHL är bara ett 
problem om organisationen betraktas från 
Europa. Med nordamerikanska ögon kan 
man bara konstatera att NHL vaktar sina 
intressen och gör det bra.

 Ligans högste chef (commissioner) Gary 
Bettman är en 65-årig advokat som suttit 
på sin post sedan 1993 och under den tiden 
genomgående satt hårt mot hårt när organi-

Av Gunnar Persson  
juni 2017UTBLICK

sationens intressen hotats. Det har resulte-
rat i tre arbetsmarknadskonflikter – hösten 
1994, hela 2004/05 och hösten 2012 – där 
den mittersta ledde fram till regeländringar 
(för att få bort buset) och introduktionen 
av ett lönetak. Det sistnämnda har funnits 
på plats i över tio år och går ut på att varje 
lag i ligan har en sinsemellan likvärdig pott 
att fördela på sina spelare. Det här gör att 
NHL fungerar och att dess trofé Stanley 
Cup har högre status än någonsin.

 Men samtidigt har alltså inte VM läng-
re någon status alls. World Cup of Hockey 
återuppväcktes i höstas men fick en smäll i 
och med introduktionen av ett europeiskt 
kombinerat lag och ett nordamerikanskt 
U23-lag. Sportsligt rätt (utifrån NHL:s 
ståndpunkt) men tämligen ointressant för 
européer, som gärna vill vifta med nations-
flaggor.

 Det riktigt illavarslande är att Gary Bett-
man har god lust att stoppa sina spelares 
deltagande i Olympiska spel. För det utmå-
las han häröver med jämna mellanrum som 
en inkarnation av Belzebub. Men i realite-
ten handlar det om NHL:s ovilja att (som 
hittills) stå för NHL-spelarnas flygresor till 
och från OS.

 Det ser inte bra ut för Europa. Om NHL 
blockerar OS är det kört för våra stolta eu-
ropeiska landslag.

e
Den moderna fotbollens största regelmäs-

siga problem är offsidebedömningen. I den 
rasande fart som spelet färdas i har det snart 
blivit lika svårt att tajma passningsläggarens 
tillslag på passningen i relation till motta-
garens förflyttning och mottagning som i 
bandy.

Att behöva stoppa spelet och titta på en 
videgranskning för att utröna om det var off-
side skulle framtvinga stopptider på 20–25 
minuter. Det skulle rimma sällsynt illa med 
ambitionen att spelet ska flyta så friktions-
fritt som möjligt.

Att i efterhand straffa spelare som fång-
ats på film delandes ut armbågar eller an-
dra tjuvnyp som inte uppmärksammats av 
domarna är en företeelse som inte inkräktar 
på själva spelet.

Att däremot i efterhand skärskåda film-
ningar tror jag inte på. Detta otyg måste do-
maren bedöma under matchens gång.

Den brittiske rättskiparen Ken Aston, som 
var med och införde gula och röda kort i FI-
FA-familjen, lär till exempel bara ha blåst 
straff för fällningar sedan han gått fram och 
inspekterat om anfallaren haft gräsfläckar på 
knäna sedan denne rest sig.

Domaren dömer!

ag har nu varit aktiv i Spons-
rings & Eventföreningen i nio 
år, först fyra år som styrelsele-
damot och sedan fem år som 
vd. Det har varit en magisk 

resa i den mesta spännande av alla bran-
scher. Under de år jag varit aktiv har en-
bart sponsringsbranschen växt med över  
2 miljarder kronor, en ökning med hela  
40 %. Det är också helt fantastiskt att 
sponsringen sprängde 7-miljardersvallen 
förra året (mycket mer än både TV-re-
klam och dagpress). Även eventmarkna-
den har ökat kraftfullt under åren och idag 
når den i stort sett upp till samma nivå, 
6,8 miljarder. Det visar tydligt att intresse 
(sponsring)- och upplevelse (event) base-
radkommunikation fungerar. Men vem är 
egentligen förvånad, när vi vet att vi drivs 
av våra passioner och våra intressen om det 
så än är musik, teater, konst, idrott i alla 
dess former eller socialt ansvarstagande.

 Jag tycker att mycket hänt under bara de 
senaste fem åren. Förutom att jag som vd 
hunnit arrangera 250 seminarier, utbild-
ningar och aktiviteter, skrivit 50 krönikor 
och förhoppningsvis bidragit med myck-
et annat för att hjälpa till med att bygga 
branschen, så har några tydliga trender vi-
sat sig. Branschglidningen är en och som 
ett tydligt exempel tävlar nu de traditio-
nella reklambyråerna i ”vår” tävling Gyl-
lene Hjulet och gör det framgångsrikt. En 
annan tydlig trend är att social sponsring 
tagit en helt ny position och fördubblats i 
omsättning. En tredje är ökad kreativitet 
vid den så viktiga aktiveringen av ett spon-
sorskap och vi ser nu det ena briljanta ex-
emplet efter det andra och här har givetvis 
digitaliseringen och sociala medier varit 

högst betydelsefullt.
 Jag tror på intresse- och upplevelsebase-

rad kommunikation och jag brinner för vår 
bransch, men nu är det dags att lämna över 
stafettpinnen till nya krafter för att driva 
vidare vår grymma branschförening. För 
mig blev tajmingen helt rätt, dels för att jag 
utlovade 3-5 år när jag började och dels då 
jag kunde sluta på topp med att fira Gylle-
ne Hjulets 20-årsjubileum. Årets tema var. 
Låt oss fira det förflutna genom att blicka 
framåt – och nu är det min tur att blicka 
framåt och se vad som står på tur de kom-
mande 20 åren!

 Jag vill till sist rikta ett stort tack till hela 
branschen. Jag må vara en liten liten pus-
selbit, men det är tillsammans vi alla kan 
skapa storheten och de framgångar vi sett 
och kommer att få se! I can’t wait! Jag vill 
också tacka Sport & Affärer för fem fram-
gångsrika år av samarbete. Det har minst 
sagt blivit några krönikor genom åren, fan-
tastiskt intressanta och spännande jurymö-
ten då vi utsett vinnarna i Sport & Affärers 
årssummering och en stor glädje och inspi-
ration att få ha deltagit och bidragit med 
branschens siffror och trender samt lett 
Sponsringssoffan på Professionell Idrott! 
Vi ses väl den 2 oktober i Jönköping?

 
På återseende :-)

ntresset för Formel 1 är stort i Sve-
rige, i vart fall i motorkretsar. Till en 
del beror det säkert på förväntningar 
att Marcus Ericsson äntligen ska få ett 
genombrott i den högsta racingdivi-

sionen.
 Däremot är det förmodligen få som 

känner till Formel E. Inte förvånande i så 
fall, för den första tävlingssäsongen kör-
des för bara två år sedan.  Formel E är det 
miljövänliga alternativet till F1 och är en-
dast öppen för eldrivna racerbilar. Serien 
är sanktionerad av motorsportens högsta 
organ FIA.

 I Formel 1 spelar fordonen kanske stör-
re roll än förarna. I Formel E däremot är 
förutsättningarna mer likartade. Elmoto-
rerna är tillverkade av McLaren, batte-
rierna av Williams F1-stall och däcken av 
Michelin. Endast en däcktyp är tillåten, 
nämligen allvädersdäck.

 Den racing som vi brukar se på TV 
sträcker sig över tre dagar. I Formel E av-
verkas allt på en enda dag – träning, kvali-
ficering och final. Stående start gäller och 
ett obligatoriskt depåstopp ingår, då förar-
na byter till fulladdade bilar för att kunna 
köra hela distansen.

 FIA Formula E Championship, som är 
det officiella namnet, kan lite vitsigt påstås 
vara skapad för miljömedvetna förare med 
bensin i blodet istället för i tanken. Påver-
kan på miljön är försumbar. Alla bilarna 
drivs med elektricitet. Motorljudet uppgår 

till 80 decibel jämför med 130 för F1-bi-
larna.

 En annan skillnad är att Formel 1 körs 
på specialanlagda banor där ursprunglig 
miljö har skövlats. E1-tävlingarna däre-
mot äger rum på avstängda stadsgator. Sju 
tävlingar körs den här säsongen. New York 
och Montreal återstår med tävlingar i juli. 
Bland förarna märks Nico Prost, son till le-
gendariske F1-mästaren Alain Prost, och 
Felix Rosenqvist, som har kört hem flera 
segrar och drömmer om att en tävling så 
småningom ska förläggas till Stockholm.

 Pengamässigt är skillnaden enorm mel-
lan Formel 1 och E. Sponsorerna fullkom-
ligt dränker F1-cirkusen i pengar, medan 
den miljövänliga varianten väntar på att bli 
allmänt accepterad.

 Den som eventuellt tycker att Formel 
E bara är en blek kopia av F1 bör veta att 
toppfarten är 225 km/tim och acceleratio-
nen från 0 till 100 går på tre sekunder. Så 
nog går det undan på stadsgatorna!

t
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Professionell Idrott 
– idrott som motor för regional utveckling –

SVERIGES FRÄMSTA
IDROTTSKOMMUNER 2017

Sport & Affärer:

Preliminärt program Professionell idrott, Elmia Kongress- & Konserthus, Jönköping, 2/10.

 8.00 Kaffe, mingel, minimässa

 8.45 Invigning. Värdkommunen Jönköping hälsar alla välkomna och lämnar över till moderator Lennart Ekdal

  Idrottens främsta utmaningar. Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. 

  Senaste nytt från SOK. Hans Vestberg, ordförande Sveriges Olympiska Kommitté.

  Den hållbara staden. Idrottens plats i modern stadsplanering. Gabe Klein, f.d. trafik- och stadsplanerare i Chicago  
  och Washington D.C. www.gabeklein.com

  Uppföljande paneldiskussion Gabe Klein, Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Jönköpings   
  Universitet, Björn Eriksson och Åsa Friis, vd för Södra Munksjö AB som ansvarar för stadsplaneringen kring det nya  
  framväxande Jönköping söder om Munksjö. 

10.45 Bensträckare, mingel, minimässa

  Om våra Riksidrottsuniversitet. Vikten av samverkan mellan akademin, idrottsrörelsen och det omgivande   
  samhället. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

  Sveriges främsta idrottskommuner 2017.   
  Peter Rohmée presenterar Årets främsta idrottskommun, 
  Årets evenemangskommun, Årets breddidrottskommun 
  samt Årets elitidrottskommun. Därefter intervju av pristagarna.

12.00 Lunch, mingel och minimässa

  Idrottskommunen Jönköping:  

  Den naturliga arenan – en alternativ strategi. Carl Gustaf Tollén evenemangsansvarig på Destination Jönköping  
  för ett samtal med inbjudna gäster om de förutsättningar kommunen har för att arrangera event och hur man skapar  
  reseanledningar genom dessa.

  Idrottsevenemang – den nya arenan för företagsetableringar. Sven Rydell, Näringslivschef på Jönköpings  
  kommun om arbetet med använda sig av evenemang för att attrahera talanger och företagsetableringar. 

  Digitaliseringen skapar nya mötesplatser. Upplevelser ska både underhålla och lära besökaren något. Lotta  
  Frenssen, VD Elmia delar med sig av sina tankar kring hur en mässarrangör kan se på idrottsevent som en mötesplats  
  för tävling, mässa, testytor och möjlighet till utbildning.

  Idrotten behöver e-sporten. – Varför PSG, Philadelpha 76ers och FC Kobenhavn skaffar egna e-sportlag,  
  Tomas Lyckedal, Chief Brand Officer, Dreamhack AB. 

  Framtidens turism. Var hamnar sportturism och evenemang på den framtida turistkartan? Britt Bohlin, utredare med  
  regeringsuppdrag.

14.30 Kaffe, mingel, minimässa

  Sponsorsoffan del 1). Klubben och kommunen. Om samverkan, utveckling och kommunal sponsring, Frida Trollmyr,  
  kommunalråd, Malmö Stad, Daniel Kindberg, ordförande, Östersunds FK och Ann-Sofie Andersson, kommunalråd  
  Östersunds kommun samt Christer Plars, vd Leksands IF, och Ulrika Liljeberg, kommunalråd,  Leksands kommun. 

  Sponsorsoffan del 2). Jämställd sponsring. Linda Wijkström, EFD, Caroline Jönsson, Fairpay, Charlotta Nordenberg,  
  ordförande KIF Örebro, Joel Grauman, hållbarhetschef, Länsförsäkringar Uppsala samt Gunnar Håkansson, general- 
  sekreterare Svenska Golfförbundet om arbetet med jämställdhetsstrategier. Moderator Niklas Birgetz.

  Simningens samhällsroll. Svensk simsport från allmänhet till elit Ulla Gustavsson, ordförande Svenska Simförbundet,  
  David Lega (fd elitsimmare och politiker). Simhallen – en viktig investering: Hans Stergel, ordförande för nämnden idrott  
  och friluftsliv, Västerås stad och Johan Storåkers, kommunalråd Sundbybergs stad samt Camilla Andersson, Eskilstuna  
  kommunfastigheter AB, diskuterar med Bo Hultén anläggningsexpert.  

17.00  Avrundning. Frivillig happening.

Välkommen till ett heldagsseminarium om hur du med idrottens 
hjälp kan stärka utvecklingen av din kommun och region. 
Spontanidrott, breddidrott, elitidrott och idrottsevenemang är då 
viktiga verktyg.

Seminariet ger dig en helhetsbild där vi kopplar samman idrott, 
näringsliv och samhälle för bästa slutresultat. Vi vill med seminariet 
öka kvalitén på de beslutsunderlag som ligger till grund för 
kommunernas satsningar i anläggnings- och arenafrågor. Vi ställer 
oss frågan var idrotten hamnar i kommunernas stadsplanering. 

Seminariet är gjort för dig som arbetar med att utveckla spontan- 

bredd och elitidrotten i din kommun och för dig som arbetar med 
att vinna hem större idrottsevenemang. Vi diskuterar frågor som 
hållbarhet, jämställdhet och mångfald inom idrotten och vi 
debatterar kommunal sponsring. Vi ser framför oss deltagare från 
kommuner, regioner, idrottsföreningar och förbund samt sponsor- 
och eventföretag. Förmiddagen avslutas med en presentation av 
Sveriges främsta idrottskommuner 2017 med motiveringar och 
påföljande prisutdelning. Välkommen till årets viktigaste 
seminariedag!
Arrangörer: Sport & Affärer och Destination Jönköping.

Seminarium:  PROFESSIONELL IDROTT  Plats: Elmia Kongress- & Konserthus, Jönköping. Tid: 2 oktober 2017

Arrangörer: Sport & Affärer i samverkan med Destination Jönköping. 

Pris: Ordinarie 3.450:- exkl. moms. SEFS medlemmar: 2.950:- exkl moms. Idrottsföreningar/förbund: 1.950:- exkl. 
moms. Studenter: 295:- exkl. moms. 
Lunch och kaffe ingår samt minimässa på plats. Utställarplats minimässan: 5.000:- exkl. moms.

Lennart Ekdal

Björn Eriksson

Niklas Birgetz

Sven Rydell

Ulla Gustavsson Gunnar Håkansson

Daniel Kindberg

Johan Storåkers Bo Hultén

Caroline Jönsson

Peter Rohmée

Gabe Klein

Carl Gustaf Tollén

Charlotta Nordenberg

Linda Wijkström

Hans Vestberg

Britt Bohlin

Frida Trollmyr

David Lega Hans Stergel

Ann-Sofie Andersson

Information och bokning på: www.professionellidrott.se

Helene Hellmark 
Knutsson

Tomas Lyckedal

Lotta Frenssen

Christer Plars

Ulrika Liljeberg
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UPPLEV 
EM-FESTEN 
I GÖTEBORG
LONGINES FEI EM I RIDSPORT 21–27 AUGUSTI
Var med och upplev det största ridsportsevenemang som arrangerats i Sverige på 
decennier. Boka vårt exklusiva hospitalitypaket för bästa platserna till hoppningen 
och dressyren på Ullevi.

Läs mer och köp dina biljetter på gothenburg2017.com


