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ledaren

Ytterligare ett år har snart flyktat.

Å

r 2015 inleddes på ett fantastiskt sätt med skidVM i Falun. Det blev en folkfest och ett mycket
lyckat evenemang som visade att Sverige tillhör
världseliten när det gäller att arrangera större
idrottsevenemang, inte minst inom vintersport.
Det var fullsatta läktare och bra stämning och
mycket bra aktiveringar av den imponerande
samlingen sponsorer. VM-generalen Sven von Holst och marknadschefen Kent Lövgren hade här stor hjälp av Marcus Wallenberg som agerade dörröppnare mot de riktigt tunga börsbolagen som ställde upp på ett unikt sätt kring VM. Under rubriken
Innovation we trust visades svensk teknisk spetskompetens upp
för världen i en egen paviljong. Härifrån kördes mycket intressanta seminarier och föredrag. I juni var det dags för en annan
höjdpunkt: målgången av Volvo Ocean Race i Göteborg. Här visade evenemangskommunen i väst verkligen upp sin bästa sida.
U21-landslaget i fotboll gjorde samma månad succé och tog
hem EM-bucklan. Sport & Affärer var som vanligt engagerat
under Almedalsveckan. Jag såg den fantastiska finalmatchen på
ett sprängfyllt Café Fiket i Burgsvik. En månad senare tog även
U19-tjejerna hem EM och nästa år väntar en ny EM-fest dit
det svenska herrlandslaget till slut lyckades ta sig. Fotbollsallsvenskan har lockat storpublik och engagerar mer än någonsin.
Hammarbys återkomst gav serien en enorm publikkick.
Men allt har inte varit positivt. Internationellt har fotbollen skuggats av skandalturerna kring FIFA:s korrupta ledning.
Sponsorer har hoppat av och det återstår mycket jobb för att
vinna tillbaka världens förtroende. Även friidrotten har drabbats. Dels undersöks nu hur IAAF agerat i valet av VM-orten
Eugene och ryska friidrottare har stängts av på grund av doping.
Volkswagen, som är en mycket stor idrottssponsor, avslöjades
släppa ut betydligt mer miljögifter i verkligheten än vad de gör
vid testerna för typgodkännande. Vissa sponsoravtal ses nu över.
Vasaloppet har bytt bil från VW till Volvo som huvudsponsor.
Bland svenska bolag avslöjade nyligen storsponsorn Vattenfall
att man drar ner sin sponsring med 30 %. – Energisektorn går

igenom stora förändringar och vi tjänar inte pengar längre. Det
gäller hela energimarknaden. Därför står vi inför en omställning
och tittar över alla våra sponsorkontrakt, sade Vattenfalls sponsringsansvariga Lotta Lundvall i en intervju med TT i höstas.

CSR och hållbarhet
Men sponsrings- och eventbranschen i stort expanderar. I år har
budskapen präglats av allt mjukare värden. CSR och hållbarhet börjar bli lika naturliga och självklara begrepp inom idrotten som inom näringslivet. Ett år som till stor del präglats av
flyktingkrisen i Europa visar vilken fantastisk social kraft som
finns på många ställen inom idrottsrörelsen. I år har exempel på
exempel visat att det finns en mycket stor vilja att hjälpa människor som har det svårt här i Sverige. Den här viljan är naturlig
och inte uppfunnen eller påhittad av något trendbolag. Idrott
är ett globalt språk som förstås av alla och kan vara en mycket
viktig dörr in i samhället för många. Staten har insett detta och
har gett stora bidrag till RF för att stötta i integrationsarbetet.
Bland klubbarna kommer många spontana och samhällsnyttiga
initiativ. Det värmer att se när man redan från början bedriver
samhällsnyttig verksamhet. Idrott blir samhällsekonomi, för när
människor rör sig och mår bra, sänks sjukvårdskostnaderna och
produktiviteten höjs. Vi på Sport & Affärer vill önska alla läsare
och annonsörer en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Under ledigheten finns tid att läsa en bok, att vila ut, att ta hand
om varandra. Kanske går vi långa promenader eller delar upp
och kör spontanbandy uppe på IP.
Den svenska idrottsplatsen står ju
öppen för alla oavsett ålder, kön
eller varifrån man råkar komma.

Trevlig läsning!
      Gustaf Berencreutz
Redaktör
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Porträttet

Ambassadör för upp
Foto: sören andersson

Som utbildad jurist är Niklas Birgetz den perfekte ambassadören för
den växande sponsrings- och eventbranschen. Juridiska kunskaper är
högvaluta i en expansiv bransch där kunskaperna avgör om du blir vin
nare eller förlorare i den snåriga djungeln av rättigheter med möjlighe
ter. Detta i ett läge när svenska företags investeringar i sponsring och
event idag är större än i både TV och dagspress.
Hur började din karriär inom spons
ring och event?

– Under Skandiatiden som jurist,
blev jag inbjuden till ett golfevenemang som företaget var involverat i.
Jag tänkte för mig själv ”vår sponsorchef måste ha världens roligaste
jobb”. När han sedan slutade i samband med Skandiaskandalerna sökte
jag jobbet som sponsorchef och fick
det. Jag var intresserad av upplevelseindustrin liksom idrott, kultur och
socialt engagemang och under universitetstiden hade jag lärt mig att
uppskatta att stå på scen.
Hade du någon nytta av att du var
utbildad jurist när du nu skulle
tackla Skandias nya sponsringsin
riktning?

– Absolut. Många avtal skulle tecknas, omförhandlas eller sägas upp.

Vi valde att fortsätta att stötta golfen
men ställde högre krav på motprestationer. Vår sponsring var tidigare
rätt traditionell och till viss del vdstyrd. Avtalen kunde komma till efter en trevlig lunch och när vd:n kom
tillbaka efter lunchen meddelades det
att det skulle skrivas kontrakt. Så blev
det inte riktigt när jag klev in.
–Vi var mycket engagerade inom
tennisen men If tog över efter uppdelningen Skandia/If 1999 och vi fortsatte med Svenska Golfförbundet.
Vi sponsrade även Svenska Fotbollförbundet (bland annat namnsponsringen av Svenska Cupen som var
Skandiacupen fram till -98).
– När vår sponsorinriktning ändrades blev ju också själva produktportföljerna nya och det tog en bra stund
innan folk förstod att Skandia nu enbart sålde personförsäkringar.

Men mitt i den tuffa omstrukture
ringen blev jobbet till ren passion?

Hälsa är en
viktig trend
i sponsring,
event och
övrig verksamhet eftersom den
även gör
personalen
delaktig.
niklas birgetz

– Ja, jag började brinna för CSR
frågorna och insåg att om man ska
lyckas måste man beröra människor.
Skandia hade ju Skandia Idéer för livet sedan 1987 och jag såg deras reklamfilm ”Under ytan” många gånger redan när jag var biografmaskinist.
Det är fortfarande en av de starkaste
reklamfilmer som gjorts och som på
ett lysande sätt visar hur ett företag
kan ta ett samhällsansvar. Kommunikationen måste ses som en helhet
med fler delar som måste integreras
i mixen. Om man sponsrar ska detta inte enbart återspeglas i tv- och
annonskampanjer utan i mötet med
människor genom till exempel aktiveringar runt evenemang.

Hur förklarar du att sponsring
och event växer snabbare än övrig
reklam?

–Vi utsätts idag för så mycket kommunikation, så mycket brus. Företagen vill närma sig sina kunder. Sponsring blir då en alltmer naturligt och
etablerad marknadsföringsmetod för
att komma närmare sina målgrupper. Sponsring och eventmarketing
förstärker, förhöjer och förlänger
den verkliga upplevelsen. Företagen
måste i högre grad möta människors
värderingar, intressen och passioner.
Idag vill konsumenten i högre grad
veta vad varumärket man köper står
för. Tendensen är nu att sponsring naturligt nog blir mer intimt integrerad i
företagens marknadsföringsmix.
Hur ser du då på sponsringschefens
roll i framtiden?

– Jag tror att sponsringschefens roll
alltmer kommer att gå upp i eller bli
en del av marknadschefens beslutsområden. Men det kommer att finnas behov av både spetskunskap och
bredd i marknadsorganisationen.
Vilka trender ser du inom spons
rings- och eventområdet?

– CSR och socialt ansvarstagande
är snart en helt naturlig och nödvändig del av all verksamhet. Miljö- och
hållbarhetsbegreppen började som
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levelseindustrin

Hur viktig är aktiveringen av ett
sponsorskap?

– Avgörande. För att få full effekt
måste företagen vara aktiva. Aktiviteterna senast under skid-VM tyckte jag var ett bra exempel där svenska börsbolag ställde ut, höll föredrag
och visade på svensk industriell spetskompetens under rubriken Innovation We Trust. Självklart ingick även
exponering men man fördjupade på
ett mycket bra sätt sina sponsorskap
på plats i Falun.

När klubbarna blir
tydligare
med att
man faktiskt bidrar
till att
rädda individer från
att hamna
i utanförskap då
kommer
även sponsorintäkterna att
öka.
niklas birgetz

Hur ser avdragsreglerna för spons
ring ut idag?

– Om du ska få yrka avdragsrätt
måste företaget få tillbaka ett värde
som är lika stort eller större än det du
lagt in. Det är lätt att gentemot Skatteverket lyfta fram och speca köp av
skyltar och tv-reklam men ska du aktivera dig på andra sätt är det viktigt
att företagen specificerar värdet av de
olika aktiviteterna man gjort kring
sponsorskapet och vad det genererat
i form av ökad varumärkeskännedom
och ökad försäljning. Sponsrings &
Eventföreningen har för övrigt en
juristpanel som fortlöpande rapporterar och utbildar om skattejuridik
som påverkar sponsrings- och eventfrågor.
– Det är en snårig djungel av ständigt omformulerade och ändrade
regler som påverkar branschen. Men
föreningen arbetar med att göra verkligheten mer begriplig och hanterbar
för sina medlemmar.
Kan du peka på några tydliga fall
där sponsorinvesteringarna räknas
hem och leder till ökad försäljning?

– Sådana exempel finns det många
av. Ett är samarbetet mellan BMW
och Barncancerfonden där bilföreta-

Sponsrings
& Eventföreningen
Ålder: 28
Antal heltidsanställda: 2

Verksamhetsmål: Att
lyfta och bygga sponsringsoch eventbranschen
i Sverige.
Antal medlemmar:
Ca 300 medlemsföretag
(ca 3 000 personer).
Medlemsavgift: Från 5 700 kr
för de ideella föreningarna

get skänker 100 kronor för varje provkörning för att motverka barncancer.
Det har skapat stolthet och engagemang i organisationen och samtidigt
lett till ökad försäljning.
– Ett annat är Volvos sponsring av
Zlatan där försäljningen den första
helgen under XC-90-kampanjen ökade med 500 procent mer än det uppsatta målet.
Hur ser du på arbetssättet för ett
nyetablerat företag kontra ett väl
etablerat?

– För ett nyetablerat företag gäller
det att få ut budskapen snabbt så att
folk börjar undra ”vad är det här för
något”? Då är det mer relevant med
skyltar och billboards. För de mer
etablerade gäller det mer att skapa
gillande och visa vad de står för och
tror på: ”Vi är bättre än konkurrenten för vi har fler hållbara alternativ,
tar ett större samhällsansvar och ser
vilka passioner kunden brinner för”.
Hur ser du på konsulternas roll i
branschen?

– Som potentiell rättighetsköpare är
det komplext att ha koll på alla möjligheter på marknaden. Då är det bekvämt att som marknadschef kunna
vända sig till konsulter för att utröna vilka rättighetsinnehavare som är
tillgängliga och som passar just dig
och din affär. Men antalet utpräglade sponsorkonsulter är idag inte
så många. Det är vanligare att man
anlitar en eventkonsult som aktiverar
dina sponsorskap.
Ser vi på rättighetsinnehavarna
inom förbund och elitklubbar – hur
ser du på vägvalet mellan att anlita
en konsult eller att anställa en dri
ven marknadschef från näringslivet
som kan det affärsmässiga språket?

– Det borde vara en självklarhet att
tänka på samma sätt inom idrotten
som inom näringslivet eftersom det i
slutändan handlar om ekonomiskt utfall och överlevnad. Men det är inte
självklart eftersom att idrotten av tradition bygger på ideella krafter. Här
har konsulterna hittat sin nisch.
– De ser som sitt mål att vara en
kontaktyta mellan rättighetsägarna
och rättighetsköparna för att öka kunskapen och förståelsen för bådas verkligheter och önskemål.
Idrotten dominerar fortfarande i
företagens sponsring (74%). Vad
har du för förklaring?

– Idrotten har helt enkelt varit bättre. I takt med att alltfler företag väljer att sponsra ungdomsverksamheter flyter dock begreppen ihop och

upp till 14 200 kr för företagen
med över 50 anställda.
Årliga event och utbildningar i
föreningens regi: Galan Gyllene
Hjulet (nästa år 7/4) och ca 50
kunskapsseminarier med olika
teman.
Omsättning: 5 547 537 kr
Resultat: 2 684 kr.

idrottssponsringen kan ibland likaväl betecknas som social sponsring
idag. Idrotten är inkluderande och
står för en mycket stark kraft mot utanförskap. När klubben blir tydligare
på att kommunicera att man faktiskt
är med och räddar individer från att
hamna i utanförskap då kommer även
sponsorintäkterna att öka.
Du upplevde Skandiaskandalen
2001–2002 på nära håll. Ser du
någon likhet eller mönster mellan
det som hände då med den dåva
rande svenska storsponsorn och
turerna kring det som nu hänt inom
VW?

– Det enda som gäller är att städa
i garderoberna. Det gällde då och
det gäller nu. Därefter får man börja
bygga förtroenden på nytt. Ett intressant faktum är att det är betydligt lättare för sponsorföretagen att dra sig
ur ett samarbete än det är för en rättighetsinnehavare. Jag tror att gällande kontrakt fortsätter att löpa främst
för att man är så beroende av sponsorernas pengar. De flesta har nog förståelse för att det är de svenska dotterbolagen som har köpt rättigheterna
och inte huvudkontoret och att det är
några få makthavare som skapat situationen och inte alla hundratusentals
anställda bakom produkterna.
– Men en sak är säker: efter det här
kommer det att skrivas in fler säkerhetsklausuler i sponsoravtalen. När
man får läsa att skandaler gör att man
vill dra ner på sin sponsring tycker jag
att de gör fel.Det är då de ska återköpa ett förtroende och fånga mitt intresse och mina passioner för att behålla mig som kund.
Hur förklarar du att evenemang är
en så stark tillväxtsektor i Sverige?

–Vi människor vill uppleva saker
tillsammans kanske ännu mer sen
den digitala revolutionen. Det moderna livet med mobilen, läsplattan och datorn gör behovet av mötet live ännu större. Evenemangen är
även ett viktigt redskap i destinationsmarknadsföringen. Vi märker nu att
allt fler kommunala destinationsbolag
blir medlemmar i vår förening.
Hur ser du på det växande antalet
privata aktörer i evenemangsbran
schen?

– En naturlig utveckling. Vi har en
fantastisk samling årligt återkommande idrottsevenemang drivna av
idrottsrörelsen som gör ett otroligt
jobb och som ofta är världsledande i
sina discipliner. Men de privata växer
i antal. De ser potentialen och de är
snabbfotade. Men oavsett arrangör så
gäller principen att utan professionalism är du snabbt ute ur racet.
En personlig fråga. Du ska vara
ambassadör för upplevelseindustrin
och som sådan med överallt där det
händer. Hur hinner du egentligen
med?

– Ja den frågan har jag ställt mig ett
antal gånger själv. Men den här resan
är alldeles för kul för att vilja missa.
Text: Gustaf Berencreutz

Foto: sören andersson

trender men är idag nödvändiga inslag i all verksamhet. Hälsa är en
viktig trend i sponsring, event och
övrig verksamhet eftersom den även
gör personalen delaktig. Sponsrar
du ett evenemang kan personalen
hänga på och delta plus tillgodogöra sig den nyttiga uppbyggnadsträning som evenemanget kräver och
bidrar till en bättre hälsa bland personalen.
– Företagen idag vill göra samhällsnytta. Se till exempel på energibolag
som kopplar sin sponsring till energieffektivitet på idrottsanläggningar vilket i sin tur lösgör medel och därmed
energi till ungdomssatsningar.
– Medarbetarna är dina bästa ambassadörer. Kan du få dem delaktiga
i varför du går in i sponsorskapen blir
effekten så mycket mer påtaglig.

fakta Niklas Birgetz
Titel: Vd för Sponsrings &
Eventföreningen.
Ålder: 49.
Uppväxt: Farsta.
Bor: Sollentuna.
Familj: Fru och två barn.
Utbildning: Jur. kand vid Stockholms
Universitet (1995) med inriktning på
internationell rätt.
Karriär: 12 år som biografmaskinist
och vaktmästare vid SF parallellt
med juridikstudierna. Amanuens
och lärare i juridik under 12 år. Tre
år som jurist vid Konsumenternas
försäkringsbyrå. Anställd på
Skandia 1999–2012. Först som
bolagsjurist i två år. De sista 8 åren
på marknadsavdelningen och var
sponsorchef och parallellt Chef för
Skandia Idéer för livet/CSR under
de sista fyra åren. Från 2012 vd för
Sponsrings & Eventföreningen.
Intressen: Musik, matlagning
och golf.
Förebilder: Nelson Mandela.
Främsta passioner: Att göra
nytta inom CSR-området. Brinner
för sponsrings- och eventprojekt
som gör samhällsnytta.
Läser gärna: Faktaböcker. Magasin.
Kör: VW.
Äter helst: Lammrätter och gärna
ett Shiraz därtill.
Favoritevenemang all times:
Stockholm Water Festival och Gothia
Cup är favoriter men listan kan göras
lång.
Favoritaktivering: Ericsson
under Skid-VM i Falun med sin
app som förhöjde upplevelsen
på plats.
Alla tiders favoritsponsor:
Skandia så klart.
Favoritdestination: Gotland och
Sydafrika.
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Bakom kulisserna på CL

Foto: Bildbyrån Hässleholm

Uppsnack och avsked. Matchen mot PSG blev Åge Hareides
sista framträdande på Swedbank Stadion.

”Circus comes to town”
I slutet av november stod Malmö stilla. Stadens fotbollslag tog emot
Malmösonen Zlatan Ibrahimovics Paris Saint-Germain i en Champions
Leaguematch som betydde mer än bara tre poäng. Sport & Affärer
följde med bakom kulisserna på en av de största klubblagsmatcherna
som har spelats på svensk mark.
Malmö FF:s försäljningschef Magnus
Svensson stegar fram till det glasparti
som avgränsar logen med sittplatserna på
Swedbank Stadions huvudläktare. Det är
tre timmar och 13 minuter kvar till avspark
i Malmö FF:s sista hemmamatch i Champions League 2015.
– Circus comes to town. Välkomna till
årets, årtiondets och kanske även århundradets häftigaste fotbollsupplevelse i Malmö.
Magnus och klubbens vd Niclas Carlnén är inbjudna till bilpartnern Volkswagen Malmö som har startat kvällen med
ett möte i sin loge.
– Sett till antal tv-tittare och mediebevakning har det under hösten stundals varit större intresse för våra matcher i Europa än för det svenska landslaget, berättar
Niclas.
– Det Niclas försöker förklara är varför
det ska stå Volkswagen på bröstet nästa år,
tillägger Magnus snabbt.
Logen fylls av skratt. En stund senare gli-

der samtalet ofrånkomligt över på Zlatan
Ibrahimovic. Stadens långe son är tillbaka
i stan med Paris Saint-Germain, men har
också spelat en roll i den resa som MFF har
gjort under 2000-talet.
Det har gått 36 år sedan Malmö FF föll

i Europacupens final, och den europeiska
toppfotbollen har förändrats radikalt sedan
dess. För att få en inblick i hur klubbarna i
Europa arbetar på 2000-talet har Magnus
sedan 2011 träffat representanter från europeiska motståndare som Atlético Madrid, Juventus och Paris Saint-Germain.
– Rent strukturellt jobbar vi på samma
sätt som Juventus, som också har fyra säljare, men den stora skillnaden är kommunikation och användandet av system där
de når ut till individen. I Sverige måste vi
bli bättre på att nå rätt människa med rätt
budskap vid rätt tillfälle. Juve har 35 personer på kommunikationsavdelningen, vi
har 2,5 tjänst.
Med snabba steg rör sig Magnus över

arenans korridorer. Patrick Andersson,
som har vunnit Champions League med
Bayern München, sticker ut huvudet ur en
loge och säger hej. I pressrummet minglar
före detta MFF-spelare som Anders Andersson och Jens Fjellström med tv-profilerna Patrick Ekwall och Chris Härenstam. Säkerheten är enorm, dels på grund
av händelserna i Paris men också på grund
av de enorma krav som Uefa har i Champions League. Inför turneringen fick MFF en
tjock pärm med föreskrifter och vad som
händer om de inte följs.
– Förra året stod vi i givakt när Uefa
kom. Även om det är samma folk i år är
det mer avslappnat och vi har utvecklat en
bra relation med deras personal. Vi har lärt
oss vad som är viktigt och vad Uefa anser
är mindre viktigt.
Förberedelserna inför dagens match började redan innan lottningen.
Alla biljetter och all hospitality har sålts
i paket med samtliga tre matcher. Precis

som förra året fick endast partners möjlighet att köpa all hospitality, vilket klubben
har fått mycket cred för.
– Trycket från andra företag är stort,
många vill vara här ikväll, men det vore
konstigt om vi inte prioriterade våra partners som har varit med oss under en längre tid. Vi har medvetet hållit ner priserna
och legat max 30 procent över våra allsvenska matcher.
De skarpa strålkastarna skär genom regnet ner mot mittcirkeln där den stora duken, med Champions Leagues logotyp på,
är utlagd. Bakom stora fönster på Norra
läktaren pågår de sista förberedelserna i
Champions Club – Uefas egen hospitalityavdelning för turneringens officiella
partners. När Malmö FF:s personal inom
kort lämnar lokalen kommer värdar och
värdinnor, grönklädda i Heinekens färger,
hälsa gäster från Nissan, Gazprom och övriga partners välkomna.
– Det här utrymmet utgjorde tidigare
flera konferensrum, men när Uefa var här
ifjol klargjorde de att deras 400 gäster inte
kunde sitta i en avskild del av vår restaurang. De ville ha en egen lokal så vi fick
riva ner väggarna och skapa ett utrymme
för dem.
I Champions Club finns särskild mat,
dryck och inredning som Uefa har bestämt. Trots att MFF var nykomling 2014
blev deras Champions Club framröstat
som turneringens bästa.
– Tyvärr finns det inget dokumenterat,
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MFF i siffror
30 700 Antal följare på twitter.
24 000 Publikkapacitet på Swedbank Stadion i
Allsvenskan. I Europa är kapaciteten 20 500.

385,7 Klubbens totala intäkter 2014 i miljoner

Ovan: Många företag har hört av sig för att köpa hospitalitypaket till
matchen mot Zlatans PSG, men endast partners har haft möjlighet att
köpa hospitality. Biljetter som har sålts vidare har makulerats.

kronor.

Höger: Ständigt på språng. Försäljningschef Magnus Svensson hade
stundtals fullt upp, men hade allt under kontroll.

270,3 Klubbens eget kapital 2014 i miljoner

350 Antal företag som har klubbstolar på Swedbank Stadion. 76 företag är med i MFF Nätverket.
kronor.

100 Antal biljetter som Magnus Svensson kunde

utan vi fick veta det muntligt. Uefa är rädda
att vi ska använda utmärkelsen för att sälja
vårt koncept till andra klubbar.
På Norra läktaren ligger även restaurang

1910 som ska ta emot 1 600 av klubbens
gäster.
Malmö FF har totalt 3 800 hospitalitygäster under denna match, vilket är hundra gäster fler än vad Juventus har på sina
matcher.
– I Champions League har alla partners
haft möjlighet att köpa extra hospitality i
Malmö Isstadion, där tusen personer bjuds
på mingeltallrik och dryck. Trots ökningen
har inte organisationen förändrats mer än
att vi tar in extra personal ikväll, förklarar
Magnus.
Kontrasten är stor mot den tid när han
började arbeta för klubben.
Då fick MFF låna pengar för att betala hyran på kansliet. Försäljningen av Zlatan för 82 miljoner kronor gav klubben en
ekonomisk grund att investera i Swedbank
Stadion som MFF snart äger till hundra
procent. Magnus kastar en snabb blick på
sin klocka. 18.56 och restaurangen är redan halvfull. Över hela arenaområdet arbetar personal från SSP, som sköter all kiosk och mat, med de sista förberedelserna.
– Det gäller att köks- och serveringsper-

sonal levererar idag. Jag har legat på dem att
inget får gå fel. Våra största kunder har sina
största kunder här idag.
Det går inte ta miste på betydelsen av
matchen, även utanför planen. Trots det
är Magnus och hans kollegor på säljavdelningen förvånansvärt avslappnade. Allt är
så noggrant förberett att de kan ägna kvällen åt att småprata med sina kunder. Säljarna har en nära relation med flera partners
eftersom de träffas minst 15 gånger per år,
i samband med matcher.
– När vi planerar våra arrangemang utgår vi från allt utom det sportsliga. Förlorar vi är det tråkigt, men gästen är i fokus
och ska tycka det är gott och trevligt ändå.
Likadant är det när vi ringer och vill förlänga våra avtal. Vi viftar inte med sportsliga framgångar utan är ödmjuka och lyssnar på kunden.
Klockan närmar sig halv åtta.

Regnet har tilltagit. Med assisterande tränaren Olof Persson i hasorna halvspringer Magnus över planen och ut
genom en port för att dra kvällens förutsättningar för gästerna i isstadion. UtanNedan: Magnus Svensson och MFF:s vd
Niclas Carlnén håller exklusivt föredrag i en
av sponsorlogerna, inför matchen mot PSG.

vaska fram till MFF:s partners till derbyt mellan
Atlético Madrid och Real Madrid tack vare de kontakter klubben knutit i Champions League.

för arenan är köerna långa. Alla ska visiteras innan de får komma in på Malmö New
Stadium som Swedbank Stadion heter i
Champions League. Arenan har under de
senaste dagarna genomgått en förvandling.
Två dagar innan match startar cirkusen när
ett team från Uefa anländer för att täcka
över alla varumärken. För att säkerställa
att inget går fel, och att bara turneringens
officiella partners syns och används, gör
Uefa allt jobb själva. Efter slutsignalen ska
hundra man se till att arenan är återställd
innan gryningen.
Med mindre än 55 minuter kvar till
matchstart kliver tränaren Åge Hareide in i
restaurang 1910. Vid sin sida har han Magnus som har skyndat tillbaka från isstadion
och hämtat Åge på vägen. Jag frågar Åge
om han är nervös, men får ett snabbt svar.
– Nej, jag blir aldrig nervös.
Norrmannen är dock inte beredd på det
som sedan händer i 1910. En efter en reser
sig gästerna i restaurangen och ger honom
en stående ovation. Åge kommer av sig och
har svårt att hitta orden. Han vet, Magnus
vet, och de flesta i salongen vet att detta är
slutstationen. Åge och MFF kommer att gå
skilda vägar, och Champions League-festen
i Malmö är snart över. För denna gång.

80,5 Sponsring 2014 i miljoner kronor
70 Cirka antalet anställda inklusive spelartrupp
och tränarstab.

68 Antal länder där hemmamatchen mot Real
Madrid sändes. Matchen mot PSG sändes i 55
länder.

50 Antalet loger på arenan.
18 Antal livesända kameror under presskonferensen inför PSG-matchen. Landslaget hade tolv
inför sin match mot Danmark.

12 Antal nya spelare som MFF fick ta in under
årets säsong på grund av spelarförsäljningar och
skador. Den höga spelaromsättningen ses som
orsak till misslyckandet i Allsvenskan 2015.

5 Antal egna produkter som startade mot PSG.
Halva laget.

1,5 Antal startspelare som MFF ska ta fram från
egna leden till seniorlaget varje år.

1,2 Antal miljoner svenskar som såg avgörande
matchen mot Celtic i kvalet.
Less is more


TEXT: Pierre Eklund

Foto: Bildbyrån Hässleholm

MFF tog hjälp av Uefas före detta generalsekreterare Lars-Christer Olsson runt 2007 för att forma
ett sponsorkoncept som påminner om Uefas arbetssätt. Konceptet bygger på less is more där få
partners syns i klubbens färger.
– Tyvärr har ingen annan svensk klubb tagit
efter. Vi tror att om du har för många sponsorer
på tröjan kan detta på sikt leda till att de betalar
mindre och mindre för rättigheten, säger försäljningsansvarig Magnus Svensson.

Hylla Malmö FF och Zlatan
Inför matchen i Malmö ville klubbens partner
E.ON hylla Zlatan och Malmö FF genom att lysa
upp klubbmärket och ett Z på Turning Torso.
– Du är välkommen hem Zlatan, men det är
MFF som ska vinna och vara i fokus. Det fick ett
bra genomslag i media och även på Uefas twitter.
Vi svenska klubbar måste bli bättre på att sälja
den här typen av rättigheter, menar försäljningsansvarig Magnus Svensson.

Prövning och goda råd
Genom åren har MFF haft olika prövningar som
förberett dem för Champions League. 2009 var
klubben värd för finalen i U21-EM där Uefas president Michel Platini närvarade. I samband med
hans besök omvandlades fem loger till en större
hedersloge där klubbledning, gäster, motståndare och Uefa har dinerat under Champions League.
FC Köpenhamn har lärt MFF vikten av dialog med Uefa. När den danska klubben spelade
i Champions League sålde de ut alla loger och
klubbstolar till partners och fick sedan kräva tillbaka en del eftersom dessa skulle gå till Uefa.
Foto: Nazionale Calcio
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Markaffären som ska få fart på svensk galopp
Foto: sören andersson

Svensk Galopps ordförande Hans Hansson ser fram emot invigningen
av galoppens nya nationalarena Bro Galopp den 19 juni nästa år.

Försäljningen av Täby Galopp är sannolikt den största affären inom
svensk idrott. Den ger galoppen ett par miljarder som bland annat
satsas på den nya banan Bro Park. Invigning 19 juni nästa år med
storlöpningen Stockholms Stora Pris.
–  Stockholms Stad och skattebetalarna finansierade Tele2 Arena. När Svensk Galopp bygger sin nya nationalarena får man
finansiera allt på egen hand. Nya banan
Bro Park kostar i runda slängar 400 miljoner, säger Hans Hansson, ordförande i
Svensk Galopp.
Hans Hansson har hållit i tyglarna de
senaste sex åren. Han var helt okänd när
han engagerades i den stora utredningen
Galoppsportens Framtid som ledde till att
Svensk Galopp AB bildades.Valdes in i styrelsen 2008 och utsågs till ordförande 2009.
Hans Hansson har en gedigen företagserfarenhet – jag är Scaniaman förklarar
han – men har också rötter inom idrotten
som tidigare ordförande i Handbollsförbundet. Därtill har han en dressyrridande
dotter och har på nära håll sett hur starkt
och engagerande hästintresset kan vara.
Idag är han delägare i tre galopphästar.
Nu ska galoppsporten växa

Markaffären i Täby har i ett slag ritat om
kartan och satt svensk galopp på banan.
Från ständiga ekonomiska bekymmer kan
galoppen nu se fram emot en helt ny bana
och miljardinkomster som kommer att
rulla in de närmaste 15-20 åren.
Nationaldagsgaloppen den 6 juni på
Gärdet mitt inne i Stockholm blev omedelbart en succé och visar att galoppen kan
locka publik.

– Första året kom 50 000, andra året 60
000 och i år 40 000, då det regnade, säger
Hans Hansson. Ändå har vi inga fina läktare på Gärdet, det är en picknickgrej.
När omorganisationen och nya banan
på Bro Park är klar ska galoppen i Sverige växa.
– Se hur stor galoppen är internationellt
där galoppen är största publiksporten efter fotbollen, konstaterar Hans Hansson.
Ska ta emot storpublik

Gräsbanan på Bro Park har redan vuxit i
två år på Mälarturf i Strängnäs innan den
rullades ut på den 2 100 meter långa och
30 m breda banan. Dirt-trackbanan med
sina vita staket är också klar, men mållinjen
är ännu så länge utmärkt med en anspråkslös röd träpinne.
– Det är rotsystemet som ger den rätta
svikten i en galoppbana, berättar Micke
Andén, projektledare och sportens man i
arbetet på Bro Park. Specialgräset är frösått och sju olika grässorter ingår. Viktigast
är Ängsgröe, inom galoppen mer känt som
Kentucky Blue Grass.
Läktaren har ett vitt vågformat tak som
är inspirerat av hästens galoppsprång. Här
ska folk trivas, både på lunchgaloppen och
vardagskvällar. På stordagar finns utrymme för att expandera och ta emot en riktigt stor publik.
–Taket kommer att bli en igenkännings-

eyn Per-Anders Gråberg.
– Den är inbjudande för både oss jockeys
och hästen och möter alla förväntningar. Banan i Bro Park håller samma klass som några
av världens bästa banor, berömde Gråberg.
Enda orosmolnet vore en fastighetskris

– Det som kan hända är förskjutningar
faktor för Bro Park, säger Gustaf Apell, ar- i tiden. En del av byggandet kan senarekitekten som ritat läkaren.
läggas, vilket innebär att delar av köpeskillingen kommer in senare. Men jag tror att
Fyra gånger större än Täby
risken är liten. Det råder akut bostadsbrist
160 hästboxar byggs i etapp ett, sedan föl- i Stockholmsområdet. Det sker en stor injer 120 boxar till. Varje stall innehåller 10 flyttning och all planering förutsätter att reboxar, några har 20, har tränarna fler häs- gionen ska fortsätta att växa. Eftersom det
tar så får man fler stall. En dröm jämfört också måste finnas grönområden är det ont
med det nedslitna Täby. I princip följer alla om stora markområden som Täby Galopp,
tränare från Täby med, och även norska som kommer att bli en av de största byggtränare vill flytta in på Bro Park.
platserna i Sverige, avslutar Hans Hansson.
– Att bygga en helt ny galoppbana från

Text: Tessie Sjöstedt
grunden är helt unikt i världen, berättar
Svensk Galopps vd Ulf Hörnberg. Man förFakta
bättrar och bygger ut de banor som redan
Täby Galopp
finns, men att starta från scratch det är unikt.
I drift: 1960-2016
– Galoppsporten får en bättre tävlingsYta: 50 ha mark
bana än den vi har på Täby. Det blir också
Antal boxar: 370
mycket hästvänligare med moderna stallar med hagar och möjlighet till uteridning,
Säljare: Svensk Galopp Fastighets AB
säger Bo Helander, engagerad både inom
Köpare: JM och Skanska
ridsporten och galoppen och som just nu
Köpeskilling: ca 250 milj i första etappen.
leder uppfödarligan.
Därefter kommer uppskattningsvis ett par
Bro Park är fyra gånger större än Täby
miljarder att rulla in under 15-20 år i takt
och kan ge plats för mer. Idéerna sprutar
med att detaljplaner och byggrätter blir klara
men inga beslut är fattade. Ridanläggning,
Bro Park
fotboll, polo …
Ägare: Svensk Galopp
– Idrotten behöver anläggningar, inte
bara stora inomhusarenor. Då talar jag
Yta: 186 ha
ungdomsidrott, säger Hans Hansson.
Antal boxar: 280, fler kommer att byggas
Nyligen provreds banan av några svensInflyttning: februari-mars 2016
ka toppjockeys.
Invigning: 19 juni 2016
– Den nya banan är otrolig! sa toppjock-

ASM2016-DI-julen.qxp_Layout 1 2015-12-07 10:01 Sida 1

SPRING
MARATHON
I STOCKHOLM

LÖRDAG 4 JUNI
Och du som har tid att se
dig omkring kommer att
upptäcka att Stockholm är
en av världens vackraste
huvudstäder.

42 195 meter
20 000 deltagare
Över 100 nationer
Exklusiv medalj
Finisher t-shirt

stockholmmarathon.se
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Idrott en magnet för
Båda är nyblivna fritidsdirektörer för varsin köping och båda är kvinnor, dess
utom med samma förnamn. Sport & Affärer har träffat Karin Olanders, fritids
direktör för Linköpings kommun och Karin Semberg, dito för Jönköping, för

Regnet smattrar lätt på Karin Olanders
paraply när hon ställer sig framför kommunalägda SAAB Arena, hemvist för
SHL-laget Linköping HC. Bara några hundra meter bort ligger Linköping
Arena, där fotbollslaget spelade kvartsfinal i Women’s Champions League i våras.
Ända sedan Linköping kommun fastställde det idrottspolitiska programmet 2008
har fokus varit att bli Årets idrottskommun
2015. Kommunen slutade dock femma i
Sport & Affärers kartläggning.
– 2014 kom vi tvåa.Vi ser mätningen och
vår vision som viktiga målbilder, där vi sätter en hög ribba och ökar debatten i kommunen. Linköping får aldrig en Friends
Arena så en topplacering är ett bra resultat, säger Karin Olanders som tillträdde
sin tjänst i augusti.
Tidigare har hon ansvarat för bland annat utbildning, kultur och arbetsmarknad
i Finspångs kommun under ett par år, och
innan dess var hon kommunchef i Åtvidabergs kommun.
– Jag vet hur en kommun fungerar och
vilka mekanismer som styr, har kunskap i
management och vet hur jag ska driva frågor och få en utvecklingsinriktning.
Som idrottsförälder och före detta idrottare har hon varit aktiv i föreningslivet och
följt utvecklingen i kommunen.
– Linköping, som har en god ekonomi,
fortätter att expandera, och idrottens attraktionskraft har en viktig roll för fortsatt
tillväxt. Linköpingsborna är medvetna om
idrottens roll, vilket syns i debatter och diskussioner.
Hur ska ni använda idrott i er destina
tionsmarknadsföring?

fakta Linköping
Antal invånare: Cirka 152 000
Yta: 1 436 kvadratkilometer.
Kommunikationer: E4:an,
tågförbindelser vid södra stambanan och
två flygplatser. Känd cykelstad.
Universitet: Linköpings Universitet
Antal idrottsföreningar: 157
bidragsberättigade föreningar.
Elitklubbar: Linköping HC, Linköping FC,
Linköping Innebandy, Linköping VC och BK
Derby Bandy.
Kända elitidrottsmän/kvinnor: Matilda
Boson och Pierre Thorsson, handboll,
Magnus Johansson, ishockey och Thomas
Johansson, tennis.
Arenor: SAAB Arena, Linköping Arena
och Fun SkatePark, en av Nordens största
skateparker.

Foto: bildbyrån

Med målsättning att bli Årets idrotts
kommun 2015 har Linköpings kommun
etablerat sig som en av Sveriges främ
sta idrottskommuner. För att befästa
sin position och nyttja idrotten än mer
i sin destinationsmarknadsföring vill
nya kultur- och fritidsdirektören Karin
Olanders öka satsningen på arenor och
idrottsevent för barn och ungdomar.

Karin Olanders
Titel: Kultur- och fritidsdirektör.
Bor: Vimanshäll, Linköping.
Ålder: 51
Familj: Tre barn.
Fritidsintressen: Golf, kultur
och idrottskonsument.
Äter helst: Indiskt eller
italienskt.
Läser helst: Louise Boije af
Gennäs.
Övrigt: Baskettjej i grunden
som älskar Sagan om ringentrilogin.

– Barn- och ungdomsevent som Gothia
Cup drar mycket folk, och det är viktigt att
vi skapar förutsättningar för att ta hit stora ungdomsturneringar. Tillsammans med
besöksnäringsbolaget Visit Linköping & Co
och näringslivsenheten ska vi ta hand om
alla besökare och se till att det är attraktivt
att flytta hit för att jobba och idrotta. Eventen kan fungera som katalysator.
Hur sammantrimmade är ni?

–Vi har ett tight samarbete. Jag sitter med
i event group som binder samman alla delar. Det är viktigt med samverkan över gränserna.
Som kultur- och fritidsdirektör ska Karin
Olanders synka förvaltningens arbete med
övriga kommunen, och leda förvaltningen
i samhällsbyggprojekt.
– Ibland vill man göra allt på en gång,
men som chef får du plocka ner bollen och
skapa en bra turordning.
Vad kan förbättras i er idrottskommun?

– Fler hallbyggen.Vi har en längre strategi
för stora multihallar, men måste ta fram fler
sportcenter. Vi behöver större hallar med
fler läktarplatser så föräldrar och publik kan
följa med till Linköping. Till våren fastställs
ett nytt idrottspolitiskt program, och det blir
spännande att ta sats mot nya mål.
Hur viktigt är det med ett sådant pro
gram?

– I skolvärlden är det aldrig något snack
om att följa uppsatta mål. I kultur- och fritid är det inte lika självklart, och därför är
det en tyngd att kunna hänvisa till en strate-

Linköpingsborna
är medvetna om
idrottens roll, vilket
syns i debatter
och diskussioner.
karin olander, fritids
direktör linköping

gi som politikerna själva har bestämt. Saknas strategi är det lätt att börja vingla och då
får vi inte igenom stora investeringar.
Hur jobbar ni strategiskt med idrotts
frågor?

–Vi jobbar på olika fronter och har en
intern strategi hur vi ska agera på kort och
lång sikt. Oftast är det långa processer. En
ny simhall tar cirka sju år att bygga. Vi tittar
på om vi kan vara mer moderna i vårt hallbyggande och satsa på dubbelhallar. Det
finns en eventstrategi för SM, J-SM och
även EM, men för att lyckas krävs också att
vi odlar en god föreningskultur och samverkan med näringslivet.
Linköping, som är Sveriges tredje bästa
breddidrottskommun enligt Sport & Affärers kartläggning, har nyligen instiftat den
så kallade breddmiljonen. Stödet ska hjälpa
idrottsföreningar att stärka breddverksamheten med en jämnare könsfördelning och
nå grupper som är underrepresenterade.
– Det kan röra sig om personer med
funktionsnedsättning, hbtq-frågor eller

idrott som integration. Idrott och kultur
är uttryckssätt där du inte behöver kunna
språket för att komma in i samhället. Vi
har dessutom färdigställt ett ridsportcenter som är anpassat för personer med funktionsnedsättning, och vill skapa möjligheter för spontanidrott med en parkourpark.
Den nya ridsportanläggningen är en
del i den satsning som kommunen gör på
dam- och tjejidrott. 2013 var staden medarrangör av EM i fotboll och för fortsatt
utveckling av tjejfotboll satsar Linköpings
kommun två miljoner kronor i en speciell
fond mellan 2013 och 2016. Fonden ska
finansiera delar av turneringen Winning
Ground som bara riktar sig till tjejer.
– I akademikerstaden Linköping är jämställdhet ständigt i fokus. LHC är stora,
men som en motreaktion har det växt fram
en satsning på damhockey, damfotboll och
annan flickidrott.
Vilka är era största utmaningar?

– När en stad expanderar vill alla vara så
nära centrum som möjligt.Vår utmaning är
att se till att det planeras för sport och friluftsliv i nya områden.Vi måste skapa förståelse för vår målbild och få kommun, universitet och föreningsliv att dra åt samma håll.
Vi behöver också modernisera vårt bidragsoch fördelningssystem vad gäller lokaler.
– En annan utmaning är att reformera vårt mindset hur en idrott eller förening ser ut. Nya idrotter tillkommer som esport, parkour och skate som inte alltid är
uppbyggda med traditionella stadgar och
styrelser. Vi måste vara öppna för dessa förändringar.
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tillväxtkommuner
att höra hur en modern fritidsdirektör arbetar, hur de ser på idrottens samhällsroll och dess attraktionskraft i jakten på nya skattebetalare och turismintäkter.
Text: pierre eklund

Foto: bildbyrån

Karin Semberg
Titel: Kultur- och fritidsdirektör.
Bor: Tranås.
Ålder: 54.
Familj: Man och två vuxna
barn.
Fritidsintressen: Hästar och
ridsport, litteratur och natur.
Äter helst: Allätare.
Läser helst: Allätare.
Övrigt: Månskensbonde som
gillar kroppsarbete.

ping, näringslivsenheten och förvaltningen har olika uppdrag. Destination Jönköping jobbar för att få hit besökare och större
idrottsevent. Förvaltningen tar vara på
breddidrotten och allt som riktas till våra
invånare. Som chef blir det mycket möten
med föreningar och organisationer.
Hur sammantrimmade är ni?

–Vi har ett mycket bra samarbete. Jag
och Destination Jönköpings vd är nya på
våra uppdrag och har lika syn på de flesta frågor.
Vid satsningar på elitidrott och event
jobbar Karins förvaltning nära Destination Jönköping. En eventstrategi är framtagen och väntar på politiskt beslut. Tanken är att skapa en central pott som ska
användas för att söka och arrangera SM,
EM och VM.
– Det krävs en särskild pott eftersom det
oftast är snabba ryck utan möjlighet att invänta kommunala budgetprocesser. Inom
breddidrott är vår ambition att öka föreningsstödet, och vi samarbetar med Smålandsidrotten kring idrott som integration.
Just nu ser vi över bidragsreglerna för nya
idrotter som saknar traditionell föreningsstruktur.
Vilka är era största utmaningar?

Tillväxtkommunen Jönköping har länge
fört en blygsam tillvaro bland landets
idrottskommuner, men är nu på stark
frammarsch. Under ledning av nya kul
tur- och fritidsdirektören Karin Semberg
tar kommunen nu sikte på att bli Europas
kulturhuvudstad 2029 med temat idrott.

Det råder en stark tillväxt och framtidstro i
Jönköpings kommun. Omkring år 2030 beräknas staden vara knutpunkt för höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och
Malmö, och bara runt Munksjön planeras
för cirka 14 000 bostäder.
– Staden upplever en kraftig tillväxt och
kommer växa ännu mer när den blir tågknutpunkt. En stor del av inflyttningen är
arbetskraft, vilket ger viktiga skatteintäkter
som möjliggör utveckling som idrottskommun, säger Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör i Jönköpings kommun.
Jönköping vill växa som idrottskommun
och då är resultatorienterade Karin Semberg, med 22 år som kultur- och fritidsdirektör i olika kommuner, rätt kvinna för
uppdraget. Hennes nio år i Linköping avslutades 2014 med en andraplats i Sport &
Affärers lista över Sveriges främsta idrottskommuner.
– Jag brinner för utvecklingsfrågor. När
projekt är avslutade och övergår i förvaltande vill jag vidare till nästa utmaning. Samtidigt som Jönköping sökte en erfaren kultur- och fritidsdirektör kände jag mig klar
i Linköping.
Vad har du fått för intryck av Jönköping?

–Vi är den enda kommunen i projektet

Alla kommuner
säger att de har
ett rikt
idrottsliv, men
här är det över
riksgenomsnittet.
karin semberg, fritids
direktör jönköping

Ung livsstil där deltagandet bland barn och
unga ökar i idrottsföreningar. I mellanstadiet är andelen medlemmar den högsta sedan studien startades 1994, och i gymnasiet
är andelen medlemmar högre än studien
2012. Ökningen sker främst inom fotboll
och Friskis & Svettis. Alla kommuner säger
att de har ett rikt idrottsliv, men här är det
över riksgenomsnittet. Elmia mässområde
betyder mycket och lockar stora tävlingar
inom exempelvis e-sport. 2016 arrangeras
en större tävling i ridsport på Elmia.
Vad kan förbättras?

– Nu när Jönköping Södra spelar i allsvenskan krävs en ny fotbollsarena. Barn
och unga önskar upprustning av våra simhallar och frågan är under utredning, liksom önskemål om inomhusarena för friidrott. Utöver det byggs nya sporthallar.
Kommunens ridsportanläggningar bör
också öka sin standard.
Under hösten tog kultur- och fritidsnämnden fram mål för kommande år. Kommunens långsiktiga mål är att 2022 lämna in

ansökan för att bli Europas kulturhuvudstad
2029 där Jönköping förutom kultur ska satsa på temat idrott och idrottskultur.
– Redan nu utarbetas planer för hur vi ska
jobba med arenor och stöd till föreningslivet. Vi måste öka kultur- och fritidsutbudet
på alla nivåer. Kultur, fritid och idrott hamnar oftast längst ner i den kommunala prioriteringen trots att det är en tillväxtfaktor.
’Fri Kultur & kul Fritid’ är kultur- och
fritidsnämndens vision. Siktet är inställt på
att nå topplaceringar i Årets bibliotek 2018,
Årets friluftskommun 2020, Årets kulturkommun 2022 och tillhöra Sveriges främsta idrottskommuner.
– Ambitionsnivåerna är satta högt för att
det verkligen ska bli en mobilisering. Det viktiga är själva resan där vi ska öka stoltheten
bland kommuninvånarna. Med 52 mil vandringsleder är vi en stark friluftskommun.
Hur viktig är listan över Sveriges främ
sta idrottskommuner?

– Det är viktigt att kunna visa politiker
och allmänhet vilken nivå vi ligger på i jämförelse med andra. SVT:s lista fokuserar enbart på elitidrott. Sport & Affärers lista är
mer intressant då den innehåller fler kriterier och är mer underbyggd. Det handlar om
ständig utveckling och att sätta höga men
realistiska mål.
Hur ska ni använda idrott i er destina
tionsmarknadsföring?

– Det är viktigt att våra elitlag är imageskapare. Folk förknippar ett starkt elitlag med
en stad, och det bästa är när ortsnamnet är
med i klubbnamnet. Destination Jönkö-

– Ungdomar söker sig till aktiviteter som
inte alltid är organiserade av föreningslivet,
vilket ställer nya krav på bidragsregler och
idrottsplatser. Vi måste försöka hålla kvar
ungdomar inom idrotten så länge som möjligt, bli bättre på att införliva dans och ridsport och tillfredsställa inflyttade högskolestudenter. Även om kommunen växer har
vi en begränsad ekonomi och vår utmaning
är att få fram ett mervärde som gör att politiker vill satsa på kultur och idrott. Men jag
gillar utmaningar!
Deltar du i något nätverk?

– Jag deltar i ett nätverk inom SKL för
kommuner som har fler än 100 000 invånare, ett nätverk inom Region Jönköpings län samt ett nätverk med kvinnliga
kultur- och fritidschefer. Vi hjälper varandra mycket.
fakta Jönköping
Antal invånare: Cirka 133 000
Yta: 1 925 kvadratkilometer.
Kommunikationer: E4:an,
flygplats samt tågförbindelser till det
nationella järnvägsnätet. Satsar på
cykelvägar.
Universitet: Jönköping University.
Antal idrottsföreningar: Cirka 300.
Elitklubbar: HV71, Jönköpings IK,
Jönköpings Södra IF och Brahe Basket.
Kända elitidrottsmän/kvinnor: Anders
Holmberg, Anders Gustafsson, Ulrika Ågren,
Johan Davidsson och Fredrik Stillman.
Arenor: Kinnarps Arena, Stadsparksvallen,
Råslätts IP (bandy), Jönköping Event & Sport
center och Jönköpings idrottshus
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SM Veckan Vinter, Idrottskommunen Piteå

Piteå tar allt större plats på idrottskartan

I kommunen finns mer
än 300 aktiva föreningar som varje dag sysselsätter runt 900 barn
och ungdomar med oli-

mona lundström

Foto: magnus johansson

300 aktiva föreningar

FAKTA: PITEÅ
Invånare: 41 481 (2015)
Län: Norrbotten
Landskap: Norrbotten
Ytstorlek: 3 087 km2
Befolkningstäthet: 13,1 inv/km2
Avstånd till Stockholm: 876 km
Övrigt: Pite Havsbad med fem km lång
sandstrand. Närmaste flygplats är Kallax i
Luleå omkring 55 km bort. Piteå Summer
Games är den nästa största fotbollsturneringen
för ungdomar i Sverige efter Gothia Cup.

Foto: ulf gustafsson

– Vi har ett fantastiskt starkt föreningsliv med många engagerade föräldrar och
medlemmar. Det tror jag är en stor del av
förklaringen till att Piteås idrott märks allt
mer, säger Mona Lundström, kultur- och
fritidschef i Piteå.
Inte minst på damsidan har Piteå flyttat
fram sina positioner. På kommunens egen
hemsida talas om att kommunen är ”ett
centrum för svensk damidrott” och exemplen är många.
Här finns bland annat längdskidornas
OS- och VM-etta Charlotte Kalla som tävlar för Piteå Elit, fotbollstjejerna i Piteå IF
som slutade trea i allsvenskan, hockeydamerna i Munksund/Skuthamn (som numer gått upp i Luleå hockey) som tillhörde de bästa lagen i fjolårets riksserie och
Piteå Ridklubb med två
elitlag.

Foto: ulf gustafsson

Fotbollselit, hockeyelit, skidelit, rid
sportselit – och en omfattande breddoch ungdomsidrott som lägger grunden
till nya framgångar. Piteå tar allt större
plats på den svenska idrottskartan –
och SM-veckan i januari blir ytterligare
ett steg på den inslagna vägen.

ka aktiviteter.
– Vi har satsat på jämställdhet och på
barn- och ungdomssidan är det lika många
tjejer som killar som spelar fotboll., säger
Mona Lundström.
Tiderna i sporthallar och arenor fördelas också rättvist mellan herr- och damidrottare.
– Jag är övertygad om att de framgångar
som våra damer haft sporrar yngre tjejer
att börja idrotta. Och det är på bredden
på barn- och ungdomssidan som vi lägger
mycket av kraften, säger Mona Lundström.

Aktuellt: Arrangerar SM-veckan vinter 25– 31/1
2016. Planerar att söka världscuptävlingar på
skidor.

Stora arenainvesteringar

Kommunen stöttar också sin elit med en
del prispengar vid framgångar i större tävlingar, typ SM, men framförallt med arenabidrag. Fotbollens nya arenakrav kräver
stora ekonomiska resurser och under de
senaste åren har kommunen investerat 13
miljoner i LF Arena. Fortfarande återstår
att åtgärda kraven på fullgod belysning.
– Procentuellt är det en större kostnad
för oss per invånare än för storstäderna.
Men vi försöker att lösa det så snabbt det

går, säger Mona Lundström.
SM-veckan är också det en mångmiljonsatsning för kommunen. I budgeten för
evenemanget talas om kostnad på fyra miljoner och en omsättning på sex miljoner.
Biljetterna säljs i form av mössor (!) med
Charlotte Kallas namn på. Enligt SM-veckans projektledare Per Lenndin hoppas man
sälja minst 10 000 mössor vilket skulle ge
idrotten i Piteå ett tillskott på två miljoner.
– För vår del är det här en stor möjlighet
att göra PR för Piteå som stad som värnar
om idrott, kultur, fritidsaktiviteter och natur. En kommun som tror på tillväxt, säger
Mona Lundström.


TEXT: URBAN TJERNBERg

SM-veckan – ett ”mini-OS”
som ger ekonomisk effekt
SM-veckan gör i januari sin nordligaste anhalt genom
åren. Och dessutom på den hittills minsta ort som
arrangerat Sveriges eget ”mini-OS”
– Vi är övertygade om att Piteå kommer att bjuda på
en verkligt speciell och härlig inramning för tävlingarna,
säger Annika Nykvist, RF:s projektledare för SM-veckan.
16 olika idrotter gör upp om SM-tecknen i
Norrbottenstaden. Allt från längdskidor –
med hemmastjärnan Charlotte Kalla som
givet affischnamn – till draghundssport,
dans och taekwondo.
– Det är färre idrotter än vad som var
med i Örebro senast men vi lägger inga aspekter på att försöka överträffa siffror eller
antalet grenar. Det handlar om att ge de
som tävlar bästa tänkbara förutsättningar,
säger Annika Nykvist.
Den första SM-veckan avgjordes 2009.
Bakom idén stod egentligen squashförbundets tidigare ordförande Ulf Karlsson
som gick till SVT med planen att lansera
ett gemensamt racket-SM.
– TV-sportens dåvarande chef Albert
Svanberg tyckte tanken var intressant
men ville i så fall att alla idrotter och Riksidrottsförbundet skulle vara med, säger
Annika Nykvist.
Och så blev det. Piteås SM-vecka är den
13:e i ordningen. En sommar- och en vintervecka har ställts in på grund av att SVT

de åren hade OS-sändningar från Vancouver respektive London.
Alla bjuds in

Varje år skickar RF ut inbjudan till samtliga specialidrottsförbund som får uttala
om det finns ett intresse att vara med under SM-veckan. På samma sätt får också
intresserade städer höra av sig till RF med
en intresseanmälan.
– Sedan har vi en urvalsprocess som
lämnar några huvudkandidater kvar. Då
besöker vi dem och tittar på anläggningar,
boende, infrastruktur och såna saker. Tanken är att tävlingarna ska hållas så kompakta som möjligt, säger Annika Nykvist.
Värdstaden står också för en del av kostnaderna runt arrangemanget, bland annat
när det gäller möjligheterna till tv-sändning.
Ingen budgivning

– Man måste till exempel se till att det
finns ordentlig fibertillgång. Sedan satsar

de självklart också på marknadsföring av
evenemanget. Men det handlar inte om
någon budgivning mellan städerna för att
få arrangera veckan, säger Annika Nykvist.
För flera arrangörsstäder har SM-veckan gett ordentliga ekonomiska överskott
enligt rapporter som turist- och handelsorganisationen HUI Research genomfört.
– SM-veckan lyfter inte bara idrotten lokalt, nationellt och regionalt. Den har också förutsättningar att ge arrangören väldigt
positiva turistekonomiska effekter. En winwin situation helt enkelt, säger Annika Nykvist.


TEXT: URBAN TJERNBERg

Tidigare arrangörer av SM-veckan
2009: Sundsvall (v), Malmö (s)
2010: Ingen vinter, Malmö (s)
2011: Sundsvall (v), Halmstad (s)
2012: Östersund (v), ingen sommar
2013: Falun (v), Halmstad (s)
2014: Umeå (v), Borås (s)
2015: Örebro (v), Sundsvall (s)

Idrotter under SM-veckan i Piteå
Danssport, Curling, Rullstolscurling, Cykeltrial,
Draghund, Jujutsu, Längdskidor, Rallycrossprint,
Rallysprint, Skicross (snöskoter), Skidorientering,
Sportrodel, Stadioncross, Styrkelyft, Taekwondo, X-trial.
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Sponsornyheter, WC slalom i city

BAUHAUS i startfållan
mot alpina VM
Svenska Skidförbundet och Bauhaus
ska fram till VM 2019 bygga alpina
skidsportens Formel 1 från grunden.
Det sker genom en kombinerad elitoch talangsatsning med intresseväck
ande innehåll.

Bauhaus har sedan tidigare förbundsavtal
inom cykel, friidrott och ishockey. Nu läggs
alpint till portföljen i ett avtal som löper
över VM 2019 i Åre och omfattar landslaget
samt talangsatsningen Team Bauhaus. Byggvaruhuskedjan har goda erfarenheter sedan
sponsorskapet av VM 2007 i Åre.
– När det var dags för ett nytt VM i Åre
började vi prata med förbundet. Diskussionen ledde in på att utveckla fartgrenarna. Vi
söker alltid en tongivande roll och fartsatsningen hade nog inte blivit av utan oss, säger Johan Saxne, marknadschef på Bauhaus.
– Idrottssponsring finns i vårt DNA.
Grunden i all vår sponsring är att det utgår
från gräsrotsnivå till elit. Barnfamiljer är vår
målgrupp och därför vill vi nå ut i den vardagliga idrotten som pågår varje dag. Det
är där morgondagens stjärnor föds och ett
av skälen till att vi sponsrar idrottsförbund.
Innehåll värt att berätta

Team Bauhaus blir en plattform för en större
grupp talanger som ges extra träningsförutsättningar för att nå VM-drömmen. Målet är
att ha fyra tjejer och fyra killar till start i Åre.
Landslagets stjärnor blir förebilder och till-

Johan Saxne.

sammans skapas en berättelse.
– Resan fram till VM blir spännande att
följa. Vi kan ta ut mycket content i våra kanaler genom att vara med på tävlingar och
bakom kulisserna. Den viktigaste kanalen
blir vår egen nyutvecklade plattform Bauhaus Media. Vi når fler genom våra egna kanaler än genom köpt reklam. Sedan kommer kunderna inte att nöja sig med att vi
enbart pratar spik och byggtips. Våra kanaler måste fyllas med annat relevant innehåll
som intresserar och där spelar idrotten enviktig roll, avslutar Johan Saxne, som nyligen tog emot priset Årets idrottssponsor av
Sport & Affärer.

Text: Johan Thorén

Harry Boy tar tekningen
Aktiebolaget Trav & Galopp
har tecknat ett treårigt hu
vudsponsoravtal med Svenska
Hockeyligan. Nu ska sporterna
samspela på varandras arenor från
norr till söder med målet att stärka
upplevelsen för publiken och få spelet
att växa.

När Svenska Spel under 2015 bestämde sig
för att lämna samarbetet med SHL öppnade
det upp för andra spelbolag. ATG valde att
kliva in på rinken med erfarenhet av att vara
huvudsponsor av Elitserien under perioden
1981-2001.
–Travsporten och hockeyn har en lång historia tillsammans och vi såg en möjlighet att
återigen få en närmare kontakt med hockeyn. Vi vet av erfarenhet genom undersökningar att vi talar till samma målgrupp och
att travintresset är stort hos hockeypubliken,
säger Maria Guggenberger, sponsorchef på
ATG.

Ishockeyn och travet har förutom likheter i
en demografisk och psykografisk målgrupp
även ett publiksnitt på nivån runt 6 000 åskådare. Sporterna har förmånen att nå ut brett
med regelbundet återkommande mediesända evenemang. Den geografiska täckningen
är en annan viktig samarbetsnyckel.
–Vi vill båda skapa en engagerande upplevelse och mötesplats för sport och spel, både
lokalt och nationellt. På flertalet orter finns
både ett SHL-lag och en närliggande travbana. I Karlstad till exempel har travet och

Den 23 februari samlas världens 32 bäs
ta åkare i Hammarbybacken för att köra
parallellslalom om två miljoner kronor.
Det är första gången alpina världscup
cirkusen gör stopp i Stockholm. Svenska
Skidförbundet och Skistar har ambitio
ner att Audi FIS Ski World Cup Stock
holm ska bli årligt återkommande och ett
skyltfönster för VM 2019 i Åre.

Premiär för cityevent

Åre 2019 AB har fått uppdraget av förbundet att vara arrangör i samarbete med Stockholms Stad och Stockholms Skidförbund.
Skistar, hälftenägare av VM-bolaget, driver
tävlingsarenan Hammarbybacken.
– Sverige har en lång tradition av World
Cup och arrangerar den hundrade tävlingen nu i december. Tävlingen i Stockholm
blir speciell eftersom det är ett cityevent och
sannolikt något för framtiden. Hammarbybacken är en bra backe som redan finns till
skillnad från exempelvis Moskva där man fick
bygga upp en tillfällig artificiell backe, säger
Mats Årjes, vd på Skistar.
De sportsliga faciliteterna är goda medan
evenemangskapaciteten är begränsad.

hockeyn redan skapat lyckosamma
gemensamma event. Det ska vi fördjupa och utveckla på fler ställen med
målbilden att gifta ihop hockeyn och
travet.
ATG kommer aktivera samarbetet med
SHL integrerat genom sina marknads- och
mediekanaler. Spelbolaget har sedan en tid
tillbaka gått från ett kundbegrepp till att se
spelarna som medlemmar. På frågan om hur
mycket mångmiljonavtalet uppgår till hänvisar Maria Guggenberger till att rättighetspengen är en av många poster i marknadsföringsbudgeten.
– Avtalet med SHL särskiljs inte som
sponsring utan det ingår i vår marknadsföringsmix. Rättighetskostnaden är bara en
del av helheten och vi svarar inte heller på
hur mycket vi lägger på produktion av reklamfilm. Samarbetet med SHL ska vi ta ut
i en 360-lösning i alla våra kanaler för att
stärka varumärket och rekrytera nya ATGmedlemmar.

Text: Johan Thorén

Liknande målgrupp

Världscupslalom mitt i city

Trots avsaknaden av fjäll är Stockholm en
viktig motor för skidsporten. Den nya världscupstävlingen kan driva på intresset.
– Det är en stor möjlighet att världscupen
arrangeras i vårt största distrikt med ett spännande format som ger vår sport uppmärksamhet i huvudstaden. Vi vill inspirera folk
till att åka skidor och generera fler medlemmar till klubbarna i Stockholm, säger Niklas
Carlsson, förbundschef på Svenska Skidförbundet.
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gen. Vi har en press på oss från FIS att kunna leverera en bra tävling. Gör vi det ligger tävlingen planerad i kalendern fram till
2019 och körs två dagar efter VM-avslutningen. Vi ser tävlingen som en möjlighet att
promota VM i Åre, säger Niklas Carlsson.
Skistar kan inte exakt peka på vilken affärsnytta en värdscupstävling i Stockholm
innebär.
– Jag kan inte påvisa med siffror eller undersökningar att alpin skidåkning exponerad i media och TV innebär en ökad attraktionskraft för att åka på vintersemester. Jag
hoppas att någon oberoende kan ta fram
den typen av underlag. Däremot gör vi antagandet att en ökad exponering måste vara
bra för intresset, säger Mats Årjes.
Skidfest i Stockholm

FAKTA Audi FIS Ski World Cup
Stockholm 2016
Datum: 23 februari
Arrangör: Åre 2019 AB i
samarbete med; Svenska
Skidförbundet, Skistar,
Stockholms stad och
Stockholms skidförbund.

Maria PH blir ett av
affischnamnen i
Hammarbybacken
i februari.

Plats: Hammarbybacken, Stockholm
Sponsorer: Audi, Bliz, Jack Wolfskin, Longines,
Mix Megapol, Tenson.
Deltagare: 16 bäst placerade åkarna i
världscupen
Prispengar: 2 Miljoner

som helst utan det blir lapp på luckan. Vi har
tankar på att sända tävlingen på en storbildskärm i centrala Stockholm med en bra TVproduktion och passande sändningstid på
kvällen, säger Mats Årjes.

www: worldcupstockholm.com

Press från FIS

– Den enda begränsningen med Hammarbybacken är det givna antalet platser på den
läktare som går att bygga. Det går inte att
göra ett evenemang med hur mycket folk

Svenska Skidförbundet har en stark ställning
inom FIS genom nyckelpositioner och gott
arrangörsrenommé. Samtidigt behöver Stockholm förtjäna sin plats i tävlingskalendern.
– Ambitionen är genomföra tävlingen årli-

Stockholms stad laddar för ett koppel av
skidevenemang i februari. Först ut den 11:e
februari är det längdvärldscupen med Royal
Palace Sprint. Tolv dagar senare är det dags
världscuppremiär i Hammarbybacken. Under hela månaden pågår ”Alla på snön” som
är Svenska Skidförbundets koncept för skolor och fjärdeklassare. Totalt kommer 2000
skolbarn att prova skidåkning på Gärdet genom ett samarbete mellan utbildnings- och
idrottsförvaltningen.
– Det är positivt på flera sätt att Stockholm får en alpin världscupstävling och bra
marknadsföring. Bilderna som kablas ut
från Hammarbybacken med stadsvyn kommer stärka bilden av Stockholm som vintersportstad, säger Olle Öhman, förvaltningschef på Idrottsförvaltningen.
–  Vi vill ha mer skidor i Stockholm. Det är
en stor och viktig sport för folkhälsan som
många utövar. Självfallet hoppas vi på natursnö i februari, men har utökat kapaciteten med snökanoner och står väl rustade för
alla klara av alla aktiviteterna oavsett väder.

Text: Johan Thorén
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klubbkraft, professionell idrott

Klubbkraft ger idrotten ny energi
Telge Energi och anrika Brommapojkarna går i bräschen
för ren energi. Samarbetsavtalet ger inte bara grön
energi – det ger även klubben välkommet tillskott i klubb
kassan. Intresset är stort. Efter tio dagar har ytterligare
17 klubbar skrivit avtal.
ta Lirare, Schyssta Ledare och Trygg Idrott
är ledord för IF Brommapojkarna. Det ska
vara roligt och kännas tryggt att spela fotboll. Sedan flera år tillbaka manifesteras
IF Brommapojkarnas prioritering på dessa
frågor, genom bl.a. samarbete med Apotek
Hjärtat och Friends. Och nu också Telge
Energi.
–Vi vill vara det schysstaste laget och då
är det utmärkt med en schysst partner. För
oss i BP som jobbar med ungdomar som
ska utvecklas i en bra miljö känns det helt
rätt med en ren elleverantör. Vi är också
glada att våra lag har chansen att tjäna in
pengar till lagkassan så att de kan åka på
läger eller turneringar. Telge Energi är en

Många sporter intresserade

Intresset är minst sagt stort bland idrottsklubbarna. Redan tio dagar efter det blev
klart med Brommapojkarna hade ytterligare 17 klubbar gått med. Bland annat
Lidingö Hockey, Ängby Bordtennis, Bele
Barkarby Innebandy, Södertälje Ridklubb
och Hässelby SK. Dessutom finns det ett
antal intresserade som kommer att kontaktas inom kort.
Men först var Brommapojkarna. Schyss-

samarbetspartner som delar vår värdegrund och är ett långsiktigt hållbart alternativ. Konceptet Klubbkraft är ett winwin koncept, säger BP:s klubbdirektör
Ola Danhard.
Foto: Jesper Löfman

Sveriges största klubb, IF Brommapojkarna är först ut med detta samarbete. Syftet
är dels att det blir fler som väljer 100 procent ren el från sol, vind och vatten, dels
att klubbens barn- och ungdomsidrott får
möjlighet att på ett enkelt sätt finansiera
delar av sin verksamhet.
– Ett kriterium för att vara med är att
klubben har barn- och ungdomsverksamhet. Skälet är enkelt: ungdomen är framtiden och de har rätt till en grön värld med
bra klimat och miljö. Vårt mål är att göra
världen bättre tillsammans. Genom att
föräldrar, vänner och bekanta väljer 100
procent ren el till sin bostad får klubbarna
hjälp med finansiering av sin verksamhet,
säger Jonas Lobelius, Försäljningsansvarig
Klubbkraft, Telge Energi.

Brommapojkarnas f.d. klubbdirektör Ola
Danhard och Telge Energis försäljningschef
hoppas att samarbetet kommer att ge mycket
energi på fotbollsplanen.

arbeta med, och detta får inte bli en betungande uppgift. Vi bidrar även med en
färdig hemsida kopplad till klubben och
med klubbens färger. Även fakturorna till
elköparna är märkta med respektive klubbs
namn och färger, Brommapojkarna EnerMer pengar för varje år
gi, Ängby SK Bordtennis Energi osv, så att
Klubben tjänar 300 kronor per tecknat av- varje kund verkligen vet och känner att de
tal, och detta ökar därefter med tio kronor stöttar just sin klubb, säger Jonas Lobelius.
per månad år två och tre. BP har valt att

TEXT: Joachim von Steding
hela arvodet går direkt till respektive lag,
och de väljer själva om inkomsterna går till
Fakta Klubbkraft
material, träningsläger etc.
• Telge Energi erbjuder idrottsklubbar att tjäna
För att klubbarna ska sprida budskapet
pengar, genom att de som vill stötta klubben kan
bland fans, föräldrar och andra så hjälper
teckna klubbens elavtal.
Telge Energi till.
• För att kunna ta del av Klubbkraft behövs en
–Varje klubb får ett färdigt informationsverksamhet för barn och/eller ungdomar.
paket. En guide för hur de ska nå ut med
• Klubben får 300 kr/tecknat avtal. Summan
fakta och erbjudande via just sina olika
växer sen för varje år som avtalet förlängs.
kanaler. Klubbledarna har ju mycket att

Flerdimensionell tillväxtarena med idrott i centrum

Björn Eriksson är nytillträdd ordförande
för Riksidrottsförbundet. I sitt inledningsframförande lyfte han fram vikten av idrottens och idrottsevenemangens betydelse
för Sverige.
– Jag ser Professionell Idrott som en viktig arena för nätverkande mellan idrottens
olika parter.
Håkan Leeman, ordförande i Svemo och ledamot i Riksidrottsstyrelsen, poängterade nyttan
av att mötas.
– Professionell Idrott
fyller en viktig plats i ut- Björn Eriksson
bytet av tankar mellan olika delar av svensk
idrott, forskning, rådgivning och utbildning. Föreläsare och medverkande håller
en genomgående hög kvalitet och bidrar
på olika sätt till nya idéer och ökad förståelse inom en växande bransch.

berättade historien om hur bolaget från
början av 1990-talet i sann pionjärsanda
växte till att bli en av de tongivande spelarna på den internationella sporträttighetsmarknaden. Numera
är han verksam inom bolaget Commercial Sports
Media och har gett ut den
aktuella boken ”Sport
Marketing”.
– Jag tycker det är bra
att idrottsbranschens alla Jonas Persson
aktörer träffas. Idrotten
ska framför allt handla om idrott, men jag
vet av egen erfarenhet att resurser för förbund och föreningar är knappa. Det blir
lätt att de idrottsliga behoven täcks först,
men jag tycker att idrotten borde investera
mer tid på att fundera på hur man kan öka
intäkterna till sin verksamhet genom strategisk marknadsföring. Som det är nu går
95 kronor av en hundralapp till det sportsliga, säger Jonas Persson och fortsätter:
– Därför är det intressant att det lyfts
fram positiva exempel som skid-VM och
den ekonomiska framgången runt projektet. Tittar man i backspegeln har kommunerna blivit bra på evenemang genom
att skapa evenemangsbolag och göra noggrannare ekonomiska uppföljningar. Under ett seminarium som Professionell
Idrott kan de olika kunskapskällorna träffas och utveckla fler strategiska samarbeten över tid.

Mötesplats för kunskapskällor

Värdefull symbios

På plats i Linköping fanns även Jonas
Persson, grundare av IEC in Sports, som

Patrik Walldén, från PS Communication,
ser en växande marknad för kommunika-

Den återkommande konferensen Profes
sionell Idrott har etablerat sig som en
årlig mötesplats för representanter från
idrotten, näringslivet och kommuna
la sektorn. När den femte upplagan av
konferensen ägde rum i Linköping sam
lades återigen en rad beslutsfattare och
makthavare för att peka ut färdriktning
och framtida utmaningar. Här är några
av alla röster om betydelsen av ha ett
forum att mötas på och lyfta angelägna
frågor över gränserna.

tionsbyråer med inriktning på sponsring,
event, varumärkesallianser och varumärkesupplevelser.
– Professionell Idrott har ett brett spännande innehåll och är jätteviktig för branschen när event och upplevelsebaserad
kommunikation flyttar fram positionerna
på andra mediers bekostnad.
Vattenfall har under många år varit en av
Sveriges starkaste sponsorer. Lotta Lundvall, ny sponsorchef, välkomnade det heltäckande perspektivet.
– Det var bra att man fick höra om olika typer av problematik, tillvägagångssätt
och synpunkter från ”alla håll”, rättighetsinnehavare, sponsorer, kommuner och undersökningar, för allt hänger ihop och att
vi behöver varandra. Det skapar en förståelse och man kan se var behoven finns för
förbättring.
Kommunerna i huvudroll

Kommunerna spelar en huvudroll inom
ramen för Professionell Idrott genom den
ständigt aktuella frågan hur idrotten ska
finansieras. Rankingen av Sveriges främsta
idrottskommuner är en temperaturmätare där Stockholm återfinns som nummer
ett.
– Årets upplaga av Professionell Idrott i
Linköping håller jag för den bästa hittills
med ett varierat program, bra tempo och
suveräna möteslokaler i en aktiv idrottsoch evenemangskommun. För Stockholms
stad är utmärkelsen ”Årets främsta idrottskommun” mycket hedrande och en bekräftelse på att vårt arbete för att få fler att röra
på sig samtidigt som vi genomför högklas-

siga evenemang ger resultat, säger Roland Berndt,
kommunikationsansvarig
vid Idrottsförvaltningen i
Stockholm stad.
– Det här var det första året som Sollentuna
kommun deltog, semi- Roland Berndt
nariet har haft ett mycket intressant program och det har även gett oss möjligheten till nätverkande och erfarenhetsutbyte
med andra kommuner. Vi kommer absolut
delta nästa år igen! säger Jenny Holmberg,
enhetschef idrott, Sollentuna kommun.
Den tredje oktober
2016 arrangeras den sjätte upplagan med Växjö
som värdkommun.
–Vår ambition är att
Växjö ska stå som värd Jenny
för en konferens med ak- Holmberg
tuella ämnen som lockar
publik från de olika sektorerna som jobbar med den professionella, kommersiella
och kommunala idrottsutvecklingen. Jag
hoppas att konferensen
ska ge tillfälle för erfarenhetsutbyte och nätverksskapande för framtiden
och att man ska känna sig välkommen till
idrottsstaden Växjö och
få uppleva ett bra värd- Jessica Råhlin
skap, säger Jessica Råhlin,
vid Kultur- och fritidsförvaltningen.


GIVAKT.SE

För varje år som går blir de skånska eventen lite
grönare. För fjärde året i rad är Skåne den region i
Sverige som haft flest event med Håll Sverige Rents
miljömärkning. 2014 godkändes 17 event i Skåne
som Miljömärkt Event. Vi är väldigt stolta över de
skånska arrangörernas miljöarbete och hoppas på
ännu fler miljömärkta event under 2015.
www.eventinskane.com

Miljömärkta Event i Skåne 2014: eee2014, Lund · Medarbetardagarna 2014, Helsingborg · Nordea Masters, PGA Sweden National, Bara · Gröna Idéer,
Helsingborg · VM94, Båstad · Superdupersommar, Malmö · Falsterbo Horse Show, Falsterbo · EUROGYM 2014, Helsingborg · O-Ringen, Kristianstad ·
Malmöfestivalen, Malmö · Landskrona Trädgårdsgille, Landskrona · Kommek, Malmö · Lund Comedy Festival, Lund · HX, Helsingborg · Helsingborg Marathon, Helsingborg · Mästarnas Mästare, Båstad · Thomanders jul, Lund

HÖG PRESTATION KRÄVER
SITT LÅGA PRIS.
FRÅN

265

KR/
PERS/
NATT

scandichotels.se

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

Nya krafttag för integration
När flyktingkrisen fördjupas, utökar Idrotts-Sverige sitt starka stöd för
de nyanlända och sitt engagemang för att underlätta deras integration
i samhället. Över hela landet är mängder av aktiviteter redan på gång
och nya projekt växer oavbrutet fram. Regeringens beslut i november
2015, att avsätta ytterligare 20 miljoner kronor till stöd för idrottens
arbete med flyktingar, kom därför lägligt för alla parter.
– Syftet med de nya pengarna är att jobba med andra
aktörer inom civilsamhället
när det gäller flyktingmottagandet, säger Lillemor Lindell, central koordinator för
integrationsarbete på Riksidrottsförbundet. Exakt hur vi
ska fördela pengarna är tyvärr
oklart i dagsläget, fortsätter
Lillemor, men vi hoppas att
kunna vara klara med planeringen i början på nästa år.

• Insamlingar i samarbete med
UNICEF, UNHCR, Röda Korset,
Rädda Barnen, Radiohjälpen,
Läkare utan Gränser m.m.
Vad: Så gott som alla stora idrottslag, med sina
supporterklubbar i spetsen, har under hösten 2015
samlat in närmare en miljon kronor till stöd för
människor på flykt.
Var: Hela landet

• Etnisk mångfald inom idrotten
Vad: Integrationsprojekt för att pröva metoder och
ta tillvara erfarenheter inom den tidiga delen av
integrationen. Utvärdering visar på mycket lyckat
projekt som nu planeras spridas vidare i distrikten.
Var: Småland: Gnosjö, Gislaved, Nässjö, Uppvidinge
och Emmaboda.
Västerbotten: Malå, Norsjö, Vilhelmina, Dorotea
och Sorsele

• Välkommen Hit
Vad: Integrationsprojekt för ensamkommande barn
och ungdomar. Drivs av Basketbollförbundet med
finansiering av Postkodlotteriet.
Var: 20 basketföreningar spridda över hela landet

Idrotten bygger broar

Idrottsföreningar runt om i
landet har börjat med prova-på-verksamheter för ensamkommande barn och
ungdomar. Målet är att via
föreningslivet hjälpa dem in i
ett socialt sammanhang.
I Liljeholmshallen i Stockholm kan elever från SprintProjektet Välkommen hit skapar
gymnasiet varje vecka bekanta
glädje bland ungdomar i Jokkmokk.
sig med fem olika sporter. Det
är Stockholms Internationella
Idrottsklubb och KFUM JKS
samhet för tjejer och innebandyskola för
Stockholm som i samarbete med Stock- barn.
holmsidrotten anordnar träningspassen.
Vi pratade med Anders Nissar, verksam- Hur finansieras projektet?
hetsledare på Stockholmsidrotten om – Från Svenska Innebandyförbundet erprojektet:
höll vi under sommaren ett bidrag via
– Projektet har fått ett fantastiskt mot- Idrottslyftet som täcker kostnaderna och
tagande, säger Anders. Mer än hälften av ger utrymme till viss ersättning, motsvade som varit med har gått vidare till för- rande lite drygt en halv undersköterskeeningarna och flera har blivit ledare, fort- lön, säger Pontus. Integrationsaspekten
sätter han. Ungdomarna är en stor resurs var en mycket viktig del av projektet från
och idrotten kan hjälpa dem slussas in i första början och bidrog förmodligen till
samhället på ett naturligt sätt.
beviljandet. Projektet har också fått ett stipendium från Skandias stiftelse Idéer för
Innebandy för integration
livet. Ytterligare stöd är önskvärt, fortsätPontus Berger har varit aktiv inom inne- ter Pontus, men till skillnad från mer trabandy i 30 år och har jobbat på Volvo Per- ditionell sponsring är jag även på jakt efter
sonvagnar i 26 år. Han har nu sjösatt ett praktikplatser. Här finns en koppling till
projekt i nordöstra Göteborg som han företagens sociala ansvarstagande. Många
kallar Idrott för Integration.
företag riktar sitt ansvarstagande huvud– Det är ett projekt i startfasen, med sakligen mot underleverantörernas proinnebandy som verktyg, för att minska duktion långt från huvudkontoren, påpesegregationen i staden, berättar Pontus.
kar Pontus Berger, men man missar sin
I maj 2015 tog Pontus tjänstledigt för viktiga sociala roll i närområdet.
att helt koncentrera sig på sitt projekt.
Han fick snart ihop ett lag till seriestarten Välkommen hit
i division 6 i Göteborgsregionen.
Svenska Basketbollförbundet har med
– Att få ihop laget var inte lätt, medger stöd av Svenska PostkodLotteriet startat
han. Det berodde mest på att innebandy i ett stort integrationsprojekt, Välkommen
princip är obekant för stora grupper med hit. Projektet vänder sig till ensamkomutländsk bakgrund så i början var det kne- mande barn och ungdomar och omfattar
pigt att få dem att prova på. Inom inne- 20 utvalda basketföreningar, från Malmö
bandyn, fortsätter Pontus, är andelen spe- i söder till Jokkmokk i norr. Vi kontaktade
lare med utländsk bakgrund ytterst liten, projektledare Camilla Altéus och bad henne berätta om det nystartade projektet.
men det är något som jag vill ändra på.
– Det främsta målet med Välkommen
Vi frågade Pontus Berger vilka de långsiktiga målen med innebandy-projektet hit är att introducera basketen och förenvar:
ingslivet för de nyanlända. Dessutom vill
– Det rent idrottsliga är ju sekundärt. På vi erbjuda en aktiv fritid och motion som
längre sikt kommer jag att ordna aktivite- är viktigt när det gäller såväl psykisk som
ter i arbetslivet för att så frön till framtida fysisk hälsa.
yrkesinriktning och även motivera till stu– Projektet handlar också om att öka
dier. Ambitionen är även att starta verk- förståelsen och toleransen gentemot flyk-

Några av de hundratals projekt som pågår i landet
för att främja integrationen och hjälpa människor på flykt.

• Mentorskap för nyanlända
Vad: Projekt i samarbete mellan AIK och Solna Stad
för att hjälpa nyanlända och ensamkommande barn
och ungdomar.
Var: Solna

• Möjligheternas Land

tingar, berättar Camilla. Vi gör det bland
annat genom att låta ungdomslag tillverka
och sälja armband med texten ”Välkommen hit” för att sprida vårt budskap. Flera
tusen armband har sålts sedan i somras.
– Stödet från Svenska PostkodLotteriet
är på 3 miljoner kronor, fortsätter Camilla Altéus. Det gör det även möjligt för oss
att kartlägga och sprida den kunskap och
de erfarenheter basketföreningarna i Sverige har, när det gäller att välkomna och inkludera utlandsfödda barn, ungdomar och
även vuxna.
Hej Främling

Ett annat integrationsprojekt som på senare tid fått mycket uppmärhet drivs av den
ideella föreningen Hej Främling i Östersund. Det hela startade vid Grytans flyktingförläggning som ett projekt med den
nedlagda vintersportsanläggningen i Brunflo. Tanken var då att flyktingar från Grytan skulle få en möjlighet att åka skidor och
skridskor.
Projektet växte sig snart stort och föreningen är idag aktiv inte bara i Grytan utan
även i Nälden och Bräcke. Förutom vintesporterna har man har bland annat fått
ihop en löpargrupp, en sångkör och ett
fotbollslag. I samverkan med idrottsföreningar har man också anordnat flera aktivitetsträffar där lokalbor möts med de nyanlända. Projektet har uppmärksammats
i media och en dokumentärfilm planeras
av SVT.
– Grundtanken bakom Hej Främling,
berättar initiativtagare Emma Arnesson,
är att hjälpa männinskor på asylboenden
att utföra fysiska aktiviteter. För att få ihop
ekonomin och utveckla projektet söker föreningen nu bidrag av stiftelser, fonder och
myndigheter.
TEXT: Georgios Xyftilis


Vad: Samarbete melan kommunen och Borlänge
Bandyklubb. De anordnar bl.a. den mycket lyckade
Sommarskolan i kommunen, samt Sportoteket tillsammans med Röda Korset.
Var: Borlänge

• Mångfald och integration
i Vimmerby
Vad: Vimmerby IF har uppmärksammats för sitt arbete med mångfald och integration. De vann priset
som årets barn- och ungdomsförening i Fotbollsgalan 2015
Var: Vimmerby, Småland

• Hej Främling
Vad: Integrationsprojekt för att hjälpa männinskor
på asylboenden att utföra fysiska aktiviteter. Samverkar med lokala idrottsföreningar. Dokumentärfilm om projektet planeras av SVT.
Var: Grytan, Nälden och Bräcke, vid Östersund.

• Innebandy för integration
Vad: Projekt med mål att använda innebandyn som
verktyg för minska segregationen i staden
Var: Nordöstra Göteborg

• Integration Habo
Vad: Man försöker bygga broar och skapa delaktighet i samhället genom att växla från ett elit- till ett
barn- och föräldraperspektiv. Utvärderingar visar
på resultat över all förväntan.
Var: Habo, Jönköpings län

• Prova på fem sporter
Vad: Prova-på-träningar för elever på Sprint-gymnasiet. Ett samarbete mellan Stockholms Internationella Idrottsklubb, KFUM JKS Stockholm och
Stockholmsidrotten. Målet är att via föreningslivet
hjälpa ensamkommande barn och ungdomar in i ett
socialt sammanhang.
Var: Liljeholmen, Stockholm
Under temat Idrott och Integration kommer vi att
bekanta oss närmare med dessa och med liknande
projekt som pågår just nu över hela Sverige.
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Simma Sverige – ha kul, må bra och stärk hälsan
2014 startade Svenska Simförbundet tillsammans med
Coca-Cola Simma Sverige. Målet är att få fler att upp
täcka simning i öppet vatten som motionsform, och skapa
debatt kring simkunnigheten i Sverige. Hittills har 20 000
simmare deltagit i de i de över 40 loppen.
Simma Sverige bygger på en trend där allt
fler vill motionera. Simning är en effektiv
träningsform där kondition, styrka och smidighet tränas på ett skonsamt sätt. Muskelgrupper som bröst, mage, armar, rygg och
axlar används och i vatten väger kroppen
cirka tolv procent av vad den väger på land.
– Några av våra prioriterade områden
inom Simförbundet är hälsa & motion, simidrott hela livet och simning i öppet vatten. Detta stämde även in på Coca-Colas
områden, så vi bestämde att köra detta
ihop. Först och främst fram till och med
2016 – men vi ser gärna en fortsättning,
säger Bengt Jönsson, Svenska Simförbundets förbundsdirektör.
– Denna satsning vänder sig främst till
de som redan kan simma. Men vi jobbar
ju även med att öka simkunnigheten och
har simkunnighetssatsningar på Barnens
Ö med utbildade instruktörer.
40 tävlingar i öppet vatten

Alla som är minst 12 år kan bli medlemmar
i Simma Sverige. Här ges alla som gillar att

simma i svenska öppna vatten möjligheten
att ta del av en rad erbjudanden, kampanjer och tävlingar. På simmasverige.se arrangeras en rad tävlingar.
–Vi genomförde i år rekordmånga öppet vattentävlingar, 40 stycken, runt om
i Sverige med närmare 20 000 deltagare.
Det är simföreningar som arrangerar och
Simförbundet som sanktionerar tävlingarna. Många genomförs i stadskärnan, som
till exempel Riddarfjärdssimmet i Stockholm. Det är kul att vara med - och förhoppningsvis lockar det åskådarna att bli
medlemmar i Simma Sverige, delta i loppen, ha kul och stärka sin hälsa ytterligare.
Bengt Jönsson,
Simförbundet,
kliver upp
ur Ångermanälven
efter ett
genomfört
Älvsimmet.

Målet är av få fler människor att röra på
sig via simning som motionsform, säger
Bengt Jönsson.
– Dessutom genomförs sen 2013 SM i
öppet vatten på sträckorna 5 och 10 km.
Dessa genomförs inne i städer och blir ytterligare ett sätt att nå ut med simningens
styrkor, säger Bengt Jönsson.
Coca-Cola i Sverige är alltså medpartner i uppmaningen Simma Sverige. Företaget har som målsättning att år 2020 ska
120 000 simmare ha deltagit i tävlingarna.
– Vi ser detta som ett intressant sätt att
vara med och få fler att röra sig mer. En
folkhälsoinsats där vi inte primärt har som
mål att profilera våra produkter stenhårt.
Vi har aktiviteter på loppen som fotografering och en del material. Detta sätt att
motionera passar ju alla åldrar, och vi jobbar långsiktigt till i första hand 2020, säger
Per Frank, Health & Nutritionmanager på
Coca-Cola Sverige.

Simma Sverige
Mål: få fler människor att röra på
sig via simning
Vad: 40-tal tävlingar i öppet vatten
Var: Hela Sverige
Partners: Coca-Cola i Sverige, Svensk Simidrott,
Head Swimming, Medley, Stockholmsloppet,
Ångaloppet, Vansbrosimningen,

Välgörenhet

I första hand är det motion och folkhälsa
som gäller, men det finns även tävlingsmoment för att stimulera intresset att delta i
fler lopp. Ett exempel är Head Open Water Trophy. Alla som genomför minst fyra
tävlingar erövrar en statyett, och de som är
snabbast och tar flest poäng erövrar penningpriser. På tävlingarna finns det flera
olika varianter av roliga priser som stimulerar och belönar kämparna.
Öppet vatten är alltså i fokus. Men undantag har gjorts. Den 20 oktober arrangerades en dag i simhallar runt om i Sverige till förmån för biståndsorganisationen
WaterAid. För varje meter deltagarna simmade gick 10 öre till WaterAid. 6 412 personer simmade totalt 4,7 miljoner meter.
Det motsvarar 1,84 gånger Sveriges kuststräcka, alternativt 10 gånger sträckan Göteborg-Stockholm. Det innebar 477 193 kr
till WaterAid och arrangörerna Medley och
Simma Sverige är väldigt nöjda med årets
upplaga. Längsta sträcka för enskild deltagare var 11 000 meter, och den kortaste
sträckan för enskild deltagare var 5 meter.
Deltagarna var i åldrarna: 4-87 år, och det
finns planer att köra detta även 2016.
Även svenska världseliten i simning är
engagerade. Landslagsstjärnorna Michelle
Coleman och Simon Sjödin är ambassadörer för Simma Sverige
TEXT: Joachim von Stedingk


Halländsk bordtennisboost med sikte på VM
Halmstads Bordtennisklubb har fått
cirka 300 nya medlemmar. Bordtennis
bord står uppställda på förskolor, sko
lor och äldreboenden runt om i Halland.
Resultat av projektet Ping Pong Power
som når sin kulmen när Lag-VM i bord
tennis anordnas i Halmstad 2018.
– Vi hoppas få goda effekter även efter
det, säger Johan F Lundberg, vd för
Destination Halland.

För en utomstående betraktare kan pingisen verka vara på nedgång. Sveriges storhetsperioder med Kjell Johansson, Hans
Alsér och Stellan Bengtsson som följdes av
J-O Waldner, Jörgen Persson, Mikael Apelgren med flera är en bit bort.
Men i Halland vill man visa att det finns
både en nutid och
en framtid för svensk
bordtennis.
Grunden till Ping
Pong Power skapades
när Halmstad fick lagVM 2018, det senaste
världsmästerskapet i
Sverige arrangerades
i Göteborg 1993.
Johan F Lundberg
– Det är ett jättestort mästerskap och kräver mycket förberedelse. Men sedan pågår det en vecka
och så inget mer. Vi ville göra mer med fler
evenemang och fler aktiviteter, säger han.
Ping Pong Power handlar inte bara om
bordtennis. Det är också ett socialt, hälsooch integrationsprojekt.
– Pingis är en sport som spelas i nästan
alla länder i världen. Vi funderade på vad
vi kan göra för att underlätta för flyktingar, inte minst de nyanlända, att komma in
i landet. En del i det är att alla länder som
kommer hit till VM ska ha en svensk värd
med ursprung i det egna landet.
Bordtennisbord kommer också att stäl-

las ut på förskolor, skolor och äldreboenden,
– Alla vet att röra på sig har goda effekter
på sjukdomar och är allmänt bra för hälsan. Vi har redan ställt ut många bord och
fler ska det bli, säger Johan F Lundberg.
Intresset från lokala sponsorer har varit stort.
– Det handlar inte bara om idrott, projektet ger möjlighet för företag att komma
in i nya nätverk och hitta nya marknader,
säger Lundberg.
Snart sätts VM-organisationen

Under 2016 kommer man att börja sätta VM-organisationen tillsammans med
Svenska Bordtennisförbundet och Internationella Bordtennisförbundet så där har
det ännu inte hunnit hända så mycket i
fråga om intresse för sponsorer.
Lokalt har projektet redan gett idrottsligt resultat. Halmstads Bordtennisklubb
HBTK har fått cirka 300 nya medlemmar.
– Jag tror på pingisens framtid, återväxten ser bra ut. Faktum är att Sverige på
herrsidan har sex spelare bland de 100
bästa i världen. Kina kommer att stå i en
klass för sig inom överskådlig tid men jag
tror att Sverige i alla fall kommer att hävda
sig mycket väl i Europatoppen, säger Johan
F Lundberg.
Så kanske kan någon ny spelare som
Halmstadssonen Jörgen Persson, fem VMguld, fyra i lag och ett i singel, dyka upp i
spåren av Ping Pong Power.
Det är mycket möjligt att projektet får
återverkningar också utanför Halland.
– Vi har fått många förfrågningar från
andra regioner att utvidga projektet och
det är också intressant för framtiden. Vi
hoppas definitivt att kunna fortsätta få
stora evenemang av olika slag till den här
sidan av Sverige, säger Johan F Lundberg,


TEXT: Håkan Söderberg

Fakta Ping Pong Power
Projektet Ping Pong Power är ett samlingsnamn
för de pingisrelaterade aktiviteter som genomförs
i Halland i allmänhet och i Halmstad i synnerhet
mellan åren 2015 – 2018. Projektet är också ett
socialt, hälso- och integrationsprojekt. Bland
annat ska bordtennisbord placeras ut på alla
skolor och äldreboenden. Projektet är ett
samarbete Internationella Bordtennisförbundet,
Svenska Bordtennisförbundet, Halmstads
Bordtennisklubb, flera förvaltningar och bolag

i Hallands kommuner, Destination Halmstad,
RF och Region Halland. I oktober anordnades
Liebherr World Cup i Halmstad, en tävling med
20 av världens främsta spelare vid borden.
Evenemanget beskrevs i media som en stor succé.
Nästa år spelas turneringen ”Bästa fyran” där
lag från alla regioner i Sverige deltar. Och 2018
kommer så lag-VM. Lag från 100 länder kommer
hit anordnas där tävlingarna och Halmstad
kommer att exponeras för hundratals miljoner
tv-tittare över världen. I projektet ingår att varje
land ska ha en svensk värd med bakgrund i det
egna landet. Destination Halland arbetar också
för att anordna fler evenemang under perioden
men också efter 2018.
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löpning

Löpare på väg upp
till Tarfalasjön.

Långa löparäventyr lockar
I en utkant av den stora löparfamiljen har ultratraillöparna länge hållit till
men de senaste åren har intresset för att springa långt i naturen vuxit
kraftigt. För arrangörer och företag öppnas möjligheter men de ställs
också inför utmaningar när alltfler överger asfalten för nya upplevelser.
Sport & Affärer tar dig med på Tierra Arctic Ultra, ett 120-kilometerslopp
på Kungsleden.
Det är jag, Markus och ett hundratal

andra förväntansfulla som lunkar iväg
från Nikkaluokta när startskottet går
klockan sex denna augustimorgon.
För en knapp tusenlapp i anmälningsavgift kommer vi få hjälp med
transport av väskor, t-shirt och medalj om vi fullföljer, brunch vid målet
i Abisko och en naturupplevelse att
minnas. Allt vi behöver för att klara
själva loppet inom tidsgränsen på 24
timmar får vi däremot själva bära.
Våra ryggsäckar är lastade med mat,
kläder och nödutrustning för att klara drygt 120 km i vildmarken. Under
resan hit – många tidiga, sena, kalla
och regniga träningsrundor – har vi

När jag ser
er komma
i mål lovar
jag mig
själv att
aldrig
nånsin …
Erik Tjerneld

alla haft gott om tillfällen att reflektera över det kloka i den här idén. Av
olika anledningar är vi ändå här. Gör
det oss lite galna?
Erik Tjerneld, varumärkeschef
för Tierra som arrangerar loppet,
skrattar när jag ställer frågan efter
loppet.
– Ja nån skruv måste ni ha lös. Varje gång jag stått vid startlinjen och
släppt iväg så har jag tänkt ”jäklar det
där ser schysst ut, det ska jag också
göra”. Sen när jag ser er komma i mål
lovar jag mig själv att aldrig nånsin …
Klädmärket Tierra ingår i samma

koncern som Fjällräven som i många

år arrangerat vandringen Fjällräven
Classic på Kungsleden mellan Nikkaluokta-Abisko. Med det ökande intresset för ultratraillöpning såg Erik
Tjerneld en möjlighet att använda
Fjällrävens organisation till ytterligare ett lopp. 2014 hölls testupplagan av Tierra Arctic Ultra med cirka
15 deltagare. Årets lopp hade cirka
140 anmälda från 11 länder och nästa år tror Erik Tjerneld att drygt 200
löpare kommer anmäla sig. Trots att
banan är stor är taket satt till 400 för
att arrangören ska kunna ge en så bra
upplevelse som möjligt.
– Vi gör inte det här för att tjäna
pengar utan det här är ett sätt att få

ut varumärket Tierra. Det är ett lätt
sätt för oss eftersom vi kan hjälpas åt
med Fjällräven.
Efter ett par timmars löpning vi-

ker vi av från Kungsleden och börjar
klättringen upp genom Tarfaladalen.
Halvvägs möter vi ledaren som redan
varit vid kontrollen och nu är på väg
ner igen. Underlaget blir mer krävande och leden svårare att följa när vi
närmar oss Tarfalasjön – stora partier med snö och blöta stenar som ser
ut att legat under vatten tills alldeles
nyligen. Vi möter fler och fler löpare. Hur långt kvar till stationen? En
bra bit ska det visa sig. Förbi stugorna och på andra sidan sjön finns flaggan som markerar kontrollen. Den
är bara en liten prick. Sista biten är
brutal – vi klättrar och klättrar på hal
blocksten. Framme vid kontrollen tar
funktionärerna några några fina bilder med oss och det nästan overkligt
turkosa glaciärvattnet i bakgrunden.
Vi stannar upp ett par minuter för att
ta in den unika plats vi är på. Men det
blir dags att röra på sig igen. Vi möter
en engelsman jag pratat lite med dagen innan vid registreringen i
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Sport & Affärer

Foto: Erik Tjerneld

hända, men vi ska göra allt vi kan för
att det inte ska vara någon ute på banan som inte borde vara där.
Arrangörerna går därför en fin balansgång i sin marknadsföring. Å ena
sidan vill man ju locka löpare till loppet, å andra sidan gäller det att få dit
helt rätt löpare. Tierra satsar på webben och sociala medier för att nå sin
målgrupp. Genom både svenska och
internationella löparforum har Erik
Tjerneld planterat Tierra Arctic Ultra. Sedan litar han på att andra ska
ta det vidare.
– Den stora biten är ju de löpare
som varit med och hur de sprider det.
Vi hade ju till exempel två tyska löpare med förra året och de såg ju till
att sprida det i Tyskland. Det är sånt
som gett mest.
Några timmar senare, efter ungefär

fler
Kiruna. Han låter uppgiven och benen är skrapade.
Även om organisationen är stor jäm-

fört med många andra lopp är säkerheten är den största utmaningen, berättar Erik Tjerneld. Om någon vill
eller måste bryta är det troligtvis helikopter som gäller för att ta sig tillbaka
till start eller mål. Det är något som
Tierra kommer betona ännu mer i informationen till löparna, inte minst
till dem som kommer från andra länder och kanske inte riktigt uppfattat
vilken vildmark svenska fjällen faktiskt är så här 300 kilometer norr om
polcirkeln.
– En olyckshändelse kan ju alltid
FAKTA extremlöpning
Vad är ultralöpning? Lopp över
maratondistans (42 km) är ultralopp.
Vanliga distanser är 50 km, 50 miles
(drygt 80 km), 100 km och 100 miles
(drygt 161 km). Loppen hålls både på
bana, asfalt och i naturen.
Vad är traillöpning? Löpning på
naturliga underlag. Vanliga miljöer är
skog och berg. Även öken och djungel
förekommer.

50 km, börjar magen känns lite skum.
Inte farligt men det tar emot att äta
och dricka. Håller mig till salttabletter
och vatten från jokkarna. Solen börjar
skina och de svarta bergväggarna runt
oss får plötsligt ett mjukare skimmer
över sig. Vi varvar löpning med gång
eftersom leden är ganska svårsprungen med mycket stenar. Det passar
magen bra. Tror att vi snart ska vara
framme vid Sälka bara för att få höra
från en vandrare att vi har sju kilometer kvar. Fortfarande bra ben, mycket energi i kroppen och gott humör
men magen gör mig lite orolig. Funderar också på hur vi ligger till tidsmässigt. Nattlöpningen är ett oskrivet
kort, och det finns osäkerhet runt hur
lång tid det höga Tjäktjapasset och avstickaren upp på fjället efter Alesjaure-stugan kommer att ta.
Vid Sälka, efter knappt 60 kilometer och tio timmar på banan, har jag
inte ätit på ett par timmar. Jag chansar på en gel för att få en kick när vi
nu ska ta den sista stora stigningen
över Tjäktjapasset som ligger på cirka
1100 meter över havet. Magen gillar
den inte men vi lunkar på. Följer leden längst en stor jokk. Sen tappar vi
bort oss och får ta fram kartan flera
gånger. Jag är ingen hjälp för nu kämpar jag för att inte börja spy. Markus
lokaliserar oss och passet, och vi börjar klättra. Ett steg i taget, vatten och
salttabletter. Snart uppe …
Så vilka är vi, ultratraillöparna, som

går igång på sånt här? Erik Tjerneld
berättar att medelåldern på Tierra Arctic Ultra är 38 år och de flesta är ungefär så gamla. Naturupplevelsen är
central, liksom viljan att ta sig an en
ordentlig utmaning.
– Många säger att de älskar att träna och tävla i i så här miljö, att få
springa i fjällen är oslagbart. Det är
inga supermänniskor utan motionärer
som motionerar på en hög nivå på så
sätt att de motionerar långa sträckor.
För att kunna göra det krävs också en del väl utprövad och pålitlig utrustning. De senaste åren har
nya vätskeryggsäckar, kolfiberstavar,
kompressionskläder, ultralätta regnVad är skyrunning? Lopp som går
på över 2000 meter över havet och
innefattar kraftiga stigningar.
Varumärken: Salomon gör påkostade
Salomon-runningTV som finns på
Youtube. North Face sponsrar en
tävlingsserie där bland annat Ultra
Trail de Mont Blanc ingår. New Balance
profilerar sig med ikonen Antony
Kruckipa som bland annat hjälper dem
att utveckla skor. Salomon, North Face,
New Balance, Pearl Izumi,

Många
säger att
de älskar
att träna
och tävla i
sådan här
miljö, att
få springa
i fjällen är
oslagbart.
Erik Tjerneld

Joggat klar för
den här gången.
Markus Björnström till höger
och artikelförfattaren till vänster.

ställ och förstås skor svämmat över
marknaden. Den till synes enklaste
av sporter har blivit en materialsport
för en dedikerad målgrupp som är beredd att spendera en hel del pengar
på sin hobby. Men utvecklingen av
utrustning har alltid gått hand i hand
med det sportsliga. Fråga bara svensk
ultralöpnings fadersgestalt Rune
Larsson om vilka fantastiska möjligheter som öppnades när vätskebältet
kom på 1980-talet. Idag är det bland
annat avancerade gps-klockor och
nya näringstillskott som hjälper till
att flytta fram gränserna.
Klockan är runt tio på kvällen när vi

kommer fram till Alesjaure-stugan
vid 90 kilometer. Magen är bra nu.
Jag har druckit en flaska ucan, majsstärkelse med långsamma kolhydrater, och har gott om energi i kroppen.
Markus byter strumpor och plåstrar om ett par blåsor. Jag får lite instruktioner om den sista avvikelsen
från leden. Upp på en bergssluttning
och sen ner till leden igen men vi är
tvungna att korsa en ganska bred
jokk. I huvudet finns en plan på att
vi ska vara tillbaka nere på leden igen
vid 23.30. Det skulle ge bra marginal
till sluttiden: sex och en halv timme
för cirka 30 kilometer, vilket borde
vara mer än tillräckligt. Att ta sig över
jokken är en utmaning och vi letar
en stund innan vi hittar en plats som
verkar förhållandevis snäll. Vi kommer över helskinnade. På vägen ner
till leden sätter vi på pannlamporna.
I mörkret sjunker farten direkt. Vi
passerar i alla fall några trötta löpare. Sjön är oändlig men till slut viker
leden av och vi befinner oss plötsligt i ett stenigt månlandskap med
en dånande jokk och konturerna av
det respektingivande berget Keron
på höger sida. Nu går kilometrarna
långsamt och tiden fort. Vi har varit
igång i cirka 20 timmar men har mer
än ett halvt maraton kvar så det gäller att inte låta de negativa tankarna
ta över i mörkret. Omfamna ynkligheten istället och kom ihåg varför vi
är här. Ett steg i taget. Vid fyratiden
kommer ljuset tillbaka och med en
snickers i magen är energin på plats
också. Vi ser den majestätiska skogen
breda ut sig ner mot Tornedalen och
lugnet sprider sig i kroppen. Vi kommer klara det. Närmare Abisko blir
leden mer lättsprungen och kilometer efter kilometer mals ner. Klockan
05.27, med 33 minuters marginal till
sluttiden, stegar vi i mål.
Efter oss kommer ingen.
Text: Martin Kindgren

Hoka One One, Asics, Brooks mfl har
egna löparteam. Ultimate Direction som
gör vätskesystem jobbar nära bland
andra Scott Jurek. Hammer, Clif och GI
gör energi i form av bars och gel, och
syns ofta som sponsorer i loppen. Buff
sponsrar en serie bergslopp.
Svenska stjärnor: Rune Larsson har
varit svensk ultralöpnings fadersgestalt
sedan 1980-talet. Han vann bland annat
det 245 kilometer långa Sparthalon
i Grekland tre gånger och satte ett

antal världsrekord i banlöpning. Emelie
Forsberg är världsmästare i Skyrunning.
Jonas Buud är världsmästare på 100 km
och har vunnit Swiss Alpine åtta gånger.
Tuffaste loppet: Många tävlar om den
titeln, till exempel Marathon de Sables
(flerdagarslopp i Sahara), Tor des Geant
i Alperna (330 km, 24 000 höjdmeter)
och Badwater genom Nevada-öknen
(125 miles).
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ultratrail-historik
• Det började med en handikappad häst. 1974
skulle Gordy Ainsleigh rida 100 miles (161 km)
i norra Kalifornien. Men när hans häst blev
lam strax innan tävlingsdagen bestämde sig
Gordy Ainsleigh för att ta sig an sträckan till
fots i stället. Han klarade det och Western
States Endurance Run, ett lopp som skulle ge
löpningen en ny gren, var fött. Ultralöpningen
i sin linda var helt okommersiell. De tidiga
ultralöparna var en brokig skara bestående
av bland annat militärer, hippies och
äventyrare. Anmälningsavgifterna var låga
men loppen drog sällan fler deltagare än
att arrangörerna klarade av det med små
medel och stämningen var familjär. Sportens
första affischnamn Scott Jurek, som vann
Western States sju år i rad från 1999 till 2005,
brukade krypa ner i sin sovsäck vid målet
och applådera varje deltagare tills den sista
kommit i mål.
• Med de amerikanska loppen som förebild
startade startade 2003 Ultra Trail de Mont
Blanc. Loppet tar löparna runt Europas
högsta berg via Italien och Schweiz. Med
sina utmanande 166 km och 9600 höjdmeter
blev loppet snabbt ett populärt kraftprov
och en riktig folkfest med åskådare längst
stora delar av banan. Vid målgång i Chamonix
möts elitlöparna av en entusiastisk publik. I
en region med lång vandringstradition fick
Ultra Trail de Mont Blanc på kort tid många
efterföljare. Så även i svenska fjällen, där
Vértex fjällmaraton arrangerades 2005 för
första gången med cirka 60 löpare.
• Ultralöpningen var
alltså på frammarsch och
när boken Born to Run
kom 2009 var tajmingen
perfekt. Det är nog svårt
att överskatta vilken
betydelse Christopher
McDougalls berättelse
om Tarahumara-stammen
i Mexiko haft för
ultralöpningens explosionsartade framväxt de
senaste åren. I takt med att boken spreds över
världen letade sig alltfler bort från asfalten
och drömde om att springa långa distanser.
Skoföretagen såg en ny marknad växa fram.
Det första stora försöket att hänga på den nya
trenden var att tillverka skor som efterliknade
tarahumaner-indianernas tunna sandaler.
• New Balance var ett av företagen som tidigt
profilerade sig mot den nya löparkulturen.
Amerikanen Antony Krupicka, som med
sitt yviga skägg, långa hår och elegant
trippande löpstil på många sätt förkroppsligar
ultralöpning, blev frontfigur för företagets
minimalistiska skor. I välproducerade
Youtube-filmer springer Krupicka barbröstad
i mäktiga bergsmiljöer. När han ställde upp i
Leadville 2007 sov Krupicka på en offentlig
toalett natten före loppet. Tack vare sportens
plötsliga popularitet ingår han sedan i början
av 2010-talet i den växande skara löpare som
genom samarbeten med olika företag kan leva
på löpningen. Idag har de flesta märken som
säljer trailskor ett sponsrat team med löpare
som tävlar över hela världen.
• I Sverige utökas ultraloppskalendern med
nya lopp för varje säsong och på deltagarsidan
är tillströmmingen stark. På tio år har AXA
fjällmarathon år vuxit till närmare tusen
löpare och arrangemanget utökats med halvoch kvartsmarathon, sprint och Vertical K. AXA
fjällmarathon har blivit ett stort evenemang
som drar många löpare och deras familjer till
jämtländska Edsåsdalen och Vålådalen varje
augusti. I Stockholmstrakten finns Sveriges
största 100 mileslopp, TEC100. Loppet som går
i Täby i april har blivit en institution där många
ur den svenska ultraeliten presenterat sig för
första gången. I söder kan man bland annat
springa längst Österlens kust i GAX100miles
och korsa Skåne och lite till i 246 km långa
Trans Scania.
Mest udda: Barkeleys marathon.
Loppet startar nån gång under natten
när arrangören tänder en cigarett
och deltagarna navigerar själva i
ogenomtränglig terräng i Frozen Head
Park i Tennesee i jakt på boksidor. Sedan
starten 1984 har bara 14 personer klarat
hela loppet som är cirka 100 miles. För
att få en startplats krävs ett personligt
brev till arrangören. Adressen kan man
bara få av tidigare deltagare.
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evenemangsprofilen

Vi fotograferar Anders Albertsson på Ullevi i slutet av oktober. I mittcirkeln tränar
Gais ungdomar. I sommar är det 70 000 på läktarna här för att lyssna på Gaisaren
Håkan Hellström, Abbes favoritartist.

Tillbaka där det började
Abbe Albertsson har vigt hela sitt liv åt evenemang och konsten att fylla läktare. Efter en sejour
som generalsekreterare för Svenska Friidrottsförbundet är han åter tillbaka i Göteborg som
evenemangschef för Got Event. Vi träffar honom två dagar innan den viktiga matchen mellan
IFK Göteborg och Kalmar i den allsvenska slutomgången.
Hur känns det att vara tillbaka där det
hela började?

– Det känns som att komma hem igen
och jag är otroligt laddad att vinna hem
och genomföra nya häftiga arenabundna
evenemang i Göteborg. Nästa år har vi
bland annat Gothenburg Horse Show och
flera fullsatta Håkan Hellströmkonserter
att se fram emot. 2017 arrangerar vi ryttarEM och vi är mitt uppe i planeringsarbetet
för detta stora evenemang.
Hur kom du in i evenemangssvängen?

– Det var 1997 när Göteborgs idrottsförbund frågade mig om jag ville vara med i
processen för att försöka vinna hem U23-

EM i friidrott 1999 till Göteborg. Det blev
”learning by doing”. En viktig erfarenhet.
Jag fick börja med att fylla i högar med ansöknings- och bidhandlingar. Snart stod
jag i Budapest inför Europeiska friidrottsförbundet och skulle presentera Göteborg
som det bästa alternativet. ”Du är bäst på
engelska så det är du som får prata” sade
man från uppdragsgivaren.
–Vi tog hem det och junior-EM skulle
bli mitt gesällprov. Jag kom att jobba med
dåvarande chefen för Got Event, BjörnÅke Carlén som lärde mig mycket.
– Evenemanget gick bra men jag jobbade
så hårt så det var svårt att riktigt njuta av
framgången.

Var du någonsin involverad i evene
mangsarbetet kring friidrotts-VM 1995?

– Nej, jag var friidrottstränare då men
följde varje minut av tävlingarna från läktarna.
Vilket var arvet efter friidrotts-VM 1995
anser du?

– Det var definitivt starten för Göteborg
som en evenemangsstad i världsklass. Internationellt minns man fortfarande mästerskapen som välorganiserade och såklart
värmen …
– Att man dessutom måste ha koll på siffrorna. Det handlar om ekonomistyrning.
Man får aldrig ropa hej förrän man är över

ån. VM blev ingen bra affär för friidrottsförbundet. Däremot för kommunen och
staten.
– Jag tycker att dåvarande generalsekreteraren Ulf Ekelund blev orättvist värderad. Utan honom hade aldrig VM hamnat
i Göteborg. Arenamässigt är arvet efter friidrotts-VM -95 att Ullevi fick en helt ny
läktare.
Du kommer närmast från posten som ge
neralsekreterare för Svenska Friidrotts
förbundet? Hur ser du på att Sverige
och Göteborg inte får stå som värd för
Friidrotts VM 2021?

–Vi hade arrangerat ett fantastiskt VM
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Ålder: 49.

Foto: Jesper Löfman

Foto: Jesper Löfman

Evenemangsprofilen Anders ”Abbe” Albertsson
Titel: Evenemangschef Got Event AB.
Familj: Fru och två barn.
Bor: Alingsås.
Uppväxt: Ställdalen i norra Västmanland. Därefter
Trollhättan, Uddevalla och Göteborg.

Civil karriär: Kort gästspel som bilmontör på SAAB
1986 efter lumpen. Därefter föreningsadministratör
vid IK Orient i Uddevalla – avlönad av kommunen.
Från 1991 anställd på Göteborgs Friidrottsförbund och
det lokala friidrottsgymnasiet. 1997 projektledare
för U23-EM i friidrott. 1999-2000 förbundschef på
Göteborgs Friidrottsförbund (med ansvar för bland
annat Göteborgsvarvet). Mellan åren 2001-2005
projektledare för idrottsevenemang på Got Event och
arenorna Scandinavium och Ullevi med evenemang
som ishockey-VM, Frölundas matcher, fotbollsderbyn,
EM i friidrott 2006 och Uefacupfinalen 2004). 2005-

av fansen. På Heden hade vi en uppsamlingsplats för Marseillesfansen och Valhalla idrottsplats var Valencias samlingsplats.
– Det flögs in 25-30 000 fans på en dag
från fem på morgonen till klockan 15. De
kommer fram, dricker bärs, går till arenan
och efter matchen vill de flyga hem. De
flesta har inte bokat nåt hotell – de har
inte råd. Charterflighterna stod och väntade på Landvetter. Den stora utmaningen var när folk skulle åka hem. Alla ville flyga hem direkt efter matchen och det
skapades ett enormt tryck vid bussavgångarna och stängsel revs på Heden trots att
vi hade anlitat ett eventbolag som skulle
hålla ordning på plats. Vi fick helt enkelt
släppa på det traditionella upplägget där
det gällde att koppla resenären till specifika avgångar och flighter. Nu gällde det att
få hem supportrarna så smidigt som möjligt. Vi fyllde ett plan i taget och så länge
man hade en biljett ställde man sig i köerna. Så fort ett plan hade lyft påbörjades
incheckningen till nästa.
– När de ringde och sade att alla supportrar var på väg hem drog jag en djup
suck av lättnad.
Hur ser ditt samarbete med
Göteborg & Co ut?

Kan du dra någon anekdot från din
förra period som evenemangsansvarig
för Got Event?

– Jag har haft fruktansvärt roliga uppdrag för Got Event. Minns när chefen kom
och sade: ”Du nu ska vi ha Uefacupfinalen i fotboll på Ullevi mellan Valencia och
Marseilles och du ska bli vår projektledare
för arenan”. Året innan var vi i Sevilla och
studerade finalen mellan Celtic och Porto
och upplevde bland annat 80 000 ditresta
skottar varav 50 000 utan biljetter. Hur
ska detta gå tänkte jag, när så många åskådare kommer till Göteborg?
– Matchen på Ullevi gick den 19 maj
2004 med 39 000 på läktarna. Publiken
slussades med charterflyg antingen direkt till Göteborg eller med flyg till Ängelholm, Halmstad och Jönköping och där
ifrån bussar. Vi undvek sammanblandning

–Våra verksamheter tangerar varann
vid större arenabundna evenemang. Evenemangschefen på Göteborg & Co. Max
Markusson och jag träffas regelbundet.
Under de stora evenemangen blir hela
staden en arena som innefattar allt från
Ullevi, Heden, Avenyn, hotellen och restaurangerna. Göteborgs starka sida som
evenemangskommun är just samverkan
mellan stans olika delar och vår flexibilitet.
Från trafikkontoret till byggnadskontor,
polis, anläggningar och turism. Mycket
bygger på att kommunikationen fungerar
så att alla är förberedda och vet vad de
ska göra. Har vi som exempel en konsert
på Ullevi har vi alltid avstämningsmöten
innan för alla berörda och det gäller alla
större evenemang.
–Vi ska upplevas som en kommun som
kan leverera.
Hur ser du på Göteborgs arenastatus?

– Bra, men det är ingen hemlighet att vi
som vet vad som krävs för att vinna hem
och genomföra stora evenemang önskar
oss ett nytt Scandinavium. Det står högst
på önskelistan annars är risken stor att vi
får tacka nej till framtida events.
Ni skapar arenor för några av männis
kans starkaste passioner: musik och
sport. Kan idrotten lära sig något av
den paketering som omger musik- och
rockarrangemang och går passionerna
att förena?

Favoritklubbar: Leksand. IFK Göteborg (mer neutral nu
när nya jobbet startat …).
Riktmärke: Att vara lyhörd, rak och ärlig utan dolda
agendor.
Motto: Lånar ett uttryck från gamla Ullevichefen BjörnÅke Carlén: ”Att ha rätt och få rätt är inte samma sak”.
Intressen: Film. Konserter.

Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i
Göteborg. Finansiell ekonomi med inriktning bank och
aktieplacering.

som blivit juvelen i kronan på Göteborgs
400-årsjubileum men vi fick aldrig ens
chansen att presentera vårt upplägg. Tyvärr tror jag inte det blir något VM under
överskådlig tid då ett sådant är förknippat
med så stora investeringar. Nästa gång det
kan bli aktuellt är till 500-årsjubileet och
då lever inte jag längre tyvärr. Vi får rikta
in oss på litet mindre men fortfarande attraktiva idrottsevenemang istället som ett
EM. Men det är klart att vi följer händelseutvecklingen extra noga efter de senaste
turerna kring VM i Eugene.
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Läser: Biografier.

2010 arenachef för Ullevi. Från 2011 generalsekreterare
för inne-EM i friidrott 2013. Blev samma år
generalsekreterare för Svenska Friidrottsförbundet.
Från i år tillbaka som evenemangschef på Got Event.
Idrottslig karriär: Försökte sig på höjdhopp. Kom över
1,97 men aldrig över 2 m. Kom vid 20 års ålder på att
talangen snarast låg i att träna barn och ungdomar i
friidrott (1986-2001) för IK Orient, Uddevalla och IK
Vikingen i Göteborg. Inriktningen var främst längdhopp
och tresteg.
Favoritidrott: Friidrott. Ishockey. Fotboll.

– Det har gjorts många försök genom
åren. Belgarna har lyckats otroligt bra med
Memorial Van Damme, en friidrottstävling med Diamond Leaguestatus, där man
alltid kör konserter efteråt.
Du har själv stått regelbundet i Blåvitts
hemmaklack. Vad tycker du om Joel
Almes "Snart skiner Poseidon" som
inleder alla hemmamatcherna – en av de
mäktigaste supportersångerna jag hört?

– Fantastisk. Gåshud. Det är otroligt när
alla sjunger med i den. Jag gillar Joel som
artist och självklart också Håkan Hellström – även om han är Gaisare. Under
en hockeymatch med Frölunda skulle Håkan sjunga Nationalsången. Jag passade
då på att få Håkans autograf på alla mina
Håkanskivor som jag tagit med till jobbet.
Medan han signerade dem sade han: ”Dö
jag ska ju sjunga Nationalsången snart –
du kan möjligtvis inte texten”. Han hade

Fakta Got Event AB
Ägs av: Göteborgs Stad
Huvudkontor: I Scandinavium
Uppdrag: Att driva arenorna Ullevi,
Scandinavium, Gamla Ullevi, Bravida Arena,
Valhalla IP, Valhalla sporthallar, Frölundaborg
samt Valhallabadet. Det kommunala
fastighetsbolaget Higab äger själva
fastigheterna.
Antal evenemang per år: Ca. 370
Antal besökare till arenorna: Ungefär 1,5
miljoner. Valhallabadet ca en halv miljon
badbesökare.
Mål: Göra Göteborg till en attraktiv stad att
besöka, bo och arbeta i
Antal anställda: 125
Omsätter: Ca. 160 miljoner kronor.
Turismomsättning: 800 miljoner – 1 miljard
kronor.
Sponsrar: Drottning Silvias barnsjukhus.
Idrottsmuseet i Göteborg.
Största kunder:
På Ullevi: Live Nation, Gothia Cup, Feld
Entertainment, Sport & Evenemang
På Gamla Ullevi: SvFF (Nationalarena damer),
IFK, GAIS, ÖIS
På Bravida Arena: BK Häcken
På Scandinavium: Frölunda, Live Nation, GHS,
Feld, Svenska Handbollsförbundet samt många
fler
På Lisebergshallen: RIK
På Valhalla IP: Göteborg FC
Kommande större evenemang: Gothenburg
Horse Show med dubbla världscupfinaler 2016,
Handbolls-EM 2016, EM i Ridsport 2017 och VM i
handboll 2023 för att nämna några …

Favoritartist: Håkan Hellström. Ett inramat och
signerat foto av honom hänger på kontorsväggen;
en gåva från artisten med motivet: Håkan på fullsatt
Ullevi.
Kör: Volvo.
Favoritmat: Råbiffen på Mr.P i Göteborg.
Drömevenemang: Det var VM i friidrott 2021.
Nu följer vi utvecklingen extra noga ….
Favoritarena: I Göteborg, nybyggda Bravida Arena och
som konsertarena Ullevi. Pustervik som rockklubb.
I Stockholm är stämningen på Hovet under en fullsatt
hockeymatch svårslagen.

min lapp framför sig när han framförde den
inför ett fullsatt Scandinavium. Ett annat
oförglömligt ögonblick som arenachef för
Ullevi, var när Gaisaren Ebbot Lundberg i
Soundtrack of Our Lives landade med helikopter på Ullevi. Det var inför derbyt 2008
mellan Gais och Blåvitt och Ebbot sjöng
även han nationalsången.
Vad tror du om att rockartisterna med
klubbtillhörighet mer regelbundet går
in och spelar i samband med exempelvis
SHL - matcher kanske gagefritt?

– Det är ett koncept som definitivt kan utvecklas innan och efter match för att förlänga
upplevelsen. Kanske även i pauserna.
Hur ska en modern arena vara beskaffad
för att tillfredsställa de framtida besö
karna tycker du?

– Det basala är upplevelsen med en bra
atmosfär, visibilitet och akustik. Där måste
också finnas en variation av olika restauranger och där måste finnas tillräckligt med
toaletter. Arenan ska fungera som en mötesplats där även näringslivet träffas för representation eller förhandlingar. En av utmaningarna för en framtida arena är fasta
loger i förhållande till mer öppna landskap
och flexibla ytor. Man ska kunna anpassa
de hyrda ytorna från 1000 pers ner till tolv.
– Flexibiliteten är A och O. Går du på
hockey ska du tycka att det är det ultimata
hockeytemplet. Går du på konsert ska det
kännas som att du går på rock-klubb. Klubbar och rättighetsägare ska uppleva arenan
som en mycket viktig faktor att öka sina intäkter.
– Ofta blir arenan också ett viktig landmärke, en stark symbol för staden. Se på Globen
i Stockholm. Men minst lika viktigt är hur
byggnaden fungerar innanför skalet.
Sker något samarbete mellan de svenska
arenorna?

–  Ja, vid större evenemang med flera spelorter. Annars är vi främst konkurrenter.
Däremot sker kollegialt utbyte med flera internationella arenor. Idén till underlaget på
Gamla Ullevi kom genom sådana kontakter. Och de större svenska arenorna är med
i intresseorganisationen European Arenas
Association där vi brukar träffas kollegialt.
Hur bedrivs säkerhetsarbetet på och runt
våra arenor? Hur ser det ut rent prak
tiskt och var går gränsen mellan kommu
nens ansvar och arrangörens?

– Självklart påverkas vi av omvärlden
och de bedömningar som ges till den som
har tillstånd för evenemangen. Det är viktigt att ha täta kontakter med arrangören
samt såklart med samtliga berörda myndigheter.
Text: Gustaf Berencreutz
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sporthandeln på nätet

Kapprustning för sport
Handeln med sportutrustning på nätet växer
så det knakar. Under tredje kvartalet 2015 väx
te sport- och fritidssegmentet med 36% mot
samma kvartal 2014.
– Men det är fortfarande en omogen e-han
delsbransch, potentialen är enorm, säger Arne
Andersson, e-handelsspecialist på PostNord.
Nu kapprustar butikskedjorna för att hinna
med i racet på nätet.
Utvecklingen mot digital handel går
allt fortare och segmentet sport och fritid är inget undantag. Enligt den senaste E-barometern, som ges ut kvartalsvis
av PostNord, Svensk Digital Handel och
HUI, växte Sport- och fritidssegmentet med 36 procent under tredje kvartalet 2015, mot samma kvartal 2014. Totalt
växte sporthandeln omkring 5 procent.
– Det är en väldigt snabb tillväxt. Samtidigt är det ett svårt område att avgränsa,
med många vertikaler, säger Arne Andersson, e-handelsspecialist på PostNord.
– Det finns allt från de stora sportkedjorna och nätgeneralister, som ofta har en
glidning mot ren fashion och skor, till mer
nischade outdoor-butiker som säljer specialutrustning som tält och skidor. Bland
Outdoor-aktörerna är många duktiga på
nätet.
– Sen har vi alla skobutiker och specialbutiker för till exempel cyklar eller gymutrustning därtill. Det är svårt att generalisera kring konkurrenssituation och
utveckling.
Sport- och fritidbranschens försäljning
totalt uppgår till cirka 22 miljarder kronor och utgör ca 3,4 procent av den totala detaljhandeln. Det finns omkring 3 200
sportbutiker i Sverige och ca 9 400 är anställda i branschen.
– De stora kedjorna har olika grader av
närvaro på nätet och det finns renodlade ehandlare som utmanar och växer fort, säger
Arne Andersson, som menar att det finns
enorm potential för sporthandel på nätet.
– Näthandeln med sport växer snabbt
men det är långt ifrån en mogen bransch.
Det finns mycket kvar att göra inom bl a
personaliserad e-handel. Där har egentligen ingen kommit särskilt långt.
Skidhandeln snabbväxare på nätet

En uppseglare på nätet är skidhandeln.
Inför säsongen 2014 lanserade anläggningsjätten Skistar en webshop för skidutrustning och företag som Pölder och
Decathlon har alla olika omfattande eskidbutiker.
Skidförsäljning på nätet ger möjlighet att
bredda sortimentet, men kräver samtidigt
mer “förädling” än vanlig e-handel, med
allt från urval till preparering, som grundvallning och stenslipning. Skidor är paketprodukter som byggs ihop av olika komponenter och kräver information om kunden,
som längd, vikt och åkförmåga, vilket också
kräver mer av e-handelsplattformen. Formulären måste även tillåta mer interaktion
med kunderna, med hjälp att ge rådgivning
och korrigera fel i beställningar.

Ett lyckat skidexempel är outdoor-experten Outnorth.se, som haft en årlig tillväxt
på ca 70 procent och omsatte ca 300 miljoner kronor 2014 med näthandel i hela Norden och Tyskland. Outnorth har två butiker
i Kalmar och Växjö, men den övervägande
delen av försäljningen sker på nätet. Förra
året lanserade Outnorth ett brett skidsortiment på nätet, främst längdutrustning men
även alpint. På lagret i Växjö finns en en vallabod och en skidverkstad med kunnig personal och avancerad teknisk utrustning för
att välja ut rätt skidutrustning åt kunderna.
Skidorna skickas med hemleverans i specialkartonger med en insatshylsa som justeras
beroende på skidans längd.
– Jag var skeptisk till hur det skulle gå,
men de har verkligen lyckats. Hemleveranserna fungerar bra och försäljningen
går också bra vad jag förstått, säger Arne
Andersson.
– Fast personligen hade jag nog inte velat
köpa längdskidor på nätet, det känns tryggare att mäta spann och välja rätt skida i
en fysisk butik.
Stadium dominerar fysiska handeln

Stadium är alltjämt dominanten på den fysiska sportbutiksmarknaden, med en omsättning på omkring 6 miljarder kronor.
De var först på nätet bland butikskedjorna
med sin e-handelssatsning 2005.
– Stadium är väldigt duktiga och var först
ute. De gjorde nästan en overkill-satsning
på nätet när de startade 2005, som nog inte
betalade sig i startskedet.
Stadium har nyligen rullat ut en ny nätbutik och är alltjämt starka på nätet. Enligt Arne Andersson har även Intersport
fått ordning på affärerna och börjar komma tillbaka starkt, efter en dipp när bolaget lade om sitt franchise-koncept för ett
par år sedan.
– De har kommit tillbaka och är även
starka på nätet.

– Logistiken blir en pusselbit som förbättrar förutsättningarna för e-handeln,
när det nya centrallagret på totalt 42 000
kvm blir klart i början av nästa år. Sen har
vi flyttat e-handelsorganisationen till Sverige, som tidigare låg i Norge.
– Det är ett oerhört hett ämne, vinnarna
i sporthandeln kommer vara de som framgångsrikt lyckas kombinera fysisk och digital handel.
Den stora utmaningen är sömlösheten,
XXL utmanar starkt
Den stora utmanaren i den fysiska bu- menar han.
tikshandeln är norska XXL, som på fem
– Det gäller att lyckas sy ihop alla försäljår nu omsätter omkring 2 miljarder kro- ningskanaler på ett sätt som fungerar för
kunderna och förhöjer upplevelsen.
nor i Sverige.
–Vi siktar på att öppna totalt 30-33 butiker, med en takt på omkring fyra butiker Sportamore – hypersnabb uppstickare
Enligt Arne Andersson är den stora nätutper år, säger XXL:s vd Marcus Wibergh.
– Vi har öppnat 19 varuhus på fem år manaren till de fysiska butikskedjorna eoch har blivit lite fartblinda i det fokuset, handelskedjan Sportamore.
– Det är väl den e-handelskedja som är
så vi har väl gjort alla misstag man kan
göra när det kommer till näthandeln, sä- mest generalister, till skillnad från andra eger Marcus Wibergh, som berättar att XXL handlare som ofta är mer nischade aktörer.
– Sportamore är hypersnabba, väldigt
tagit ett rejält grepp om sin e-handelssatsdigitala och konsumentinriktade, en rejäl
ning de senaste 7-8 månaderna.

tumme i ändan på de fysiska butikskedjorna, säger Arne Andersson.
Bolaget, som statade 2010, finns nu i
hela Norden och skickar ca 100 000 order
per månad från sitt 11 000 kvm stora centrallager i Spånga. Omsättningen 2014 var
370 miljoner kronor.
– Den omsättningen uppnådde vi redan
under tredje kvartalet i år, och då är det
största kvartalet kvar, säger Sportamores vd
Johan Ryding, som håller med om bilden
av att vara nätutmanare till butikskedjorna.
–Vi beskriver oss som en online-generalist i sport. Det är vi ensamma om på nätet,
de andra aktörerna är specialister eller generalister inom exempelvis skor eller mode.
Enligt Johan Ryding är det sällsynt att
stora fysiska kedjor lyckas skapa en substantiell andel av sin handel online.
– Stadium och XXL har en närvaro på
nätet, Intersport och Team Sportia har inte
kommit så långt.
Service framför allt

Sportamore satsar hårt på service, förhöjd
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handeln på nätet
Foto: magnus liam karlsson

Foto: hilda hultén

Skidhandeln växer på nätet. Outdoorexperten Outnorth lanserade en jättesatsning
på skidor 2014 och har en fullt utrustad vallabod i lagret i Växjö.

FAKTA De dominerar
den fysiska sporthandeln

Den fysiska butikshandeln inom sport/fritid
domineras alltjämt av Stadium med en omsättning
på omkring 6 miljarder kronor under det senaste
räkenskapsåret och ca 150 butiker i Sverige,
Danmark, Finland och Tyskland. E-handelssatsningen
startade redan 2005 då kedjan var först ut bland
de fysiska sportfackkedjorna med en ambitiös (och
kostsam) e-handelssatsning. Nyligen lanserade
kedjan en ny webhandel, och uppger att de satsar
strategiskt på webben. Sponsrar: Vasaloppet,
IFK Norrköping, Brommapojkarna, Färjestads BK,
Stadium Sports Camp m.fl.

– Näthandeln med sport växer snabbt men
det är långt ifrån en mogen bransch. De stora
kedjorna har olika grader av närvaro på nätet
och det finns renodlade e-handlare som utmanar och växer fort, säger Arne Andersson,
PostNord.
Foto: sportamore

Intersport är Sveriges största butikskedja
sett i antal butiker (ca 150 st) men omsätter
betydligt mindre än Stadium. Intersport har haft
ett par knackiga år med omorganisation av sitt
franschise-koncept men börjar nu återigen rulla
stadigt, både fysiskt och på nätet. Koncernen
omsätter ca 1,9 miljarder. Sponsrar: Svenska
Längdskidåkningslandslaget. Stina Nilsson.
Tough Viking. Gothia Cup, Piteå Summer Games,
Världsungdomsspelen, Åhus Beachhandboll,
Partille Cup, Tjejmilen, Svenska Fotbollförbundet och
Ishockeyförbundet.

– Idag är drivkraften för att handla på nätet
bekvämlighet, inte bara pris, säger Johan
Ryding (t h), som grundat Sportamore.se
tillsammans med Joakim Friedman (t v).
Foto: XXL

– Vinnarna i sporthandeln kommer vara de
som framgångsrikt lyckas kombinera fysisk
och digital handel, säger Marcus Wibergh,
XXL.

köpupplevelse och supersnabba leveranser.
– 99 procent av det vi skickar når kunden
dagen efter beställningen, det överträffar
kundförväntningarna. Vi satsar också på
innehåll med mervärde på sajten.
Ett exempel är nättidningen Sportamore
Magazine, med relevant läsning för sportoch träningsintresserade.
– Det handlar om att bygga en nära relation med kunderna och skapa en positiv
upplevelse.
Enligt Johan Ryding är inriktningen på
e-handeln väldigt annorlunda nu än för
5-6 år sedan när bolaget startade.
– Då var konsumenterna fokuserade på
pris. Idag är drivkraften för att handla på
nätet bekvämlighet.
Priset är idag en hygienfaktor, menar
han.
– Kunderna förutsätter fungerande leveranser, rätt pris och ett stort utbud. Det
som verkligen avgör är servicen, hur du tar
hand om din kund. Vi är i första hand ett
serviceföretag.

Team Sportia i startgroparna

Kedjan har haft en mindre e-handelsfunktion kopplad till eventen, men gör nu en
större strategisk satsning på nätet.
–Vi har ett nytt stort e-handelslager i
Jönköping och har smyglanserat en ny ehandelsplattform under året som rullar ut
ordentligt i februari. Sajten har redan gjort
att vår e-handel växt med över 1 000 procent de senaste månaderna, berättar Team
Sportias försäljningschef Pelle Lindkvist.
Fokus ligger på breda specialsortiment,
främst cykel men även hockey och sportelektronik.
– Cyklar har låg returandel, en fördel för
näthandel och är ett viktigt segment för
oss. Genom förvärvet av Tvåhjulsmästarna
samt vår cykelkedja Bikepartner är vi Sveriges största cykelkedja med 140 butiker.
Konkurrerar med internationella
näthandlare

Ca 25 personer jobbar med e-handeln på
Team Sportia idag och våra butiker får tillgång till hela e-handelssortimentet med

kickback på försäljning och fungerar som
utlämningsställen, berättar e-handelsansvarige Peter Arvidsson.
– En butikerna kanske kan hantera 50
olika cykelmodeller i ett sortiment, medan e-handelslagret har över 500 modeller
i lager. Vi kombinerar brett ubud med butiksnät och events. Det blir omnihandel på
riktigt.
På sikt ska även andra specialsortiment,
t ex längdskidor och löpning, lanseras fullt
ut på sajten.
–Vi siktar på att bli fullsortimentshandel inom våra segment, med fokus på ”En
Svensk Klassiker lopp”. Målet är en miljon unika besökare per månad under 2016.
Huvudkonkurrenterna är internationella
aktörer som Bikester, Wiggle och Chain
reaction.
– E-handeln ska inte ta volymer från butikshandeln utan bidra till butikerna som
ett mervärde. Den viktiga frågan är att behålla e-handeln i Sverige.

Text: Hilda Hultén

Norska XXL Sport & Vildmark har de senaste
åren gjort en aggressiv satsning på den svenska
marknaden. På 5 år har bolaget öppnat 19 stora
butiker och omsätter ca 2 miljarder per år, vilket
är mer än Intersport. Under 2015 har bolaget även
inlett en strategisk satsning på näthandel, och bl a
flyttat e-handelsorganisationen från Norge till
Sverige. Bolaget bygger också ut centrallagret i
Örebro till 42 000 kvm, vilket bäddar för effektivare
logistikhantering av e-handeln. Sponsrar: Team Xtra
personell - världens främsta professionella skidlag
inom längdskidåkning.

Team Sportiaär Sveriges tredje största butikskedja
sett till antal butiker, med 92 butiker i Sverige, och
omsätter 1,5 miljarder kronor per år. Dock omsätter
nya ägarkoncernen, finska SGN Group närmare 3
miljarder på den svenska sportmarknaden. Team
Sportia är små på nätet idag, men rullar ut en
strategisk nätsatsning och en ny e-handelsplattform
i början av 2016. Team Sportia sponsrar:
En Svensk Klassiker med lopp som, Lidingöloppet,
Vansbrosimningen och Engelbrektsloppet samt
O-ringen.

FAKTA Två uppstickare på nätet

Sportamore startades 2010. Antal heltidsanställda:
70. Antal unika besök per vecka: 250 000. Antal
varumärken på sajten: 364. Årets e-handelssajt 2014
enligt Internet World. Omsättning 1/1 – 30/9 2015:
367 mnkr. Resultat 3:e kvartalet 2015: –10,8 mnkr.

Outnorth bildades 2012, då Outnet och GetOut gick
samman. Bolag med sätet i Kalmar med ambitionen
att vara en av de ledande nätbutikerna med
produkter inom friluftsliv och ”outdoor”.
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”Dags för staten att hoppa på”
Mellan idrotten och staten finns ett så kallat inofficiellt kontrakt som innebär att idrotten ges självständighet och
statligt stöd mot att idrotten arbetar som en ideellt uppbyggd verksamhet till gagn för medborgarna. Kontraktet
innehåller tre punkter: Staten vill att idrotten ska jobba med breddidrott för att alla ska kunna idrotta och vara
öppna för allas idrottande. Det andra är att ta medaljer – så många som möjligt. Det tredje är att ordna arrange
mang och internationella evenemang som vi vill besöka eller titta på och som ger oss gåshud.
Foto: sören andersson

Björn Eriksson,
Ordförande riksidrottsförbundet

P

ositiva nyheter är att regeringen nyligen valde att kliva på tåget i evenemangsfrågan och representeras
av Socialdepartementet, som har
idrottsfrågorna, och Näringsdepartementet i processen. Det finns planer
på att inrätta en ”högnivå-grupp” med ansvariga
hos oss på Riksidrottsförbundet, besöksnäringen
och regeringen. Planer som nu regeringen visar
stort intresse för.
För en kort tid sedan presenterade regeringen
sin nya exportstrategi, en riksangelägenhet, i 22
punkter. Under punkt 21: Sök de globala evenemangen, i regeringens exportstrategi, står att
”Regeringen ska tillsammans med idrottsrörelsen
och andra relevanta aktörer verka för att fler internationella arrangemang förläggs till Sverige”
Att arbetet med de stora evenemangen lyfts
in på den nationella politiska arenan är ett viktigt erkännande av det arbete som sker och som skett
utifrån idrottens perspektiv. Sverige har vid flera tillfällen visat prov på sin förmåga som arrangör där samarbete, samverkan och delaktighet har varit nyckelord för ett
otal succéer. Vem minns inte VM i friidrott 1996 i Göteborg, alpina VM 2007 i Åre, VM i skidskytte i Östersund
2008, EM i fotboll 2013 eller skid-VM i Falun 2015 för
att nämna några fantastiska evenemang som positivt påverkat allt från deltagare och aktiva till åskådare på plats,
de som följer evenemangen på TV och intäkterna till
stat och kommun via skatter samt till företagare via ökad
konsumtion av till exempel hotellnätter och restaurangbesök.
I den allt hårdare konkurrensen i världen om att vinna
hem stora idrottsevenemang, gäller det för Sverige att
höja kompetensen och förbättra samverkan för att fortsätta få vara en arrangör i världsklass.
Mötesplats idrott och destination

I syfte att utveckla både kompetens och öka antalet internationella idrottsevenemang i Sverige, arrangerade RF
och Centrum för idrottsevenemang, för tredje året i rad,

”Mötesplats idrott och destination” den 20-21
oktober. Målgrupp för mötesdagarna är specialidrottsförbund, distriktsidrottsförbund, destinationer och regioner. Närmare 110 personer
träffades i Göteborg med Riksidrottsförbundet
och Göteborg & Co som värdar. Första dagens
arbete byggde på korta möten mellan specialidrottsförbund och destinationer där det under
tio minuter handlade om att skapa en kontakt
för ett möjligt samarbete kring de evenemang
som specialidrottsförbundet presenterade.
Den andra dagen ägnades åt ett arbete kring
hur vi tillsammans ska stärka Sveriges positioner
för att vinna hem internationella idrottsevenemang. Allt i linje med den för idrotten och
besöksnäringen gemensamma nationella strategi för internationella idrottsevenemang som
beslutades 2013.
Fördubblat antal evenemang 2025

I den allt hårdare
konkurrensen i
världen om att
vinna hem stora idrottsevenemang, gäller det
för Sverige att höja kompetensen och förbättra
samverkan för att fortsätta få vara en arrangör
i världsklass.

Det övergripande målet i strategin är att Sverige
år 2025 ska ha fördubblat antalet hållbara internationella idrottsevenemang och idrottsmöten.
Andra delmål är att specialidrottsförbunden ska
fördubbla antalet hållbara ansökningar till år
2020, idrotten och besöksnäringen ska skapa fler utvecklade destinationer för idrottsevenemang samt öka de turistekonomiska effekterna av internationella idrottsevenemang till 2025.
Denna nationella strategi och det fortsatta arbetet
med att utveckla hållbara evenemangskommuner får
nu extra stöd från Vinnova. Det är jag oerhört stolt över
eftersom det inte är var dag som en myndighet satsar
500 000 kronor på ett projekt. Riksidrottsförbundet får
pengarna tillsammans med tio andra aktörer för att utveckla ett projekt och en nationell samverkansplattform
för lösningar kopplade till hållbara evenemang.
Evenemang är en het, viktig, och rolig fråga att jobba
med för idrotten. Idrotten har arbetat och fortsätter att
arbeta för att Sverige ska bli ett arrangörsland i världsklass. Nu ser jag fram emot att få lämna över stafettpinnen till regeringen och att de gör verkstad av löftet att
verka för och stötta ansökningar om internationella evenemang som en del i exportstrategin.
I samarbete med olika privata aktörer, kommuner,
regioner och staten kan svensk idrott göra skillnad och
bygga ett starkare Sverige.
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Den långa resan
till medaljerna

A

ftonbladet har den senaste
tiden haft flera artiklar på
temat att SOK ”straffar ut”
kvinnliga aktiva som skaffar barn. Det är inte första
gången och lika fel varje gång. Så här tänker vi.
Det kan vara en lång resa till medaljerna.
Därför är det viktigt att flera idrottare siktar
på långa karriärer. Efter OS i Aten var det
väldigt många olympier som la ner sin satsning redan efter sitt första OS. Alldeles för
tidigt och långt innan den egna potentialen
var uttömd. Det blev en varningsklocka. Vi
insåg att vi måste göra det lättare att satsa
riktigt uthålligt och också kunna förena det
med familj och barn. Konsekvensen blev
att vi tillförde nya möjligheter i vårt stipendiesystem.
En graviditet är förstås inte detsamma
som en skada som kan förstöra en idrottskarriär. Istället kan den bidra till fortsatt
långsiktig utveckling. Men den begränsar
oftast möjligheten till långa träningsläger
eller internationella tävlingsturnéer i det
korta tidsperspektivet.
Ett av SOK:s stöd är kostnadsersättningar för bl a resor och hotell för att du
ska kunna göra extrainsatser för tävling och
träning. Har du inga kostnader kan vi inte
ge någon kostnadsersättning.
Ett annat stöd är våra resurspersoner
som hjälper till med rådgivning. Du har
alltid tillgång till dem och vår medicinska
support när du är med i vårt stödprogram.
Perioder med mindre resande och träning
kan vara ett bra tillfälle till återhämtning,
lärande och läkning av skador.
Det tredje stödet är ett stipendium för
att bidra till dina levnadsomkostnader på
vägen mot en internationell karriär och i
bästa fall ett professionellt idrottsliv. När
du väl är där, tjänar bra med pengar på din
idrott och kanske har ett bolag för att han-

Av Gunnar Persson
UTBLICK
december 2015

tera dina inkomster, får du inget stipendium.
Aftonbladet har skrivit och berättat om
ett antal kvinnor som påstås ha förlorat
stöd från SOK i samband med graviditet.
Men av de som nämns har två aldrig
haft stipendium för att de tjänade mycket pengar på sin idrott och drev sin idrott i
bolagsform redan när de kom in i vår stödgrupp. Två andra förlorade av samma skäl
sin möjlighet till stipendium för många år
sedan, 2003 respektive 2008.
Vi måste utgå från att de själva och deras
agenter hanterar skattefrågor och sociala
avgifter som för andra företagare. SOK:s
talangstöd kan inte plötsligt kliva in som
socialförsäkring.
En av dem som nämns av Aftonbladet
har aldrig varit inne i vår talanggrupp.
En annan, från en idrott med små ekonomiska förutsättningar, har fortsatt få stipendium även under tiden för graviditet
och barnafödande med sikte på att snabbt
kunna komma tillbaka i full träning.
I SOK:s talangstöd värderas alla idrotter
lika högt. Har du potential att nå världstoppen ska du få möjligheterna att satsa fullt
ut med sikte på olympiska medaljer. Vem
du är har ingen betydelse och dina föräldrar ska inte behöva ha en tjock plånbok eller din idrott bra med sponsorer.
SOK ska skjuta till det som behövs. Det
betyder att SOK behöver ge mer stöd till
aktiva i idrotter som har dåligt med pengar.
Dit hör damidrotten
generellt sett.
Och detta gör SOK
utan en krona i statsbidrag!
stefan lindeberg
ordföranden i
Sveriges olympiska
kommitté

Saknar elitidrotten
moralisk kompass?
Idrotten har byggts upp genom föreningslivet
och varit en fantastiskt stark del av civilsamhället, men de senaste tjugo åren har vi upplevt
en massa problem beroende på att den blivit
mer kommersialiserad, gränsöverskridande och
konkurrenspräglad.
Citatet är hämtat från en intervju med
Danmarks kulturminister Marianne Jelved i Jyllands-Posten. Elitidrotten har alltid
kännetecknats av konkurrens och gränsöverskridande har den också varit under hela
sin existens. Men att kommersialiseringen har trappats upp mycket kraftigt under
de senaste decennierna är ingen överdrift.
I spåren av den har växt fram korruption,
dopning och matchfixning.
Förmodligen spelade vetskapen om detta in när den danska regeringen lade fram
ett förslag till Folketinget om att inrätta en investeringsfond som professionella
idrottsklubbar i de stora nationella ligorna
i fotboll, handboll och ishockey kan söka
pengar från. Fonden är tänkt att omfatta
100 miljoner kr årligen.
Den danske tillväxtministern Henrik
Sass Larsen som presenterade förslaget
framhåller att det är svårt för klubbarna att
skaffa långsiktigt kapital till investeringar
eftersom deras intäkter är så hårt knutna
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till de sportsliga resultaten och därför kan
variera kraftigt. Fonden avser att ge klubbarna tillgång till ansvarigt och tålmodigt
kapital.
Initiativet är bra och klubbarna behöver
säkert rejäla tillskott för att säkra kvaliteten
på de danska ligorna. Om det också bidrar
till att bromsa det korruptionsspöke som
alltid lurar runt hörnet så vore det en välgärning. Året har förmörkats av alla skandaler inom den internationella elitidrotten.
Sepp Blatter och hans kompanjoner inom
FIFA har fått mest uppmärksamhet.
UEFA-basen Michel Platinis kvittolösa
arvode på 20 miljoner avslöjades i samma
veva. Wada och IAAF gick till attack med
grava dopningsanklagelser mot det ryska
friidrottsförbundet. Och de stora mästerskapstävlingarna har utdelats som förläningar till de städer som bjudit mest generöst.
Girigheten har ätit sig in i den internationella idrottens överbyggnad.
Alla åtgärder som
kan ändra på detta är
mer än välkomna.
UNO GRÖNKVIST,
journalist
och författare

I

drottsorganisationer som IAAF och
FIFA har tappat kontrollen över de
riktigt stora evenemangen. Tendensen har varit märkbar under årtionden. Men det har aldrig varit så
tydligt som idag. Slutsatsen kan bara bli
en: De valda ombuden har svikit både sitt
uppdrag och sina väljare
Det är de internationella förbundens
toppar som är spetsen av den demokratikedja som har sin upprinnelse i föreningarna. De är ansiktena utåt och de förhandlar med storföretag och politiker. Det
är i detta gränssnitt mellan det som borde
vara olika världsåskådningar som påverkan sker. Det är här man börjar byta grejer med varandra.
Nivån på insatserna är aningen högre
än ”leksaksbil mot en rostig skruv”. Företrädare för en nation eller en stad som vill
ha ett evenemang tvekar inte att i utbyte
mot otillbörligt inflytande belöna delegaterna med ett knippe läckert paketerade
armbandsur, kronometrar som i normala fall hade kostat 175 000 kronor styck.
Märk väl att mottagaren inte behöver ett
armbandsur för 175 000. Det finns det
ingen människa som gör. Däremot finns
det hur många som helst som gärna vill
ha ett. Med löften om sådana presenter
påverkas utgången av en omröstning. Det
ur som Michel Platini, och en rad andra
fotbollstoppar, tog emot under VM i Bra-

silien 2014 har blivit ytterligare en sten på
hans börda.
Nu är det inte bara städerna och nationerna som vill byta grejer. Även storföretagen har intresse av att placera ett
mästerskap. Företagens kanaler är ofta
upparbetade sedan länge. Det som en
gång började med ett kontrakt för marknadsföring av tränings- och tävlingsutrustning kan tjugo eller trettio år senare
ha utvecklats till något helt annat. Som
när den idrottsman som en gång i tiden
var verkligt användbar som affischnamn
numera har stigit i graderna och är företagets motpart i förhandlingar. När han
dessutom är parallellt verksam som företagets ambassadör blir det verkligt kvistigt.
Därför kan det gå som när VM i friidrott 2021 gick till Eugene, Oregon, utan
att Göteborg ens fått presentera sin kandidatur. Spindeln i det nätverket heter Sebastian Coe. Han är sedan en tid IAAF:s
ordförande. Han är sedan länge ambassadör för Nike, som av marknadsföringsskäl
ville ha ett VM i USA. Det uppdraget är
värt 100 000 dollar per år. Coe skyller nu
beslutet på sin företrädare Diack.
Efter en kortare mediastorm beslöt sig
Coe för att både bryta med Nike och att
längre fram även hoppa av som IAAFordförande. Platini tycker däremot inte att
han har gjort fel. Någonsin.

Passioner river mentala
brandväggar

2

015 går snabbt mot sitt slut
och jag vill lyfta kraften som
finns inom idrotten och nyttan som sponsring och event
ger oss i vardagen! Sverige kan stoltsera
med skid-VM i Falun, nytt svenskt VMrekord med nio medaljer och ett positivt
resultat på 47 miljoner samt massor av
idrottshändelser runt om i landet som bidrar till samhällsnytta, jobbtillfällen och
skatteintäkter. Idrotten minskar integration, utanförskap och ökar den turistekonomiska omsättningen. Idrotten skapar
stolthet och bygger vårt land.
Vid sidan om alla idrottsliga framgångar och positiva effekter under året
kan Sponsrings & Eventföreningen också
glädjas åt att sponsring och event aldrig
varit större i Sverige! Omsättningen av
sponsring är större än både dagpress och
TV-reklam, vilket jag tror få känner till,
men känns samtidigt helt naturligt när vi
ser att reklamtröttheten allt mer sträcker
ut sig, ad-blockers skapas och vi konsumenter aktiverar mentala brandväggar och
därigenom blir allt svårare att nå.
Vad kan då riva dessa mentala brandväggar? – Jo, det som berör oss närmast i
hjärtat, våra passioner. Oavsett om händelserna sker inom breddidrott eller elitidrott, på ett museum, en musikfestival
eller genom ideellt arbete för en välgörenhetsorganisation så ser vi tydligt en förändring i dagens marknadskommunikation där alltfler tror på mötets kraft och
relations- och upplevelsebaserad kommunikation. Jag ser fler och fler företag, byråer och organisationer som inser värdet

av att ett varumärke idag måste förstärka,
förhöja och förlänga människors upplevelser och passioner. Här - som ni förstår
- fyller sponsring och event oavsett idrott,
kultur och socialt engagemang sin tydliga plats. Vi ser också att sociala medier
fortsätter påverka utvecklingen kraftfullt.
De sociala medierna behöver det viktiga – innehållet - som sponsring och event
kan erbjuda. Under exempelvis skid-VM i
Falun kunde vi se hur Ericsson briljerade
med sin senaste teknik och skapade både
innehåll och spridning som förstärkte och
förhöjde upplevelsen.
En lärorik upplevelse som ni absolut
inte får missa 2016 är Gyllene Hjulet den
7 april! Då kommer Sponsrings & Eventföreningen fortsätta lyfta det bästa som
sponsring och event erbjuder Sverige och
fortsätta visa på den framgångsrika resa
branschen genomgår.
Det har varit ett intensivt år för många,
så ta nu chansen att luta er tillbaka och
njuta av en god jul och ett gott nytt år, för
2016 är redan fyllt av OS och Paralympics
i Rio de Janeiro, Eurovision Song Contest
i Stockholm och mycket mycket mer!

Niklas Birgetz
VD, Sponsrings &
Eventföreningen
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BAUHAUS SVERIGE
”För sin uttalade vilja att vilja vara med och bygga svensk
idrott. Bolaget är idag huvudsponsor för Svenska Ishockeyförbundet, Friidrottsförbundet och Cykelförbundet och gick nyligen in som teamsponsor för det alpina landslaget ”Team Åre
2019” inför hemma-VM. Sponsorskapet utmärks av genomtänkta aktiveringar som även inkluderar den egna personalen
med mycket positiva och mätbara resultat för sammanhållning och allmänt välmående. Sjukfrånvaron är nu närmast
nere på noll.”

Årets idrottsarena

&Affär

Sportåret
2015
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n

Foto: xxx

Årets specialidrottsförbund

PRIORITET SERNEKE
ARENA

PARASPORTFÖRBUNDET

”En unik multisportsanläggning på sju våningar som nyttjas
av allmänhet, bredd- och elitidrott samt arrangörer. Här kan
du åka skidor året om, träna och tävla i en rad andra sporter,
gå på gym, skadeklinik, konferera, bo på hotell och besöka restauranger. Framtidens arena.”

”Bredd- och elitsport för individer med funktionsnedsättningar kräver så mycket mera av utövarna och ledarna jämfört
med andra sporter. Förbundets gedigna arbete har lett till fler
utövare, ökad medieexponering och fler sponsorer. Årets framgångar under Special Olympics anger tonen i det viktiga arbetet för ökad inkludering.”

Sport & Affärer
gratulerar pristagarna
och önskar läsarna en
God Jul och ett
Gott Nytt År

Nästa nummer utkommer vecka 9

Årets idrottsförening
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Under en prisceremoni i samband med tidningens jullunch på Kaknästornet, delades priserna för Sport & Affärers
Årssummering 2015 ut. Övre raden från vänster: Johan Saxne, marknadschef BAUHAUS Sverige, Ola Serneke vd
Serneke AB och Nils Wiberg, vd Prioritet Finans AB samt Johan Stridh och Tomas Brandt, Svenska Parasportförbundet.
Nedre raden: Peter Hunt, klubbdirektör IFK Norrköping samt Sven von Holst och Katarina Medveczky, Skid VM 2015.
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HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA AB				

Årets idrottsevenemang

IFK NORRKÖPING

SKID VM 2015

”En prestation i särklass. Förra årets tolfteplats vändes i triumf. Att ta hem guldet och hålla hela vägen trots stenhård
konkurrens är imponerande. Och ingen slump. U21-laget som
står för tillväxten nådde samtidigt final i årets serie. Klubben
präglas av bra ledarskap där ett av de främsta målen är att
producera egna talanger.”

”För den formidabla succén på alla plan: organisation, sponsorkoncept och publik (228 000 sålda biljetter) och en fin
tredjeplats i medaljligan. Dessutom ett ekonomiskt resultat på
47 MSEK. En mycket bra referens vid framtida ansökningar
om större idrottsevenemang till Sverige.”

Jurymedlemmarna i Sport & Affärers
Årssummering: Karin Mattsson Weijber,
Gustaf Berencreutz, Peter Rohmée, Leif Nilsson
Uno Grönkvist, Johan Thorén, Pierre Eklund,
Frans Fransson, Niklas Birgetz, Joachim von
Stedingk och Björn-Anders Larsson.

EN PLATS FÖR HJÄLTAR

Jönköping är platsen där naturen är arenan. Vi har idrotten i
blodet. En passion för alla typer av idrotter och ett stort hjärta
för föreningsliv. Jönköping är platsen för de små men även de
största evenemangen. Jönköping är platsen för NM i kanot,
EM i mountainbike, VM i Muaythai, Ironman 70.3.
I Jönköping finns det inte bara chans att bli mästare,
här föds hjältar.

GOTHENBURG
HORSE SHOW
SCANDINAVIUM ARENA 24–28 MARCH 2016
Get your tickets at GOTHENBURGHORSESHOW.COM

