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Upp ur TV-soffan – Nu söker vi!

utins självhävdelsebehov kan ge Sverige ett Vinter OS.
Att lägga in över 350 miljarder i budgeten för ett OS i
semesterorten vid Svarta Havet där både han själv, Jeltsin och Stalin byggt sina datjor – ja det är galenskap
signerat mannen i öst med svart bälte. Det är knappast
en väg IOK kan fortsätta välja om den olympiska rörelsen ska ha kvar sin trovärdighet. Galet är det också när vår idrottsminister påstår att ett Vinter-OS blivit för stort för Sverige. Vi kan
nämligen genomföra ett Vinter Os till en helt annan budget än den
som råder för fantasmen i Ryssland. Vi har lärt oss att rätta mun efter matsäck och ändå år efter år producerat VM och OS guld i vinterdisciplinerna. Detta är ingen slump. Vi har vintersport i generna.
Vi ligger sjua i medaljligan för samtliga Vinter OS och alla länder
över och under oss i Top 10 listan har stått som värd för ett Vinter
OS utom Finland.Vi har en enastående kompetens av att arrangera vintersportsevenemang. Vasaloppet, Alpina-VM, Ishockey-VM,
Skid-VM, Skidskytte-VM och Curling-VM är bara några exempel.
Sverige är en vintersportnation. Men vi har ändå aldrig arrangerat
ett vinter-OS. Sex ansökningar har inte räckt. Närmast var vi 1994
med Östersund/Åres ansökan då Norge slog oss på målrakan med
Lillehammer.
Nu vill Norge återigen genom Oslo söka vinter-OS 2022. En folkomröstning i samband med Stortingsvalet visade att majoriteten av
Oslos invånare är för ett OS. Samtidigt vill Oslo kommun ha statliga
garantier på cirka 37 miljarder kronor för att gå vidare. Oslo är beroende av att de alpina grenarna körs i Lillehammer.
Den svenska modellen är att Stockholm med hjälp av Åre söker OS.
De alpina fartgrenarna, störtlopp och super-G, körs i Åre, alla övriga i Stockholm. Annars håller inte ansökan. Tankar finns på att göra
tex. Hammarbybacken eller Flottsbrobacken i Huddinge högre,
brantare och längre. Då kan bland anat skicross och slalom gå där.
Tekniken gör att skidspår kan garanteras upp till plus tio grader.
Det finns planerade bostadsprojekt som bland annat studentbostäder som skulle kunna fungera som OS-by och därefter som bostäder
efter OS i ett Stockholm med bostadsbrist
Nyckelfrågan
Nyckelfrågan blir nu att ena folket och att påvisa att OS är ett samhällsekonomiskt hållbart projekt där pengar inte tas från andra områden. Stockholm har infrastrukturen och arenorna. I Sotji har allt
byggts från grunden: flygplats, järnvägar, motorvägar, anläggningar.
Galenskapen i Ryssland är ett av Stockholms starkaste argument för
att ta hem spelen. Precis samma argument för övrigt som Oslokampanjen nu använder sig av.

INNEHÅLL NR 3, 2013

Den av idrotten utsedde utredaren Jöran Hägglund beräknar budgeten till 9,8 miljarder och att det kommer att krävas ytterligare investeringar på ca 2,5 miljarder kronor. Budgeten för själva ansökningsprocessen är ungefär 250 miljoner kronor.
Utredningen lyfter även fram krav på förbättrad infrastruktur till
och från Åre och matarkapacitet av flyg mellan arrangörsstäderna.
Öppnings- samt avslutningsceremonin ska äga rum i Tele2 Arena.
Förslaget är sedan att den olympiska elden ska placeras på toppen
av Hammarbybacken.
Enligt utredningen krävs fem investeringar: bob- och rodelbana,
förbättrad fallhöjd för slalom och hoppbackar, arena för skridsko
samt skidstadion inklusive skjutvall.
Mediecentret är tänkt att lokaliseras till Älvsjömässan.
En avsiktsförklaring om en OS-ansökan måste vara inlämnad den
14 november till Internationella olympiska kommittén (IOK).
Den 14 mars 2014 ska sedan den formella ansökan från Sveriges
olympiska kommitté ske. 2015 utses vilken stad som får arrangera
vinter-OS 2022.
OS förstärker Sverigebilden
Sport & Affärer tycker att det är dags att duka upp till fest nu och
inte bara se på när andra har kul. Vi har en mångkulturell och aktiv
befolkning och den bästa symbolen för global gemenskap är en OS
fest. Vi värnar om miljön och exporterar vår kunskap i miljöteknik
runt hela världen. Den bästa symbolen för miljö är att vi fortfarande kan erbjuda kyla och snö på vintern och fyra årstider. Sverige har
också lärt sig att rätta mun efter matsäck vilket borgar för en bra
ekonomi. Ett välarrangerat OS kommer att stärka Sverigebilden och
lyfta fram de positiva värden Sverige står för.
Om alla miljoner som sitter klistrade framför Vinterstudion för att
njuta av vintersport på burk reser sig upp, gör sina röster hörda och
erbjuder sina ideella insatser, ja då ökar chanserna avsevärt. Många
inom näringslivet har redan börjat förstå vilka möjligheter ett hemma OS ger. Snart verkar
det bara vara regeringen
som inte ser möjligheterna. Men om folket är med
– ja då söker vi Vinter OS
till Stockholm 2022!
Trevlig läsning
Gustaf Berencreutz
Redaktör
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Vi hjälper stora och små företag med olika typer av transportlösningar.
Hur kan vi hjälpa dig?
0771-345 345

Det är ingen slump att Stockholm är Skandinaviens hetaste upplevelsestad. Här finns
arenorna, evenemangsplatserna, kommunikationerna, medierna, erfarenheten och kanske
framförallt: publiken.
Stockholm Event Network marknadsför Stockholm som evenemangsstad och underlättar
för evenemangsarrangörer. Kontakta oss – våra tjänster är kostnadsfria!
www.stockholmevent.se

FOTO: yanan li

Evenemangsstad
i världsklass
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porträttet

Viljan
övervinner allt

När han föddes var han förlamad i båda armarna och saknade muskler i benen.
Läkarna informerade föräldrarna om att han förmodligen aldrig ens skulle klara
av att sitta upp utan stöd. Men genom tidig träning, som från 12 års ålder
koncentrerades till simsporten, förändrade David Lega sin livssituation. Han inte
bara såg till att fungera i vardagen. Han blev världsbäst i sin sport och reste
sedan runt hela världen för att hålla föredrag om positivt tänkande innan han
blev politiker för Kristdemokraterna. Han är ett av idrottsvärldens starkaste
bevis för att viljan övervinner allt.
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de kategorierna har jag varit elitidrottare och företagare. I Sverige älskar
man att kategorisera. I mitt fall får de
det svårt.
Att du är idrottsfrälst betvivlar
ingen. Men är du även frälst i dess
ursprungliga bemärkelse med tanke
på val av parti?

– Jag brinner för barnoch ungdomsfrågor.
Som kommunalråd vill
jag göra Göteborg till
Sveriges bästa kommun
att växa upp i, säger
David Lega.

– Nej, jag är inte kristen men värdegrunden köper jag. Precis som jag
köper idrottens värdegrund. Allas lika
rätt. Det var för övrigt Alf Svensson
som förde in begreppet värdegrund
i politiken. Politik och religion är två
helt olika saker.
Satsar du på en riksdagsplats?

– Nej, jag trivs jättebra som kommunalråd i Göteborg. Jag är dessutom
gruppledare för KD Göteborg där jag
får vara med och bygga upp ett lag.
Det är något jag fått genom idrotten.
Jag trivs jättebra som lagkapten.
Vilka frågor är viktigast för dig? Är
handikappfrågor något du prioriterar?

Vad har idrotten gett dig?

– Den var nödvändig för att jag
skulle kunna klara mig själv. Jag kunde inte sitta upp vid sex månaders ålder. Jag gick tidigt på sjukgymnastik.
Men jag var inte sjuk. Jag behövde
friskvård. Jag var envis och började
idrottsträna från sex års ålder. När
jag var tolv började jag med simningen. Målet då var inte elitidrott utan
att ständigt förbättra mina förutsättningar i livet. Det visade sig att jag
hade talang och det övergick i elitsimning och tretton pass i veckan parallellt med mina juridikstudier. Då var
jag runt tjugo. Att det sedan skulle gå
så långt som till VM-titlar och världsrekord hade jag inte kunnat förutspå
men självklart var det en dröm.
Vilken roll har idrotten?

– Att främja lek, tävling och folkhälsa, att skapa förebilder som unga behöver men också att stå för showen
som elitidrotten erbjuder. Idrotten är
fostrande genom att vi utvecklas med
andra och lär oss att tänka demokratiskt. Vi växer tillsammans med tränaren, läraren, föräldrarna, arbetskollegerna eller lagkompisarna. Problemet
idag är att människors glöd hotas genom att för mycket makt koncentreras till staten och näringslivet samtidigt som det civila samhället trängs
undan. Det är där du finner idrotten,
det ideella och föreningslivet. Det är
där som människorna växer.
Är det viktigt för dig att vinna?

– Jag älskar att tävla men det är inte
lika viktigt att vinna eller vara bäst.
Jag kan förlora om jag bara vet med
mig att jag gjort bra ifrån mig. Jag tog
många VM- och EM-guld under karriären men min största framgång som
simmare var att lära mig att simma
med det handikapp jag har.
Tog du något paralympiskt guld?

– Nej. Jag gick upp en klass och fick
möta idrottare med mindre handikapp för att se hur bra jag kunde bli.
Där gjorde jag samma resa som Karolina Klüft som bytte tävlingsgren när
hon stod på topp som sjukampare.
Har synen på handikappidrott
förändrats något från den tid du
tävlade och fram till idag?

– Ja, enormt. Jag minns att när jag
frågade min rektor om jag fick ta ledigt för att tävla i VM några veckor
så svarade han att det skulle vara bra

för mig att få resa litet. Vi betecknades knappast som elitidrottare. Efter
mina framgångar fick jag en helt annan respekt. Idag sänds det ju dagligen direkt från paralympics. Idag har
vi ett motsatt situation – kraven har
blivit för stora. Jag tror inte att mer
än en procent av handikappidrottarna
kommer att lyckas nå ett paralympics.
Men det är ju inte heller syftet.
Har attityden förändrats även i det
övriga samhället?

– Ja, jag tycker att vi ofta ser exempel på hur attityden till funktionshinder förbättras, men det finns mer att
göra. Tillgängligheten kan bli mycket
bättre, och arbetslösheten bland funktionshindrade måste minska, men vi
är på rätt väg.
Vad kan man göra för de som till
exempel aldrig når ett paralympics?

– Jag skulle vilja skapa något som
liknar Pridefestivalen i USA fast för
funktionsnedsatta. Om hbtq-rörelsen
lyckades måste vi kunna skapa en engagerande festival som förenar, belyser och stärker.

Min
största
framgång
som
simmare
var att
lära mig
att simma
med det
handikapp
jag har
david lega

– Inte enbart. En bra politiker
ska inte bara ha ett perspektiv, utan
många. Jag är inte inkvoterad som
handikappad och vill inte sätta mig
på en stol. Näringslivsfrågor är viktiga likaväl som idrott och mångfald.
Jag brinner för barn- och ungdomsfrågor. Som kommunalråd vill jag göra
Göteborg till Sveriges bästa kommun
att växa upp i. Vi måste även vända
den ökade segregationen i samhället.
– I Göteborg sitter vi som opposition så förslagen måste vara så bra att
ingen kan tacka nej till dem.
Jobbar du något med idrottsfrågorna?

– Ja det ingår i uppdraget tillsammans med styrelseuppdrag för kommunstyrelsen, allmännyttan och
kommunal förvaltning. Jag är vice
ordförande i Idrotts- & Föreningsförvaltningen som fördelar de kommunala bidragen till klubbar, sköter
uthyrning av sporthallar och administrerar lotterifrågor.

Den här intervjun görs på gamla LV6
i Kviberg där Idrottsförvaltningen
i Göteborg samsas med regionala
idrottsförbund och föreningar. Här
finns det nu innanför den borglika
tegelbyggnaden förutom deras
kontor även nya sporthallar med
klätterväggar för Klätterförbundet,
en ny beachvolleybollhall och en
specialhall för funktionshindrade.
Hur ser du på området?

– Det ligger i linje med Idrottsvisionen i Göteborg. Här ska idrotten pulsera och inspirera. Fryshuset
har flyttat sin regionala verksamhet
hit. Änglagårdsskolan bygger en fotbollsskola med konferensanläggning.
Gräsplaner har anlagts. Här ligger
även Idrottsmuseet, myser David.
Hur ser du på Göteborg som idrottskommun?

– Jag tycker att vi är Sverigebäst på
evenemang. Vi har närheten, känslan
och professionalismen.
Hur ser du på kommunal sponsring?

– Jag har inget emot att det offentliga ger stöd till olika saker. Men man
måste behandla alla föreningar och bidragstagare likvärdigt. Ett extra stöd
till eliten får inte leda till att breddstödet minskar med samma belopp. Jag
skrev mer om detta i Sport & Affärer
i april, och det går att hitta på nätet.
Vad innebär år 2014 för dig?

– Det är OS-år med mängder avsändningstimmar från paralympics
som kommer att sändas av svt. Det är
också ett valår där Kristdemokraterna kommer att slåss för barn och ungas rätt att växa, få självförtroende, ha
möjligheter till fysisk aktivitet och en
karriär.
Vilka utmaningar har idrotten ett
valår?

– Idrotten måste fortsätta att jobba med värdegrunden. Det visar inte
minst debatterna kring 49/51, för tidig
utslagning etc …
text: Gustaf Berencreutz
Foto: Jesper Löfman

Styrelseuppdrag: Internationella
Paralympiska Kommittén (1994–2006),
Svenska Vetenskapsrådets Etikkommitté (2002–05),
Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges
Paralympiska Kommitté (2003–2009), Göteborgs
Handikappidrottsförbund, Svenska Idrottsakademin
(2005–) , Svenska Dagbladets Bragdguldsnämnd (2006–),
Riksidrottsstyrelsen (2009–13), Unicef Sverige (2011–)
och KD:s partistyrelse (2011–).

Har intresset för att sponsra handikappidrott ökat?

– Ja intresset att sponsra ökar nu när
det är fler som tittar.
Du sitter idag i partistyrelsen för
Kristdemokraterna. Hur kom du in i
politiken?

– Jag hade suttit med i olika styrelser inom idrotten. När jag lämnade idrottskarriären växte mitt intresse för politiken. Jag gick med i partiet
2009 och blev invald i partistyrelsen
2011. Idag är jag 2:e vice partiledare
och kommunalråd i Göteborg.

Uppväxt- och bostadsort: Göteborg.
Familj: Föräldrar och syskon.
Intressen: Idrott, resor, teknik och film.
Tjänar: Kommunalrådsarvode.
Äter gärna: Mexikansk mat.
Dricker gärna: En god whisky.

Varför just Kristdemokraterna?

– Därför att det är det enda partiet som talar om att varje människa är
unik. Jag tycker inte att man ska gruppera människor. Vi tittar för mycket på
generaliseringar och stöper alla i samma form.
– Det kan som exempel gälla hur vi
ser på grupperna funktionsnedsatta
eller invandrare.
– Ta mig själv som exempel: Min
pappa kom från Polen så jag är halvinvandrare med judisk bakgrund och
jag är funktionshindrad. Redan där
uppfyller jag tre utanförskap. Hade
jag varit homosexuell också så hade
jag uppfyllt alla diskrimineringsgrunder, var det någon som sade. Utöver
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Läser: Kommunala handlingar.
Kör: Rullstol.

DAVID LEGA
Ålder : 40
Utbildning: Studerat juridik och ekonomi vid Göteborgs
Universitet.
Sportslig karriär: Fd handikappidrottare i simsport.
Innehar 5 världsrekord och 11 svenska rekord. 3 VMguld och 2 EM-guld. Avslutade simkarriären år 2000.
Simtränare.
Civil karriär: Kommunalråd i Göteborg. 2:e vice ordf.
för Kristdemokraterna. Företagare genom bolagen David
Lega AB, LegaWear och Legatravel (bland annat kläder och
resor för funktionsnedsatta samt föreläsningar om positivt
tänkande).

Främsta förebilder: Många olika, men bland annat
Muhammad Ali som använde sitt så kallade kändisskap för
att förbättra för färgade i USA.
Favoritsport: Göra: Simma. Titta på: Fotboll.
Favoritklubb: IFK Göteborg.
Utmärkelser: Göteborgs Stads Förtjänsttecken 1997,
Sveriges Konungs Medalj 2001, Årets Talare 2004
(Svenska Eventakademin), Framtidens Ledare 2005
(Juniorhandelskammaren), The Outstanding Young Person
of the World 2005 (JCI), Årets Kommunikatör 2006 och
Årets Affärsnätverkare 2009 (BNI).
Drömevenemang: Ett riktigt stort inomhusmästerskap till
vår nya multiarena om några år.
Motto: Alla kan bli bra på något, problemet är att lista ut
på vad.
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Sport &Affärer:
SVERIGES FRÄMSTA

IDROTTSKOMMUNER 2013

Sveriges främsta idro

2013 års lista över Sveriges främsta idrottskommuner består av fyra listor. En huvudlista med de 30 starkaste idrottskommunerna i Sverige analyserade utifrån ett
femtontal kriterier. Dessutom av tre dellistor som visar Sveriges starkaste idrottskommuner utifrån tre specifika kriterier: breddstöd till ungdomsidrott; elitframgångar
samt framgångar med att värva och genomföra större nationella och internationella
idrottsevent.
Huvudlistan toppas i år av Växjö utifrån sina styrkor inom elitidrott, arenatillgångar,
förutsättningar för ungdomsidrott samt nationell och internationell idrottsforskning.
Stockholm är liksom förra året tvåa och Göteborg trea. Båda mycket starka elitidrottsoch eventkommuner. Stockholm har dock problem med tillgången av idrottsplatser
och lokaler för ungdomsidrotten medan Göteborgs problem handlar om brist på
investeringar i relativt omoderna arenor.
1. Växjö

3. Göteborg

Utifrån sin folkmängd
på 85 000 invånare utses Växjö till 2013 års
främsta idrottskommun.
Växjös styrka är kombinationen av en mycket stark elitverksamhet, bra stöd till ungdomsidrotten samt moderna arenor.
Elitverksamheten drivs främst
inom ishockey, fotboll, innebandy och friidrott. Arenautvecklingen har skapats
tillsammans med näringslivet. Växjö har ett av SveDiplom
riges bredaste arenaSveriges frä
områden – Arenastaden
idrottskom msta
mun 2013
– med moderna anläggningar för bl.a. inneVÄXJÖ
bandy, fotboll, issporter
och friidrott. Linnéuniversitetet utgör en viktig samarbetspartner
både som studieort
för elitidrottspersoner
och för den internationella idrottsrelaterade forskning som bedrivs där. Ett sådant
exempel är High Performance Center (HPC) – ett
utvecklingscentrum för nationell och internationell
idrott, med resurser från SOK, universitetet och
näringslivet. Satsningen på elitidrott är en del av
Växjös övergripande utvecklingsmål om en ”attraktiv mötesplats, världsledande miljöarbete, kreativt näringsliv och stolta invånare”. Växjö utvecklar just nu en tydligare eventstrategi som verktyg
för sin vision. Utvärdering av eventens samhällseffekter görs inom det regionala konceptet ”More
Than Sport”. Kommunen har ett starkt företagsklimat, låga ohälsotal och utgör en attraktiv boendeort, särskilt för unga personer. Tvåa på elitlistan.
”För sin ambi
idrottsverksamtion att kombinera
i Arenastad het, stor bredd på en mycket stark elit
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2. Stockholm
I relation till sin folkmängd är Stockholm
Sveriges starkaste kommun för nationella och internationella idrotteevent. Den
eventbredd som Stockholm visar upp främst genom sina årligen återkommande idrottsevent – slår inte ens Göteborg. Stockholm ger ett
relativt bra ekonomiskt stöd
till ungdomsidrotten men
Diplom
har ett tydligt problem med
främsta
att skapa tillräckligt många
Sveriges mun 2013
m
gsko
eveneman
träningslokaler. DessutOLM om är kommunen inte särSTOCKH
skilt framgångsrik med att
skapa spontanidrottsplatser, både inom befintliga
och nya bostadsområden. Stockholm har en
bred elitverksamhet men
marknadsför denna dåligt. Har en mycket tydlig vision för
idrottsevenemang och andra möten: ”att utgöra
norra Europas mest populära destinationsort”.
Arenamässigt är Stockholm i Europatopp och just
nu klart starkare än Göteborg. Stora turistekonomiska effekter (TTO) kommer att tillföras från besökarna till Friends Arena i Solna och från den nya
Tele2-arenan. Detta i tillägg till de evenemang som
idag genomförs i Ericsson Globe, som fortfarande
utgör Sveriges starkaste internationella varumärke för idrottsevenemang. Stockholm har Sveriges
bredaste universitetsutbildningar. Bra företagsklimat, låga ohälsotal och utgör en attraktiv boendeort, särskilt för unga. Dessutom en mycket stark
befolkningstillväxt. Etta på evenemangslistan.
a
m till norr topp
Stockhol
utom
att utveckla onsort och dess
kholm
nati
ambition
”För sin
lära desti
ang. I Stoc och
mest popu er idrottsevenem
Europas
nationella
pa vad gäll
starkaste arenautbud som
tre i Euro årligen Sveriges
i ett
kter
ng
s
intä
ema
stora
genomför la idrottseven
m.”
a skapar
onel
ass. Dett nering av Stockhol
internati
ta Europakl
expo
är av högs ringen och stark
till besöksnä
ée

Peter Rohm

creutz

Gustaf Beren

Alltid topp tre på listan. Avancerar inte
pga. den långbänk som Göteborg sitter i
vad gäller modernisering/ersättning av
Scandinavium och andra arenor. Tappar
under tiden större event och internationellt förtroende. Har fortfarande norra Europas starkaste värvnings- och genomförandeorganisation av
större internationella idrottsevent. Tydlig eventstrategi och Sverigebäst på utvärderingar av eventens samhällseffekter. Bra breddstöd till ungdomsidrotten. Bra elitidrottskommun i många sporter.
Nästan lika starkt eventprogram som Stockholm.
Stärks ytterligare genom att Göteborg är en del av
Volvo Ocean Race både för 2015 och 2018. Europabäst vad gäller större internationella ungdomsturneringar i fotboll, handboll och basket. Mycket bra
och bred utbildningsort. Göteborg har låga ohälsotal. Tvåa på evenemangslistan.

4. Karlstad
Tar i år flera steg upp på listan mest beroende på en tydligare eventstrategi, tydligare genomförandeorganisation genom
Great Event of Karlstad, bra stöd till ungdomsidrotten (både noll-taxa och höga kommunala aktivitetsbidrag) och en bra elitverksamhet.
Det ekonomiska breddstödet är över genomsnittet
och elitidrotten används som ett viktigt verktyg för
destinationsmarknadsföringen. Den övergripande
visionen är tydlig: ”att utgöra den fjärde största
evenemangsstaden i Sverige”. För att nå visionen
har kommunen satt upp tydliga och mätbara mål
för ökningen av den turistekonomiska omsättningen och för sysselsättningen inom besöksnäringen.
Under 2012 och 2013 genomfördes 16 SM-tävlingar, 15 idrottscuper samt O-ringen. Detta i tillägg till
Rally Sweden, Färjestad Hockey och Karlstad GP i
friidrott. Karlstad har bra utbildningsmöjligheter,
mycket bra friluftsanläggningar samt mycket låga
ohälsotal.

5. Linköping
Har en bra och bred elitverksamhet,
främst i ishockey, fotboll och innebandy.
Dock svag marknadsföring av elitidrotten
men i övrigt ett bra elitstöd. Breddstödet
till ungdomsidrotten under genomsnittet men har i
ett idrottspolitiskt program en tydlig inriktning att
stärka breddidrotten, med särskilt fokus på damidrott. Spelort för dam-EM i fotboll 2013. Har under
åren utvecklat en bra eventstrategi med goda genomföranderesurser. Stärker detta genom att kommunen, idrotten och näringslivet (Topp 100-klubben) tillsammans verkar för fler större event till
Linköping. Målet är att bli Sveriges bästa idrottskommun 2015. Mycket goda utbildningsmöjligheter
med världsledande idrottsforskning. Linköping har
ett bra företagsklimat, mycket låga ohälsotal och
bra friluftsanläggningar för motion.

6. Uppsala
Genomsnittligt breddstöd. Bra elitstöd
och en tydlig användning av elitidrotten
som verktyg för destinationsmarknadsföring. Arbetar med tre koncept; ”Världsklass Uppsala” (utveckla de bästa eventen), ”Tävlingsstaden Uppsala” (stärka Uppsalas varumärke
genom idrotten) och ”Elitidrottsstaden”. Det senare är ett direkt samarbete med de tio största
elitklubbarna som marknadsför Uppsala i deras
respektive högsta tävlingsserier. Uppsala har en
bra eventstrategi som fokuserar på idrottsevent
på nordisk och nationell nivå. Bra anläggningar för
bredd och elit. Bygger nu en inomhus multiarena
(klar 2017) – Uppsala Arena – med ambitionen att
skapa en turistekonomisk omsättningsökning med
300 mkr samt nya anläggningar för innebandy och

Karlstad klättrar från femtonde till fjärdeplats -främst utifrån en klart starkare position och ambition vad gäller genomförande av idrottsevenemang - medan Solna
tappar från tredje till nionde plats av samma skäl som Stockholm, dvs. viss brist på
idrottsanläggningar för ungdomsidrotten. Nya på listan är Luleå och Norrköping. Av
”en-events-kommunerna” vinner Mora ganska lätt före Vellinge och Båstad.
Breddidrottslistan toppas av Borås följt av Halmstad och Helsingborg. Elitlistan har
Södertälje som segrare med Växjö som tvåa och Solna som trea. Denna lista tar stor
hänsyn till befolkningsmängden. Evenemangslistan toppas av de två giganterna i
Sverige på större nationella och främst internationella idrottsevent, Stockholm och
Göteborg. På tredje plats kommer Mora med sin fantastiska utveckling av Vasaloppet
till ett året-runt-event för 80 000 årliga deltagare.
Text och analys peter rohmée

friidrott. Mycket starka utbildningsmöjligheter.
Stark boendeort för unga, bra ohälsotal och bra friluftsanläggningar.

7. Malmö
Tidigare alltid topp fem på listan. Bra
breddidrottsstöd. Bra anläggningar för
ungdomsidrott och i bostadområden inbyggda spontanidrottsplatser. Arbetar
för att öka den fysiska aktiviteten i skolan. Stark
elitidrottskommun främst i fotboll, ishockey och
handboll. Har en bra eventstrategi, stödjande politiker och duktiga tjänstemän, men har också
en otydlig värvningsorganisation. Bra samarbete med Event in Skåne: Region Skånes organisation för värvning och genomförande av idrottsevent. Samarbetet Sverigebäst. Europas ledande
ort för fälttävlan i citymiljö. Arrangerar senare i
år världsmästerskapen i juniorhockey, med starkt
medieintresse i Nordamerika. SM-finaler i handboll
och innebandy. Malmö Open en förebild inom handikappidrotten. Förutom detta inte särskilt många
större idrottsevent – förutom Malmö FF och Malmö
Redhawks – inbokade i Malmö Arena och Swedbank
Stadion. Bra utbildningsmöjligheter. Ökad konkurrens från Köpenhamn då deras multiarena står klar
2015. Malmö har låga ohälsotal beroende på en ung
befolkning.

8. Halmstad
Mycket bra breddstöd till ungdomsidrotten. Bra tillgång på
arenor, både för ungdoms- och
elitidrott. Använder elitklubbarna och större
idrottsevent för att kontinuerligt stärka Halmstads
varumärke. Har idag en bra eventstrategi med fastställda mål för hur stor den turistekonomiska omsättningen (TTO) bör vara utifrån investerade skattekronor i event. Satsar på ”SM-veckankonceptet”
för att attrahera medieexponering och TTO. Senaste mätningen från SM-veckan 2013 visar på 7 000
deltagare och 2 000 medföljare, totalt 59 000 besök och en specifik TTO på 62 mkr. Detta förutom
en stark nationell TV-exponering. Sverigebäst på
lägerverksamhet inom fotboll. Satsar också på
gymnastik- och fotbollsevent. Inga större internationella event. Bra utbildningsalternativ och delvis
också idrottsforskning. Attraktiv boendeort och
låga ohälsotal. Tvåa på breddlistan.

9. Solna
Förra årets vinnare. Relativt bra breddidrottsstöd. Liksom Stockholm har Solna
problem med tillräckligt antal inom- och
utomhuslokaler för ungdomsidrott. Samma
vad gäller spontanidrottsplatser. Det pågår dock
en utbyggnad och renovering av anläggningar och
spontanidrottsplatser som senare kommer att ge
en positiv effekt. Stark elitidrottskommun, främst
inom fotboll och basket. Stark exponering genom
Friends Arena, men större delen av den turistekonomiska omsättningen till besöksnäringen går till
Stockholm. Solnas eventstrategi har inte blivit
tydligare – inte heller de resurser som skall värva
och genomföra event som inte genomförs i Friends
Arena. Solna har ett mycket starkt företagsklimat, är en mycket attraktiv boendeort (särskilt för
unga), har låga ohälsotal och har bland den största
procentuella befolkningstillväxten i Sverige.
Trea på elitlistan.

10. Mora
Sveriges utan tvekan starkaste ”enevents-kommun” – Vasaloppets aktiviteter under vinter- och sommarsäsongen.
Mora utgör ett av de bästa exemplen där
det som från början var en skidtävling på en söndag i mars har utvecklats till ett åretrunt-event

med över 80 000 deltagare och numera genomförd i femton olika delevent. Det nya eventet UltraVasan fulltecknades på 29 minuter, CykelVasans
12 000 platser fulltecknades på något mer än tre
minuter. Den turistekonomiska omsättningen ligger på ca 200 mkr per år. Moras breddidrottsstöd
är under genomsnittet. Elitverksamheten bedrivs
– förutom skididrotter – i ishockey, innebandy och
fotboll. Kommunen har avtal med Vasaloppet, Mora
IK och Kais Mora. Har låga ohälsotal.
Trea på eventlistan.

11. Falun
Ger ungdomsidrotten ett genomsnittligt
ekonomiskt stöd. Har tappat som elitkommun men har utan tvekan Sveriges
bredaste och bästa anläggningsområde i Lugnetanläggningen. En bredd som innehåller
ett omfattande rekreations- och motionsområde
samt anläggningar för bl.a. simsporter, längdskidåkning, backhoppning, bandy, övriga issporter, friidrott, innebandy och andra inomhussporter, tennis,
ridning, golf och bowling. Dessutom högskoleutbildning och riksidrottsgymnasium i friidrott. I
projektet Dala Sports Academy skapas förutsättningar för att kombinera akademiska studier och
elitidrott. Stora infrastrukturinvesteringar genomförs nu inför Skid-VM 2015 och som senare kommer många falubor till nytta. Falun har relativt låga
ohälsotal.

12. Östersund
Mycket bra breddstöd till ungdoms-idrotten – både noll-taxa och högt aktivitetsbidrag. Bra tillgång till idrottshallar.
Otydligt elitstöd. Stor erfarenhet av att arrangera
internationella skidevent, främst inom skidskytte.
En av Europas bästa anläggningar för Skidskytte
– kommunen investerar kontinuerligt i Östersunds
Skidstadion. Årliga WC-tävlingar i skidskytte under 2000-talet. Genomförde VM 2008. Har en bra
eventstrategi med fokus på – förutom skidskytte –
träningsläger i skidsporter, skotercross, cykeltävlingar och längdskidåkning. Bra universitetsutbildning och världsklass i viss idrottsforskning. Bra
friluftsanläggningar för motionsidrott. Är det nu
kört för Östersund att någonsin bli en OS-stad?

13. Umeå
Genomsnittligt breddstöd. Elitlagen är
verktyg i Umeås destinationsmarknadsföring genom verksamheten inom Visit
Umeå – men idag dålig synlighet av detta
på kommunens webb. Har en eventstrategi men med otydliga genomföranderesurser.
Samarbetar med Örnsköldsvik. Stark utbildningsort med världsklassforskning inom idrott. Sverigebäst i studentidrott. I huvudsak lokala och regionala event. På nationell nivå genomför Umeå 2014
både SM-veckan vinter och Friidrotts-SM. Arbetar
framgångsrikt med sponsringsfinansierade arenor.
Umeå är en mycket attraktiv boendeort för unga
personer. Har av denna anledning låga ohälsotal
och stort inflyttningsöverskott.

14. Helsingborg
Helsingborg har ett bra breddstöd till ungdomsidrotter. Stark elitidrottskommun,
framförallt i fotboll, golf, innebandy, bowling, simning, gymnastik och dans samt i
vissa beachsporter. Har en bra eventstrategi med
goda genomföranderesurser. Mäter kontinuerligt
samhällseffekterna och är en av få kommuner som
tydligt anger som riktlinje att varje investerad skattekrona i ett event bör skapa ca 10 ggr fler kronor
som intäkt till besöksnäringen. Har i eventstrategin
tydliga framtidsmål om antalet genomförda större
nationella och internationella event. Arbetar med
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sport & affärers kommunranking 2013

ottskommuner 2013
ett nytt europeiskt eventkoncept: ”Long Distance
Walking”. Bra samarbete med Event in Skåne.
Helsingborg har ett lågt ohälsotal.
Trea på breddlistan.

sat antal större nationella idrottsevent. Bra utbildningsmöjligheter. Örebro har låga ohälsotal och
mycket bra friluftsanläggningar.

20. JÖNKÖPING
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ungdomsidrott, tävling och större event. Otydlig
eventstrategi och inga större idrottsevent – förutom de lokala lagen – exponerade i eventkalendern.
Södertälje har en stark befolkningstillväxt och bra
friluftsanläggningar för motionsidrott.
Etta på elitlistan.
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16. Luleå
Ny på listan. Ger ungdomsidrotten ett genomsnittligt ekonomiskt stöd och har bra
anläggningar både för ungdomsidrott,
tävlingsidrott och relativt stora nationella
och internationella event. Luleå är en stark elitidrottskommun, främst i ishockey och basket. Har
idag avtal för stöd med Luleå Hockey och herroch damlagen i elitserien i basket. Kommunen
marknadsför sina elitlag på ett tydligt sätt. Luleå
arbetar nu med att utveckla en vision för sin långsiktiga utveckling inom flera fokusområden. Ett av
dessa är ”möten” där ambitionsnivån är att värva
och utveckla fler större idrottsevent. Ett annat är
att öka skolornas idrottsprogram mot mer daglig
fysisk aktivitet. Luleå är en attraktiv boendeort
för unga samt har relativt låga ohälsotal.

17. Lund
Ger bra breddstöd till ungdomsidrotten.
Begränsad framgång som elitidrottskommun förutom i handboll. Begränsad
arenatillgång. Har ett bra idrottspolitiskt
program om hur kommunen skall stödja hälsofrämjande aktiviteter för alla kategorier av medborgare samt hur kommunen specifikt skall stödja
den framtida ungdomsidrotten, både den organiserade och den spontana idrotten. Genomför varje
år två av Sveriges största ungdomstävlingar –
Lundaspelen i handboll och i basket – med 10 000
nationella och internationella deltagare. Har ingen
tydlig eventstrategi. Mycket goda utbildningsmöjligheter med idrottsforskning. Lund är en attraktiv
boendeort för unga, har låga ohälsotal och bra friluftsanläggningar.

18. Lidingö
Har en tydlig vision och varumärke i
”Hälsans ö”. Likaså ett verktyg i Lidingöloppet och anläggningen på Bosön för
forskning och träningsläger för främst
elitidrott. Kommunen ser hela Lidingö som en stor
arena för motions- och friluftsliv. Ger relativt bra
ekonomiskt stöd till ungdomsidrotten. Har ”exporterat” varumärket Lidingöloppet till 15 andra
kommuner där seedningslopp genomförs inför det
riktiga Lidingöloppet. Har ingen eventstrategi och
inga tydliga genomföranderesurser för event förutom Lidingöloppet. Bra utbildningsmöjligheter
i Stockholm. Lidingö har ett bra företagsklimat,
är en mycket attraktiv boendeort också för unga
samt har mycket låga ohälsotal.

19. Örebro
Klättrar på listan. Genomsnittligt breddstöd men har ambitionen att öka stödet
till föreningsägda anläggningar. Också
att bygga ut konstgräsplanernas antal
samt anläggningar för skate och ridsport. Duktiga
på att skapa privatfinansiering av större idrottsarenor (Behrns arenor). Örebro är en bra elitidrottskommun med lag i högsta divisionerna inom sex
sporter. Marknadsför sina elitlag på ett bra sätt.
Kommunen har en otydlig eventstrategi och otydliga genomföranderesurser. Genomför ett begrän-

 Tappar på listan. Genomsnittligt breddstöd. Dock inga tydliga prioriteringar
av stödet. Bra elitidrottskommun med
stark bredd. Dålig marknadsföring av
både elitlagen och idrottsevent. Använder ”ambassadörer” för att stärka Jönköpings varumärke, bl.a. några idrottsprofiler. Fortfarande otydlig
eventstrategi med fokus på mässor och kulturevent snarare än idrottsevent. Jönköping är egentligen ingen eventkommun för idrott utom i ett avseende: Sverigebäst när det gäller e-sport, främst
Dreamhack-event. Jönköping har ett bra arenautbud samt låga ohälsotal, bra friluftsanläggningar
och utgör en attraktiv boendeort.

21. Gävle
Gävle är en stark elitidrottskommun i
förhållande till sin folkmängd. Ishockey, fotboll och bordtennis är några av
elitsporterna. Det ekonomiska breddstödet till ungdomsidrott ligger under genomsnittet. Gävle har en bra övergripande eventstrategi
där idrottsevent prioriteras tillsammans med tre
andra områden. Också en vision om att 2020 bli
en av Sveriges 35 ”exportmogna” destinationer.
Tydlig kravprofil på event. Genomföranderesurser
finns. Mäter kontinuerligt samhällseffekterna av
eventen. Antalet genomförda större idrottsevent
är dock begränsade i antal. Förlorade också SMveckan 2015 till Sundsvall. Relativt goda utbildningsmöjligheter. Gävle har mycket bra friluftsanläggningar och låga ohälsotal.

22. Västerås
Stark elit- och breddidrottskommun. Genomsnittligt breddidrottsstöd. Har elitlag
i de fem största sporterna. Västerås har
ingen tydlig eventstrategi och otydliga resurser för värvning och genomförande av större
event. Har ett mycket bra arenaområde – Rocklunda – för både breddidrott, tävlingar och event.
Är dessutom duktiga på att skapa privat/offentlig
finansiering av arenor t.ex. från ABB, Bombardier
och Swedbank. Västerås har låga ohälsotal.

23. Vellinge
Vellinge är en typisk” en-event-kommun”
med en befolkning på 34 000 personer,
på samma sätt som t.ex. Båstad (Swedish
Open damer och herrar): Motala (Vätternrundan) och Mora (Vasaloppet sommar och
vinter). Falsterbo Horse Show är ett event som
har en mycket stark nationell men framförallt internationell medieexponering – främst TV-exponering. Dessutom skapar det årliga eventet ca 64
mkr i turistekonomisk omsättning (TTO) från de
över 60 000 besök som genomförs under hästsportveckan. Vellinge ger ett genomsnittligt ekonomiskt stöd till ungdomsidrotten och har bra
tillgång på anläggningar. Ger också en aktivitetscheck till alla personer över 75 år som kan användas för hälso- och motionsaktiviteter. Vellinge har
ett mycket bra företagsklimat, låga ohälsotal samt
är en attraktiv boendeort.

24. Borås
Sverigebäst vad gäller breddstöd till ungdomsidrott. Driver en idrottsskola tillsammans med idrottsföreningarna som
ger möjlighet att på ett strukturerat sätt
pröva på olika idrotter i unga åldrar. Elitverksamhet främst i fotboll och basket. Använder elitlagen
som verktyg för destinationsmarknadsföring (Elfsborg och Borås Basket) och
som varumärkesförstärkning
Diplom
för Borås kommun. Har ingfrämsta
en tydlig eventstrategi men
Sveriges mun 2013
tskom
breddidrot
använder destinationsbolaget Borås Borås att värva
BORÅS
och utveckla idrottsevent.
Arrangerar SM-veckan
sommar 2014 och Oringen 2015. Delar ibland
värdskapet för vissa evenemang med Göteborg.
Etta på breddlistan.
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25. Båstad
Ytterligare en ”en-event-kommun” –
Swedish Open i herr- och damtennis under varumärkena Skistar Swedish Open
och Collector Swedish Open. De båda
eventen skapar en stark medial exponering, både
nationellt och internationellt, för en kommun med
endast 14 000 invånare. 80 000 biljetter säljs
och den turistekonomiska omsättningen (TTO) är
omfattande. Dessutom har kommunen varit framgångsrik att koppla näringslivsrelaterade seminarier till eventet och att använda dessa för destinationsmarknadsföring. Båstad har låga ohälsotal.

26. Åre
Finns inte med på listan för att breddeller elitdrotten är särskilt framträdande. Inte heller därför att Åre nyligen
genomfört något större nationellt eller
internationellt event. Utan helt enkelt därför att
Åre har en tydlig ambition att utgöra en av Europas mest attraktiva vinterdestinationer och att
ytterligare utveckla Sveriges nationalarena för
alpin idrott. Visionen har tydliga mätbara mål för
ett ökat antal nationella och internationella turister, ökat antal bäddar, ökat antal skiddagar etc.
Dessutom den tydliga ambitionen att genomföra
ett stort internationellt idrottsevent var femte år.
Åres stöd till ungdomsidrotten är under genomsnittet. Åre är en attraktiv boendeort och har låga
ohälsotal.

27. Kalmar
Ger ungdomsidrotten ett bra ekonomiskt
stöd. Har en tydlig strategi att använda
elitlag och idrottsevent för att öka idrottsturismen. Men också för att stärka folkhälsan, motionsaktiviteter och ungdomsidrotten.
Har en bra eventstrategi för tävlingar, läger och
möten samt tydliga krav på de event som ges stöd.
Utvärderar eventen utifrån det regionala konceptet ”More Than Sport”, som också analyserar
eventens roll i företagsutvecklingen. Fokuserar
eventmässigt på långlopp i löpning och simning
samt på Ironman-tävlingar, fotboll och hästtävlingar. Kalmar har en bra anläggningsutveckling och
relativt låga ohälsotal.

28. Norrköping
Ny på listan. Genomsnittligt breddidrottsstöd. Bra tillgång på idrottslokaler både för ungdomsidrott, elitidrott,
motion och delvis också internationella
event. Norrköping är en stark elitidrottsstad men
är dåliga på att marknadsföra sina elitlag och att
använda dem som verktyg för sin destinationsmarknadsföring. Har en otydlig eventstrategi och
dålig exponering av idrottseventen på hemsidan.
Genomför främst event på nationell nivå i mellanstora idrotter förutom matcherna under Dam-EM
i fotboll. Norrköping har låga ohälsotal och bra
friluftsanläggningar.

29. Kristianstad
Förra årets raket på listan. Under genomsnittet på det ekonomiska stödet
till ungdomsidrotter. Kristianstad är en
”en-sports-kommun” inom elitidrott –
handboll – men med stark medieexponering också
mot handbollspubliken i Kristianstad Arena. Har
en eventstrategi men med otydliga resurser för
genomförande. Arrangerar i sin närhet två mycket
stora beachfestivaler i Århus inom handboll (över
1 000 lag) och fotboll (600 lag). Tidigare genomfört bl.a. handbollslandskamper och Master-SM i
simning. Arrangerar O-ringen 2014. Samarbetar
med Event in Skåne för att stärka sitt eventarbete.
Kristianstad har mycket bra friluftsanläggningar
och låga ohälsotal.

30. Leksand
En mindre kommun (15 000 invånare)
med en stark idrottstradition och med
ett lag med ett av Sveriges tio starkaste
idrottsvarumärken - Leksands IF. Genomsnittligt breddidrottsstöd. Bra marknadsföring
av Leksands IF för att stärka destinationens
varumärke. Också direkt sponsringsstöd till
hockeyverksamheten. Har också flera individuella idrottspersoner på internationell nivå som
används i marknadsföringen. Har ingen utvecklad
eventstrategi. Kommer att få ”spill-over”-effekter
från samarbetet med Skid-VM i Falun 2015.
Arbetar också med lägerverksamheter, främst
hockeyskolor.

7

Kriterier för analysen
Här är kriterierna för Sport &
Affärers ranking Sveriges främsta
idrottskommuner 2013:
• Ett tydligt idrottspolitiskt program som
är lätt att följa av kommuninvånarna
• Hur idrotten används som verktyg för
destinationsmarknadsföring
• Evenemangsstrategi och resurser för
genomförande
• Genomförda och planerade större nationella och internationella idrottsevent
• Utvärderingar av eventens samhällseffekter
• Befintliga och planerade arenor
för inom- och utomhusaktiviteter för
allmänhet, bredd och elit och för varumärkesförstärkning
• Tillgång till utbildning och forskning
som attraherar aktiva medborgare
och idrottare till kommunen och skapar
varumärkesförstärkning
• Det lokala näringslivets samarbete
med idrotten och övrig samverkansbenägenhet inom kommunen
• Kommunalt stöd till elitverksamhet
• Antalet elitidrottare, elitidrottsklubbar
och deras framgångar i relation till folkmängd inklusive handikappidrotten
• Kommunalt breddidrottsstöd till
ungdomsidrotten, handikappidrotten,
motionsidrott, spontanidrott och
pensionärsaktiviteter
• Antalet aktiva idrottsklubbar i
kommunen
• Integrationsfrämjande åtgärder i
kommunens idrottspolitik
• Jämställdhetsfrämjande åtgärder i
kommunens idrottspolitik
• Gymnastikens och idrottens plats i
kommunens skolor
• Kommunens infrastruktur och
logistikkapacitet
• Kommunens hotell- och restaurangutbud

Andra analyser som vi 
tagit hänsyn till:
• Svenskt Näringslivs analys av
kommunernas företagsklimat
• Tidningen Fokus analys om var det är
bäst att bo i Sverige
• Naturvårdsverkets och SKL:s analys
om kommunernas framtidsplaner,
information och omfattning av allmänna
friluftsaktiviteter
• Försäkringskassans analys av
kommunernas ohälsotal
• Riksidrottsförbundets analys av
kommunernas ekonomiska och annat
stöd till ungdomsidrotten
• Analyser som visar på de större
evenemangens medieexponering
• SCB:s statistik över kommunernas
befolkningsutveckling

Ensportsoch eneventskommuner
På huvudlistan finns fyra mycket starka
kommuner i denna kategori:
• Mora (Vasaloppet)
• Vellinge (Falsterbo Horse Show)
• Båstad (Swedish Open)
• Leksand (hockey)
Utanför listan finns:
• Motala (Vätternrundan)
• Örnsköldsvik (hockey)
• Skellefteå (hockey)
• Åtvidaberg (fotboll)
• Sölvesborg (Mjällby fotboll)
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idrottskommunerna halmstad och botkyrka

Idrottsåret 2013 stor framgång för Halmstad
I Sport & Affärers årliga ranking av
idrottskommunerna i Sverige hamnade Halmstad på en tiondeplats under 2012, och med flera större evenemang under 2013 befäster staden sin
position som en av Sveriges främsta
idrottskommuner. Sommaren inleddes med SM-veckan som slog nytt rekord med 31 idrotter.
– Vi var värdar 2011 och satte rekord med 20 idrotter. Förbunden var
så nöjda att vi fick en förfrågan att arrangera veckan även i år. Fick vi frågan skulle vi gärna ha det igen, men
konkurrensen blir allt tuffare. Fler
kommuner vill ha SM-veckan nu eftersom de har sett vilken framgång det
har varit, berättar Ann Johansson, chef
på Halmstad Convention Bureau.
Hög omsättning under SM-veckan

I början av september presenterade
kommunalägda Halmstad Convention Bureau och Riksidrottsförbundet
en turistekonomisk undersökning, utförd av Handelns utredningsinstitut,
som visade att deltagarna och besökare omsatte 62 miljoner kronor under SM-veckan.

– Dessutom får företag och föreningar intäkter som inte syns i mätningen. Till exempel el, byggmaterial, toaletter, reklam och många andra som
gör stora affärer på evenemangen. Vi
försöker nu räkna ut hur mycket föreningarna får ut ekonomiskt och då
talar jag inte bara om sponsring och
samarbeten utan även intäkter från
kioskförsäljning etc, säger Ann Johansson.
Fotbolls-EM 2013 blev en stor succé och i Halmstad, som arrangerade
två av Sveriges matcher, var intresset enormt. Mot Italien arrangerade
Camp Sweden och kommunen en
fanwalk från centrum till Örjans Vall.
– Inför kvartsfinalen gjorde vi en ny
fanwalk och hela vägen var det fullt
med folk i gula tröjor. Vi talar ofta
om ekonomiska siffror men tittar vi
på mjuka värden så är vår förhoppning att evenemangen ska leda till
att fler idrottar eller startar en egen
turnering, menar Johnny Ewerstein,
projektledare för idrott vid Halmstad
Convention Bureau.
Stora idrottsevenemang 2015

Förutom årliga tävlingar som finalen i
Swedish Beach Tour blickar Halmstad
fram mot kommande stora idrottsevenemang. 2015 arrangeras World Team
Cup i bordtennis och tre år senare
är staden värd för VM i bordtennis.

Halmstad kommun
Invånare: 93 473

Foto: Halmstad Convention Bureau

Under 2013 har Halmstad varit en
av Sveriges hetaste evenemangsstäder. Bara i juli arrangerades
evenemang som SM-veckan, SprinterMästaren, och Dam-EM.

Halmstad Convention Bureau satsar
även på konceptet ”Golfhuvudstaden” och har lagt resurser för att vinna
hem och utveckla större golftävlingar.
– Vi har länge haft en stark tradition
av elitidrott, och har nu visat att vi kan
vara arrangör av större evenemang.
2015 är vi värdar för Golf-EM, vilket
är ett samarbete mellan näringslivet
och golfklubbarna. Att näringslivet är
en del av våra evenemang är avgörande, och utifrån vår evenemang- och
mötestrategi biddar vi nu på fler stora inomhus- och utomhusevenemang,
säger Ann Johansson.

Halmstad har haft
ett stort idrottsår med
många besökare som
betytt mycket för den
ökande turismekonomiska
omsättningen.

Text: Pierre Eklund

Bild: Oxys/Vidiotism

Ny skidtunnel ska lyfta Botkyrka

Stockholm SkiCenter kommer att skapa jobb och tillväxt, och lyfta Botkyrka
som idrottskommun.

Planerna på att bygga världens
längsta skidtunnel gör Botkyrka
till en idrottskommun på uppgång. Under hösten ska privata
aktörer lämna in sina ansökningar om att få vara med och förverkliga tunneln, som kommer
att förändra förutsättningarna
för svensk skidsport.

Lida Friluftsgård, som ägs av Botkyrka kommun, är ett stort och populärt friluftsområde med 35 kilometer motionsspår. Varje år besöker
hundratusentals människor området för att tävla och motionera.
– Här finns gym och naturliga
förutsättningar för olika aktiviteter som skidor, mountainbike och

löpning. Området är förknippat
med idrott och hälsa, säger Krister
Kalte, VD för kommunalägda Upplev Botkyrka AB som driver Lida
friluftsgård.
Externa finansiärer

Upplev Botkyrka har länge drivit
ett projekt för att skapa förutsättningar för en skidtunnel på friluftsområdet. Projektet, som beräknas
kosta cirka 120 miljoner kronor,
bygger på en affärsidé där externa
partners är med och förverkligar
Stockholm SkiCenter.
– Det är ett nytt sätt att förverkliga idrottsanläggningar. Samtidigt som det finns en affärsidé ska
kommunen bedriva samhällsnyttig

verksamhet där skolor, föreningar
och ett eventuellt skidgymnasium
har tillgång till tunneln.
Under hösten har kommunen
gjort en ansökningsinbjudan, där
privata aktörer har lämnat in sin
ansökan om att få medverka i projektet.
– Tyvärr får jag inte berätta vilka som har ansökt. I slutet av 2013
eller i början av nästa år beräknar vi
ha slutfört förhandlingarna för att
ha ett färdigt avtal våren 2014.
Stort skidintresse i Stockholm

När det gäller konstruktionen av
tunneln har Upplev Botkyrka och
kommunen tittat på skidtunneln i
Torsby, som de anser fyller de funktioner som kommunen har med
tunneln.
– Vi vill använda en liknande betongkonstruktion, men förädla tunneln med fönster och en gestaltning
inomhus. Stockholm är idag det
största vasaloppsdistriktet. Intresset växer, men det saknas rätt förutsättningar, berättar Krister Kalte.
Turistekonomiskt räknar kommunen med att den lokala ekonomin ska förstärkas och generera
sysselsättning och intäkter.
– Näringslivet har goda möjligheter att växa genom drift och marknadsföring, men även kringliggande verksamheter som boende, mat,
vallning etc. Det skapas en tillväxt
som gynnar hela kommunen, även
näringslivet utanför Lida, säger

Peter Jemtbring, näringslivschef på
Botkyrka kommun.
Nytt idrottspolitiskt program

Föreningar, privatpersoner och företag som vill anordna idrottstävlingar eller andra evenemang på
platser som saknar anläggning kan
låna en gratis mobil idrottsplats av
Huddinge och Botkyrka kommun.
Idrottsplatsen består bland annat
av kanslivagnar, duschvagn, elaggregat, start- och måltavlor. För att
förstärka och utveckla förutsättningarna för det lokala idrottslivet
har Botkyrka kommun även tagit
fram ett idrottspolitiskt program.
– Programmet gör det tydligt vad
som görs idag och vilken utveckling
vi vill se. Det är en chans att lyfta
blicken och planera strategiskt på
längre sikt, vilket engagerat idrottsoch näringsliv samt olika förvaltningar på ett fantastiskt sätt, säger
Linus Söderling, idrottsutvecklare
i Botkyrka kommun.
En av åtgärderna är att öka kontaktytorna mellan föreningslivet, med fokus på elit eller sociala
idrottsprojekt, och näringslivet.
– Det är inte minst viktigt när det
gäller att skapa förutsättningar för
att bedriva elitidrott eller arrangera
större idrottsevent. Botkyrka som
upplevelsekommun, där idrotten
tar en stor plats, är något som det
lokala näringslivet kommer att dra
nytta av i ännu högre grad i framtiText: Pierre Eklund
den.

Näringsliv: Tre största
arbetsgivarna är
Försvarsmakten, Högskolan
och Servera
Utbildning: Vid
Asperogymnasiet finns
olika idrottsutbildningar
för fotboll, bordtennis,
golf, gym/fitness, handboll,
innebandy och ishockey. Vid
Halmstad gymnasieskolor
erbjuds idrottsutbildningar
med fotboll samt cross som
inriktningar. Högskolan i
Halmstad erbjuder flera
utbildningar inom hälsa och
idrott, bland annat School
of golf.
Kända klubbar: Halmstad
BK, IS Halmia, HK Drott
Halmstad, Halmstad
Bordtennisklubb, Halmstad/
Hylte Volley, Halmstad Muay
Thai, Halmstad Hammers,
Halmstad Golfklubb
Idrottskändisar: Fredrik
Ljungberg, Sofia Arvidsson,
Jörgen Persson, Ulf ”Tickan”
Karlsson, Madelene Wall,
Henrik Dagård, Susanne
Ljungskog, Ola Lindgren,
Bengan Johansson

Botkyrka kommun
Invånare: 87 000
Näringsliv: Tre
största arbetsgivarna
är Crane, DeLaval och
Alfa Laval.
Utbildning: Det finns
idrottsutbildningar på
gymnasium för handboll och
innebandy
Kända föreningar: IFK
Tumba, Balrog Botkyrka IK,
Alby Baseball och Tullinge
SK
Idrottskändisar: Ara
Abrahamian, Michel
Tornéus, Juliana
Söderström och Sara
Westerlund.
I det idrottspolitiska
programmet har tio utvecklingsområden för idrotten i
Botkyrka identifierats:
• Föreningslivet – Botkyrkas största resurs
• Idrotten förenar och
inkluderar
• Handikappidrott som
spränger gränser
• Idrott för en hållbar jämställdhet
• Motions- och spontanidrott - all idrotts ursprung
• Idrottsanläggningar som
bjuder in och stimulerar
• Skolan är en viktig
spelare
• Elitidrott är långt ifrån
lagom
• Evenemangsidrott –
viktigt för Botkyrkas
varumärke
• Samverkan – nyckeln till
framgång
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Svensk gymnastik
– idrottens kaleidoskop
Den svenska gymnastikrörelsen växer varje år och formas idag
av drygt tusen medlemsföreningar över hela landet med totalt
213 000 medlemmar. Att inte slå sig till ro, att fortsatta utvecklas för att erbjuda ännu bättre verksamhet till så många som
möjligt, oavsett ålder, behov och ambitionsnivå. Det är att alltid

befinna sig i rörelse. Så är svensk gymnastik. Ständigt pågående utveckling, en mångfald av verksamheter och kontinuerlig
tillväxt. Öppenhet inför ungdomars krav på friare verksamheter.
En balansgång mellan ytterligheter, mellan historik och nutid,
mellan bredd och elit.

krönika av Malin Eggertz Forsmark Förbundsordförande Svenska Gymnastikförbundet

S

vensk gymnastik i media symboliseras oftast av tävlingsgymnastik. Här exponeras de
mest framgångsrika gymnasterna men på senare år även den starka kritik som riktats mot
elitgymnastikens kultur. Förbundsstyrelsen,
med stöd av en beställd extern forskningsrapport, har ett långsiktigt och omfattande förändringsarbete igång.
Det finns idag 23 000 tävlingsgymnaster. Av dem är
21 000 truppgymnaster. Resten fördelar sig över kvinnlig och manlig artistisk gymnastik, rytmisk gymnastik,
trampolin och DMT, hopprep och aerobic gymnastics.
Men svensk gymnastik består framför allt av en mosaik av
gymnastik utan tävlingsinslag: 90 000 barn i barngympa,
100 000 vuxna i gruppträning och motionsgymnastik och
en härligt brokig ungdomsverksamhet med allt från cheerleading, showdans och uppvisningar till parkour och tricking. Liksom i ett kaleidoskop skakar varje gymnastikförening ihop sin egen mix. Ingen förening är riktigt den andra
lik och möjligheterna är nästan obegränsade.
Att finnas på den internationella idrottskartan är viktigt

och svensk gymnastik är väl representerad. Vi hämtar impulser och kunskap från andra länder men vill också påverka gymnastikens globala utveckling. Vi deltar aktivt i

Riksidrottsförbundets arbete för att få fler internationella
evenemang till Sverige och är stolta över att ha arrangerat
det första officiella EM för truppgymnastik i Malmö 2010.
Sommaren 2014 är det dags igen. Då har svensk gymnastik värdskapet för eurogym, en festival för över 4 000 ungdomar från hela Europa. De samlas i Helsingborg för att
umgås, delta i uppvisningar, galor och workshops irl och
online. Året därpå går Gymnaestradan i Helsingfors, ett
av världens största idrottsevenemang utan tävling med runt
25 000 deltagare i alla åldrar. Dit åker en trupp på tusen
svenska deltagare mellan 5 och 90 år. Enskilda gymnastikföreningar deltar också varje år på eget initiativ i andra internationella festivaler.
Ännu några bilder i gymnastikens kaleidoskop – där de
viktigaste bitarna är härlig gemenskap, nya vänner och
samvaro över nations- och åldersgränser.
Det finns allt mer forskning som visar på samband mellan

motorisk träning och inlärning. Nu finns också belägg för
att satsningar på fysisk aktivitet i skolan även ger samhällsekonomiska vinster. Under hela min tid som ordförande
i Gymnastikförbundet har vi systematiskt informerat beslutsfattare och opinionspåverkare på riks- och kommunal
nivå om vikten av att barn tidigt får grundläggande motorisk träning och skolans stora betydelse. Behovet av rörelseträning växer och möjligheter till fysisk aktivitet måste
erbjudas barn både i och utanför skolan.
Vi driver kampanjer. barn blir smarta av att gympa är det

kaxiga uttrycket för vad många forskare är eniga om. Den
som vill veta mer hittar mer av de kunskaper vi samlat under detta paraply på vår hemsida.
En annan kampanj med samma mål är Årets Gymnastikkommun. I år belönades Malmö Stad. De fick priset av
flera skäl. För sitt banbrytande arbete genom Bunkefloprojektet, för hälsoekonomiska kalkyler av vilka samhällsvinster ökad tid för fysisk aktivitet i skolan ger, men också för
att man i denna stora kommun har genomtänkt utrustning
för rörelseträning i idrottslokalerna.

Svensk gymnastik är en mosaik av aktiviteter för alla åldrar,
det mesta utan tävlingsinslag.

Men den största utmaningen är att få den ideella föreningsidrotten att utvecklas i takt med tiden. Den svenska
modellen som bygger på 600 000 idrottsledares frivilliga
engagemang behöver finna nya former för att vi även framöver ska ha en idrottsrörelse för alla.
Gymnastiken med gränsöverskridande verksamhet har
en viktig roll. Vi, föreningar och förbund, vill bidra till en
god folkhälsa och kunna möta nya samhällskrav i framtiden.
Gymnastikens många ansikten har en hundraårig historia.

Inom Gymnastikförbundets ramar ’föddes’ både truppgymnastiken, uppvisningsgymnastiken och den tidiga husmorsgymnastiken. Husmorsgymnastikens moderna former är idag ännu en kaleidoskopisk bild av gruppträning
och gymverksamhet hos oss men också hos våra framgångsrika ’systerorganisationer’ Friskis och Svettis, Korpen, med flera. Alla med ambition att erbjuda rörelseglädje
och därigenom bidra till ökad folkhälsa. Vår organisation
vill stå öppen för det nya som händer, inom och utom det
egna förbundet. I många av gymnastikens medlemsföreningar växer cheerleading som en stor ny verksamhet. Vi har
också ett pågående projekt där vi öppnat dörrarna för parkour och tricking. Ungdomar som ger ny energi in i våra
föreningar. Nyttigt, utmanande, inspirerande, utvecklande
och ännu en bild i vårt varierande kaleidoskop.

Gymnaster och gymnastikföreningar deltar gärna i stora

publika arrangemang som alltid drar stora deltagar- och
publikskaror. Även här kan kaleidoskopet formas på många
vis: Uppvisningar i samarbete med 1,6-miljonerklubben
eller Rosa Bandet för att bidra till insamling för viktiga
forskningsinsatser. Bamsegympa i Almedalen eller parkour
i Hagaparken. Det är inspirerande att se alla klättrande,
hoppande och rullande barn i Almedalsparken där vi deltagit under Idrottens dag i många år.

Foto: Mats Nydesjö

Utmaningar saknas inte. En är de långa köerna till barn-

gymnastiken där den oavbrutna tillväxten skapar behov av
fler och välutrustade gymnastikhallar. Vi vill kunna ta emot
ännu fler av de tusentals barn som idag står i kö till barngympan, så viktig för barnens motoriska utveckling och
en grund för ett aktivt idrottsliv – både i och utanför gymnastiken. Tävlingsgymnastikens stora tillväxt betyder att
det också behövs fler specialhallar för gymnastik. Många
års arbete för att nå politiker och andra beslutsfattare med
information och förslag till lösningar börjar glädjande nog
ge effekt i allt fler kommuner. Nya hallar är på väg – men
fler behövs!

Vi är och förblir en fysisk verksamhet och lever tack och

lov i gemenskap och personliga möten i gymnastikföreningen. Men liksom andra organisationer som vill utvecklas finns vi också i den digitala världen. Sedan många år
i ett flertal digitala kanaler. Här når vi ut till en bredare
omvärld med fler aktiviteter och bilder av den mångsidiga
svenska gymnastikrörelsen än
vad media vanligtvis bevakar.
Den digitala utvecklingen är
en oerhört positiv möjlighet
för alla idrotter som idag har
svårt att synas vid sidan av
de stora arenaidrotterna. För
den som vill se gymnastikens
många tävlingar och evenemang kan jag bara rekommendera ett besök på Gymnastik-TV!
Välkommen till gymnasti-

kens härliga kaleidoskop!

Malin Eggertz Forsmark
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Allt fler föreningar
jobbar miljömedvetet
Det gröna spelet utanför idrottsarenorna blir allt viktigare. Alltfler föreningar
vill lära sig mer, tar egna initiativ eller
utvecklar kompetensen i samverkan
med RF i miljöfrågor.

På elitföreningsnivå är Helsingborgs IF en
förebild inte bara på fotbollsplanen utan
även vid sidan av den. 2008 tog man steget
att göra klubben mer miljövänlig.
– Det blev ett stort miljöfokus i hela världen under just den perioden och vi ville dra
vårt strå till stacken. Vi försökte hitta nya
sponsorlösningar och lyckades få ett antal
företag med på tåget. Med ett brinnande
intresse för miljön drog en av våra anställda
igång hela processen, berättar klubbens informationschef Frederik Ericsson.
Fem år senare erkänner han att man
ännu ”inte nått helt fram”.
– Men bland annat lever källsortering för
publik vid våra matcher vidare. Vi jobbar
med frågor som transport till våra matcher,
bussar och cyklar blir allt fler medan bilisterna minskar. Detta försöker vi utöka kon-

tinuerligt då det i dagsläget är fullsatt så väl
på busslinjerna och cykelparkeringarna. Vi
genomförde även ett energisparprogram
som resulterade i en sänkning på cirka tio
procent i mindre elkonsumtion.
Vill ni bli förknippade som en ”grön”
förening i sponsorernas ögon?

– Absolut. Det är många företag som värdesätter det högt. Det optimala vore om vi
tillsammans med sponsorerna kan ha en
gemensam miljöprofil.
I framtiden har Helsingborgs IF stora
planer att få en grön profil på den nya arenan som ska stå klar 2016.
– Vi har inget konkret i dagsläget, men
det kan handla om solceller som tak och
liknande, säger Frederik Ericsson.
Uthållig idrott gynnar miljön

På två år ska 100 idrottsföreningar över
hela Sverige minska sin energianvändning
med 15 procent i de anläggningar som de
äger eller arrenderar. Dessutom ska de
minska klimatpåverkan från sina transporter med fem procent.

Helsingborgs IF
satsar på en grön
profil.

Projektet kallas Uthållig idrott, och leds
av Energikontoret Regionförbundet Örebro och drivs i samarbete med Riksidrottsförbundet.
– Vi har väldigt goda resultat hittills, intygar projektledaren Katarina Bååth.
– De flesta föreningar kan nå en energibesparing på tio till 15 procent genom
ganska enkla åtgärder. Det kan handla om
att stänga av belysning, ventilation och elapparater som står och går när det inte är
någon verksamhet. Det handlar också om
att få dem som nyttjar en anläggning att ha
ett bra energibeteende, stänga av belysning
som inte används och inte vädra ut värme.
I september driver Uthållig Idrott en
kampanj kring Klimatmatchen, för energisnålare transporter. Klimatmatchen är
en tävling för barn och unga mellan 10-16
år som idrottar och deras ledare. Under en
månad ska man försöka åka klimatsmart till
träning och tävling genom att cykla, gå, åka
kollektivt och samåka och bästa lag vinner
pengar till lagkassan.
– Idrotten är Sveriges största folkrörel-

se. Så många aktiva människor innebär så
klart ett stort resande, som tyvärr oftast går
med bil. Det har gjorts många insatser för
att minska till exempel arbetspendling med
bil men få insatser har gjorts för att minska fritidsresandet med bilen, säger Katarina Bååth.
RF medverkar i projektet, de föreningar som vill göra investeringar i energieffektivisering kan söka bidrag för det. RF delar också ut särskilda diplom till så kallade
Gröna idrottsföreningar. Diplom får de föreningar som till RF lovar att de har för avsikt att leva upp till en rad olika uppsatta
kriterier.
– Vinsten är den goda saken att värna om
miljö, klimat och föreningens renommé, säger Rolf Jönsson.
– De senaste åren har vi valt att lägga fokus på energieffektivisering, vilket gjort att
Grön idrottsförening inte exponerats så
mycket. Ändå uppskattar vi det till att tio
till 15 föreningar diplomerar sig varje år.
texter: henrik lenngren

Ökande intresse för hållbara events
Nordea Masters, Vansbrosimningen och
SM-veckan är miljömärkta, och OS i
London är certifierat. Intresset för hållbara evenemang blir allt större.
– Arrangörer får i större utsträckning
krav på sig från uppdragsgivare som
värdesätter miljöfrågor, säger Simon
Strandvik, projektledare på Håll Sverige
Rent för Miljömärkta Event.

Sedan 1999 miljömärker Håll Sverige Rent
festivaler, idrottstävlingar, mässor och andra event. Miljömärkningen fokuserar på
handling och konkreta åtgärder. Allt började med att några stora evenemang vände sig till Håll Sverige Rent för att få hjälp
med att få ordning på nedskräpningen.
– När Håll Sverige Rent utformade en
checklista märktes att miljöarbetet i det
stora hela var svårt att greppa och då utvidgades checklistan till en miljömärkning
som innefattade alla delar av miljöarbetet,
inte bara nedskräpning.
14 år senare berör kriterierna allt som
påverkar miljön kring ett event: från transporter, inköp av varor och användning av
produkter till servering av mat och källsortering.
Håll Sverige Rent finns med som bollplank och stöd innan, under och efter eventet.
– Väl på plats diskuterar vi utmaningar
och möjligheter inom miljöfrågorna och
brukar inför publik uppmärksamma arrangörens insatser genom att räcka över
diplom. Man är förstås alltid välkommen
att höra av sig till oss för att få tips eller råd
kring miljöarbetet, vi har en del kontakter
med företag som levererar bra tjänster om
arrangören har ett visst behov.
I Göteborg har stadens miljöförvaltning
satsat på miljödiplomering sedan 1995, då
VM i friidrott arrangerades. Initiativet kom
från hotell och restauranger som ville kunna visa för sina gäster att man arbetade aktivt med miljöfrågorna.

– Att vara ett Miljömärkt Event innebär att vi alltid strävar efter
att göra klimatsmarta val oavsett uppgift och att vi har som mål
att erbjuda klimatneutrala evenemang, kommenterar Eva-Lena
Frick, Vätternrundans vd. Det kan innebära val av leverantörer, att
se över logistik och att köpa in material med så liten klimatpåverkan som möjligt. Vi har tillsammans med Naturskyddsföreningen
startat ett projekt som heter Miljödiplomerad Deltagare, där våra
cyklister kan intyga att de kommer följa några utvalda kriterier för
att minimera deras klimatpåverkan, bland annat genom minskad
nedskräpning och samåkning till Motala. För varje miljödiplomerad
deltagare skänker vi en summa till ett utvalt projekt hos Naturskyddsföreningen.
– Vi försöker också underlätta för deltagarna genom att bistå
med väl uppmärkta sopsorteringskärl och nu senast genom att
inrätta skräpzoner längs med banan,  

– När VM var över visade det sig att
många företag ville fortsätta att arbeta med
miljöfrågorna. Diplomeringen utvecklades
från att ha varit en diplomering av ett tillfälligt evenemang till att bli en diplomering av verksamheter, berättar Lars Ericson, miljöutredare på Miljöförvaltningen i
Göteborg Stad.
Sedan några år tillbaka är Göteborgs
miljöförvaltning medlemmar av föreningen Svensk miljöbas, som har tagit fram en
nationell standard för miljödiplomering av
verksamheter. Just nu arbetar föreningen
med att ta fram en nationell standard också
för event, som ska vara färdig 2014.
– Göteborg arbetar för att bli en grön besöksstad, därför satsar man bland annat på
att de event, hotell, restauranger som besökarna kommer i kontakt med ska ha ett
aktivt miljöarbete. Ett sätt att visa detta för
besökarna är att miljödiplomera eventet eller verksamheten, säger Lars Ericson.
Bara i år har inomhus-EM i friidrott,
dam-EM i fotboll, STCC och GöteborgsVarvet diplomerats.
Som huvudsponsor för, just, GöteborgsVarvet medverkar Göteborg Energi.
– Vår medverkan är ett steg i den långsiktiga satsningen mot ett hållbart Göteborgs-

samhälle, säger Anette Myrheim, sponsoransvarig.
– Göteborg är en evenemangsstad med
många arrangemang som kräver mycket
energi. Vårt bidrag är att genomföra evenemangen så hållbart och energieffektivt
som möjligt.

– Organisationen ska identifiera och prioritera de hållbarhetsfrågor som de arbetar
med i relation till sitt eller sina evenemang.
Det kan handla om exempelvis transporter, mat och dryck, personalvillkor, tillgänglighet eller säkerhet, berättar Bengt
Rydstedt.

London-OS satte standarden

FAKTA 

Medlemsorganisationen SIS har också initierat ett nätverk för hållbara evenemang. I
nätverket finns engagerade deltagare från
evenemangsbranschen, näringslivet, myndigheter, konferensanläggningar, PR-organisationer och städer.
– Det är ett viktigt budskap att det går
att samla många människor utan att för
den skull lämna för stort avtryck i naturen och miljön, säger projektledaren Bengt
Rydstedt.
SIS har utvecklat och fastställt Svensk
Standard SS-ISO 20121, som säkerställer att evenemang genomförs på ett hållbart sätt. Initiativet kom från kommittén
för London-OS. Standarden ställer krav
på organisationens ledningssystem för hållbarhet vid evenemang. Certifiering mot
standarden utförs i Sverige av SP, Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut.

Certifierade
evenemang genom SIS:
OS i London, O-ringen och
Vätternrundan.

Miljömärkta events
genom Håll Sverige
Rent: Nordea Masters,
Blodomloppet,
Vansbrosimningen, STCC
Solvalla, Helsingborgsfestivalen, SM-veckan.

Diplomerade idrottsevent
av Miljöförvaltningen
i Göteborg Stad:
Göteborgsvarvet, inomhusEM i friidrott, dam-EM i
fotboll, STCC.
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Att E.ON hjälper fotbollsklubbar att
energieffektivisera sina anläggningar
är ingen slump. Den gröna sponsringen
ökar – även på snö. Vasaloppets huvudsponsor Preem minskar trafiktrycket
och miljöbelastningen under en intensiv
vecka.

Klubbhus med förbättrade öppettider, tränare med utbildning och bättre klirr i den
ekonomiska kassan. Det är
resultatet för drygt 200 fotbollsklubbar som de senaste
åren energieffektiviserat sina
anläggningar.
Medel har de hämtat från Energifonden,
ett samarbete mellan E.ON och Svenska
Fotbollförbundet, som syftar till att minska klubbarnas elberoende genom investeringar i mer effektiva och hållbara energilösningar.
Energifonden har tilldelats en rad olika
priser, bland annat Gyllene Hjulet i kategorin ”årets samhällsengagemang”. I motiveringen stod att läsa att ”effektivisering, både
ekonomisk och miljömässig, är avgörande
för ett hållbart och levande fotbollssverige.”

– Grunden till vårt engagemang är att
vi vill att energi ska göra nytta. Vi vill inte
slösa på de resurser vi har i onödan, säger
Christina Thörnvall, sponsringsansvarig på
E.ON.
– För att kunna bli energismart måste
man förstå vad energin går till och även gärna förstå att ta ett aktivt beslut att stänga av
lyset, radion eller datorn när man lämnar
rummet. Vår tanke är att hjälpa fotbollsklubbar och dess medlemmar
att bli energismarta och att ta
aktiva beslut.
Mellan 2011 och 2012 beviljades 216 klubbar medel ur
Energifonden. Klubbarna i fråga har lokalt
omsatt knappt 27 miljoner kronor i olika
energieffektiviseringsprojekt.
– Vi gör det vi är bra på, det vill säga arbeta med energifrågorna – anpassade till
klubbar. Klubbarna får hjälp med något
som tar en stor del av ekonomin och ibland är svårt att greppa. För de lokala klubbarna innebär vårt samarbete med SvFF
att de förhoppningsvis kan spara många tusenlappar i många år framöver, säger Christina Thörnvall.

Foto: Nisse Schmidt

Grön sponsring
en het potatis
I Preems pitstop hämtar Vasaloppsåkarna ny energi.

Miljödriven sponsring

Även Preem, Sveriges största drivmedelsföretag, tänker på miljön. Ja, faktiskt så
mycket att de på sätt och vis ordnar fram
ett ”grönt” lopp på snö.
Preem levererar nämligen drivmedel till
större delen av Vasaloppets fordonsflotta
och företagets transferbussar minskar trafiktrycket och miljöbelastningen på vägarna
under Vasaloppsveckan.
– Drivmedel och transporter är vårt område, det handlar både om att minska trafiktrycket och att erbjuda bättre drivmedel. Preems Evolution Diesel som består av
upptill 35 procent förnybart och i och med

det så minskar den utsläppen av koldioxid
med upp till 31 procent, berättar Preems
kommunikationschef Helene Samuelsson.
Vasaloppet kräver att samtliga samarbetspartners – inklusive sponsorer – ska vara
miljöcertifierade. Som huvudsponsor uppfyller Preem kraven.
– Det rimmar mycket väl med vårt varumärke och våra ambitioner. Hela Preems verksamhet är miljöcertifierad enligt
ISO14001, från raffinaderier, till transporterna ända ut till stationsverksamheten.
Vårt miljöarbete genomsyrar hela verksamheten, säger Helene Samuelsson.

Miljömärktast
Hej!
Vi vill bara berätta att Skåne igen var den region
som miljömärkte flest event i Sverige med Håll
Sverige Rents miljömärkning 2012. Bland de
miljömärkta eventen i Skåne fanns CleanMed
Europe, Falsterbo Bird Show, Helsingborgs

festivalen, Landskrona trädgårsdsgille, Mästarnas
mästare, Kommek, Båstad vinterbadarfestival och
Malmöfestivalen. Och det kan vara bra att veta att
vi har samma ambition för 2013 – att vara ledande
i Sverige på miljömärkta event.

eventinskane.com

ANNONS 				

12

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA 				

ANNONS

krönikor

Samordning mot brottslighet

D

en 23 oktober håller idrottsminister
Lena Adelsohn Liljeroth en hearing
med utgångspunkt från Björn Erikssons utredning ”Nationell samordning mot brottslighet i samband med
idrottsevenemang”. Om vi ska få ett
helhetsperspektiv är en avgörande faktor att också
justitiedepartementet är på plats. Riksidrottsförbundet kommer att lyfta fram tre frågor som vi anser
är avgörande för att komma vidare: en verkningsfull
lagstiftning, tydlig ansvarsfördelning och permanent
nationell samordning.
En verkningsfull lagstiftning

Frågan om ett nationellt register är juridiskt komplicerad och måste utredas i särskild ordning. Men
det är oroväckande att justitiedepartementet inte
kommit längre i att bereda utredningens ett och ett
halvt år gamla förslag om en skärpning av tillträdesförbudslagen. Särskilt med tanke på att remissvaren
visar en stor enighet om dess betydelse. Vi vill särskilt lyfta frågan om att tillträdesförbudet också ska
kunna gälla en viss radie runt arenan
En tydliggjord ansvarsfördelning

Det behövs en ansvarsfördelning både mellan anordnare och samhälle, och inne på evenemanget som
gränssnittet i tid och rum. Polislagen berör polisens
ansvar och Ordningslagen berör anordnarens ansvar.
Hur de här lagarna förhåller sig till varandra, ansvaret för det operativa arbetet inne på evenemangen,
tolkas idag på olika av polismyndigheter och insatschefer, något som försvårar säkerhetsarbetet. Vad
avser Ordningslagen med ”vid tillställningen”, hur
länge före och efter evenemanget? Och går den geo-

grafiska gränsen vid vändkorsen, vid köerna utanför
eller fastighetsgränsen? Vi anser att den går vid fastighetsgränsen.
En permanent nationell samordnare

Verksamheten pågår här och nu, varje dag året runt.
Vi har många viktiga frågor att arbeta vidare med
som spänner från den uppmärksammade och mycket allvarliga frågan om kriminell infiltration mot
föreningar och hot mot ledare, vikten av arenornas
fysiska säkerhet, till de mindre uppmärksammade
men inte minst viktiga frågorna om förebyggande
insatser.
För ett par veckor sedan kom ett förslag från regeringen som innebär att samhället ska svara för poliskostnader vid idrottsevenemang, oavsett organisationsform, och att evenemangsarrangören svarar
för sina säkerhetskostnader. Det är mycket positivt.
Den ordningen gagnar ett förtroendefullt och effektivt samarbete, och i en förlängning också ordning
och säkerhet.
Med de utredningar och det engagemang som
finns nu har vi ett gyllene tillfälle att få ordning på såväl lagstiftning, ansvarsfördelning och
poliskostnader och få en bättre nationell samordning, bättre
ordningsförhållanden och säkrare idrottsevenemang. Och
kunna fokusera på energin i
den positiva supporterkulturen
och alla fantastiska evenemang.
Karin Mattsson weijber
Ordförande för RF
karin.mattsson@rf.se

Idrott vs kultur
I många år har motsättningar mellan idrott och
kultur poppat upp i olika mediedebatter. Ibland
beroende på att kulturförespråkare anser att
idrotten gynnas i såväl statliga som kommunala
bidragsfördelningar. En del idrottsälskare har
med emfas hävdat att idrott också är kultur,
något som finkulturens företrädare envist förnekat.

Må det vara hur som helst med det, det är mest en
akademisk fråga utan praktisk betydelse. Vi som gillar idrott uppskattar säkert Barcelonastjärnornas
uppvisningar på fotbollsplanen lika mycket som teaterälskarna hyllar Dramatens skådespelare. I båda
fallen rör det sig om stor konst med ett plus för idrotten – ingen vet i förväg hur föreställningen slutar!
Fördelningen av skattemedel kan diskuteras hur
länge som helst. Jag vill påstå att idrottsrörelsen är
gynnad, även om många hävdar motsatsen. Det är
sammantaget oerhört stora pengar som våra politiker lotsar in i idrotten genom bidrag, sponsring och
på flera andra sätt.
Inom kultursektorn är penningrullningen blygsammare och inte minst fria teatergrupper och
små teatrar har svårt att få ekonomin att gå ihop. Å
andra sidan subventionerar staten kraftigt alla föreställningar på Dramaten och Operan i Stockholm.
Om inte det skedde skulle följden bli att biljettpriserna skjuter i höjden med halvtomma salonger som
resultat.
Att jag kommer in på förhållandet mellan idrott
och kultur beror på att Svenska Dagbladet i början
av året genomgick en förvandling. Tidigare utkom
tidningen i tre delar, varav en kulturdel. Så är det inte
längre. Kulturen har bakats in i en av de återstående
delarna, vilket väckte farhågor för att redaktionen i
fortsättningen tänkte diskriminera kulturfrågorna.
Uppenbarligen tog tidningsledningen åt sig av
kritiken. Visserligen är kulturdelen borta för gott,
bortsett från söndagarna, men det innebär inte att
kulturmaterialet minskat. Tvärtom har det satsats

både kvalitativt och kvantitativt. Kulturredaktionen
finns kvar och chefen för den är nyanställd. Farhågorna om kulturskymning kom således på skam.
Vad hände då med idrotten när förändringens vind
blåste genom tidningshuset? Den tog med sig hela
sportredaktionen!
Svenska Dagbladet har haft sportschefer ända sedan början av 1920-talet. Vi som varit med ett tag
minns erfarna krönikörer genom åren som Olof
Groth, Martin Lehman och Sune Sylvén, för att bara
nämna några. De var omgivna av rutinerade medarbetare och skickliga sportfotografer. Nu är den epoken över. Sportredaktionen är avvecklad. Kvar finns
bara en krönikör och en medarbetare som köper in
material från TT och olika frilansar. Även bilderna
kommer från byråer, oftast från Scanpix.
Med all respekt för dessa leverantörer vill jag påstå
att kvaliteten sjunkit. TT-texterna går ut till tidningar
i hela landet och läser man mer än en sådan så återfinns samma referat och analyser överallt. Detsamma
gäller bilderna. Exklusiviteten är borta.
Inte oväntat har sporten tagit stryk även i kvantitativa termer. En slumpvis vald söndag som jag
kollade innehöll Svenskan 32 sidor kultur, annonserna oräknade. Samma dag sex sportsidor, travet
inkluderat! På vardagarna begränsas idrotten, inkl
resultatredovisningen, ofta till fyra sidor.
Ägarna till Svenskan har gjort sitt val. Slår vakt
om kulturen och visar sitt förakt för idrotten. Att
Anders Gärderud lämnat bragdjuryn i protest
hedrar honom. Men det är förvånande att alla de
övriga ledamöterna stannar
kvar. Frågan är om en dagstidning som diskriminerar idrotten
är lämplig utdelare av Sveriges
förnämsta idrottspris.

UNO GRÖNKVIST,
FÖRFATTARE OCH
SPONSRINGSEXPERt

UTBLICK

Av Gunnar Persson
Oktober 2013

A

vgörande VM-kval
stundar för fotbollslandslaget. Med
några dagars mellanrum kommer
först Österrike och
sedan Tyskland till Solna. Den 15
oktober vet vi om blågult har gått
vidare till ett avgörande i play-off.
Sverige har sedan 1990 varit en
slutspelskandidat. Av de sammanlagt tolv EM- och VM-slutspel
som avgjorts sedan dess har Sverige varit med i nio. EM 1996 och
VM 1998 missades som en konsekvens av att Tomas Brolins karriär
avbrutits i förtid.
Att vi däremot inte var med i
Sydafrikas VM 2010 hade helt andra orsaker. Det handlar om hur
världen runt omkring oss ser ut.
Och hur den förändras.
De spelare som fixade framgångarna i början av 1990-talet –
semifinal i vårt eget EM -92 och
brons i VM -94 – var fostrade i en
skyddad fotbollsverkstad, skapad
i andra världskrigets efterdyningar. Europa var delat i öst och väst.
Antalet utlänningar per klubb i
Europas stora ligor var begränsat. Man behövde heller inte räkna med spelare från varken Afrika
(ett fåtal) eller Asien (inga alls).

Hållbarhet
blir allt
viktigare…
För mig med min bakgrund från
Skandia och bland annat chef
för Skandia Idéer för livet har
CSR, CR, CSO och allt vad det
nu kan kallas varit en viktig
del av ett företags affär. Då
blir jag så glad när jag ser att
teknikkonsultföretaget ÅF tar
ytterligare ett steg inom CSR
och hållbarhetsområdet.

Efter att Alice Bah Kuhnke har
lämnat företaget har man nu anställt Nyamko Sabuni, tidigare
jämställdhets- och integrationsminister, som hållbarhetschef.
Ett spännande strategival när ÅF
har många kontakter med olika
stater och en del av dessa på regeringsnivå. Men även när Afrika
är en begynnande tillväxtmarknad för ÅF och Nyamko med
sina afrikanska rötter vet att det
finns många utmaningar som exempelvis korruption. De vill uppenbart inte hamna som vissa av
deras konkurrenter där anställda
dömts för mutbrott och svartlistats av Världsbanken.
ÅF satsning på hållbarhet och
miljö visar sig också tydligt inom
idrotten där ÅF nu är Green Advisor till bland annat Sveriges

Det var vi, de europeiska blekansiktena i väst, som regerade, tillsammans med sydamerikanerna.
Men så hände väldigt mycket
på kort tid. Öst- och Västtyskland
återförenades (1989), östblockets
härskare Sovjetunionen upplöstes
(1991) och krig bröt ut på Balkan
(1991–99). På några år växte antalet nationer i Europa från drygt
30 till närmare 50. Ovanpå detta
tog sig EU ton (1995), vilket ledde
till att det europeiska fotbollssamhället skakades i grunden. Gränserna öppnades, transfersummorna för kontraktslösa spelare
avskaffades, tv-pengarna kom i
bilden. Före decenniets slut hade
fotbollens Europa förvandlats till
ett getingbo, med intressenter från
hela världen som slogs om platserna vid den stora köttgrytan. Det är
skälet till att de flesta av våra utlandsproffs numera spelar undanskymda roller.
Sett i det ljuset tjänar det inte
mycket till att skylla svensk landslagsfotbolls nuvarande, något
osäkra, aktiekurs på Fotbollförbundet som helhet eller herr
Hamrén som person.
Istället är det kanske ganska
bra gjort att ”vi”, trots allt, hänger
med hyggligt.

Olympiska Kommitté och arbetet
med den kommande OS-ansökan.
Det som är riktigt glädjande är
att ÅF graderar upp tjänsten och
att Nyamko hamnar i koncernledningen. Det visar hur viktiga ÅF
tycker att frågorna är och där borde många fler företag följa efter!
CSR och hållbarhetsfrågorna ligger tyvärr ofta en eller två chefsnivåer ner i företagen och då blir
många gånger kraften inte densamma. Vi har ju sett många exempel på hur fel det kan gå och
där TeliaSoneras affärer i Ukraina
bara är ett exempel.
Enligt senaste statistiken från
IRM tar social sponsring, dit CSR
och hållbarhet kan räknas, idag
knappt 14% av de 6,1 miljarder
som företagen lade på sponsring
2012. Det är 837 miljoner vilket
kan tyckas som mycket pengar,
men det är på tok för lite för dessa
viktiga frågor som många gånger
kommer vara avgörande för vår
framtid! Därför är ÅF:s beslut så
viktigt och jag hoppas nu att fler
företag följer efter och prioriterar
upp frågorna och graderar upp
tjänsterna.

Niklas Birgetz
VD, Sponsrings &
Eventföreningen

UMEÅ. MER MEDVIND.
Umeå är en av Sveriges snabbast växande platser. Det byggs som
aldrig förr, universitetsstudenterna är rekordmånga (34 000) och
nästa år är vi Europas kulturhuvudstad.
Idrotten har en självklar plats i expansionen. Umeå är en
modern sportstad där det går att kombinera elitidrott och högre
studier, där killar och tjejer idrottar på lika villkor och där
människor i olika åldrar kan utöva många olika sporter. På elit-

sidan utmärker vi oss genom att vara Sveriges ledande innebandystad, med tre lag i högsta dam- och herrserierna.
Idrottsåret 2014 kickstartar vi 14–19 januari med att stå värd för
SM-veckan, en av Sveriges största idrottsfester. Under veckan tävlar
över 1 500 personer om mästartitlarna i ett 20-tal idrotter.
Det är ett evenemang som vi är stolta över att få arrangera – och
som passar en fartfylld stad med kraftig tillväxt.

www.umea.se

14-19 januari umeå

umeå
välkommen till

Dela de avgörande ögonblicken med oss. Var
med och skapa Sveriges mesta idrottsfest.
Mer information hittar du på smveckan.se.

SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet och Sveriges Television i samarbete med Umeå kommun.

Avgörandets ögonblick
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”Sponsring är nästan ett skällsord”
DHL vill leverera riktigt engagemang
Är du själv djurgårdare?

– Ja, jag är faktiskt djurgårdare. Jag
har blivit djurgårdare och inte varit
särskilt intresserad tidigare, men klubben har kommit nära mitt hjärta.
Hur viktigt är ditt intresse som vd
för samarbetet?

– Jag har inte intresse för klubben
på det sättet, utan det är projekten jag
brinner för. Jag känner mycket för att
hjälpa dem som inte har det bra i samhället. Det är en plikt vi har och i det
investerar jag personlig tid och företaget en del av omsättningen.
Riskerar den här typen av aktiviteter annars att hamna vid sidan av?

Fr.v. Peter Hesslin, Caydaruus Cali och Mithat Bircan

Det fanns en tid när sponsring och
företagsledarens passioner ansågs
som en amatörmässig och otidsenlig kombination. Peter Hesslin är
vd:n som proaktivt utifrån intresse
väckt av en tidningsartikel i Dagens Industri initierar ett samarbete. Han vill leverera engagemang
när DHL Freight Sverige börjar
resan mot att mer strukturerat
bidra till en bättre värld och inte
bara som en hobbysysselsättning.
Varför är det viktigt för DHL att
verka för en hållbar och positiv
förändring i närmiljön?

– Jag tycker det är lika viktig för privatpersoner som för stora och mindre företag att göra gott. DHL är en
stor global organisation som får väldigt mycket av människor, tar stor
plats och är ett betydande företag. Vi
har ett ansvar att ge tillbaka och värna om de samhällen vi agerar i. Det
blir naturligt.
Hur har den uppgiften förändrats
genom åren?

– CSR och den sortens frågor tog
inte särskilt mycket plats i styrelserummen förut. Inom vårt företag har
det utvecklats fort senaste 5-7 åren
och vi lägger idag mer fokus och energi på frågorna. Det är inte enbart internt drivet utan drivet av att allt rör
sig snabbare, vi rör oss över världen
och får mer information. Det ökar
vårt medvetande och många känner
kanske ett större ansvar för att påverka det som inte är bra.
Vad styr era val av samarbetspartners?

– Det har att göra med där vi faktiskt kan göra samhällsnytta och hjälpa till. Det kräver huvud och hjärta
för att hitta rätt och handlar till stor
del om passion. Sedan gör vi det utan
tvekan ur ett företagsperspektiv och
tittar på var det kan ge oss en pay-off
på ett eller annat sätt.
Får ni många förfrågningar?

– Ja, skratt. Det kan ringa någon
som vill starta en rallybana och fråga
om DHL vill vara med och sponsra.
Har ni något system för hanteringen?

– Alla förfrågningar ska slussas till
vår sponsringsansvarige. Hade vi
släppt det löst och sagt att gör det ni
lokalt tycker är bra hade det inte blivit
bra. Vi är i början på att göra det här
strukturerat från att det under årens
lopp varit mer en hobbysysselsättning.
Hur styrda är ni av globala direktiv?

– Olika affärsenheter inom DHL är
olika mycket styrda. Vissa har sagt att
allt sker centralt, punkt. Inom DHL
Freight är det inte så. Vi spenderar en
förhållandevis liten del på den här typen av aktiviteter och det vi gör i Sverige tar vi helt eget ansvar för och har
väldigt fria händer.
Hur stor är sponsringsbudgeten?

– Den är mycket liten, utan att jag
kan gå in på summor.
Vad tycker du om begreppet sponsring?

– Sponsring skulle jag helst vilja hålla mig ifrån och är nästan ett skällsord för mig. Mycket handlar om att
”Kan inte du betala för att ha din logga här, punkt.” Det måste vara mer av
ett partnerskap, måste vara något man
gör tillsammans och knyter ihop varumärkena för att få ut ett värde. För
oss är det väldigt viktigt att det måste
engagera våra medarbetare.
Ni har ett samarbete med Djurgården Fotboll; vad kan klubben tillföra
er?

– Det som kopplar oss till Djurgården och som startade samarbetet har
ytterst lite med fotbollen att göra. Allt
grundar sig runt Djurgårdsandan och
den delen som verkligen kom nära
hjärtat var drive-in-fotbollen i förorter som Alby, Tensta och Rinkeby. Att
göra något gott för ungdomar som annars kanske sysslat med bus på fredag- och lördagskvällar. Jobbchansen
(se fotnot) kom som en spin-off ur
det, inspirerat av vad som gjorts under många år i den norska klubben
Vålerengen.
– Rent tekniskt hade vi kunnat göra
många av sakerna själva, men konceptet Jobbchansen kom från Djurgården. Det viktiga med Djurgården som
varumärke är att det lockar ungdomar
på ett helt annat sätt, än DHL det är
inte särskilt mycket sexigt i DHL även
om jag tycker det.

– Om jag som vd och ledningen inte
brunnit för de här projekten skulle det
stämplats som att DHL Freight enbart gör det här för att det ska bra ut.
Så är det verkligen inte! Jag är noga
med att alla projekten som vi går in i
ska vi göra på riktigt. Vi ska göra det
för vi tycker det är kul, vill engagera
oss och vill bidra till en bättre värld.
Hur utvärderar ni samarbetena?

– Det görs på många olika sätt.
Jobbchansen är väldigt konkret där
första omgången har inneburit att 60
procent av deltagarna fått jobb, blivit
lovade jobb eller gått vidare till utbildning.
– Vasaloppet utvärderas från köpta
undersökningar som visar exempelvis
kännedom och medieexponering. Det
görs också interna mätningar om hur
många som engagerar sig i Vasaloppet och vi kan se på de två åren vi varit med att det interna engagemanget
växt jättemycket.

PETER HESSLIN
Ålder: 43
Bor: Vaxholm och fritidsboende i Åre
Utbildning: Livets resa

Det krävs
huvud och
hjärta för
att hitta
rätt
och det
handlar
till stor
del om
passion

Familj: Fru och 4 barn
Intressen: Skidor, resor, vatten & hav
Läser: I vågor, just nu ”I tystnaden
begravd” av Tove Alsterdal
Kör: Bil
Favoritmat: Fisk
Favoritdryck: Vin & vatten
Glädjeämnen: Lyckliga barn, sommar & sol
Gör dig sur: Griniga barn & november
Idrottslig bakgrund: Nej
Favoritklubb: Djurgården

peter hesslin

DEUTSCHE POST DHL
Historik: DHL grundades av Adrian
Dalsey, Larry Hillblom och Robert Lynn
1969 som ett kurirservice-företag mellan
San Francisco och Honolulu. Med åren
tillkom flygexpress och företaget växte
genom uppköp. Deutsche Post började
1998 köpa aktier i DHL och 2002 köptes
hela innehavet. 2008 invigdes en ny hubb
i Leipzig/Halle - ett av Europas största
byggen.

Har ni nyligen ingått några nya samarbeten?

– Vi har senaste månaderna ingått
ett samarbete med MyDreamNow.
Det handlar om att våra medarbetare åker ut till skolor som klasscoacher
och motiverar ungdomar.

Omsättning (2012): 55,5 miljarder Euro
(486 mdkr)
Resultat (EBIT: första halvåret 2013 )
1,3 miljarder Euro (11,4 mdkr)

Vem tog initiativet?

– Återigen så handlade det om passion. Jag läste Dagens Industri på väg
till flygplatsen och såg en artikel om
MyDreamNow och kontaktade grundaren Jonas Bygdeson.

Anställda: 475 000
Corporate Responsibility
Motto: ”Living Responsibility”
Områden: GoGreen (miljöskydd), GoHelp
(katastrofstöd), GoTeach (utbildning) och
volontärsarbete (Global Volunteer Day)

Underlättar det här rekryteringen
av unga talanger?

Nuvarande globala partnerskap: Formel
1, IMG Fashion Weeks, Manchester United,
Gewandhaus Orchestra

– Idag ställer unga människor
mycket högre krav på arbetsgivaren
och vill kunna säga till sina kompisar
att: ”Vet ni vad vi gör på DHL förutom att köra lastbilar. Vi hjälper ungdomar.” Jag är helt övertygad om att
det gör skillnad.

Tidigare partnerskap: Rugby World Cup
2011, Volvo Ocean Race 2011-2012, Lions
Rugby

Vilket blir ert nästa steg ihop med
Djurgården?

Huvudkontor: Stockholm och Malmö

– Jag tror att Djurgården skulle kunna ta ett ansvar inom svensk elitfotboll och sprida Djurgårdsandan och
projekt som Jobbchansen till fler klubbar. Många kan uppmuntras att göra
gott för samhället och i det finns ingen konkurrens. Det hade varit en riktigt bra grej för Djurgården och skulle locka otroligt många fler företag att
vilja jobba med fotbollsklubbar.
Text: Johan Thorén

DHL FREIGHT SVERIGE
Anställda: 2 200
Terminaler: 25
Fotnot: Djurgården
Fotboll erbjuder
genom projektet
Jobbchansen utbildning och praktikplatser under fyra månader till ungdomar
från Järvaområdet.
Samarbetspartners
är DHL Freight Sverige och ICA.

Internationella Gateways: 5
Serviceställen: 1 350
Portfölj: Vasaloppet, Djurgårdens IF och
MyDreamNow
Sponsringsorganisation: Marknadschef
och sponsringsansvarige: Emmelie
Johansson (sedan nov 2012). Totalt 4
personer på marknadsavdelningen.
Sponsringsbyrå: Ingen. Mätningar
beställs av undersökningsföretag.
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Guldmakare med socialt ansvar
dig och Bosse Lundquist i en nykonstruerad Djurgårdsledning?

– Nej, aldrig. Bosse och jag är som två
tuppar på täppan.
Parallellt med DIF har du varit verksam
i Svenska Fotbollsakademin. Du sitter
i styrelsen där tillsammans med Putte
Carlsson. Bosse Lundquist satt med så
sent som till förra året.

– Ja, vi sysslar med ungdomsledar- och
ungdomspelarutbildning. Vi säljer även
instruktörer och idrottslärare till skolor.
Akademin och Varenne är även delägare i
Stockholms idrottsgymnasium och Alma
Mater (7-9 år). En av våra första kunder
var Simon Tibbling. Han har varit kund hos
oss och köpt extrautbildning och är något
av vårt affischnamn.

Han var med om Djurgårdens framgångsresa på 2000talet med bland annat tre SM-guld fram till år 2005.
Som företagare i ett investmentbolag investerade han
under denna tid betydande belopp i klubben. 2009 blev
Tommy Jacobson klubbordförande, men de sportsliga
framgångarna uteblev. I år klev han av, urbota trött på
”hat och hot”. Han har inte längre någon roll i den sportsliga driften av klubben. Däremot fortsätter han att sponsra
det sociala projektet Djurgårdsandan som engagerat
honom sedan starten.

Hur ser du på framtiden för svensk
fotboll?

– Vi är en C-nation. Det finns för litet
pengar och med nuvarande skatteregler
kan vi inte matcha omvärldens löneläge.
Vår plats i näringskedjan är att fungera som
ett drivhus för internationell fotboll.
Ser du några samband mellan att investera i företag och i fotbollspelare?

– I båda fallen är det människor man
investerar i.
På sambandet mellan sport och affärer

– En ekonomi i balans.
Med litet perspektiv: När mår en idrottsklubb som bäst?

– Man kan konstatera att det pendlar väldigt snabbt för en elitklubb. Som ett färskt
exempel kan jag nämna hur positivt Djurgårn kändes i våras. Vår ungdomsverksamhet började producera talanger, våra
CSR projekt blomstrade och fick medial
uppmärksamhet och ekonomin började
komma i balans, men vinner man inte tre
matcher i rad så struntar folk i bakgrunden.
I ett sånt läge bryr sig ingen om pengarna
som behövs kommer ifrån sociala projekt
eller en oljeschejk i Emiraten. Det är vinna
och till varje pris som gäller.
Du fick uppleva stora sportsliga framgångar inom Djurgården fram till 2005.
Vad hände därefter?

– Bosse Lundquist kom på modellen
med riskkapitalbolaget och jag stöttade
upp. Man kan aldrig underskatta Bosse
Lundquists betydelse under de framgångsrika åren. Modellen räckte för att bli bäst i
Sverige men inte för att komma ut i Europa. Då hade det krävts ännu större investeringar. 2002 och 2003 var vi bäst i Sverige
och ledde utvecklingen både organisatoriskt, ekonomiskt och sportsligt. Sen fick
vi hybris, framförallt när vi tog guldet 2005
som vi tog för enkelt. Det var paradoxalt
nog det värsta som kunde hända klubben.
När var du som lyckligast?

– Det var nog när vi fick spela hem guldet
hemma mot Öster 2003. Året innan avgjorde vi ju borta mot Elfsborg. Jag får fortfarande gåshud av minnet av matchen borta
mot Partizan Belgrad i CL-kvalet. Det slutade 1-1 med mersmak för oss. Källström
hade en frispark i ribban.
Det bittraste?

– Egentligen när vi möter dem hemma i
returen och åker på en feldömd straff. 2-2
och de gick vidare på fler mål gjorda på
bortaplan.

kande i det operativa. Han är en riktig doer
och jag hoppas verkligen att han stannar
för klubbens skull. Det som också förändrats och som vi inte riktigt förstod då var
att väldigt mycket byggde kring A-laget. Vi
byggde inget ekonomiskt fundament. Pengar var nån slags oändlig resurs.
– De senaste åren har vi jobbat med att
bygga upp ekonomin så att allt inte ska bygga på att köpa och sälja spelare. Dessutom
börjar det elitungdomsprojekt som Bosse
Lundquist initierade ge avkastning i form
av egna produkter. Detta har tagit sin tid
men visar även här betydelsen av hans gärning.
Hur ser du på debatten om 49/51?

– Det finns exempel som förskräcker. Ta
AEG som köpt in sig i Stockholmsklubbar
för att komma åt arenaaffärerna. Jag tror
på en klassisk svensk kompromiss. Man
ska inte kunna bryta bolagsordningens 2/3
i röstmajoritet och en förening ska inte kunna bestämma precis allt.
Under din tid fördes CSR och socialt
ansvar in i klubben. Hur kom satsningen
Djurgårdsandan till?

– Det var fd huliganen Patrik Asplund
som kom med idén att inom ramen för
Djurgården starta ett samhällsprojekt.
Djurgårdsandan är idag samlingsnamnet
för alla sociala projekt som drivs i Djurgården Fotboll, inom organisationen men med
egen ekonomi. Bland annat jobbar vi med
att aktivera ungdomar i fem ytterstadsområden, stimulera dem till träning och hjälpa
dem in i arbetslivet. Idag tror jag det här betyder allt. Vi precis som företag måste få en
förankring i samhället. Visa vårt ansvar. Att
bara vinna SM-guld räcker inte. Egentligen
är det detta jag brunnit mest för på senare
år. Jag var stolt i våras när Djurgårdsandan
hamnade på klubbtröjan som tröjsponsor
och på arenareklamen.
Konceptet förutsätter sponsorer?

Du var med och byggde DIF:s organisationsmodell. Hur ser du på klubbens
organisation idag?

– Ja, många - som DHL - vill hellre satsa
på Djurgårdsandans sociala projekt än på
själva klubben.

– Sedan Johan Ahlborg blev vd har han
infört ett imponerande professionellt tän-

Går något av dessa sponsormedel in i
ordinarie verksamheten?

– Jo, men under 50 procent.
Utåt sett började det gå sämre sportsligt
för klubben samtidigt som ni drog igång
alla sociala projekt. Slukade detta för
mycket energi från kärnverksamheten?
Vilken är förresten en elitklubbs kärnverksamhet?

– Som jag ser på det så är A-laget kärnverksamheten i en klubb med Djurgårdens
ambitioner. CSR och sociala projekt är ett
sätt att betala tillbaka allt vi får från samhället. I vårt fall driver vi de sociala frågorna på
ett sätt som inte tar nån energi från själva
kärnverksamheten.
Hur ser du på huliganproblemet?

– Bura in bråkstakarna. De är inget annat än kriminella och åsamkar klubben stor
skada. Här måste samhället bli tuffare.
Ångrade du att du avgick?

– Jag avgick av lojalitet med Magnus
Persson. Min tjej sade att jag fått sån livsglädje och energi efter avgången så jag kanske skulle gjort det tidigare.
Du drev hårt frågan om en egen arena.
Hur ser du på flytten till Söder?

– Det blev betydligt bättre än vi kunde ana. Vi har ett betydligt bättre avtal än
hockeyn och får en stor del av arenaintäkterna. Vi kunde höja priserna på dyrare biljetter, loger och arenareklam utan att behöva ta den risk som ett eget arenaprojekt
hade inneburit och vi fick gratis konstgräs
på Kaknäs. Utan att vi kört så hårt med vår
egen arenalinje hade vi inte kommit så långt
i förhandlingarna.
Har du kvar nån roll i Djurgården fotboll?

– Jag stöttar och sponsrar Djurgårdsandan för att det är ett sånt positivt projekt
men ingenting utöver det.
Hur ser du på DIF:s framtid?

– Som förening är DIF urstark med sin
ungdomsverksamhet och omfattande ideella arbete. När det gäller A-laget och rollen
som allsvenskt lag är det nog litet annorlunda. Den står och faller med en handfull
personer som jag ej vill namnge. Med dem
ser det ljust ut. Utan dem så blir det betydligt svårare.
Kan det någonsin bli aktuellt igen med

Du jobbar som investerare. Du får en tusenlapp av mig. Var placerar du den?

– I Kina.
Text: Gustaf Berencreutz
Foto: Björn Tilly

Tommy Jacobson
Ålder: 55 år
Civil karriär:
Jobbat i
finansbranschen
sedan 1987. Egen
verksamhet i
finansbranschen
sedan 1991. Idag
styrelseordförande
i Varenne.
Styrelseuppdrag
i näringslivet: Styrelseordförande och största
ägare i Varenne, styrelseordförande i Quesada
kapitalförvaltning, styrelseledamot i VRG,
styrelseordförande i Hope mfl.
Styrelseuppdrag inom idrotten: Fd ordförande
för Djurgården Fotbolls riskkapitalbolag DFAB,
fd ordförande för Djurgårdens IF Fotboll.
Idag ordförande i Djurgården kampsport.
Styrelseordförande i Svenska Fotbollsakademin
och i Stockholms Idrottsgymnasium.
Sportsliga meriter: Fick som operativ inom
klubben bland annat uppleva tre SM-guld och tre
cupguld.
Familj: Särbo och tre barn. Två bonusbarn.
Intressen: Varenne, träning och familjen
Kör: Audi A3
Läser: Deckare
Dricker gärna: Amarone
Äter: Vilda kötträtter
Reser helst: Till Afrika
Älskar: Familjen
Ogillar: Hat och hot
Förebild: Patrik Asplund för det han står för. Den
modigaste person jag träffat som vände en mörk
tillvaro till något ljust och ansvarsfullt.
Favoritsport: Thaiboxning
Favoritklubb: Djurgården
Motto: Omge dig med människor som ger energi.
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fotbollsbörsen

Sport & Affärer bedömer
fotbollsallsvenskans spelartrupper
Malmö sålde stjärnan - tar guld

Gefle IF	

Malmö går mot guld - trots att sydafrikanska anfallsstjärnan Tokelo Rantie i somras såldes till Bournemouth. Samtidigt ser AIK ut som det stora hotet i och

med att man lyckats behålla sin viktigaste spelare
Celso Borges, som stannar i klubben för att vässa
Analys Gunnar Persson
VM-formen med Costa Rica.

S P E L A R T R U P P E R N A

Ibrahim Moro
Alhassan A Kamara
Sam Lundholm*
Ebenezer Ofori*
Christian Kouakou
Anton Jönsson Salétros

Varje klubbs spelare har delats in i grupper baserade på deras värde. De som betraktas som säljbara har
dessutom värderats individuellt. Alla spelare har sin lagposition och födelseår angivet. I spelarlistorna är
årets nyförvärv märkta med asterisk (*).

AIK
Celso Borges är i rätt ålder för att skriva sitt hittills
bästa kontrakt och här har AIK en god möjlighet
att antingen tjäna en slant eller behålla honom – och försöka vinna något. I
sommar har unge försvararen Ebenezer Ofori (Obuasi United) tillkommit
samtidigt som Brages Patrik Carlgren
blev den långsiktiga lösningen för att fylla målvaktsluckan efter bortgångne Ivan Turina. Henok
Goitom har visat att han håller (fysiskt).

Säljbara
+ Celso Borges
Kennedy Igboananike*
Nabil Bahoui*
Martin Kayongo-Mutumba
+ Henok Goitom
Martin Lorentzson

mf/f
f
mf/f
mf
f
hb

1988
1989
1991
1985
1984
1984

25,0 mkr
15,0 mkr
10,0 mkr
7,5 mkr
5,0 mkr
4,0 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Patrik Carlgren*
mv
1992
Alexander Milosevic
mb
1992
Robin Quaison
mf
1993

gunnar@sportaffarer.se

mf
f
mf
b
f
mf

1993
1993
1994
1995
1995
1996

Jesper Arvidsson*
Haris Radetinac*
Kenneth Høie

1990
1990
1992
1992
1993
1991
1993
1994

Balikesirspor
Örebro SK
Balikesirspor
GIF Sundsvall
Dalkurd FF
Akropolis IF
Kongsvinger IL
Kongsvinger IL

bilder: Bildbyrån

Utgående under sommarfönstret
Daniel Tjernström
mf
1974
Slutade
Christian Frealdsson*
mv
1980
Bosman
Helgi Danielsson
mf
1981
CF ”Os Belenenses”
Viktor Lundberg
mf/f
1991
Randers

Celso Borges

Tokelo Rantie

IF brommapojkarna

VM 2014 påverkar Allsvenskans guldstrid
Sommaren har sett två fall av hur det kommande
VM-slutspelet påverkar Allsvenskans toppstrid.
Först det positiva. Eleganten, framspelaren och
avslutaren Celso Borges stannar i AIK. Hans värde
stiger oavbrutet och idag är 25 miljoner en rimlig
försäljningssumma. Den sista knuffen uppåt har
kommit sedan han medverkat till att föra Costa
Rica till nästa års VM-slutspel. Här hade man kunnat tänka sig att AIK:s centralfigur hade hamnat
i fokus för sommarens transferrykten. Men Borges är smart. Istället för att omgående slå mynt
av sin framgång har han i intervjuer understrukit det nödvändiga i att stanna i AIK. Hans tankar
går ut på att han där är säker på att få mycket
speltid, och att han på så sätt får de allra bästa
förutsättningar att förbereda sig för VM i Brasilien. Därför låter Borges äran gå före pengarna,
åtminstone för ögonblicket. Hans kontrakt gäller
över 2015 och AIK gör bäst i att försöka vinna någonting – och det kvickt – för han blir väldigt svår
att ersätta den dag han sticker.
Men utgången av VM-kvalet har också haft negativa effekter. Då handlar det om Malmö FF och
försäljningen av lagets avslutare Tokelo Rantie.
Om Borges beslut att stanna gynnar AIK, så är
missgynnas MFF i samma grad av att ha blivit av
med sin matchvinnare.
Rantie kunde nämligen ha stannat – om Sydafrika bara klarat sig bättre i VM-kvalet. När laget stupade – i en grupp som vanns av Etiopien!
– var Rantie dock inte sen att omgående skippa
äran för pengarna.
Bakgrunden var denna. Rantie kommer från
Stars of Africa, en fotbollsakademi i Johannesburg som för tio år sedan startades av en grupp
entreprenörer. Investerare vill ha avkastning.
För den sakens skull har man etbalerat kontakt
med IFK Hässleholm. Det var där Rantie först
prövade på svensk fotboll (2011). Det är också
den vägen andra Stars – som May Mahlangu (nu
i Helsingborg), Bradley Ralani (Landskrona) och

Allsvenskans
guldklimpar

Ayanda Nkili (Örebro) – kommit till Europa, alla
med avsikt att säljas vidare.
Rantie återvände hem efter en tid i Hässleholm. Men han återvände till Sverige förra sommaren, lånad av Malmö FF. I slutet av april köptes
han loss av MFF (ryktet säger att det kostade 5
mkr). Han har samtidigt, under det senaste året,
spelat VM-kval för Sydafrika. Men när laget i somras i praktiken förlorade hoppet om att vinna sin
grupp såg Rantie inte längre någon poäng med att
spela ordinarie fotboll i Allsvenskan (vilket hade
gynnat hans VM-laddning). Istället hamnade han
på ”marknaden” och i slutet av augusti, fyra månader efter att han blivit MFF:s spelare, blev han
klar för Bournemouth, i Englands näst högsta
serie. Prislappen (rekord för klubben) hamnade
på £2,5 milj (ca 26,5 mkr).
Fint, tänker MFF-anhängaren och ser en förtjänst på 20 mkr efter att ha räknat av inköpspriset. Men så enkelt är det naturligtvis inte. Stars
of Africa har nämligen försäkrat sig om minst
hälften av MFF:s förtjänst. I bästa fall tio miljoner
till MFF, alltså. Och det finns inga garantier för
att den lille sydafrikanen överlever i det flåstempo som präglar League Championship.
Det pikanta i historien är att Nadeem Mahmood, stark man i Stars of Africa, behåller greppet om sin spelare genom att vara dennes agent.
Rantie kommer alltså att fortsätta dra in pengar
till männen som startade akademin. Det gäller
också de tre övriga spelarna i Sverige. Även om
Mahlangus svåra hälseneskada gör att vi tagit
bort honom från listan över Allsvenskans guldklimpar. Men han kommer säkert tillbaka om ett
halvår eller så, när han på nytt börjat spela.
Värderingarna på listan är återhållsamma och
bygger på att det bara finns en möjlig köpare,
utan budgivning.
Värderingarna omfattar dessutom enbart
säljbara spelare. De säger således ingenting om
spelarens värde för sitt lag.

Namn

Klubb	Född

Värde okt

Värde juli

+ Celso Borges
Moestafa El Kabir
– Victor Claesson
Johan Larsson
Simon Thern
Jiloan Hamad
Kennedy Igboananike
Robin Simovic
David Accam
Jakob Orlov
Pär Hansson
Nabil Bahoui
Marcus Rohdén
Sebastian Holmén
Sam Larsson
+ Robin Söder

AIK
BK Häcken
IF Elfsborg
IF Elfsborg
Malmö FF
Malmö FF
AIK
Helsingborgs IF
Helsingborgs IF
Gefle IF
Helsingborgs IF
AIK
IF Elfsborg
IF Elsborg
IFK Göteborg
IFK Göteborg

25,0 mkr
20,0 mkr
15,0 mkr
15,0 mkr
15,0 mkr
15,0 mkr
15,0 mkr
15,0 mkr
15,0 mkr
10,0 mkr
10,0 mkr
10,0 mkr
10,0 mkr
10,0 mkr
10,0 mkr
10,0 mkr

20,0 mkr
20,0 mkr
20,0 mkr
15,0 mkr
15,0 mkr
15,0 mkr
15,0 mkr
15,0 mkr
15,0 mkr
10,0 mkr
10,0 mkr
10,0 mkr
10,0 mkr
10,0 mkr
10,0 mkr
2,0 mkr

1988
1988
1992
1990
1992
1990
1989
1991
1990
1986
1986
1991
1992
1992
1993
1991

BP fick ordning på spelet när dåvarande bäste målskytten Andreas
Haddad släpptes till Hammarby. Nu
är det Mauricio Albornoz och rutinerade (och skadefrie!) Andreas Eriksson som bär offensiven. Sommarens
korta formtopp behöver dock återfinnas för att
laget skall kunna hänga kvar. Nu när de flesta skadorna strukits är det främst målvaktsposten man
behöver oroa sig för.
Säljbara
Nicklas Bärkroth*
Serge-Junior Martinsson
Ngouali
Mauricio Albornoz
Jacob Une Larsson
Tim Björkström
Joakim Lindner

mf/f

1992

5,0 mkr

mf
mf
b
hb
mf

1992
1988
1994
1991
1991

4,0 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr
2,0 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Hampus Jönsson
b
1991
Pontus Åsbrink
mf
1992
Gustav Sandberg
Magnusson
mf
1992
Davor Blazevic
mv
1993
Filip Tronêt
mf
1993
Anton Sandberg Magnusson f
1993
Martin Falkeborn
b
1993
Victor Söderström
f
1994

Djurgårdens IF
Høgmo-effekten efter DIF:s
tränarbyte var lika tydlig som
kortvarig. Men med tillskott som
målskytten Aleksandar Prijovic
(FC Sion/Tromsø) och högerspelaren Haris Radetinac (Mjällby, ett fyndköp för en
miljon) finns trots allt hopp om att undvika träskplatserna. Men med veteranen Andreas Johansson
sittande i knät på mittbackarna gör man det svårt
för sig framåt.

1988
1994
1990
1982
1994
1993

Inlånade spelare
Amadou Jawo*
f
Mohamed Kamanor
yb
Alhaji Kamara
f
Godsway Donyoh*
f
Pablo Dyego da Silva Rosa* f

1984
1992
1994
1994
1994

utlånade spelare
Sebastian Rajalakso
mf
Philip Hellquist
mf
Ibrahim K ”Ike” Fofanah* f
Luis Solignac*
f
Nahir Oyal
mf

1988
Syrianska FC
1991
Assyriska FF
1994 Arameiska-Syrianska
1992
IFK Mariehamn
1990
Syrianska FC

IF Elfsborg
FC Kallon
FC Kallon
Manchester City FC
Fluminense FC

Utgående under sommarfönstret
Marc Pedersen
b
1989
Bosman
IF Elfsborg
Det är väl inte så att det slår gnistor om Elfsborg. Ut ur Champions
League-kvalet mot ett allt annat
än vasst Celtic. Sedan in i Europa
League via Nordsjælland. Grattis till det. Men gör nu någonting bättre av detta än
vad Malmö FF orkade med hösten 2011. Nye danske
centern Mikkel Beckmann, som sköt det förlösande
målet på sin gamla klubb Nordsjælland, kommer närmast från en halvdan vår med APOEL Nicosia och är
än så länge varken fågel eller fisk. Sparkade tränaren
Jörgen Lennartsson lyckades aldrig väcka sitt lag i år.
Undantaget är Johan Larsson, som borde kunna lösa
landslagets akuta högerbacksproblem.

mf
mf
mf
b
mv
mb

1992
1990
1992
1992
1983
1987

15,0 mkr
15,0 mkr
10,0 mkr
10,0 mkr
5,0 mkr
5,0 mkr

6,0 mkr
6,0 mkr
6,0 mkr
4,0 mkr
4,0 mkr
4,0 mkr

f
mf
mf
mb
yb/mf
mb
f

1986
1987
1987
1989
1988
1990
1986

10,0 mkr
4,0 mkr
4,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr

Inventarier (<500.000)
Mattias Hugosson
mv
1974
Daniel Bernhardsson
hb
1978
Anders Wikström*
mb
1981
Pär Asp
b
1982
Emil Hedvall
mv
1983
Jens Portin
vb
1984
Mikael Dahlberg
f
1985
Zakaria Abdullai
mf
1989
Marcus Hansson
mb/mf 1990
Utlånade spelare
Linus Malmborg
mb
1988

Assyriska FF

IFK Göteborg
Vårens utropstecken Jakob Johansson och Sam Larsson har fått stöd av
hemkomne Adam Johansson, fräsche
Robin Söder och nyväckte Tobias Hysén. Den sistnämnde skulle kunna ge
en intäkt, men tjänar sannolikt mest på att stanna
kontraktstiden ut (2015). Nordin Gerzic har lånats
tillbaka till Örebro, där han återfått sin rätta roll.
Köpet av Darijan Bojanic från Öster gjordes i
rättan tid, i ett läge när ekonomiskt hårt pressade
Öster inte kunde säga nej.
Säljbara
Sam Larsson*
+ Robin Söder
Jakob Johansson
John Alvbåge
+ Tobias Hysén
Lasse Vibe*
Pontus Farnerud
Emil Salomonsson
+ Adam Johansson

f
f
mb/mf
mv
f
f
mf
b
hb

1993
1991
1990
1982
1982
1987
1980
1989
1983

10,0 mkr
10,0 mkr
7,5 mkr
5,0 mkr
5,0 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Hjörtur Logi Valgardsson vb
1988
Erik Lund
hb
1988
Marcus Sandberg
mv
1990
Mikael Dyrestam
mb
1991
Joel Allansson
mf
1992
Ludwig Augustinsson*
vb
1994
Darijan Bojanic*
mf
1994
Inventarier (<500.000)
Kjetil Wælher
mb
1976
Hannes Stiller
f
1978
Hjálmar Jónsson
b
1980
Daniel Sobralense
mf/f
1983
Mattias Bjärsmyr
mb
1986
Philip Haglund
mf
1987

Inventarier (<500.000)
Anders Svensson
mf
1976
Andreas Klarström
hb
1977
Daniel Mobaeck
b/mf 1980
Martin Andersson
mb
1981
Stefan Ishizaki
mf
1982
Lasse Nilsson
f
1982
Jon Jönsson
mb
1983
Stefan Larsson
vb
1983
Mikkel Beckmann*
f
1983
Henning Hauger*
mf
1985
Abbas Hassan*
mv
1985
James Keene
f
1985
Joackim Jørgensen
mb/mf 1988
inlånade spelare
Mohamed Bangura*
f

Säljbara
Jakob Orlov
Jonas Lantto
Alexander Faltsetas
Olof Mård
Simon Lundevall
David Fällman
+ Johan Oremo

På tillväxt (<2.000.000)
Jonas Olsson*
hb
1990
Johan Svantesson
mf/f
1992
William Lundin
b
1992
Sive Pekezela
f
1992
Joachim Adukor
mf
1993
Erik Törnros
f
1993
Oskar Larsson
mv
1994
Emil Bellander
f
1994

På tillväxt (<2.000.000)
Skúli Jón Fridgeirsson
b
1988
Niklas Hult
mf
1990
Anton Lans
vb
1991
Simon Hedlund
mf
1993
Liridon Gashi*
hb/mf 1993
Tobias Sandström*
mf
1995

Utgående under sommarfönstret
Andreas Haddad*
f
1982
Hammarby IF

f
mf
f
hb/mf
mf
yb

4,0 mkr
3,0 mkr
2,0 mkr

Inventarier (<500.000)
Mattias Östberg
mb
1977
Andreas Johansson*
mf
1978
Joel Riddez
vb
1980
Yussif Chibsah
mf
1983		
Petter Gustafsson
yb
1985		

Säljbara
– Victor Claesson
Johan Larsson
Marcus Rohdén
Sebastian Holmén
Kevin Stuhr Ellegaard
Tom Söderberg*

Inventarier (<500.000)
Niklas Westberg
mv
1979
Pontus Segerström
mb
1981
Andreas Eriksson
mf/f
1981
Bojan Djordjic
mf
1982
Gabriel Petrovic
mf
1984
Gabriel Özkan*
mf
1986
Panajotis Dimitriadis*
mf
1986
Ivo Vazgec*
mv
1986
Fredric Jonson*
vb
1987

Säljbara
– Erton Fejzullahu
+ Daniel Amartey*
Aleksandar Prijovic
Peter Nymann
Simon Tibbling
Emil Bergström

1985
1985
1979

På tillväxt (<2.000.000)
Hampus Nilson*
mv
1990
Martin Broberg
mf
1990
Vytautas Andriuskevicius* b
1990
Brian Span
mf/f
1992
Daniel Jarl
mb
1992
Trimi Makolli
mf
1992
Philip Sparrdal Mantilla
b
1993
Adam Kasa
b
1993
Eric Dahlgren*
mv
1994
Tim Söderström*
mf
1994

Inventarier (<500.000)
Daniel Majstorovic
mb
1977
Kenny Stamatopoulos
mv
1979
Nils-Eric Johansson
vb/mb 1980		
Per Karlsson
mb
1986
Robert Åhman-Persson
mb/mf 1987
Niklas Backman
mb
1988
Utlånade spelare
Lalawélé Atakora
b/mf
Daniel Gustavsson
mf
Kwame Karikari
f
Niklas Maripuu
mf
Sulayman Jobarteh
mf
Robin Palacios
mf
Emil Skogh
b
Edward Owusu
b

vb
mf/f
mv

Gefle kämpar vidare med kniven på
strupen. Men man har nu (efter många
turer) klart med nybygget av en arena
(inflyttning 2015). Det är en utmaning
som heter duga att hålla sig kvar i serien åtminstone fram till invigningsdagen. Tre spelare – Oremo, Orlov och Dahlberg – står för 60 procent av målen. Av dessa kan Johan Oremo räknas
som återuppstånden efter utflykten till Djurgården
(och flera motiga år).

Utlånade spelare
Nordin Gerzic
mf
1983
Pär Ericsson
f
1988
Sebastian Ohlsson
mf/f
1993
Jonathan Azulay
b
1993

Örebro SK
Mjällby AIF
Örgryte IS
Örgryte IS

Utgående under sommarfönstret
David Moberg-Karlsson
f
1994
Sunderland AFC
Halmstads BK

1989

Celtic FC

Utlånade spelare
Mohammed Abdulrahman f
1989
Amadou Jawo
f
1984
Per Frick
f
1992

GAIS
Djurgårdens IF
Falkenbergs FF

Utgående under sommarfönstret
David Elm
f
1983
Kalmar FF

Halmstad fightas fortsatt i tabellens
botten. Läget är inte helt hopplöst men
laget har fortsatt svårt att göra mål.
Tränaren Jens Gustafsson har dock
ledningens förtroende och fått kontraktet förlängt
över 2015. Det blir alltså ingen allmän upplösning här,
i stil med för två år sedan, om HBK skulle åka ur. Men
kraftsamlingen som gjordes för att vända skutan
inför 2012 måste upprepas. Fler nya spelare måste in.
Få spelare i årets trupp kvalar in för vidareförsäljning.
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fotbollsbörsen

Börstoppen
Allsvenskans spelare
nu värda 900 miljoner
AIK rycker upp på andra plats tack
vare Celso Borges och Henok Goitom.
Förra topptrion Malmö (försäljningen
av Rantie), Helsingborg (Mahlangus
svåra skada) och Elfsborg (svagare
form än väntat) tappar däremot. Göteborg svarar för ett ordentligt ryck
och går upp jämsides med Kalmar.
Göteborg har ett par extremt säljbara spelare medan Kalmar har bredden i truppen. Oktober månads blylod
är Norrköping, som avyttrar spelare
utan att fullt ut ersätta dem. Mjällby
lägger sig i botten efter försäljningen
av Radetinac, en spelare som gick till
Djurgården för underpris. ÅFF:s utlånade Tom Pettersson har värderats
till 5 mkr vid en försäljning. Övriga
utlånade spelare (oftast till Superettan för att ”sitta av” kontraktet)
räknas däremot som avskrivna.
Klubb
Malmö
AIK
Helsingborg
Elfsborg
Kalmar
Göteborg
Häcken
Djurgården
Gefle
Syrianska
Brommapojkarna
Halmstad
Öster
Åtvidaberg
Norrköping
Mjällby
Totalt
Säljbara
+ Mikael Boman
Kristinn Steindórsson
– Gudjón Baldvinsson
Rickard Magyar
Stojan Lukic*

Totalvärde
okt -13
juli -13
94,5
97,0
–2,5
87,5
74,5
+13
83,5
87,0
–3,5
78,5
79,0
–0,5
66,5
64,0
+2,5
66,5
50,5
+16
61,5
55,0
+6,5
61,5
54,0
+7,5
46,5
40,0
+6,5
42,5
36,0
+6,5
40,5
36,0
+4,5
40,5
42,0
–1,5
37,0
38,0
–1
34,5
35,0
–0,5
32,0
43,0
–11
29,0
35,0
–6
902,5
866,0 +36,5

f
mf
f
mb
mv

1988
1990
1986
1991
1979

6,0 mkr
4,0 mkr
4,0 mkr
4,0 mkr
2,0 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Marcus Antonsson
f
1991
Viktor Ljung
b
1991
Liridon Selmani
f
1992
Simon Silverholt*
mf
1993
Marcus Johansson*
b
1993
Kristoffer Thydell
mf
1993
Shkodran Maholli*
f
1993
Oliver Silverholt
mf
1994
Inventarier (<500.000)
Michael Svensson
mb
1975
Stefan Selakovic*
mf
1977
Rasmus Rydén
mv
1983
Peter Nyström
mf
1984
Antonio Rojas
mf
1984
Jesper Westerberg*
hb
1986
Kristoffer Fagercrantz
mf
1986
Johan Blomberg
mf
1987
Fredrik Liverstam*
mb
1988
Inlånade spelare
Andreas Landgren
mb/mf 1989

Fredrikstad FK

utlånade spelare
Joakim Wrele
mf
1991
Malkolm Nilsson
mv
1993

IA Akranes
Lunds BK

Utgående under sommarfönstret
Christian Järdler
b
1982
Slutat
Anton Jonsson
mf
1993
Älvsjö AIK
Anton Tideman
b
1992
IK Oddevold
Helsingborgs IF
HIF ångade på under våren men
sprang sedan in i en märklig vägg,
som innebar oväntade poängtapp
och undrande uppsyn från tränaren
Roar Hansen. Krisen tycks dock ha
varit tillfällig och skåningarna är fortfarande en
guldkandidat. Det är kanske läge att passa på just
i år, eftersom truppen sedan står inför betydande
åldersmässiga avgångar. Ema Boateng, ännu en
spelare från Right to Dream Academy i Ghana, och
Arnór Smárason gratis från Esbjerg, har anslutit i
sommar. Samtidigt har Joseph Baffo (utlånad till
Vålerengen) tillfälligt gallrats ut i kampen om mittbacksplatserna. May Mahlangu är långtidsskadad.
Säljbara
Robin Simovic*
David Accam
Pär Hansson
Loret Sadiku
Erlend Hanstveit
Ardian Gashi
Daniel Nordmark
Emil Krafth
Peter Larsson
Imad Khalili*
Arnór Smárason*

f
f
mv
b/mf
b
mf
mf
b/mf
mb
mf/f
f

1991
1990
1986
1991
1981
1981
1988
1994
1984
1987
1988

15,0 mkr
15,0 mkr
10,0 mkr
5,0 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
May Mahlangu
mf
1989
David Svensson
mf
1993
Rasmus Lindgren
mf
1994
William Kvist
mf
1994
Jere Uronen
b
1994
Mattias Freij
b
1994
Ema Boateng*
mf
1994

Rasmus Sjöstedt
Mathias Jung
Mattias Pavic
Erik Hoang*
Archford Gutu
Anton Agebjörn*
Lucas Hägg Johansson
Filip Sachpekidis*

Inventarier (<500.000)
Daniel Andersson
mv
1972
Erik Edman
vb
1978
Christoffer Andersson
b/mf 1978
Mattias Lindström
mf
1980
Álvaro Santos
f
1980
Rachid Bouaouzan
mf
1984
Walid Atta
mb
1986

Inventarier (<500.000)
Henrik Rydström
mf
1976
Nenad Djordjevic
mb
1979
David Elm*
f
1983
Tobias Eriksson
mf
1985
Bjørnar Holmvik*
b
1985

Utlånade spelare
Mohamed Ramadan
f
Elias Andersson*
mf
Andreas Linde
mv
Jesper Björkman
mf
Joseph Baffo
mb

1991
1996
1993
1993
1992

U21-tränare

Akademi HIF
Akademi HIF
Akademi HIF
Ängelholms FF
Vålerengen

BK Häcken
Från toppen i höstas till streckkänning i år. Baksmällan sitter i för
Häcken, och det tyder på att tiden
hunnit ikapp några av ”fynden”. El
Kabir gör mål, men bakom honom
är det bara Makondele som håller stilen. Två spelare har knutits upp i sommar – mittbacken Yago
Fernández (portugis känd från MFF:s guldår 2010)
och Mikolaj Lebedynski (polsk anfallare från Roda
i Holland). Men det är inte nog att ta två Bosmanspelare med halvdana cv. Märkligt hur Häcken
ställer till det för sig med ungefärliga tioårsintervaller – den katastrofala allsvenska debuten 1983,
bortslarvandet av allsvenska platser 1993/94 och
2005/06, båda gångerna efter att ha släppt nyckelspelare i tron av att det skulle ordna sig.y.

f
mf/f
mf
mf
f
f

1988
1994
1982
1985
1984
1990

20,0 mkr
5,0 mkr
4,0 mkr
4,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Leonard Zuta
b
1992
Oscar Lewicki
mf
1992
Rasmus Iversen*
mv
1993
Abdel Bouraima*
f
1993
Simon Sandberg
mb
1994
Simon Gustafsson*
mf
1995
Samuel Gustafsson*
mf
1995
Hosam Alesh*
f
1995
Carlos Strandberg*
f
1996

William Leandersson
Craig Henderson

1992
1993
1993
1993
1993
1994
1994
1997

Utlånade spelare
Daniel Mendes
f
1981
Johan Bertilsson
mf
1988

Utgående under sommarfönstret
Alejandro Bedoya
mf
1987
Nantes
Thomas Sørum
f
1982
Strømsgodset
Lucas Ohlander
f
1992
Bosman

Säljbara
Moestafa El Kabir
Nasiru Mohammed*
René Makondele
Dominic Chatto
Dioh Williams
Mikolaj Lebedynski*

b
mf
mf
mf
mf
mf
mv
mf

Inlånade spelare
Pär Ericsson
f

Vårens friköp av Tokelo Rantie omsattes kvickt i en försäljning till Bournemouth – men sedelbuntarna lär å andra
sidan inte göra så många mål i höstens
guldstrid. MFF lägger en del av pengarna på hemvändande Guillermo Molins, en spelare som varit skadad större delen av sina två år i
utlandet. Man har å andra sidan fått fin fason på
Magnus Eriksson, som gått från ett halvårs elände
i Belgien till pålitlig passare och målskytt i topplaget MFF. Emil Forsberg är ett annat nyförvärv
som funnit sin plats i laget. Molins har blivit en
nödlösning som center i guldjakten.

1992
1990
1990
1991
1984
1988
1991
1993
1988

15,0 mkr
15,0 mkr
8,0 mkr
6,0 mkr
4,0 mkr
4,0 mkr
4,0 mkr
4,0 mkr
4,0 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Robin Olsen
mv
1990
Miiko Albornoz
vb/mf 1990
Ivo Pekalski
mf
1990
Dardan Rexhepi
f
1992
Simon Kroon
mf
1993
Johan Hammar*
b
1994
Pa Konate*
b
1994
Alexander Blomqvist*
b
1994
Pawel Cibicki*
mf
1994
Marcus Haglind Sangré
mf
1995
Benjamin Fadi*
f
1995
Petar Petrovic*
mf
1995
Erdal Rakip*
mf
1996
Sixten Mohlin*
mv
1996
Inventarier (<500.000)
Daniel Andersson
mb
1977
Matias Concha
hb
1980
Markus Halsti
b
1984
Erik Friberg
mf
1986
Johan Dahlin
mv
1986

Utgående under sommarfönstret
Andres Vasquéz
mf
1987
Bosman
Reuben Ayarna*
mf
1985
Bosman

Utgående under sommarfönstret
Tokelo Rantie
f
1990
Bournemouth
Filip Stenström
hb
1991
Ängelholms FF

Kalmar har gått sensationellt bra
med tanke på alla skador. I sommar har Bjørnar Holmvik (back,
Sandnes Ulf) och David Elm (center, Elfsborg) tillkommit samtidigt
som målvakten Etrit Berisha gått till Lazio för uppskattningsvis 2,5 mkr. Utöver det kan KFF kamma
in ett utbildningsbidrag för Ramon-Pascal Lundqvist (mf/f. 1997), som har gått till PSV Eindhoven.
Måns Söderqvist, Melker Hallberg och Ismael Silva
Lima håller fortfarande i nycklarna till lagets framtid. Paulus Arajuuri går till Lech Poznan vid årsskiftet (som Bosman).
Säljbara
Romario Pereira Sipião*
+ Måns Söderqvist
+ Ismael Silva Lima*
+ Melker Hallberg
Emin Nouri
– Jonathan McDonald

mf/f
mf/f
mf
mf/f
hb
f

1985
1993
1994
1995
1985
1987

På tillväxt (<2.000.000)
Markus Thorbjörnsson
mb
1987
Mats Solheim
hb
1987
Paulus Arajuuri
mb
1988
Zlatan Azinovic*
mv
1988
Papa Diouf
mf/f
1989
Erik Israelsson
mf
1989
Lars Cramer*
mv
1991
Ludvig Öhman
b
1991
Sebastian Andersson
f
1991
– Jonathan Ring*
mf
1991

6,0 mkr
6,0 mkr
6,0 mkr
6,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr

mb
mb

1992
1983

På tillväxt (<2.000.000)
Mahmut Özen
b
1988
Victor Agardius
b
1989
Anton Dahlström
b
1990
Alexander Lundin
mv
1992
Simon Nilsson
mf
1992
Robin Strömberg
mf
1992
Andreas Blomqvist
mf
1992
Mattias Håkansson*
mf
1993
Armin Aganovic*
b
1994
Inventarier (<500.000)
Mattias Asper
mv
1974
Marcus Ekenberg
f
1980
Kristian Haynes*
b/mf
1980
Daniel Nicklasson
mf
1981
Daniel Nilsson
mf
1982
Robin Cederberg
mb
1983

Örebrp
Jönköpings Södra
Husqvarna FF

IFK säljer sina forwards – Thorvaldsson till Turkiet och Khalili till Helsingborg. Där försvann 16 mål ur årets
skörd. Ersättaren Emir Kujovic, med
tre allsvenska år i Halmstad bakom
sig, kommer närmast från tre växlande säsonger
i Turkiet. Man hoppas också på att Christoffer
Nyman skall återfå styrkan och börja producera.
Hoppas inte för mycket bara. Undrar just hur länge
Peter Hunt orkar säkra klubbens fortlevnad – det
självspelande pianots dagar är avlägsna för IFK.
De blott 16-åriga mittfältarna Ihab Naser och
Tesfaldet Tekie har värvats från Gunnilse men
omedelbart parkerats i Sylvia, där man tillsammans med ett koppel andra IFK:are jagar en kvalplats i Söderettan.
Säljbara
David Wiklander
David Mitov Nilsson
Lars Chr. Krogh Gerson

mb/mf
mv
mf

1984
1991
1990

4,0 mkr
4,0 mkr
3,0 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Christopher Telo
f
1989
Nikola Tkalcic
b
1989
Siim Luts*
mf
1989
Christopher Meneses*
b
1990
Christoffer Nyman
f
1992
Isaac Kiese Thelin
f
1992
Alexander Fransson*
mf
1994
Linus Wahlquist*
b
1996
Inventarier (<500.000)
Mathias Florén
vb
1976
Andreas Lindberg
mv
1980
Bobbie Friberg da Cruz
b
1982
Andreas Johansson
mf
1982
Morten M. Skjønsberg
mb
1983
Martin Smedberg-Dalence hb/mf 1984
Rawez Lawan*
mf/f
1987
Marcus Falk-Olander
mf
1987
Emir Kujovic*
f
1988
– James Frempong
mf
1989

1990
1990
1992
1993
1994
1997
1997

5,0 mkr
2,0 mkr

f
mv
b
b, mf

1983
1987
1982
1992

Varbergs BoIS
IF Sylvia
IF Sylvia
IF Sylvia
IF Sylvia
IF Sylvia
IF Sylvia

5,0 mkr
3,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Robert Massi
mf
1987
Alusine Kamara
mf
1989
Gabriel Machado*
f
1989
Dejan Garaca
mv
1991		
Anders Bååth
mf
1991
Gabriel Somi
vb
1991
Lawal Adebowale Ismail mf
1991
Igor Santos Koppe*
mf
1992
Charbel Georges
mf
1993
Ninos Sleyman*
b
1994
Felix Michel*
mf
1994
Bilel Ben Salah
mv
1994
Kevin Bisse
mf
1995

1987
1988
1990

ÅFF fortsätter säkra sin framtid genom
att göra spelaraffärer med Belgien.
Magnus Eriksson (Gent, förra året) följes i år av Tom Pettersson (utlånad till
Leuven) och Viktor Prodell (såld till
Mechelen). Prodell skrev på för fyra år och gav ca
500 000 Euro. Kvickt ersattes han med Ricardo
Santos, centern som år 2008 spelade för ÅFF i Superettan på lån från Kalmar och då gjorde 12 mål.
Han kommer från Sogndal. Imad Zatara har blivit
en målfarlig mittfältare medan Oscar Möller gått
in i dimman.
Säljbara
Ricardo Santos*
+ Imad Zatara
Martin Christensen

f
mf
mf

1987
1984
1987

3,0 mkr
3,0 mkr
2,0 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
– Oscar Möller
f
1987
John Owoeri*
f
1987
Petrit Zhubi
mf
1988
Anton Tinnerholm
hb
1991
Emmanuel Dogbe
mf
1992
Joel Rajalakso*
f
1993
Pontus Nordenberg*
b
1995
Hampus Holmgren*
b
1995
Inventarier (<500.000)
Kristian Bergström
mf
1974
Henrik Gustavsson
mv
1976
Daniel Hallingström
mb
1981
Allan Arenfeldt Olesen
hb
1982
Andreas Dahlén*
vb
1982
Daniel Sjölund*
mf
1983
Bruno Manoel Marinho
mf
1984
Alberis da Silva
mb
1984
Mohammed Abubakari
mf
1986
Erik Moberg
mb
1986
Gustav Jansson
mv
1986		
		
Utlånade spelare
Tom Pettersson
mb/mf 1990
OH Leuven 2013/14
Mattias Mete
f
1987
Syrianska FC

Öster överraskar ibland både sig själva och omgivningen. Som när man
slog Elfsborg (borta!) med 4–2 och
Pablo Piñones-Arce gjorde samtliga
mål. Det var en ljuspunkt. Mindre ljust
var att truppens stora löfte Darijan Bojanic såldes
till IFK Göteborg. Det var mer eller mindre en panikförsäljning, eftersom klubben blöder pengar.
Nya arenan har inte fått växjöborna att ställa upp
mangrant (snittet ligger under budget) och därför högg man på de tre miljoner som IFK lär ha
erbjudit. Dessutom – i begeistringen över att få
pengarna snabbt – nöjde man sig med futtiga 15%
vid en vidareförsäljning. Ännu en uppseendeväckande detalj är att skiftet i spelsätt (från 4–2–3–1
till 4–4–2) minskade Bojanics möjligheter till spel.
Öster har alltså sålt sitt största löfte för att kunna
fortsätta avlöna bl.a. de åtta spelare i truppen som
är 30 år gamla eller äldre. Kortsiktigt så det räcker
– och en biljett till nästa ekonomiska kris.
Säljbara
Stefan Karlsson
Vladica Zlojutro*

b
mf

1988
1988

4,0 mkr
3,0 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Månz Karlsson
b
1989
Marcus Bergholtz
mf
1989
Robertino Kljajic*
mv
1990
Alexander Henningsson
mf
1990
Elmin Nurkic
b
1991
Andreas Birgersson
f
1991
Karl-Johan Lindblad
b
1992
Djevad Selimagic*
mv
1993
Fredrik Lundgren
mf
1993
Alhaji Gero*
f
1993
Jesper Andersson
b
1994
Johan Andersson
b
1995
Inventarier (<500.000)
Kenny Pavey*
b/mf 1979
Joakim Wulff
mv
1979
Juan Robledo*
mb
1980
Patrik Bojent
vb
1980
Pablo Piñones-Arce*
f
1981
Josef Elvby*
mf
1982
Denis Velic
mf
1982
Mario Vasilj
mb
1983
Johan Persson
mf
1984
Freddy Söderberg
f
1984
– Alexander Nadj
mv
1986
Andreas Wihlborg
mf
1987

Inventarier (<500.000)
Suleyman Sleyman
b
1979
Sharbel Touma
mf
1979
Louay Chanko
mf
1979
Haris Skenderovic
mb
1981
Christian Demirtas
yb
1984
William Gerlem*
mf
1984
Isa Demir
vb
1985
Besim Kunic
mf
1986
Rabi Elia
mf
1987
Inlånade spelare
Mattias Mete
f
Sebastian Rajalakso
mf
Nahir Oyal
mf

Åtvidabergs FF	

Östers if

Syrianska gick miste om anfallaren
Osman Sow, som skrev på för Crystal
Palace en månad efter att hans korttidskontrakt med Syrianska gått ut.
Men man kompenserar frenetiskt,
med lånen Mattias Mete (ÅFF) och hemvändaren
Nahir Oyal (Djurgården) samt tre brassar med
växlande bakgrund och osäkert värde (Koppe,
Machado och Gerlem). Det räcker naturligtvis inte.
Det bara kostar pengar.
Säljbara
Dinko Felic
Dwayne Miller
Alessandro Silva Perreira
Alexander Michel

Utgående under sommarfönstret
Osman Sow*
f
1990
Bosman/
Crystal Palace
Sebastian Svärd*
mf
1983
Bosman

Utgående under sommarfönstret
Christoffer Karlsson
mf
1988
Bosman
Viktor Prodell
mf/f
1988
KV Mechelen

Syrianska FC
Mjällby AIF
Landskrona BoIS
Landskrona BoIS
Trelleborgs FF
Assyriska FF
Lunds BK
LB07

Stjärnskottet Gbenga Arokoyo
blev kvar. Istället såldes Haris
Radetinac till Djurgården för
en alltför billig peng (1 mkr – ty
sälja måste man, för att klara
ekonomin). Jasmin Sudic, ung mittback lånad från
Malmö FF, gjorde succé i våras men råkade sedan
ut för karriärens tredje korsbandsskada. Lyckligtvis har målskytten Pär Ericsson kommit igång bra
efter sin skada samtidigt som årsfärske Kristian
Haynes är bäste skytt.
Säljbara
Gbenga Arokoyo
Daniel Ivanovski

Utlånade spelare
Marcus Pode
mf/f
1986
Viktor Nilsson*
f
1993
Samuel Petrone
f
1989

Utgående under sommarfönstret
Imad Khalili
f
1987
Helsingborgs IF
Gunnar H. Thorvaldsson
f
1982
Konyaspor

Mjällby AIF	

Kalmar FF

IFK Göteborg

Utlånade spelare
Armin Tankovic
mf
Riki Cakic
f
Joonas Tamm
b/f
Ken Sema
mf
Marcus Johansson
f
Ihab Naser*
mf
Tesfaldet Tekie*
mf

Inventarier (<500.000)
David Marek Frölund
yb
1979
Björn Anklev
b/mf 1979
Jonas Bjuström
mf
1979
Fredrik Björck
mb
1979
Martin Ericsson
mf
1980		
Christoffer Källqvist
mv
1983
Kari Arkivuo
vb
1983
Mohammed Ali Khan
mb
1986
Tibor Joza
hb
1986
Damir Mehic
mv
1987
Emil Wahlström
mb
1987
– Mika Ojala
mf
1988		
Yago Fernández*
mb
1988

Utlånade spelare
Jasmin Sudic
mb
1990
Tobias Malm
vb
1992
Alexander Nilsson
f
1992
Egzon Sekiraka
mf
1993
Amin Nazari
mf
1993
Erik Pärsson
f
1994
Petter Thelin
f
1995

1988

IFK Norrköping
GAIS
Degerfors IF

Malmö FF	

mf
mf
f
mf/f
vb
mb/f
mb
mb
mf

1984
1987

Utgående under sommarfönstret
Haris Radetinac
mf/f
1985
Djurgården
Hannes Sigurdsson*
f
1983
Bosman/SV Grödig
Jasmin Sudic
mb
1990
Malmö FF (åter)

Utgående under sommarfönstret
Etrit Berisha
mv
1989
Lazio
Jørgen Skjelvik
vb
1991
Rosenborg

Säljbara
Simon Thern
Jiloan Hamad
+ Magnus Eriksson*
Emil Forsberg*
Ricardinho
Erik Johansson*
Pontus Jansson
Filip Helander
Guillermo Molins*

vb
mf

Inlånade spelare
Behar Ferizi
f

Åtvidabergs FF
Djurgårdens IF
Djurgårdens IF

1993

IFK Värnamo

Utlånade spelare
Jonas Hellgren
f
1990
Filip Thurn
f
1989

Assyriska FF
IFK Hässleholm

Utgående under sommarfönstret
Matteo Blomqvist-Zampi f
1990
Falkenbergs FF
Darijan Bojanic
mf
1994
IFK Göteborg
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AFC Wimbledon

Supportrarna som är redo att flytta hem
När Wimbledon FC flyttades till Milton Keynes
2003 såg det ut som om ligafotbollen försvann
för gott från stadsdelen Wimbledon i London. I
protest startade de svikna fansen AFC Wimbledon, som på en gräsplan i grannkommunen
Kingston har gjort en otrolig resa och nått League Two. Nu anser de att det är dags att flytta
hem.

Efter katastrofen på Hillsborough, där 96 Liverpoolsupportrar dog, förändrades arenakraven i engelsk fotboll. Kraven innebar att Wimbledon FC fick
lämna sin slitna arena 1991 och spela på Crystal Palace arena Selhurst Park. Styrelsen var inte intresserad av att bygga en ny arena och efter flera år med
sviktande publiksiffor och ekonomiska problem tog
de beslutet att flytta klubben till Milton Keynes, norr
om London. Namnet Wimbledon FC försvann och
ersattes med MK Dons. Fansen var chockade och
besvikna, men beslöt sig för att omedelbart starta
AFC Wimbledon. På bara elva år har klubben gjort
en otrolig resa genom ligasystemen, och planerar nu
att bygga en arena i stadsdelen Wimbledon.
– Det är för Wimbledon som vårt hjärta klappar
och det är där klubben hör hemma. Vi vill bygga vår
arena där Greyhound-arenan ligger idag, inte långt
från där Wimbledon FC gamla arena Plough Lane
låg. Att få en modern arena skulle dessutom ha en
positiv inverkan på klubbens utveckling, säger klubbens vd Erik Samuelson.
Starkt stöd från kommunen

AFC Wimbledon, som idag spelar sina League Two- Premiärministern David Cameron har hyllat supportrarna till AFC Wimbledon för deras initiativ att starta klubben och samtidigt ge
matcher i grannkomunnen Kingston, hade gärna något tillbaka till invånarna i Wimbledon.
flyttat tillbaka tidigare, innan Plough Lane revs, men
har inte haft råd.
uelson en otäck känsla att klubben skulle lottas mot
– Vi har ännu inte gått in på sådana detaljer, men
– Plough Lane revs för att ge plats åt bostäder.
vi behöver definitivt ha något som påminner oss
just MK Dons.
Kommunen Merton, som Wimbledon tillhör, har
– När jag träffar andra klubbar så har deras repre- alla, inte bara en gång utan flera gånger, vad vi är
alltid stött våra flyttplaner, men stödet har blivit
sentanter ibland sagt: ”Jag antar att ni bara längtar och var vi kommer ifrån. Det vore konstigt om vi
tills den dagen ni får möta Milton Keynes”. De inte gjorde något eftersom det handlar om klubännu starkare senaste tiden. För några år
sedan sa de att de vill att vi flyttar dit. Nu
förstår inte hur det känns för oss som var med bens hjärta. Ett museum är en idé, men då blir det
säger de istället: ”Vad ska vi göra för att ni
och såg vår klubb förstöras. Tanken att få möta bara en plats dit du går en eller två gånger. Personska kunna flytta hit”.
dem på hemmaplan är fruktansvärd, eftersom ligen anser jag att det ska finnas något som påminFör att ha råd med en ny arena samarbevi är rädda att det skulle skada klubben. Men ner dig om vår historia oavsett var du är någontar klubben, som ägs av fansen genom The
nu fick de hemmaplan, vilket innebar färre av stans på arenan.
Dons Trust, med ett företag som arbetar
Om byggnationen av arenan, som AFC Wimbvåra fans på en större arena.
med fastighetutveckling. Tanken är att bygga
ledon planerar för, inte stöter på problem och går
bostäder, hotell, och affärslokaler runt areMånga fans bojkottade matchen
att finansiera, beräknar klubben att kunna flytta till
nan och använda vinsten för att finansiera en
Han berättar att fansen hade blandade käns- Wimbledon inom 2,5 till 3,5 års tid.
del av själva arenan, som kommer att kosta
lor inför matchen. En del såg det som ett ut– Det är mycket som kan fördröja byggnationen
märkt tillfälle för att ta revansch på MK Dons, bara under planeringsstadiet. Överklagar invånarna
mellan 15 och 20 miljoner pund.
– Den nya arenan får en kapacitet runt
medan de flesta tyckte att mötet skulle bli en och hävdar att bygget är kontroversiellt blir myn12 000 med möjlighet att expandera till 22
jobbig upplevelse.
digheterna tvungna att låta en oberoende expert
000 åskådare. Stödet för klubben är stort i
– Även om biljettintäkter delas mellan la- titta på projektet vilket kan ta mellan sex månaWimbledon. En undersökning visar att över
gen i FA-cupen så ville inte många fans åka der och tre år. Vi kan alltså bara gissa i dagsläget,
14 000 hushåll har haft någon form av afdit och stödja dem ekonomiskt. Istället skänkte men vi kommer allt närmare dagen då vi flyttar
färsmässig kontakt med klubben de senaste Erik Samuelson
de pengar direkt till oss och stannade hemma. hem igen.
åren. Förutom fansen, som utgör grunden
Media däremot, de älskade mötet eftersom det
gav dem en bra historia som kunde sälja tidningar
Text: Pierre Eklund
i klubben, finns det flera kopplingar till Wimbledon
Foto: AFC Wimbledon
och dra tv-tittare.
FC. Vi är inget ”Crazy Gang”, men vi är utan tveErik Samuelson åkte aldrig dit, och trots att
kan Wimbledon.
matchen gick på tv såg han den aldrig. Han ansåg
att det var bäst så på grund av hans känslor.
Starka känslor
AFC Wimbledon
– De andra i klubben har berättat för mig att vi
Genom avancemanget till League Two är det inte
Grundad: 2002
gjorde en bra match och att fansen skötte sig, trots
omöjligt att klubben snart spelar i samma division
Omsättning: 3 miljoner pund
som MK Dons, som nu spelar i League One. För
förlusten. Jag hade aldrig någon kontakt med deras
Antal medlemmar: Cirka 2 800
några år sedan gick Erik Samuelson ut i media och
ledning inför eller efter matchen utan alla praktiska
supportrar är medlemmar i The Dons
sa att han fruktade den dagen lagen möttes.
detaljer sköttes av vår klubbsekreterare.
Trust som äger AFC Wimbledon.
– Jag fasade för de känslor som skulle komma upp
Sponsorer: Sports Interactive (som
Hedra Wimbledon FC på nya arenan
till ytan. Känslor som en gång gjorde mig väldigt ledgör Football Manager), Paul Strank
När Wimbledon FC förflyttades till Milton Keysen över hur allt gick till och hur vi fans behandlades.
Roofing Ltd etc
nes övertog MK Dons även FA-cuppokalen från
Mina känslor finns kvar långt där inne och jag ville
Hemsida: www.afcwimbledon.co.uk
1988. Pokalen överlämnades dock senare till kominte att de skulle komma fram och förstöra det goda
Klubbmärket: Designat efter Municipal Borough of
munen Merton, och när AFC Wimbledon flyttar in i
rykte som vi som professionell klubb har byggt upp.
Wimbledons märke och liknar det klubbmärke som Wimbledon
sin nya arena hoppas de att kommunen låter pokalen
När 2012 års lottning till FA-cupens andra omFC bar
och andra minnessaker stå på arenan.
gång, som visades direkt i tv, började fick Erik Sam-
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Hammarby Hockey är
tillbaka!

marby IF, som i sin tur antog förslaget på
sitt årsmöte den 13 maj. Samtidigt bytte
Bajen Fans Hockey namn till Hammarby
Hockey.
– Fansen är nöjda. Hockeyn är en anrik
del av föreningen och alla är glada över att
den är tillbaka i familjen igen.
Även om namnet har förändrats så är
supportrarnas klubb fortfarande samma
förening med samma organisationsnummer och styrelse som tidigare.
– Vi är som en liten förening i Hammarby. Klubbens utveckling visar att det är
möjligt för andra fans att rädda sina klubbar, men samtidigt håller det inte i längden
att driva en förening på bara support. Du
kommer långt med hjärtat, men förr eller
senare måste du koppla in hjärnan också.
Lockar unga spelare

Hammarby Hockey, som fram till i våras hette Bajen Fans Hockey, har byggt upp ett bra rykte
i hockey-Sverige, och det finns en attraktion från många spelare att få spela för klubben.

När Hammarby Hockey gick i konkurs
2008 förvann ishockeyverksamheten
från Hammarby IF. Nu är den tillbaka –
tack vare supportrarna.
– Utan fansen hade inte Hammarby
haft ett hockeylag idag, säger Kalle
Strandberg, supporter och sekreterare i
Hammarby Hockey.

Redan 1921 bildades Hammarby IF:s
ishockeysektion, som under förra seklet vann åtta SM-guld. Under början av
2000-talet led dock Hammarby Hockey
AB av ekonomiska problem och den 22
april 2008, försattes verksamheten i konkurs. Hockeyn försvann från Hammarby

IF, men bara dagar efter konkursen valde
supportrarna att starta Bajen Fans Hockey.
– Det var viktigt att vi startade klubben
direkt. Hade det gått ett år hade ingen orkat
starta upp. Klubbens princip har hela tiden
varit att det ska finnas ishockey i grönvit
tappning. Vår stora ambition har alltid varit att bli en äkta del av ”familjen” igen, berättar Kalle Strandberg som kom in i Bajen
Fans Hockeys styrelse 2009 eftersom han
hade stor styrelseerfarenhet och arbetade i
det civila med organisationsfrågor.

Bajen Fans Hockeys resa inleddes i division
4 2008, och i våras tog klubben steget upp
i division 1, som är Sveriges tredje största
hockeyserie. Där får de möta bra lag som
Huddinge IK, Nyköpings HK och Visby/
Roma HK.
– Det är svårt att sia om hur serien slutar, men jag tror att vi får ett slagkraftigt

lag. Ekonomin är stabil, allt är ordning och
många spelare söker sig till oss. Till skillnad
från andra klubbar vill många unga spelare
spela för oss. Vår framtid ser ljus ut.
Grunden till framgången är enligt Kalle
Strandberg att föreningen har en bra transparens kring beslut, och att kommunikationen med supportrar, sponsorer, spelare och
medarbetare, alltid är öppen och rak.
– Alla har varit införstådda i vad som
händer. Med en rejäl dos ödmjukhet kommer du långt. Tyvärr saknas det i många
klubbar idag. Vissa blir övermodiga när de
hamnar i ett styrelserum, men det är viktigt
att folk kan identifiera sig med dem som
driver klubben.
Hans Bergman, ordförande för ”moder
föreningen” Hammarby IF ser positivt på
ishockeyns återkomst.
– Det betyder oerhört mycket för oss att
hockeyn är tillbaka. Det hade inte funnits
någon ishockey i Hammarby idag om det
inte vore för fansen. Bajen Fans har skött
föreningen bra och även byggt upp en fin
ungdomsverksamhet.

Hammarby Hockey
Grundad: 2008
Omsättning: 2,2 miljoner kronor (2012/2013)
Antal medlemmar: Cirka 450
Antal anställda: Totalt 2st (en heltid, 2st halvtid)
Sponsorer: Ej färdigförhandlat.

Fansen är nöjda

Tränare: Håkan Ferm

Under årsmötet i april i år röstade medlemmarna i Bajen Fans Hockey igenom ett
förslag att klubben skulle träda in i Ham-

Ordförande: Hans Malm
Hemsida: www.bajenfanshockey.se

Bäst när det gäller!
Arenastaden i Växjö samlar elitklubbar och breddverksamhet i elva arenor
och träningsanläggningar. Det ger resultat – både nationellt och internationellt.
I Växjö går ett expansivt näringsliv och satsningen på idrott hand i hand.
Det skapar också framgång – på alla plan.

Välkommen till Sveriges bästa idrottskommun.

Text: Pierre Eklund
foto: Peter Jonsson
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äventyrlig sponsring

Är det äventyrligt att sponsra äventyrare?
spektakulära. Under 439 dagar avverkade hon merparten av USA:s stater.
Dagen då hon gick i mål, utnämndes till ”Renata Chlumska Day” av
Seattles borgmästare. Finansieringen
av detta äventyr kom via samarbetspartners, som på olika sätt drog nytta av samarbetet före, under och efter
målgång. En imponerande och bitvis
riskfylld expedition.
– Jag kan givetvis inte lämna några
garantier för framgång till dem som
jag samarbetar med. Mycket kan hända. Men vilken idrottare kan göra det,
frågar Renata Chlumska retoriskt.
– Positiv exponering i media är givetvis viktigt. Jag är på sätt och vis ett
vandrande varumärke och får inte
kopplas ihop med något som är negativt för mina samarbetspartners, säger hon.
En inställning som lyckats bra, och
många av hennes samarbetspartners
har varit med i många år. Dels under
äventyren, men även här gäller att det
är viktigt att ge tillbaka i form av föreläsningar, aktiviteter i butik och på
mässor.
– Det är viktigt för mig att det är
bra människor och bra produkter som
känns rätt. Det har hänt att jag tackat
nej till samarbeten. Det kan vara bra
produkter, men inget som jag använder och då blir det ingen trovärdighet,
säger hon.

Sponsring av äventyrare - riskfylld
marknadsföring eller rätt väg att
fylla varumärket med starka värden
och ge lönsam inspiration internt?
Det handlar om att välja rätt
äventyrare för att göra sponsringen
framgångsrik.

Det ska inte enbart handla om att
äventyraren når bergstoppen eller
lyckas paddla den omöjliga vägen.
Det kan ge positiv och lönsam uppmärksamhet i media. Men minst lika
viktigt är de mervärden som tillförs
hela organisationen. Äventyrarens övriga aktiviteter direkt till kunder och
anställda i form av till exempel föreläsningar och skräddarsydda äventyr för ledningsgruppens konferens
är centrala. Om dessa genomförs på
rätt sätt blir sponsringen av äventyraren en lyckad investering.
Mount Everest stark metafor

En av Sveriges
ledande äventyrare, Fredrik
Sträng, betvingar här en isvägg.
Riskfyllt – men
sponsorer ser
många styrkor
med sponsring
av äventyrare.

Bil för allas olika äventyr

Foto: Fredrik Schlyter

En av Sveriges genom tiderna mest
framgångsrike äventyrare är Fredrik
Sträng. Hans meritlista är lång som
klätterrep och givande sponsorsamarbeten är hans vardag på hemmaplan.
– Sponsra äventyr ska inte vara synonymt med att äventyra investeringen. Sponsring av en person eller
grupp som genomför äventyr måste
ge god avkastning på investeringen,
ROI, säger Fredrik Sträng.
– Kommersiella värden i form av
lyckad exponering i media är viktigt.
Men inspirerande kundaktiviteter är
minst lika viktiga för att ge min samarbetspartner valuta för satsningen.
Exempelvis Mount Everest är en bra
metafor och diskussionsforum för
sponsorns mål att anta utmaningar
och att ta fram konkurrenskraftiga
produkter och tjänster, fortsätter han.
Föreläsningar och utvecklingsövningar med sponsorns anställda främjar gott medarbetarskap och skapar en
vi-känsla och vinnarkultur i bolaget.
För sponsorn är detta viktiga aktiviteter som ger tydliga och mätbara
effekter. Summa summarum menar
många äventyrare och deras samarbetspartners att företag som satsar på
äventyr uppfattas som mera offensiva,
disciplinerade och innovativa.
Det finns risker med att sponsra en
enskild idrottsutövare och i synnerhet en äventyrare som lever på gränsen. Men sponsorerna drar sig inte ur
av den orsaken. De flesta menar att
risker finns med all sponsring. Är det
rätt individ så är möjligheterna betydligt större än riskerna. En av Fredrik
Strängs sponsorer är Crescent. De
har inlett ett samarbete när Fredrik
Sträng efter lång karriär med att nå
jordens högsta toppar nu sadlar om.
– Fredrik ingår nu i vårt Team Crescent. Syftet är att hans kommande cykeläventyr ska stärka viktiga begrepp
som ”trovärdighet” och ”kvalitet”.
En äventyrare på den här nivån har
ju inte råd att ha dåliga grejor. Med
honom som ambassadör vill vi öka
trafiken till vår web genom att visa filmer, ge träningsupplägg och locka fler
att förverkliga sin dröm, säger Håkan
Rosenquist på Cycle Europe. En koncern som äger och driver varumärken

som Crescent, Monark och Bianchi.
Varumärken som är marknadsledande
i bland annat Sverige, Italien, Norge
och Danmark.
Noggrann bakgrundskoll viktigt

Valet av Fredrik Sträng och äventyraren Renata Chlumska som de två
medlemmarna i Team Crescent var
mycket noggrant. Det ska vara mycket hjärna och tillföra varumärket något under lång tid.
– Risker finns – men vi har gjort
noggranna bedömningar och vi har
kommit fram till rätt val. Detta är en
betydande marknadsföringsaktivitet
som vi har höga förhoppningar på.
Vi vill vidga tänkandet för att nå ut.
Vi har redan haft aktiviteter för kunder och personal. I Fredriks plan ligger bland annat det dramatiska cykeläventyret la ruta de los Conquistadores i Costa Rica. Det ger material på
vår web som ska inspirera fler att vilja
nå sina mål, spår Håkan Rosenquist.
Hjärna och utrustning ger bra
sponsring

C2 Vertical Safety produktsponsrar
Fredrik Sträng med säkerhetsutrustning av världsledande märket Petzl.
Företaget har utrustning och utbild-

ning för dem som arbetar på hög höjd,
samt produkter för sport- och outdoorbranschen.
– Fredrik är en unik person, en hård
kille med vett bakom pannbenet. Han
lyckas kombinera hög risk med väldigt
starkt säkerhetstänkande vilket är viktigt för oss. Vi får många förfrågningar – men hjärna och utrustning måste
gå hand i hand för att minimera risken med sponsring. Produkterna används av Fredrik på tuffaste nivå och
varumärket profileras därmed framgångsrikt. Att våra produkter fungerar
betyder liv eller död för våra användare – precis som för Fredrik - så bättre ambassadör kan vi inte hitta, säger
Mikaela Sjöberg, operativt marknadsansvarig på C2 Vertical Safety.
Framgång kan aldrig garanteras

Renata Chlumska är en annan välrenommerad äventyrare med lyskraft. En stark
äventyrsprofil
under sin tid tillsammans med
legendaren Göran Kropp och
även hennes senare bravader är

Att våra
produkter
fungerar
betyder liv
eller död
för våra
användare
Mikaela sjöberg,
C2 Vertical
Safety

En av hennes sponsorer är Mitsubishi Motors Sverige, som tar hjälp av
Renata för att lansera modellen Outlander.
– Renata är helt rätt för oss; inte
bara äventyrare, utan dessutom trebarnsmor. Alla har vi våra olika äventyr, och bara att hämta barnen på dagis kan vara ett äventyr. Renata är en
fantastisk ambassadör som bidrar till
vår tillväxt. Vi ser inte sponsringen
av Renata som en risk, utan som en
möjlighet att nå ut till våra målgrupper. Äventyrare uppnår något, och gör
det genom att minimera riskerna, säger Niclas Larsered, marknadschef
för Mitsubishi Motors Sverige.
Renata Chlumska finns med i
marknadsföringen via olika kanaler,
jobbar internt och externt med föreläsningar, och genomför aktiviteter
tillsammans med andra profiler under året.
Råd för rätt

För den som funderar på att sponsra
en äventyrare är det viktigt att finna
den rätte. Men hur?
– Jag hjälper ibland till att ge min
syn på vilka äventyrare och projekt
som är värda att satsa på. Det finns
mer eller mindre bra – men jag har
genom åren skaffat mig kunskap och
erfarenhet, och ger råd för att undvika
sponsring som kan ge bad taste och
istället satsa rätt, säger Glenn Mattsing, chefredaktör för äventyrsmagasinet Outside.
Text: Joachim von Stedingk

Renata Chlumska tältar utmed Rio Grande
under ett av sina många äventyr.
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Idrottens självreglerade styrning ett självmål av de internationella
idrottsförbunden?
Idrotten var under lång tid präglad av
ett amatörideal. Men särskilt under de
senaste två decennierna har idrotten
genomgått en betydande kommersialisering. Framför allt är kommersialiseringen närvarande kring idrottens
stora internationella evenemang som
de olympiska spelen och VM i fotboll
för herrar. Detta har bland annat resulterat i att internationella idrottsförbunds krav och föreskifter har fått
ökade socioekonomiska effekter på
det omgivande samhället. Denna utveckling speglar ett växande inflytande från internationella icke-statliga
organisationer inom frågor och områden som tidigare nästan uteslutande har varit exklusiva för den statliga
politiken.
De internationella idrottsförbundens ökade ekonomiska och politiska inflytande och makt har inte bara
inneburit att många internationella
idrottsförbund har fått mer pengar i
kassakistan. Det har även medverkat
till att de internationella idrottsförbunden har blivit föremål för granskning – en granskning som bland annat
avslöjat ”volleygate” där Internationella volleybollförbundets förre president, Rubén Acosta, under sina tjugofyra år på posten tillförskansade sig
drygt 200 miljoner kronor av förbundets pengar samt Fifa och ISL-skandalen där ett antal medlemmar i Fifas exekutiva kommitté under flera år
mottog mutor av det numera insomnade marknadsföringsbolaget ISL.
Händelserna är exempel på korruption och maktmissbruk inom den internationella idrotten och en anledning till problematiken är att det finns
uppenbara brister i hur idrotten styrs
och kontrolleras.
Brist på ansvarsutkrävande och
kontrollmekanismer

Ett av områdena där det finns uppenbara brister är kring ansvarsutkrävande. Internationella idrottsförbund är
medlemsstyrda organisationer där
nationsförbunden på årsmötena kontrollerar och godkänner styrelsens arbete. Nationsförbunden ”äger” vanligtvis organisationen eftersom de har
skapat den. Till följd av en ökad kommersialisering är emellertid de stora internationella idrottsförbunden i
stor utsträckning finansiellt oberoende från sina medlemmar och istället är
det nationsförbunden som är beroende av ekonomiskt stöd från respektive
internationellt förbund.
En majoritet av de trettiofem internationella förbund vars idrotter finns
på det olympiska programmet ger

Foto: Bikeriderlondon/Shutterstock.com

Idrottens organisationer har, historiskt sett, både i en internationell och nationell kontext präglats
av autonomi och självreglerad styrning. Emellertid har skandaler under senare år relaterat till korruption och maktmissbruk visat att kvalitén på den självreglerande styrningen hos internationella
idrottsförbund kan ifrågasättas och står inför stora utmaningar.

Det är fortfarande till stor del män som sitter på de ledande posterna i internationella förbund och
organisationer.

ekonomiskt stöd till sina medlemmar. Dock saknar en majoritet av berörda förbund objektiva kriterier till
varför och hur stödet delas ut och endast två förbund redovisar objektiva
kriterier till varför de ger ekonomiskt
stöd. Även om ett ekonomiskt stöd
kan återspegla solidaritet och även
bidra till att utveckla sporten finns
det emellertid även en risk närvarande eftersom de internationella idrottsförbunden är ekonomiskt oavhängiga från sina medlemmar. Genom det
ekonomiska stödet kan således de styrande utöva inflytande över sina medlemmar för att på så vis försäkra sig
om röster för uppbackning av en specifik agenda eller en försäkran om att
erhålla röster vid (om)val. Detta kan
resultera i att medlemmarna inte kontrollerar och utkräver ansvar av dem
som styr organisationen och att de i
sin roll som medlemmar går från att
vara vakthund till knähund.
Ytterligare en orsak till att korruption och maktmissbruk förekommer
är att det inom många förbund finns
en avsaknad av etiska regler och fungerande kontrollmekanismer inom organisationen. Mindre än hälften av de
trettiofem internationella förbunden
har uppsatta etiska koder och knappt
en tredjedel har en etisk kommitté. Av
dessa etiska kommittéer är endast tre
oberoende från respektive förbunds
exekutiva organ och endast ett av de
undersökta internationella idrottsförbunden innehar en etisk kommitté

som har möjligheten att starta utredningar på eget initiativ. I en majoritet
av organisationerna är det nödvändigt
att presidenten eller det verkställande organet överlämnar ett ärende till
respektive etiska kommitté innan den
kan påbörja en utredning, vilket undergräver kontrollen av de styrande
och deras agerande inom organisationen.

Det omgivande samhället har ett
ansvar

Av: Jens Alm
doktorand vid
Malmö högsko-

Manlig dominans

Tillsammans med bristande strukturer kring ansvarsutkrävande och kontroll finns det en risk att avsaknaden
av en begränsning av antal mandatperioder för ledamöter i den exekutiva
kommittéen kan leda till maktkoncentration och som en följd av detta även
maktmissbruk. I flera förbund är den
genomsnittliga tiden på presidentposten över femton år. Detta kan vara
ett resultat av att endast åtta av trettiofem internationella idrottsförbund
i sina respektive stadgar har reglerat
hur många mandatperioder representanter får inneha sitt ämbete och endast sex organisationer har i sina stadgar inskrivit att ledamöter måste kliva
ned från sin position när de uppnått
en viss ålder.
En avgränsning av antal mandatperioder skulle kunna leda till en monopolisering av makten undviks och ur
ett demokratiskt perspektiv är det av
största vikt att individer har en faktisk
möjlighet att bli valda för att på så vis
medverka till att grupper som tidigare

har varit förbisedda och underrepresenterade att inneha en maktposition.
Idrottens internationella organisationer har i en historisk kontext dominerats av män, och kvinnor har varit
förbisedda och underrepresenterade
– så är även mönstret idag. Två av de
mest prestigefyllda uppdragen inom
de internationella idrottsförbunden president- respektive generalsekreterarposterna - domineras fullständigt
av manliga representanter och endast
tre kvinnor innehar posten som president och endast fyra förbund har en
kvinna som generalsekreterare.
Mönstret är liknande i de exekutiva organen. Femton av de trettiofem internationella idrottsförbund
som ingår i den olympiska familjen
saknar kvinnor i sitt verkställande organ och endast tolv förbund har fler
än två kvinnliga representanter i det
verkställande organet. Två internationella idrottsförbund har särskilda bestämmelser i sina stadgar för att på så
vis uppnå en jämn fördelning mellan
kvinnliga och manliga ledamöter och
sexton organisationer har någon form
av föreskrifter i deras stadgar som ska
säkerställa att kvinnor finns representerade i respektive förbunds exekutiva
kommitté eller i någon av förbundens
kommissioner vilket tyder på att vissa förbund är medvetna om problematiken.

la och analytiker vid Idrættens
Analyseinstitut/
Play the Game

Internationella idrottsorganisationers
ökade makt och inflytande på det omgivande samhället bör ifrågasättas när
det finns uppenbara brister i hur vissa av organisationerna styrs och med
bakgrund av vilken problematik och
oegentligheter som har förekommit
och förekommer inom internationella
idrottsorganisationer. Aktörer utanför
idrotten, framför allt politiska, kommersiella men även aktörer från det
civila samhället, måste påverka och
argumentera för att idrottens organisationer ska implementera goda styrningsformer, men det är även nödvändigt att den självreglerande idrotten
tar ett större egenansvar om de internationella idrottsförbundens själreglerande styrning ska vara trovärdig och
försvarbar.

Artikeln är en sammanfattning av artikeln Good
governance in International Non-Governmental
Sport Organisations: an empirical study on accountability, participation and executive body
members in Sport Governing Bodies publicerad
i slutrapporten för det EU-finansierade projektet Action for Good Governance in International
Sports Organisations (AGGIS).
Läs en full version av artikeln och ladda ned
hela rapporten på aggis.eu och läs mer om
idrott och demokrati på playthegame.org
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Jakt och yoga

Grunden för Evelina Åslunds verksamhet är att förena jakt och friluftsliv med hälsa och välmående. Den här helgen består gruppen av kvinnor som är med i Jägareförbundets kvinnliga
nätverk, JAQT(Jagande Aktiva Kvinnor i Tiden).

Vid frukostbordet är stämningen god och förväntningarna höga.
Jaktlag ska bildas, strategier ritas upp. Bland tjejerna märks företagare,
elitidrottare och “vanliga” tjejer med jaktintresse från hela landet.

Inför eftermiddagspasset kommer regnet så vorstehn
Douglas tar på sig sin nya regnrock. Matten Anette är
imponerad.

Jakt & Yoga
Näringslivet jagar avtal och idrottare guld. Hos Evelina Åslund förenas jakten
med yoga. Sport & Affärer besökte Evelinas vackra jaktcamp Solviken i Ljungdalsfjällen, för att ta reda på hur man kan förena ripjakt med hälsotänk. Vi fick
sällskap av tio kvinnor som alla visade sig brinna för jakt & yoga.

Jenny Mellberg poserar stolt efter lyckat samarbete med
Evelinas hund Chivas.

Evelina Åslund växte upp i jämtländska Åsarna eller ”Guld- jobbade med tidskrävande projekt genomgick hon en tuff
byn” som orten kallas efter alla medaljer som tagits av trak- separation. Huset såldes, dottern Ronja som då var 2,5 år
tens skidåkare. Thomas Wassberg, Jan Ottoson, Torgny skulle börja bo varannan vecka hos pappa och mamma,
Mogren och Anna Olsson har alla tävlat för
och hon mådde mycket dåligt. För att bryta
Åsarnas IK. Det har också Evelinas pappa
de negativa mönstren började hon alltmer
Lars-Göran som 1970 tog VM-guld på 15 km.
att vistas i Ljungdalsfjällen. Hon är hemEvelina själv har ett ungdoms-SM-guld i
tam i trakten genom att Evelinas mormor
bodde här och även föräldrarna introduskidskytte (lag) för Rätans IF.
cerade henne tidigt för fjällvärlden. En tid
– Det fanns inte så mycket annat att göra
än att åka skidor i Åsarna, berättar Evelina
innan Evelina blev dålig köpte hennes förom sin uppväxt. Jag kunde lägga till moäldrar 245 hektar fjällmark där boningshus
och bastu uppfördes på en sluttning ner mot
mentet skytte då jag skyttetränade tidigt.
sjön Öjön.
Jägarexmanen tog jag vid 17 års ålder. Jag
tillhör en jägarfamilj.
– När jag mådde som sämst for jag också
Evelina Åslund
Nu driver hon företaget Joy Event Hunt
till Indien för att lära mig yoga och meditaand Health AB som sedan 2009 sysslar med
tion. Det var ett stort steg då jag knappt orinriktningen jakt och hälsa. Upprinnelsen var att Evelina kade åka till Östersund.
– Yogan hjälpte mig tillbaka men kom senare till nytta
gick in i väggen. Samtidigt som hon som statligt anställd

även på annat sätt. Välmåendet styrs ofta av våra tankar.
Det gäller att tänka positivt.
– Tidigare hade jag gått en kurs i eget företagande. Plötsligt började bitarna ramla på plats. Jag ville starta ett företag
som sammanband mitt jaktintresse med friskvård, hälsa
och mental träning.
– Idag erbjuder jag jakt i kombination med yoga, massage och hälsa.
Evelinas kunder kommer ofta från södra Sverige men
hon har även kunder från Italien, Tyskland och Danmark.
Evelinas grupper kan även jaga på gränsmarkerna så ca
800 hektar är tillgängliga.
När Sport & Affärer är uppe råder ripjakt och gruppen
består av tio tjejer från bland annat Örebro, Rättvik och
Sundsvall. Många har egen hund med sig medan andra får
jaga med hjälp av Evelinas specialdresserade fågelhundar.
Dagskvoten är satt till max fyra ripor per person – Evelina vill inte att det ska bedrivas rovjakt. Stämningen är
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sport & affärer

Välmåendet styrs ofta av våra tankar.
Det gäller att tänka positivt

Evelina Åslund

Genom jakt och yoga vill Evelina visa på konsten att bli närvarande i stunden genom att aktivera
alla våra sinnen.

Efter en dag full av äventyr kan det vara skönt
att avsluta med bastubad och massage

På stugdörren hänger ripan i väntan på att bli
plockad och tillagad.

mycket god. Alla hjälps åt med att laga mat, elda, hämta
vatten, tända bastun etc.
Det skrattas mycket bland de här tjejerna som förenas
i sin passion för jakt och hälsa. Gubbarna lämnas hemma
för en stund.
– Annars har jag främst män som kunder, så det är
jätteroligt att kunna samla ett sånt här positivt tjejgäng,
avslutar Evelina strax innan yogapasset drar igång efter
eftermiddagens ripjakt.
Sport & Affärer hjälper till med vedeldningen av sjöbastun så att tjejerna får avsluta dagen med bastu, bad och
kanske litet massage (Evelina har massageutbildning). Just
då skingras molnslöjan framför de snötäckta Helagsfjällen
på andra sidan sjön. Solen skiner över Solviken, över Evelina och tio glada kvinnor i yogaställning.
text: Gustaf Berencreutz
Foto: björn tilly

Kuriosa

Ge all energi på
fotbollsplanen.
Vi hjälper till med
den utanför.
Fotboll måste vara en av världens minst komplicerade sporter.
En fotbollsplan. Två mål. En boll, och tillräckligt många för att
få ihop två lag. Precis så är det. Och ändå inte.
För fotboll handlar inte bara om att spela fotboll. Många av
landets ungefär 3 200 klubbar kämpar för att få pengarna att
räcka till. Bara energin kan stå för upp till en tredjedel av alla
kostnader. Planer ska lysas upp, klubbhus hållas varma, och alla
som har barn vet att de lätt kan duscha bort sig ur verkligheten.
Men med rätt investeringar kan energikostnaderna halveras.
Därför driver vi på E.ON Energifonden tillsammans med
Svenska Fotbollförbundet. Tanken är enkel. Alla fotbollsklubbar
som äger sin anläggning kan söka bidrag för att finansiera
åtgärder som minskar energiåtgången i klubben. Maxbeloppet
är 25 000.
Vi startade Energifonden 2011, och har hittills delat ut över
fem miljoner till 246 klubbar. Men vi vill att ännu fler söker
bidrag. Bra för klubbarna, förstås, men också ett steg på väg
mot ett mer hållbart samhälle. Och det är därför vi gör det här.
El ska göra nytta. Tillsammans kan vi se till att den gör det.

Läs mer om Energifonden på eon.se/fotboll

Evelinas pappa Lars-Göran
Åslund tog VM guld i längdskidåkning (15 km) 1970.
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TOMTER/BOENDE/KONFERENS
Klövsjö Panorama

Vemdalen expanderar

Skalspasset

På senare år har Skistar gjort stora satsningar på nya liftar och nedfarter
i Vemdalens tre skidområden. Parallellt expanderas det för fullt med nya
intressanta tomt- och boendeprojekt.
Text: Pär Fischerström

DESTINATION VEMDALEN som ligger 48
mil från Stockholm och 70 mil från Göteborg består av Vemdalen, Björnrike och
Klövsjö/Storhogna. Områdena ligger på
bekvämt avstånd från varandra och ett
och samma SkiPass gäller.
De senaste åren har Skistar investerat
i sju nya liftar, varav fyra kopplingsbara
sexstols expressliftar. Till det nya nedfarter,
snökanonsystem och belysning. Förra
året introducerades Snötåget som gör det
smidigt och bekvämt att ta sig till Vemdalen från Malmö och Göteborg.
I STORHOGNA FJÄLLBY byggs det för fullt
i takt med att efterfrågan på fritidshus i
svenska fjällen ökar för varje år.
– Hittills har vi byggt och förvärvat 300
bäddar för uthyrning i Storhogna och i
grannbyn Klövsjö, berättar Peo Conic, VD
på Storhogna Fjällby.
Naturen är storslagen, vilket inte bara
lockar till sig turister, utan även investerare som vill vara med och bygga färdigt
Storhogna Fjällby.
Alpint och längdåkning av klass gör
utvecklingspotentialen extra stor.
– Vi har ett av landets absolut bästa
snö-kite och turåkningsområden med
stora orörda vidder. Man går från stugan
rakt ut på fjället. Dessutom är området
Vasaloppscertifierat. På Storhogna Högfjällshotell & Spa kan man få experthjälp
av gamla Vasaloppssegrare som Jan
Ottosson och Ola Hassis med flera, säger
Peo Conic.

Nästa steg för Storhogna är att utveckla bykärnan där det kommer att
finnas aktiviteter för alla som vill ha
roligt även efter skiddagens slut och
på andra årstider än vintern. Här finns
redan hundspann, fjällbastu, isfiske och
snöskoter. Utbudet kommer att kompletteras med bland annat bowling,
klättervägg, bistro, butiker, mataffärer,
badminton- och tennishall.
– Intresset för området är stort, säger
Peo Conic, som söker fler investeringspartners. Ju fler som investerar desto
snabbare kan vi färdigställa.
– Idag finns 150 tomter klara, varav
knappt hälften redan är sålda. Det finns
detaljplan för ytterligare 500 tomter
och totala ytan är cirka 700 hektar. Det
kommer att göra oss till ett av de enskilt
största detaljplanelagda fjällområdena
i Sverige för närvarande. Vi säljer även
enskilda tomter och man kan även hyra
våra nybyggda fjällhus via Skistar, avslutar
Peo Conic.
KLÖVSJÖ PANORAMA MOUNTAIN LODGE
& RESORT är en ny fjällby som håller på
att växa fram i olika etapper alldeles intill skidbackarna i Klövsjö. Det är norrmannen Tor Erik Westvik som står för
projektet genom sitt bolag Scandinavian
Premium Resorts AB.
Två stora hus är nu klara för uthyrning
med fyra lägenheter i varje hus, från 96
kvm (6+2 bäddar) till 170 kvm (8+6 bäddar).
– Vi har ett antal nyckelvärden som
Storhogna Fjällby

utgångspunkt när vi projekterar. Några
av nyckelvärdena är gott om plats,
miljövänligt och hållbart, kvalitetstid för
stora och små, genomtänkt boende och
bekymmersfritt ägande. Med torvtak
från Norge, timmer från Ryssland, ekgolv från Estland, badrum inspirerade av
Asien, bastu, öppen spis, fullutrustat kök,
allrum med musikanläggning och TV,
gratis trådlöst internet och kvalitetssängar
från Carpe Diem i varje lägenhet tar vi
boendet i fjällen till en ny nivå, berättar
Tor Erik Westvik.
Företag som vill ha sin konferens i genuin fjällmiljö kan hyra ett eget hus. Varje
hus är ritat som en gedigen storstuga
och med 15 dubbelrum och 10 badrum är
det tillräckligt utrymme för grupper upp
till 30 personer. Den ena lägenheten är
utformad för att vara det sociala hjärtat i
huset med bland annat dubbla ugnar och
stort matbord. Allrummet är extra stort
med öppen spis och där kan man samlas
för möten, måltider eller fester.
SKALSPASSET är ett markområde med
unikt alpint läge intill sexstolsliften Passexpressen med härliga carvingbackar som
har riktigt bra fallhöjd.
– I Skalspasset har vi hittills byggt 72
lägenheter i arkitektritade hus där alla
tomter har kvällsol och milsvid utsikt
bland annat över Sonfjället och norska
fjällkedjan. I nästa etapp som pågår just nu
byggs nya hus med totalt 16 bostadsrätter,

berättar Gunnar Forss som är projektledare för det konsortie som utvecklar
området.
Nästa stora satsning är Klockarfjället
bredvid Västliften, där det kommer
att säljas tomter, byggas bostadsrätter,
andelshus och även uthyrningsenheter.
– Gemensamt för Skalspasset och
Klockarfjället är, förutom den milsvida
utsikten, att alla tomter har ski in/ski
out-läge och att vi skapar så stora bilfria
områden som möjligt. På Klockarfjället
har alla hus dessutom direkt anslutning
till längdspår. I en del av området ligger
också skoterleden direkt utanför stugknuten, säger Gunnar Forss.
– Till nästa vinter kompletteras Klockarfjället med en restaurang på 1 200 kvm
där en känd TV-kock ska engageras. I anslutning till restaurangen skall det även
finnas bageri och sociala ytor med mycket
puls. Öppettiderna skall vara 7-24 och i
servicen erbjuds också matkassar med
läckra råvaror från det lokala skafferiet.
– Tanken är att verkligen tillfredsställa
alla matintresserade och att underlätta
vistelsen oavsett om du vill äta på krogen
eller laga din mat själv. Dessutom skall
det fungera smidigt även om du kommer
till Vemdalen utan bil, till exempel med
tåg eller buss, avslutar Gunnar Forss.
LÄS MER PÅ: skistar.com/vemdalen,
storhognafjallby.se, klovsjopanorama.se,
maklarhuset.se/vemdalen.

Fjällguiden Business återkommer i Sport & Affärer Nr 4 (december) och
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bland annat på www.snorapporten.se och www.sverigeresor.se.
Fjällguiden 2013 är ute i etern i november.
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Bo vid pist och skidåkning

Foto: Per Eriksson, Trigger Foto

Utsikt ända till Norge!

Klockarfjället – Ski in Ski out
Vemdalen – bäst snögaranti och minst köer

Tel: 0684-410 50
www.maklarhuset.se/vemdalen

Vinterkonferens
på Idre Fjäll
Foto: Annika Robèrt

I Storhogna trivs stor som liten!
Investera i en av våra ski in – ski out tomter så bjuder
vi på anslutningskostnaderna för kommunalt VA samt el
(värde 100.000 kr).
Pris från 695 000 kr
Gäller t o m 2014-04-30

KONFERENSPAKET TORSDAG-SÖNDAG
Boende inkl. 3 frukost, 2 lunch, italiensk afton, fondueafton, 1 trerättersmiddag
och 2 dagars halvdagskonferens inkl. frukt och mineralvatten samt konferensﬁka.

PERNILLA WIBERG HOTEL
Del i dubbelrum:
Enkelrum:

3 180 kr/person
3 745 kr/person

Bokning 0253-412 00, konferens@idrefjall.se

Besök oss på www.storhognafjallby.se
eller ring 08-785 05 00, 070-211 62 38
för mer information.

STUGA/LÄGENHET
Från 2 590 kr/person
Pris vid 6 personer i lgh typ 9C,
inkl. linne, handdukar, avresestäd.
Prisexempel v. 2-3 2014. Exkl. moms
Min. 10 personer.

idrefjall.se
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gymboomen

skap i Riksidrottsförbundet. Kravet är att det inte finns en
förening i kommunen.
– Den som startar en förening ska också visa en plan för
starten. Sedan stöttar vi med utbildning av funktionärer.
Medlemskapet i RF innebär att de tydligt visar att de är en
ideell idrottsförening och att de dopingregler som idrotten har gäller.
Uppfyller RF:s kriterier

Samtliga av Sveriges 111 Friskis&Svettis-föreningar har en
styrelse, årsmöte och stadgar, vilket krävs för att bli klassad som en ideell förening. De flesta är medlemmar i Riksidrottsförbundet.
– Föreningarna kan vara medlemmar eftersom de uppfyller våra kriterier. Riksorganisationen Friskis&Svettis verkar som en paraplyorganisation för alla föreningar. De vårdar koncept och jobbar med grundutbudet, men är inte
medlem i RF även om de är en ideell
förening, säger Elin Johansson, förbundsjurist på Riksidrottsförbundet.
Samtliga medlemmar i Riksidrottsförbundet har möjlighet att söka Statligt lokalt aktivitetsstöd, så kallat
LOK-stöd, för att stödja ungdomsverksamheten mellan sju och 20 år i föreningarna.
– Majoriteten av Friskis&Svettis
medlemmar är över 20 år. Har de grup- Elin Johansson.
per där ett visst antal ungdomar är under 20 år kan de bara söka stöd för dessa och inga andra.
Varje termin utför vi omkring 600 kontroller över hela landet för att inte stödet ska missbrukas.

Gymboomen

Gruppträningen består av
en grupp med personer
som tränar tillsammans
med en instruktör som ansvarar för passets upplägg
och musik. Många pass
består av en uppvärmning, rörlighet och styrka,
pulshöjning, nedvarvning
och stretch

Träningsföretag och ideella föreningar märker
av det ökade intresset för träning men, har folkets genomsnittliga hälsa förbättrats?

Företaget bildades i Norge 1995 och spred sig sedan till
övriga nordiska länder. Sedan 2006 ägs SATS av danska
TryghedsGruppen som även äger Previa, som är ledande
aktör inom företagshälsovård i Sverige.
– Totalt finns cirka 110 helägda träningscenter med cirka
4 500 medarbetare.

SATS, Actic, och Sportlife är några av alla träningsföretag
som har växt fram i takt med att svenskarna verkar bli allt
mer intresserade av sin hälsa. Nya träningscenter ploppar
ständigt upp i städer och stadsdelar, och i en lukrativ växande kommersiell hälsovåg är det lätt att glömma bort att
två av de största aktörerna inom gruppträning är ideella
föreningar.
Under 2000-talet har svenskarnas förhållande till träning förändrats, vilket bland annat har gynnat de privata träningsföretagen. Räknat i antalet träningscenter har
SATS inte bara växt ut till Nordens ledande träningsföretag, utan är även det näst största träningsföretaget i hela
Europa.
– Vi märker att intresset för och kunskapen om hälsa
ökar, och öppnar ständigt nya träningscenter på grund av
den höga efterfrågan. Det har blivit en trend i att träna,
anser Mari Winarve, ansvarig för gruppträningen i SATS
Sverige.

Ett företag som SATS kan inte starta en ideell förening,
men de som tränar på deras anläggningar kan starta en
förening och söka medlemskap i ett specialidrottsförbund
inom Riksidrottsförbundet.
– Föreningar kan få LOK-stöd och ibland möjlighet att
hyra kommunala lokaler till sanktionerat pris, men för ett
företag är det svårt att se att dessa förmåner kan bli åtkomliga. Det finns till exempel ett koncept med idrottsskolor över hela landet som ville starta föreningar och erbjuda olika sorters träning, men i slutändan uppfyllde de
inte kraven. Det saknades styrelse- och medlemsinflytande
och avgifterna stannade inte i föreningarna, förklarar Elin
Johansson.
”Bortglömd” gigant inom gruppträning

Mari Winarve berättar att SATS strävar efter att vara ledande inom branschen och därför jobbar mycket med nytänkande. Genom att erbjuda ett brett utbud av träning
hoppas företaget på att nå ut till allt fler människor. Under
hösten lanserades sju träningsnyheter och till vinterschemat, som börjar i januari, kommer ännu fler.
– Mest populär är Bodypump. Vi har alla olika behov,
men en träning som passar i stort sett alla människor är
Shape som är en funktionell styrketräning med varierade
övningar för hela kroppen, säger Mari Winarve.

När det gäller gruppträning och motionsgympa har Svenska Gymnastikförbundet en bred verksamhet, men glöms
ofta bort eftersom det framförallt är elitverksamheten som
syns i media. Den artistiska gymnastiken har totalt cirka
2 000 aktiva medan hela förbundet har 213 000 medlemmar.
– Ungefär 100 000 är aktiva i gruppträning och motionsgymnastik. Vi har ett väldigt varierat utbud för barn, ungdomar och vuxna, säger Birgitta Rittner, kommunikationschef på Svenska Gymnastikförbundet.
Gymnastikförbundet, som grundades 1904, är en ideell
organisation och ett av de 70 specialidrottsförbund som
utgör Riksidrottsförbundet.
– Den ideella gymverksamheten är inte som den kommersiella. Terminavgifterna blir inte vinst utan går till att
betala lokaler och utbildningar för instruktörer. Terminavgiften varierar beroende på lokalkostnader och antal pass.

Ökat intresse hos Friskis&Svettis

Kvalitetssäkrad gruppträning

Flest medlemmar har fortfarande Friskis&Svettis som har
över en halv miljon medlemmar i Sverige. Generalsekreterare Peter Wigert har märkt av det ökade intresset för
träning.
– Antalet inpasseringar ökade med 14 procent mellan
2011 och 2012. Vi är glada att fler upptäcker glädjen med
träning. Forskning visar träningens positiva effekter och allt
fler är pålästa och intresserade av sin träning.
Friskis&Svettis tror att en blandning av träningsformer
är bäst för kroppen, och den populäraste är fortfarande
klassikern – medelgympan.
– Det är för att det är kul att röra sig varierat till musik, och att man får en allsidig träning med styrka, kondition och rörlighet. Nummer två är spinning medel, numera
Spin 55, och därefter gympa bas.
Vem som helst kan starta en Friskis&Svettis-förening
och bli en del av Friskis&Svettis och ansöka om medlem-

Inom den stora motionsverksamheten har förbundet skapat Gymmix, som är Gymnastikförbundets varumärke för
kvalitetssäkrad gruppträning. Genom att skapa en likvärdig
träning under ett gemensamt varumärke är det lättare för
förbundet att marknadsföra träningen.
– Med Gymmix når vi ut bättre och idag finns 123 certifierade Gymmixföreningar över hela landet. Storleken på
föreningen avgör utbudet, och det finns träning som bland
annat boxpass, aerobic, funktionell styrketräning, Gymmix
EFIT och Gymmix Latin Fusion, förklarar Irene Samuelsson, idrottskonsulent för gruppträning vid Svenska Gymnastikförbundet.

Bodypump populär på SATS

Foto: alvreten

Foto: gymnastikförbundet

Företag kan ej bli medlemmar

Allmänt hälsotillstånd har förbättrats

Statens folkhälsoinstitut följer upp folkhälsan, och deras
studier visar att det allmänna hälsotillståndet har förbättrats sedan år 2004 då de började sina mätningar. Andra
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Foto: sats

SATS

källor talar för att hälsan i Sverige fortsätter att förbättras,
som till exempel en ökad livslängd. Göran Nordström på
Statistiska centralbyrån berättar att det är statistiskt bevisat
att det finns ett samband mellan träning och motion och
en god hälsa, men att det är statistiskt oklart hur stor del
motion har i en bättre hälsa.
– Tittar vi över en väldigt lång tid så upplever allt fler
svenskar att de har en god hälsa, men våra studier kan inte
bekräfta om det är på grund av träning eller om människor
orkar träna mer för att de har en bättre hälsa då våra levnadsförhållanden har blivit bättre, som bostäder, sjukvård
och mindre rökning. Vi såg dock redan på 1990-talet en ökning i antalet personer som idrottar inomhus och den har
fortsatt under 2000-talet, vilket kan förklara gymboomen,
säger Göran Nordström.
text: Pierre Eklund


Antal gym: 63

Samarbetspartners: Stadium, Vera Sport, Pensum, Rantzows
Sport, LEG, Euroaccident och Folkspel

Antal medlemmar: Cirka 150 000
(Sverige)

Sportlife

Medlemsavgift: 600 kronor + 250
kronor i administrationsavgift (Sverige).

Antal klubbar: 40
(Sverige)

Omsättning: Cirka 1 miljard kronor (Sverige). Totalt 1,6 miljarder
kronor.

Antal medlemmar: Cirka
70 000 (Sverige)

Samarbetspartners: Nej, aktivt val att ej ha sponsorer.

Medlemsavgift: Från 149
kronor (Sverige)

Idrottsevent som de samarbetar med: Tjejmilen,
GöteborgsVarvet, MiniMarathon, Midnattsloppet i Stockholm,
Göteborg och Malmö

Friskis&Svettis
Antal föreningar: 161 föreningar totalt, varav 111 i Sverige
och 42 i Norge
Antal medlemmar: 552 082 totalt, varav drygt 521 000
i Sverige.
Medlemsavgift: Varierar mellan cirka
100-200 kronor per förening. Till det kommer
kostnaden för olika träningskort. Den lokala
föreningen beslutar om både medlemsavgift
och träningskortets kostnad.

90/91

98/99

2006

Samtliga 16–74 år (%)

25,3

27,6

32,6

39,3

Alla män 16–74 år (%)

26,4

27,1

31,0

36,6

Alla kvinnor 16–74 år (%)

24,3

28,0

34,2

42,1

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF)

Actic
Antal gym: 102 (Sverige)
Antal medlemmar: Cirka 150 000 (Sverige)
Medlemsavgift: Maxkort som inkluderar träning på 70
anläggningar kostar 459 kr/månad.
Lokala träningskort varierar mellan 199419 kr/månad beroende på anläggnings
storlek och utbud. (Sverige)
Omsättning: 700 miljoner kronor
(Sverige)
Samarbeten med evenemang: Ett flertal lokala samarbeten
med olika föreningar och organisationer som arrangerar olika
idrottsevenemang. Centralt samarbete med En Svensk Klassiker.

Samarbeten med evenemang: Sponsrar lokalt olika lopp,
evenemang och annat som innehåller träning. Bidrar med
funktionärer, uppvärmning m.m.

Nordic Wellness

Antal föreningar: 1100

1982-83

Omsättning: Ca 150 miljoner kronor (Sverige)

Omsättning: Cirka 800 miljoner kronor för
alla föreningar för ett par år sedan.

Svenska Gymnastikförbundet

Idrottat inomhus mer än 20 ggr senaste
12 månaderna (%). Personer 16–74 år

29

Antal medlemmar: 213 000
Medlems/Terminsavgift
gruppträningsverksamhet: 400 – 800
kronor (gymnastiken är enligt RF:s årliga
undersökningar den billigaste idrotten)

Antal gym: 98 (Sverige)
Antal medlemmar: Cirka
185 000 (Sverige)
Medlemsavgift: Priser från
199 kr/mån (Sverige)
Omsättning: Cirka 400 miljoner kronor
Sponsrar: Frölunda Indians, samt ett 40-tal idrottsstjärnor.
De sponsrade även Sergel Cup i år.

Omsättning: 35 miljoner kronor

Häng med oss i Helsingborg i so mmar
i Helsingborg för
I juli 2014 samlas över 4 000 ungdomar från hela Europa
som vill nå ut till
en vecka fylld av idrott, show och fest. Vi söker partners
ungdomar i Helsingborg, Sverige och hela Europa.
ar 12–25 år. Det blir ett av sommarens
EUROGYM 2014 är en gymnastikfestival utan tävlan för ungdom
och shower på scener i hela stan.
anden
uppträd
ulära
spektak
med
borg,
Helsing
i
ang
största evenem
Vi ses i Helsingborg!
Vill du veta mer? Titta in på www.eurogym2014.org
e-post: info@eurogym2014.org

GYMNASTIKFÖRBUNDETS SAMARBETSPARTNERS

UNIKA EXPONERINGSYTOR I CENTRUM
4 SCENER MITT I STAN
AKTIVITETSZON
INTERNATIONELL
GALAKVÄLL PÅ
HELSINGBORG ARENA
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krönikan

Stockholm Open
Det började som en idé och utvecklades till en högklassig tennisfest som lockade de allra
bästa till Stockholm. Prissumman var blygsam men publikintresset stort. Här laddades för
publiksuccé med många oförglömliga tennisögonblick.
krönikör björn hellberg

B

orde inte Sverige anordna en
riktigt stor internationell inomhusturnering?
Frågan kom från den gamle
stjärnspelaren Sven Davidson
som var en initiativrik och energisk herre.
Påfallande ofta lyckades han genomföra
sina visioner. Med den gåpåar-anda som
präglade hans aktioner på banan tog han
sig an uppgiften. Nu hade han alltså föresatt sig att till varje pris etablera en högklassig tennisfest under tak.
Och så blev det också. Med utnyttjande
av sin verbala kraft och sina många kontakter i världstennisen kunde han skapa förutsättningar för arrangemanget.
Den 23 november 1969 slogs entrédörrarna i Kungliga Hallen upp för Stockholm
Open som alltsedan dess oavbrutet förgyllt
höstarna för svenska tennisentusiaster.
Årets version bjuder således på 45-årsjubileum - imponerande!
Davidson fick med sig fyra i branschen
välkända profiler: Börje Fornstedt, Börje Lundin, Hans-Åke Sturén och Göran
Tholerus. Kvintetten samarbetade med
klubbarna KLTK, SALK, TSK och Malmen (numera TSK-Malmen) samt Internationella Tennisförbundet, Stockholms
TF, Sveriges Tennisveteraner och Sveriges
Domarklubb.
Därmed var evenemanget en efterlängtad realitet med det tydligt uttalade målet att utbudet inte fick gå med förlust och
att överskottet skulle adresseras till landets
ungdomstennis.
Om Sven Davidson – landets mest meriterade racketsvingare efter giganterna
Björn Borg, Mats Wilander och Stefan Edberg – levt i dag hade han haft all anledning
att känna stolthet över sin skapelse.

A

mbitionen om att ideligen trumma
samman förnämliga startfält har
förvisso infriats med råge. Inte mindre än 13 av singelvinnarna i turneringen
har också lyckats triumfera i Grand Slamsammanhang, och glädjande nog har Sverige noterat påtagliga framgångar. Det dröjde
dock till 1980 innan Borg kunde inkassera
vår första vinst i SO, där Thomas Enqvist
är Sveriges främste med tre fullträffar. Ed-
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enom åren har SO-publiken självfallet undfägnats med åtskilliga välspelade och rafflande uppgörelser,
och i min minneskammare är det särskilt
tre finaler med svensk inblandning som
klamrat sig fast.

9, 12 och

Skidkungen

för Svenska
MATS ÅRJES är ordförande
VD för
Skidförbundet och samtidigt
sidan 8.
Skistar. Läs hans krönika på

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

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

Välkommen som prenumerant och trevlig läsning!
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iverse kuriosa: Då Björn Borg
1978 föll i semifinalen mot ärkerivalen John McEnroe var det första
gången han förlorade en proffsmatch mot
en yngre motståndare.
* I en av 1980 års kvartsfinaler i dubbel
inledde Steve Denton med att producera
tio serveäss i rad när han och Kevin Curren bombade ut Frew McMillan och Brian Gottfried.
* 1981 drabbade Gene och Sandy
Mayer samman i den första brödrafinalen
i ATP sedan den öppna tennisen infördes i april 1968. Lillebror Gene vann, och
Sandy fick söka tröst i det faktum att han
hemfört tävlingen fyra år tidigare.
* Boris Becker och John McEnroe är
turneringens kejsare med vardera fyra
vinster, men den tyske sluggern är unik i
ett avseende. Becker är nämligen ensam
om att ha segrat i SO både i Kungliga
Hallen och Globen.

siness

i Dagens industri juni
Medföljer som bilaga

Sponsring &
Gothia Cup.
Event i siffror.
Sveriges största
Niklas Birgetz
årliga idrottsevreder ut
enemang större
Sid 30
än någonsin. Sid 16 begreppen.

SM i sponring
avgjort. Idrottsklubbarna som är
bäst på sponsring.

Var med när Sveriges främsta

K

ungliga Hallens charmiga intimitet
är som skräddarsydd för tävlingen,
men under en period höll SO till i
den nya sfäriska arenan Globen. Där huserade man i sex år (1989-94) samtidigt som
turneringen hade status som en av de 14
viktigaste i tenniskalendern.
Första året i Globen innebar en rejäl succé
med över 100 000 åskådare. Sedan sjönk engagemanget successivt, med ett riktigt bottennapp 1994. Publiken svek trots en formidabel invasion av racketcelebriteter – nästan
alla de 20 bästa på ATP-listan var med.
Kanske var det svala intresset en konsekvens av övermättnad efter åratal av fenomenala blågula insatser runt om på jordens
mest prominenta tennisrektanglar.

Därför bestämde sig arrangörerna klokt
nog att återvända till Kungliga, samtidigt
som prispengarna och ATP-poängen devalverades ordentligt.
Ändå har SO onkeligen förmått att behålla sin strålglans.
I första upplagan i Globen hade Ivan
Lendl nöjet att höja trofén efter en komfortabel finalseger över den beundransvärde fightern Magnus Gustafsson.
Lendls värsta prövning kom i semifinalen mot Stefan Edberg som betvingades i
en tuff holmgång, trots att tjecken upprepat
stördes av ett begränsat antal överförfriskade herrar på läktaren.
Det fick den humoristiske Tecknar-Anders att tända till i en av sina oförlikneliga
karikatyrteckningar.
Där konstaterade han att ”Lendl vann
över Edberg, och ändå irriterades han hela
tiden av några gentlemän som pratade ett
par centiliter för högt”.
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Peppad arenachef.
Percy Nilsson laddar
för ett intensivt 2013.
Läs porträttet. Sid 4-5

Vi har kartlagt
Vintersport är hett.
vintersportförbundens
sponsringsintäkter.
Sid 17

i.
Ger skidsporten energi.
Numrets sponsorproﬁl
är Annika Bränning
på Vattenfall. Sid 10

Låt ditt varumärke bli
en del av upplevelsen.
Vill du synas på de stora

arenorna, kontakta oss

på isp-sport.se
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1973: Björn Borg föll med 7-5 i tiebreak i skiljeset mot den rödkindade amerikanen Tom Gorman. Spänningen var
närmast olidlig på sluttampen.
1991: I en epilog med synnerligen tungt
artilleri vann Becker över Edberg med
6-2 i femte set i en av de bästa matcherna
i SO-historien.
2004: Thomas Johansson presterade
glimrande tennis när han betvingade favoriten Andre Agassi efter ett direkt avgörande tiebreak.
I vimlet av andra matcher vill jag som
avslutning plocka fram en svängig batalj –
nämligen 1971 års final mellan den amerikanske gentlemannen Arthur Ashe och
den kampstronge tjecken Jan Kodes. Den
senare ledde med 4-1 i femte set, men
Ashe lyckades ändå vinna efter en mäktig finish. Då blev Kodes så besviken att
han gömde sig i omklädningsrummet och
vägrade att komma ut till prisceremonin.
– I och för sig kan man förstå honom,
sa SO-grundaren Sven Davidson. Jag har
känt likadant många gånger, men jag har
aldrig låtit bli att hämta ett pris som jag
gjort mig förtjänt av.

Krönikören Björn Hellberg blev 2011 invald
i Swedish Tennis Hall of Fame vars första
medlemmar var Björn Borg, Mats Wilander
och Stefan Edberg. Han har bevakat samtliga
Stockholm Open genom åren. Han skrev för
övrigt alla spelarpresentationer i det allra
första tävlingsprogrammet 1969.

Prenumerera på Sport & Affärer!
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berg och Thomas Johansson ståtar med två
inteckningar i trofén medan Borg, Wilander
och Jonas Björkman har vardera en seger.
Tre gånger (1975, 79 och 80) har också
damerna deltagit, i samtliga fall med Grand
Slam-ettor som slutvinnare: Virginia Wade,
Billie Jean King och Hana Mandlikova.
Genom åren har självfallet arrangemanget
förändrats på flera fronter – inte minst den
ekonomiska. I debutupplagan 1969 ansågs
den totala prissumman på totalt 130 000
kronor så anmärkningsvärd att den på affischen överskuggade de gästande världsässen. Namntypsnittet på Rod Laver, Roy
Emerson, Pancho Gonzales, Arthur Ashe,
Fred Stolle och övriga berömdheter tedde
sig diminutivt vid sidan av den braskande
trycksvärta som offrades på det finansiella.
Helt överraskande knep Nicola Pilic från
dåvarande Jugoslavien premiärtiteln efter
finalseger över den rumänske spefågeln och
bollmagikern Ilie Nastase. För det premierades Pilic med 32 000 kronor – jordnötter i jämförelse med vad dagens elitspelare
håvar in.
Efter denna den första SO-finalen tog
den legendariske tennisvännen Sven Jerring mig åt sidan och viskade:
– Om några år kommer det inte att
existera några prispengar inom tennisen.
Tro mig, unge man. Man ska betala för att
spela tennis. Inte få betalt.
Jerring var en utmärkt radioman men en
sämre spåman …

Stad

Frankeras ej
mottagaren
betalar portot

Idé Media Sverige
SVARSPOST
20508811
761 20 Norrtälje

NEDRÄKNINGEN HAR BÖRJAT…

…Junior Hockey-VM i Malmö!
26 DECEMBER 2013- 5 JANUARI 2014

Köp biljetter nu!

SM-FINALER Handboll
Dam-och herrﬁnaler
17 MAJ 2014

INNEBANDY-SM Dam-och herrﬁnaler
12 APRIL 2014

I samarbete med:

Biljetter: www.ticnet.se, 077-578 00 00
VIP / Företagspaket: 040-642 04 00
Restaurang: 040-642 04 44
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Spel är ett nöje
vi tar på
stort allvar
På Svenska Spel arbetar vi med att
skapa attraktiva och säkra spel till
glädje för både kunder och samhälle.
Precis som andra statliga bolag går
vårt överskott rakt in i statskassan,
men vårt uppdrag handlar också om
att verka för en långsiktigt hållbar
spelmarknad.
I Sverige finns det idag runt 5 miljoner
spelare. De allra flesta spelar för nöjes
skull, men cirka 165 000 personer
kan inte hantera sitt spelande.
Av den anledningen är det av yttersta
vikt att vi också kan ta ansvar för
spelandets avigsidor. Vi arbetar med
en bred palett av egna åtgärder för

att stävja spelproblem, och vi vill
gärna bidra till att ännu mer görs. För
det behövs mer forskning, tydligare
ansvar och tätare samarbeten mellan
spelföretag, myndigheter och
stödorganisationer.
Som stolt partner till svensk idrott
stödjer vi satsningar på både bredd
och elitnivå. Men vi bidrar också
genom samarbeten som syftar till
att säkerställa att spelandet sker på
idrottens villkor – utan till exempel
uppgjorda matcher.
Spel är ett nöje vi tar på stort allvar.
Det är det som gör oss annorlunda.

Ett annorlunda spelbolag
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