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SM i sponsring avgjort Läs topplistan över

idrottsklubbarna som är bäst i Sverige på att
dra in sponsorpengar. Sid 18

ANNONS

Inför valet: Idrott & Politik Läs vår enkät
om riksdagspartierna idrotts-och evenemangspolitik. Sid 28
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Han är störst på tv-sport:

Tv och
evenemang
hör intimt ihop.

Jonas Persson, vd för IEC,
porträtteras. Sid 4-5

Byggboom inför
London-OS. Den
”gröna olympiaden”
är inne i en intensiv
uppbyggnadsfas.
Sid 24-25

Möt oss i sommar!
Vi ﬁnns på plats på våra kontor, telefon med personlig service dygnet runt och inte minst på ﬂera av sommarens event.
Kalle Anka Cup, Collector Swedish Open Women, Skistar Swedish Open, Båstad; Falsterbo Horse Show, Falsterbo m.ﬂ.
Trevlig sommar!
Kontakta oss på 0771-365 365 eller www.seb.se

Senaste siffrorna om
sponsring och event.
Maria Guggenberger, vd
för SEF:s kommenterar
branschsiffrorna från IRM
och Sponsor Insight. Sid 9
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Eventens tid nu kommer med
lust och fägring stor…

S

ommaren 2010 går i kärlekens tecken och skulle kunna återanvända beteckningen ”Summer of
Love” från 1967. Prinsessan Victoria ska denna
sommar gifta sig under stor pompa och ståt - ett
kärleksevent som sätter Stockholm och Sverige i
centrum. Sommartid är även musikeventens tid.
Min dotter ska i år för första gången själv iväg på festival.
Hon och en väninna ska till ”Peace and Love” i Borlänge
– ett årligt återkommande eko från den långa ”Kärlekssommaren” som startade i Ashbury Heights 1967.

Idrottsevenemangens allt viktigare roll
Det här numret lyfter fram våra somriga svenska idrottsfester. Under den ekonomiska krisen står idrottsevenemang för
något positivt. Svensken har tacklat krisen genom att ligga
i hårdträning inför stundande evenemang. Många har ritat
in eventen i sina almanackor som deltagare eller besökare.
Detsamma gäller alla de utländska turister och/eller deltagare som ger landet stora turistekonomiska vinster. Näringslivet har sedan länge förstått fördelarna med idrotten som
samarbetspartner, men borde kanske ta ett ännu större
ansvar vid evenemangsansökningarna. Folket är storkonsumenter av idrott på läktarna, framför datorn eller tv:n och
deltar som aldrig förr i själva eventen. Svenska arrangörer
jobbar långsiktigt och professionellt och gör evenemangen
till något mer än en tävling, ofta med hjälp av professionella
konsulter. Alltfler kommuner kraftsamlar i nybildade eventbolag för att ta hem fler events. De har insett de samhällsekonomiska fördelarna.
Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande näringar. Turistnäringens exportvärde dvs vad utländska besökare spenderar i Sverige är idag större än exportvärdena
för sektorerna järn/stål- och skogsindustrin. Den totala turismen står för närmare 2,9% av Sveriges totala BNP (3100
miljarder) med en totalomsättning på över 244 miljarder.
De utländska besökarna ger över 90 miljarder i exportin-

täkter/utländsk konsumtion och bidrar till moms-intäkter på
över 13 mdkr (Tillväxtverket/SCB, 2008)

Investeringar skapar tillväxt.
Internationella företag investerar ofta i regioner vars varumärken överensstämmer med företagets egna värderingar.
Därför väljer alltfler internationella kommuner, regioner och
nationer att tydligt positionera sig för att lyfta fram sina fördelar. Idrottsevenemang blir ett allt viktigare redskap i den
globala kampen om företagsinvesteringar och ökade turistströmmar.
Frågan är vad den svenska regeringen gör för att ta hem
de riktigt stora eventen för att stärka sitt varumärke, sin
ekonomi, sin befolkning och sitt näringsliv. Hittills har regeringen sett större evenemang mer som en kostnad än som en
investering. Nu har regeringen avsatt 8 miljoner till ett Kompetenscentrum som ska stödja arrangörer för att fler idrottsevenemang ska förläggas till Sverige. Kanske får vi rentav se
en svensk nationsmonter på nästa års SportAccord.
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Packa picknickkorgarna
Snart är det dags att stämma träff och packa picknickkorgar. Att bre ut filtarna över ängar eller havskobbar
någonstans i vårt gröna evenemangssverige. Överallt sker
underverk när människor möts. Men passa på för sommaren
är kort som Björn Julén så målande beskriver i de
avslutande raderna i dikten ”Sörmländsk
sommar” från 1958:
”Allt som är sommarlovsfritt på jorden
skyndar som fjäril, som moln förbi.
Ingenting varar. Allt är evigt.
Inget finns kvar. Men allt ska förbli”
Vi önskar läsarna en trevlig sommar!

Swedish Beach tour, sid 10.
Sport & Affärer produceras av Idé Media
Redaktör: Gustaf Berencreutz
Redaktion: Idé Media, Vämlinge 4115, 761 73 Norrtälje
Tel: 0176–22 83 50 Fax: 0176–22 83 49
Mail: gustaf@sportaffarer.se hemsida www.sportaffarer.se
Medarbetare i detta nummer: Medarbetare: Pierre Eklund,
Patrik Lagerkvist , Karin Mattsson Weijber, Toralf Nilsson,
Jonas Persson, Uno Grönkvist, Maria Guggenberger, Johan
Thorén, Joachim von Stedingk, Tessie Sjöstedt, Olof Wigren,
Håkan Leeman, Konstantin Foussianis, Frank Östergren,
Jörgen Persson, Camilla Svensk och Thomas Witt.
grafisk form: risken finns REPRO: STEFANs ordbild
TRYCK: BOLD/DNX AKALLA, V-TAB ARÖD, GÖTEBORG OCH
MITTMEDIAPRINT, ÖRNSKÖLDSVIK.

Gustaf Berencreutz, Redaktör

Evenemangskalendarium sommaren 2010
JUNI
Motorsport
STCC, Göteborg City Race
(Göteborg, 5/6)
Fridrott
Stockholm Marathon
(Stockholm, 5/6)
Motion
Svenska Motionsdagen
(Hela Sverige, 6/6)
Hästsport
Grand National
(Strömsholm, 13/6)
Fotboll
VM
(Sydafrika, 11/6–11/7)
BeachVolleyboll
Swedish Beach Tour
(Hela Sverige, 11/6–14/8)
Halvmarathon
Broloppet
(Öresundsbron, 12/6)
Cykel
Vätternrundan
(Runt sjön Vättern, 11-13/6, 17–19/6)
Ungdomsidrott
Eken Cup
(Gubbängsfältet, Stockholm, 18–21/6)
Ungdomsidrott
Stadium Sports Camp
(Himmelstalundsfältet, Norrköping,
19/6–24/7)

JULI
Ungdomsidrott
Stockholm Summer Games
(Stockholm, 1–4/7)
Golf
The Princess, European Challenge Tour
(Båstad Golfklubb, 1–4/7)

Segling
Eurocard Gotland runt
(Start och mål i Sandhamn, 7–10/7)

Kanot
Svenska mästerskapen
(Kanotstadion, Luleå, 12–17/7)

Motorsport
STCC
(Gelleråsbanan, Karlskoga, 13–14/8)

Ungdomsidrott
Världsungdomsspelen
(Nya Ullevi,Göteborg, 2–4/7)

Beachhandboll
Åhus Beachhandboll Festival
(Åhus, 16–24/7)

Hästsport/fälttävlan
Malmö City Horse Show
(Malmö, 13–15/8)

Motorcross
Uddevalla Grand Prix
(Glimminge motorstadion, Uddevalla,
3–4/7)

Ungdomsfotboll
Gothia Cup
(Göteborg, 18–24/7)

Löpning
Midnattsloppet
(Stockholm, 14/8)
(Göteborg, 21/8)

Tennis
WTA, Collector Swedish Open, damer
(Båstad, 3–10/7)
Simning
Svenska mästerskapen, lång bana
(Malmö, 3/7–7/7)
Ridsport
Falsterbo Horse Show
(Falsterbo, Vellinge, 3–11/7)
Gång
Svenska mästerskapen
(Ekängens IP, Eskilstuna, 4–5/7)
Segling
Match Cup Sweden
(Marstrand, 5–11/7)
Handboll
Partille cup
(Partille, Göteborg, 6–11/7)
Motorsport
STCC
(Falkenberg, 9–10/7)
Simning
Vansbrosimmet
Med JSM/SM open water 9/7.
Huvudtävlingen avgörs 11/7.
(Vansbro, Dalarna, 9–11/7)
Tennis
ATP, Skistar Swedish Open, herrar
(Båstad, 10–18/7)

Golf
Nordea Scandinavian Masters
(Bro Hof Slott, Stockholm, 22–25/7)
Orientering
O-ringen
(Örebro, 24–30/7)
Simning
Masters VM
(Borås, Göteborg, 27/7–7/8)
Ungdomsfotboll
Umeå Fotbollsfestival
(Umeå, 29/7–1/8)

AUGUSTI
Friidrott
DN-galan, Diamond League
(Stockholms stadion, Stockholm, 6/8)
Båtsport
VM i Offshore Racing
(6–8/8)
Båtsport
Roslagsloppet
(Vaxholm, 7/8)
Hästsport
Svenskt derby, galopp
(Jägersro, 8/8)
Fotboll
Sverige-Skottland
(Solna, Råsunda, 11/8)

Friidrott
Finland-Sverige (finnkampen)
(Olympiastadion, Helsingfors, 27–28/8)

SEPTEMBER
Fotboll
EM-kval, Sverige-Ungern
(Göteborg, Gamla Ullevi 3/9)
Fotboll
Sverige-Israel, U21
(Gamla Ullevi, Sverige, 3/9)
Motorsport
STCC
(Jyllandsringen, 4–5/9)
Friidrott
Tjejmilen
(Stockholm, 5/9)
Fotboll
EM-kval, Sverige-San Marino
(Malmö, Swedbank Stadion, 7/9)
Modern femkamp
Svenska mästerskapen
(Helsingborg, 11–12/9)
Löpning
Lidingöloppet
(Lidingö, 24–26/9)
För hela kalendariet gå in på:

www.sportaffarer.se

ANNONS 				

4

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA 				

ANNONS

porträttet
FOTO: camilla svensk

Jonas Persson
Ålder: 43.
Titel: Vd för IEC in Sports.
Uppväxt: I Kalmar och Ljungbyholm.
Utbildning: Internationell ekonomi
vid Lunds Universitet under fyra år. En
termin vid handelshögskolan i St Gallen
i Schweiz.
Karriär: Sportjournalist på Östra
Småland och Barometern parallellt
med grund- och gymnasieskolan.
Därefter fasta anställningar på nämnda
tidningar.
Freelanceuppdrag under högskolestudierna på det tryckta magasinet
Idrottens Affärer, Fotboll Magasinet
Expressen och Sydsvenskan. Började
bedriva konsultverksamhet inom ramen
för Idrotts Ekonomiskt Centrum i Lund
1992. Startade TV- rättighetsbolaget
IEC in Sports tillsammans med Anders
Björkman och Hans Victor 1994.
Idrottslig bakgrund: Halvskral back i
fotbollsklubben Ljungbyholm. Pingis på
lägre nivå. Comeback i Danderyd SKs
veteranlag och för IEC i Reklamserien
2009.
Familj: Fru och två barn.
Bor: Danderyd.
Intressen: Sport. Litteratur. Historia.
Favoritidrott: Fotboll. (Tränar
dotterns fotbollslag Danderyds SK.)
Tennis.
Favoritläsning: Varvar skönlitteratur
med facklitteratur.
Dricker: Gärna ett gott vin. Borde
dock lära mig mer för representativa
sammanhang. Har dock slutat blanda
med 7Up.
Äter helst: En god köttbit. Det
godaste jag ätit var en Kobebiff.
Årslön: 1,2 MSEK

”Tv viktigaste frågan
för de flesta evenemang”
Jonas Persson, vd IEC in Sports,
TV är en väsentlig del av evenemang. Jonas Perssons bolag IEC
in Sports distribuerar varje år över 300 sportevenemang och totalt 3500 sändningstimmar till TV stationer och mediabolag runt
hela världen. Tv-tiden som Jonas förmedlar, beskådas varje år av
en mångmiljardpublik.
Du började ditt arbete inom sportbranschen som sportjournalist?

– Ja, jag började i tonåren då jag
åkte moped mellan lokala fotbollsmatcher i det inre av Småland och
skrev för Barometern och Östra Småland. Jag fortsatte skriva sport även
parallellt med högskolestudierna.
När jag studerade i Schweiz skrev jag
om de stora tv- och agentbolagen, de
stora avtalen och förstod att det faktiskt skulle kunna gå att förena mitt
idrottsintresse med affärer i min civila karriär.
Hur kom du in i tv-branschen?

– 1992 startade vi konsultföretaget Idrotts Ekonomiskt Centrum
som var kopplat till Lunds Universitet med bl a Björn-Anders Larsson.
En av våra produkter var att arrangera studieresor för svenska idrottsledare till New York och London. Genom
resorna lärde vi känna internationell

kompetens inom sport och affärer.
Min kollega Anders Björkman och
jag beslöt oss för att göra något mer
kommersiellt. Vi analyserade ganska ordentligt var värdena uppstår i
sportindustrin. Vi kom till slutsatsen
att vi vill arbeta nära tv, eftersom det
är tv som skapar värdena. Både direkt via tv-rättigheter och indirekt
via sponsring och uppmärksamheten som skapas för sporten. Vi gav
oss in i branschen utan tidigare erfarenhet och mot bättre vetande, men
Anders och jag bildade i alla fall IEC
in Sports 1994.
Ert första uppdrag ?

– Det var världscupen i simning i
Malmö 1994. Därefter följde snabbt
Swedish Open i badminton i Lund.
På den här tiden funderade man inte
i banor av riskkapital utan varje projekt måste bära sig självt. Hade något
projekt spruckit då hade vi varit toast.

Samtidigt lärde vi oss att vara på hugget och minimera antalet fel.
–Vi lyckades matcha betalningsflödena så att vi fick betalt innan vi skulle betala själva. Vi hyrde in produktionsbolag. Det första hette Film &
TV Media från Malmö. Vi talade om
summor på ett par hundratusen för
ett par dagars produktion. Idag är det
faktiskt billigare, pga hårdare konkurrens på produktionsmarknaden och
billigare teknik. HD-anpassning och
annan teknisk utveckling gör dock att
priserna kan komma att stiga. Idag liksom när vi startade, gäller att vi måste
ha koll på hur mycket som ska satsas
på produktionen i relation till pris.
Ni kom precis rätt in i den stora
sport-tv revolutionen?

– Exakt! Kalla det perfect timing. När vi började fanns det kanske tio sportkanaler i hela världen.
Idag går det inte att räkna dem.
Hemma i Sverige drog det i mitten av 1990-talet igång med Filmnet Supersport och Viasat lanserade
Sportkanalen. Då tickade allt igång.
En viktig förklaring till att vi fick en
bra start var att vi omedelbart gick utanför Sveriges gränser och skrev kontrakt med internationella evenemang.

”
Genom att
äga egna
evenemang
kan vi
bygga dem
på lång
sikt och
tvingas
inte till
omför
handlingar.

Vi byggde tidigt upp programportföljer, inom de sporter vi valde att fokusera på. Samtidigt hade vi turen att
stöta på två stora asiatiska TV bolag
som kontrakterade oss för att sända
badminton, vilket ju är en jättesport i
denna del av världen.
Ni jobbar med att köpa tv-sändningsrätter från rättighetsinnehavare inom idrotten och att
sälja dem vidare. Kan du kortfattat berätta hur en rättighetsaffär
kan se ut och er eventuella roll till
produktionsbolaget?

– En modell är att köpa loss en
sändningsrättighet för ett avtalat pris
och sedan sälja vidare till kunder globalt för maximalt värde. Andra modeller bygger på att ihop med rättighetsinnehavaren utarbeta olika
strategier för TV-distribution för att
t.ex uppnå maximal TV-exponering.
Ibland på vissa utvalda marknader.
Avseende själva TV-produktionen
skiljer sig detta från projekt till projekt.
Ibland finns det en lokal host broadcaster, varifrån de internationella TVbolagen plockar TV-signalen. Ibland
agerar vi själva host broadcaster och
förser både nationella och internationella TV-bolag med en TV-signal.
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sport & affärer
Det här är ett utpräglat eventnummer. Hur ser du på tv:s betydelse
vid arrangerandet av evenemang?

– För de flesta evenemang är tvbevakningen den viktigaste frågan.
Både intäktsmässigt (rättigheter och
sponsring) och som service för distanspubliken. Bara det faktum att en
tävling är TV-sänd, lyfter hela evenemanget.
Ni har själva gått in i eventbranschen tex Copa del Sol som är ert
eget liksom Båstadtennisen och
Stockholm Open. Vad är det som
fått er att ta det steget och hur
ser kontrakten ut ?

– Avseende ATP och WTA i Båstad
äger vi via vårt systerbolag PR Event
licenserna att arrangera evenemangen. if Stockholm Open är ett sexårigt
managementkontrakt. Genom att äga
egna evenemang kan vi bygga dem på
lång sikt och tvingas inte till omförhandligar. Avseende tennisen hade
vi under många år jobbat väldigt
framgångsrikt ihop med PR Event
och såg att vi tillsammans kunde utveckla nya evenemang. Det var så if
Stockholm Open kom in i bilden.
PR Event köptes av våra ägare Lagardere på min inrådan.
Vilket annat sportevent vore drömmen för dig?

– US Open, för att det har allt. Ett
fantastiskt läge precis utanför Manhattan, en fantastisk publik och en
superb anläggning. Genom att evenemanget är så stort och med så många

”
Det pratas
om den
digitala
revolutio
nen och
att Sverige
ligger i
framkant,
men kval
itén är
fortfarande
för dålig.

internationella deltagare skulle det ge
oss en unik chans att bearbeta många
olika lokala marknader med olika erbjudanden. I alla affärer måste vi ha
koll på hur mycket som ska satsas på
produktionen i relation till pris.
Hur ser du på tv:s roll inom sportindustrin?

– Helt avgörande. Utan tv ingen industri. TV styr både de direkta och
indirekta värdena i sportindustrin.
På förhållandet mellan tv-soffan
och arenabesöket?

–Vid sidan om att det är bra tryck
på läktarna, vill folk vara på ett evenemang som är stort och syns i media.
Grundprodukten i båda fall, är
idrottsupplevelsen som måste hålla en hög kvalitet. Men ska arenorna
kunna matcha tv-soffans bekvämlighetsfaktor måste arenabekvämligheten följa med i utvecklingen.
Hur ser du på förhållandet mellan
sport och affärer?

– De sitter intimt ihop. Det som
skiljer sportens affärer med övriga affärer är väl främst två saker. 1: Osäkerheten kring de sportsliga resultaten, vilket kan få både positiva och
negativa ekonomiska konsekvenser.
2: Idrottspolitiken och det sätt som
idrottsorganisationer styr. Politiska
faktorer, bestämmer i högre grad än
i andra sammanhang även de ekonomiska premisserna.
Din syn på den svenska idrotts och
evenemangspolitiken?

–Vi är huvudsponsorer till mässan

SportAccord som gick i Dubai i slutet
av april i år. Det som förvånar mig är
att så få svenska representanter finns
där och inte förefaller vara koordinerade. Detta när hela världen lyfter
fram sina evenemang , sin kompetens
och sina potentiella arrangörsstäder.
-Ibland kan det var ett oerhört glapp
mellan oss som kommersiella aktörer
och en del idrottsorganisationer, där
vi inte alls pratar samma språk men
samtidigt har kunskaperna ökat under de år vi varit verksamma. Låt oss
hoppas att inte Sverige halkar efter i
utvecklingen.
Hur ser du på den ”digitala sportsändningsrevolutionen”?

– Den kommer att medföra att alltmer sport blir tillgänglig i form av rörlig media. Ned till minsta pojk- eller
flicklagsturnering. Dock är det viktigt
att prestandan på de mobila bredbanden hänger med i utvecklingen. Målet måste vara att kunna knäppa på
sin laptop var som helst och vara garanterad en bra direktöverförd bild.
Det pratas om den digitala revolutionen och att Sverige ligger i framkant,
men kvalitén är fortfarande för dålig.
Har du någon gång räknat ut hur
mycket folk som årligen konsumerar tv-sport tack vare IEC?

– Svårt att säga, men säg att vi
sänder 3500 timmar till i snitt tio TVkanaler och 30 000 per TV-kanal tittar på varje timme. Då har du 10,5
miljarder tittare per år.
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IEC in sports
Ålder: 17 år.
Antal anställda: 60.
Ägandeförhållanden: Ägs sedan 2007 av
det franska Lagardere Sports.
Affärside: Mäklarföretag inom sporttvbranschen. Hjälper rättighetsinnehavare
inom idrotten runt hela världen med att
förädla och distribuera sport tv sändningar. Bolaget säljer sedan sändningsrätten
med eller utan produktionsansvar, vidare
till internationella tv-bolag. Producerar
egna sport-tv program , bla ”Road to
London” varje vecka inför London-OS 2012
samt World of Athletics och World of Gymnastics. Dessa är egna programidéer som
står på egna kommersiella ben. Utvecklar
egna evenemang som Copa del Sol i
fotboll. Arrangerar ihop med systerbolaget
PR Event tennisevenemangen Ski Star
Swedish Open och Collector Swedish Open
i Båstad samt if Stockholm Open.
Sponsrar: Skistar Swedish Open,
Kalmar FF, SportAccord.
Sponsringsbudget: 1 MSEK (ca 30% av
marknadsföringsbudegeten).
Omsättning: 355 miljoner SEK
Vinst 2008/2009 (1 sept-31 aug):
93 miljoner SEK efter finansnetto.
Värde: Värderades 2007 till 750 miljoner.
Kundreferenser/uppdragsgivare: De
internationella badminton-, bordtennis-,
friidrotts-, gymnastik-, respektive simförbunden. De portugisiska och schweiziska fotbollsligorna (TV-produktion).
45 ATP-och WTA-turneringar i tennis.
Direktsända timmar ifrån IEC in
Sports per år: Mellanöstern 1000, Ryssland 1000, Hong Kong 1000, Frankrike 900,
Sverige 750, Grekland 700, Mexico 600,
Sydkorea 600, Kina 500, Brasilien 500.

Text: Gustaf Berencreutz
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Karins spalt, stcc city race, stockholm marathon

STCC
City
Race
Mötesplats för idrott
attraherar näringslivet
Karin Mattsson Weijber om SM-veckan

K

och publik som investerare, media och de
internationella förbunden. Kända årligen
återkommande evenemang som exempelvis Falsterbo Horse Show, DN-Galan,
tennisveckorna i Båstad, Gothia Cup och
Gotland Grand National är etablerade
evenemang där idrottstävlingarna är kärnverksamheten, men där evenemanget som
koncept tilltalar såväl en bredare publik
som ett brett spektra med investerare. Att
vinnarna är många vet vi vid det här laget.
SM-veckan ska vara mer än bara en
tävling, mer än bara svenska mästerskap. Den ska även vara en mötesplats för
svensk idrott. Under sommarens evenemang i Malmö ska publiken och Malmöborna få ännu bättre möjligheter att möta
idrotten. Fjolårets succé där squashfinalerna spelades på en glasbana på Lilla
Torg utökas i år med ett nytt aktivitetsområde på Gustaf Adolfs Torg. Idrotterna
kommer in i staden genom att tävlingarna
i rodd och vattenpolo avgörs i kanalen. I
år kommer dessutom Sveriges Television
satsa ännu mer på sina sändningar genom
webben, SVT Play och mobilt.
Sveriges bästa idrottare kommer till
Malmö i sommar, och de kommer bjuda
på tävlingar i toppklass i casting, cykel,
dragkamp, frisbeesport,
glima, golf, kanotpolo,
klättring, pistolskytte, rodd,
rugby, segling, simning,
squash, ridsport…

Karin Mattsson weijber
Ordförande för RF
karin.mattsson@rf.se

På västkusten rivstartar sommaren med
årets hetaste bilsporttävling.
Den 5 juni samlas bilentusiaster och näringslivspampar vid Frihamnspiren
i Göteborg för STCC City Race.
Swedish Touring Car Championship, STCC är ett svenskt
standardvagnsmästerskap
som startade 1996. 2008 beSTCC City race.
5 juni i göteborg.
stämde sig STCC för att, precis som Formula 1, ta bilsporten in i en storstad. Organisationen valde Göteborg som tävlingsort.
– Göteborg är av tradition en fordonsstad och det finns
fortfarande ett stort bilintresse här vilket inte minst syns i
samband med tävlingen, säger Affe Akbari, VD för arrangörsbolaget Sport & Evenemang.
Utöver ett stort intresse från allmänheten har bilsport
dessutom en benägenhet att locka kändisar och näringsliv till tävlingsarenan. STCC City Race är inget
undantag.
– När man jobbar med evenemanget förstår
man hur viktigt det är att vara på plats och synas. Tävlingen betyder fruktansvärt mycket för
Göteborg och dess näringsliv.
Även om banan är densamma varje år arbetar Sport & Evenemang ständigt med att utveckla arenan. I år har de sänkt publikkapaciteten till 10 000 platser för att ge åskådare och
företag mer utrymme och bättre komfort.
– Vi har skapat ett nytt businessområde där
gästerna kan mingla, äta och dricka tillsammans. I direkt anslutning till arenan ska dessutom Stena, som är vår racepartner, lägga en
passagerarfärja där det finns tillgång till restauranger och barer. Efter tävlingarna anordnar vi en stor fest uppe på avenyn, säger Affe
Akbari, VD på Sport & Evenemang som i vintras
arrangerade den berömda Rekordmatchen på
Nya Ullevi.

Mansdomsprov och folkfest
– miljonklirr för Stockholm
– Stockholm Marathon är Europas femte största
Stockholm
och bidrar på ett
maraton. 5 juni
utmärkt sätt till
i Stockholm.
att förmedla bilden av Stockholm internationellt, säger Mattias Rindberg, evenemangschef Stockholm Visitors Board.
– Företaget Resurs gjorde 2004 en
undersökning som visade att evenemanget drog in 43 miljoner kronor
i total konsumtion från tillresta besökare och den absolut största delen
kommer från utländska besökare.
Sedan 2004 har Stockholm Marathon växt i både antalet löpare och i
antal miljoner som konsumeras – boende, shopping och restaurang utgör
de stora delarna.
– Evenemanget stimulerar ekonomin och skapar en ökad efterfrågan på
varor och tjänster. Detta bidrar till
såväl arbetstillfällen som företagsetableringar i regionen.
Evenemanget är även till glädje för
de som bor i staden.
– Det gör även att vi får en mer att-

FOTO: Tommy berlin

Folkfesten Stockholm Marathon
betyder mycket för hotell och
besöksindustrin och inbringar
sköna miljoner till regionen.

raktiv stad att bo och arbeta i, säger
Mattias Rindberg.
Goda företagsrelationer

Trots skakiga tider i världsekonomin,
har arrangörerna inte märkt något
dalande intresse från näringslivet.

– Stockholm Marathon är ett väletablerat evenemang, vi har haft bra
samarbetspartners som har varit med
oss även under de ekonomiskt tuffa
tiderna säger Ulf Saletti, projektledare för Stockholm Marathon.
Ny stolt huvudsponsor är IG Mar-

STCC/Göteborg
city Race
Antal deltagare: Cirka 40
startande, hälften är danskar då
danska DTC kör samtidigt
Mediers: Viasat Motor sänder live, SVT gör ett magasin och TV4 lokalt är på plats. I övrigt motorjournalister, nöjespress, dags- och kvällstidningar.
Sponsorer: Racepartner är Stena-koncernen.
Funktionärer: Cirka 250
Prispengar: STCC delar ut prispengar, 100 000
kronor till bästa team.
Publikkapacitet: 10 000, färre platser än förra
året
Biljettpris: Sittplats 590 kronor och ståplats 380
kronor
Premiärår: 2008
Banans längd: 1 650 meter med 12 kurvor.
FOTO: Göteborg City Race

änner du igen konceptet en
stad, ett evenemang, fler idrotter, massor av mästare, ett
eventområde i centrum och
mötesplatser där de aktiva
träffas? Nej, jag pratar inte om de Olympiska spelen. Jag pratar om SM-veckan.
Efter succépremiärerna i Sundsvall och
Malmö 2009 ska Riksidrottsförbundets
och Sveriges Televisions gemsamma evenemang bli större, bättre och vässat när
det återigen är dags att kora svenska mästare i Malmö 13-18 juli.
Syftet med SM-veckan är enkelt. Att under en veckas tid, både vinter och sommar,
genomföra så många SM-tävlingar som
möjligt i så många idrotter som möjligt
som finns hos Riksidrottsförbundets 70
medlemsförbund. Resultaten från premiärveckorna i Sundsvall och Malmö förra
året visar att konceptet är på god väg att bli
något stort. Förra sommarens evenemang
hade 13 timmar direktsända SM-tävlingar
i TV med toppnoteringen 400 000 tittare.
Annonsvärde under vinterveckan uppskattas till 80 miljoner och Sundsvalls kommun kunde räkna hem 3000 kommersiella
hotellnätter. Och 100 ackrediterade journalister som rapporterade från tävlingarna.
Nu siktar vi ännu högre. Vårt mål är
att utveckla SM-veckan till att bli ett årligt återkommande evenemang av absolut
högsta klass. På det området har Sverige
ett högt anseende internationell. Svenska idrottsföreningar och förbund vet hur
man arrangerar stora idrottsevenemang
som uppskattas av såväl aktiva och ledare

kets, en global internetmäklare som
förutom aktier även erbjuder handel
med valutor och råvaror.
–Vi försökte hitta något typiskt
svenskt och fick bra kontakt med
Stockholm Marathon. Vi kände att
det inte blir mycket bättre än att synas under en sådan folkfest i vår vackra huvudstad, säger Richard Tejme,
vd IG Markets Sverige.
Rekordmånga löpare

Under 31 år har Stockholm Marathon grundmurat ett gott rykte bland
löparna.
Direkt efter loppets start 1979 –
med 2 000 deltagare – kom den första joggingboomen och efter några år
deltog 15-16 000 löpare. I slutet av
80-talet gick anmälningarna ner till
runt 10-11 000 anmälda under några år.
– Sedan dess har vi haft en uppåtgående trend alla år sedan andra halvan
av 90-talet. När vi nådde 17 000 året
2006 satte vi stopp för anmälningarna, säger Saletti.
2007 höjdes gränsen till 17 500,
året efter till 18 000.
–Till 2009 års lopp höjde vi till 18
500. Inför årets lopp har en banändring gjort att vi kunnat höja till 20
000, som vi nådde redan 17 november 2009.
Ulf Saletti om banändringen:
– Efter två kilometer svänger banan
nu direkt ner till Strandvägen i stället
för runt Kaknästornet där det är ganska smalt.


text: patrik lagerkvist

Arrangörsklubbar:
Stockholm Marathon
organisationen ägs
till 100 procent av
friidrottsklubbarna
Hässelby SK och Spårvägens FK – två av
Sveriges bästa.
Funktionärer: 2 800
Antal anmälda deltagare: 20 136 löpare
till loppet i år.
Omsättning: 17 miljoner kronor 2009.
Publik: ca 100.000150 000.
Sponsorer: IG
Markets (huvudsponsor), SJ (Presentatörssponsor) Barilla,
Team Sportia, Reebok,
Maxim (Sponsorer).
Media: Direktsänt i
TV4 3,5 timme mellan 13.45-17.15 samt
på internet genom
Universal Sports.
Sportsligt: De bästa
manliga löparna har
personliga rekord på
runt 2.10-2.14. Bästa
kvinna är Isabellah
Andersson bäst med
sina 2.26.

Upplev varje sekund av vårljuset, välkommen till Audi och prova ut din cabriolet.
Välj mellan designikonen Audi TT Roadster, den vackra Audi A5 Cabriolet eller
den miljögodkända Audi A3 1.6 TDI Cabriolet. För dig som vill uppleva den mest
extrema cabrioletkänslan rekommenderar vi nya Audi R8 Spyder.
Varmt välkommen.

A3 Cab pris fr 224.400 kr

Leasing 1.275 kr. Förmånsvärde 1.625 kr

Audi_Sport&Affa�rer_252x358_Ljusterapi_Fri.indd 1

TT Roadster pris fr 326.400 kr
Leasing 1.851 kr. Förmånsvärde 2.146 kr

A5 Cab pris fr 354.400 kr

Leasing 2.010 kr. Förmånsvärde 2.408 kr

R8 Spyder pris fr 1.560.100 kr
Leasing 8.847 kr. Förmånsvärde 13.663 kr

BRÄNSLEFÖRBR. BL. KÖRNING 4,3-14,9 L/100 KM. CO 2 UTSL. 114-356 G/KM. MILJÖKL. 2005. BILARNA PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTADE. AUDI LEASING 36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVGIFT, 50% RESTVÄRDE, RÖRLIG RÄNTA STIBOR 90 DAGAR, PRIS EXKL. MOMS. FÖRMÅNS-VÄRDE NETTO VID 50% MARGINALSKATT. VARJE ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR FRI I SIN PRISSÄTTNING. STENSTRÖM RED CELL

Roligare ljusterapi.

10-05-18 15.23.31
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Sportaccord

Den globala mötesplatsen
inom sport och affärer
1 500 av de viktigaste beslutsfattarna i idrottsvärlden var samlade
under den sista veckan i april i Dubai för SportAccord. Jacque
Rogge, Sepp Blatter trängdes med Sebastian Coe, Lamine Diack
och några av den arabiska halvöns rikaste shejkar. Där var också
gänget ifrån Internationalla Zeppilinförbundet och några grova
grabbar från de gamla sovjetrepublikerna med helt nya och olika
varianter av brottning.

SportAccord är årets viktigaste samlingsplats för idrottens beslutsfattare och runt dem trängs leverantörer
av produkter och tjänster till den internationella toppidrotten. Svenskan
Anna Hellman är VD för SportAccord och har varit med om en enastående tillväxt sedan starten:
– SportAccord Convention lanserades 2003 för att ge de internationella idrottsförbunden en möjlighet att
vara mer effektiva genom att organisera sina årsmöten på en och samma
gång och samtidigt erbjuda en kommersiell plattform där sportens värld
kunde delta och på ett mer organiserat sätt nå de internationella idrottsförbunens beslutsfattare.
– Idag är SportAccord en ”must
attend” för alla som på ett eller annat
sätt arbetar inom den Internationella
Sportens värld.
Mästerskap och tävlingar
söker arrangörsstäder

SportAccord har bland annat utvecklats till en mötesplats för städer
och regioner som vill attrahera internationella evenemang. Urvals- och
röstprocesserna för giganterna OS
och VM i fotboll följs numera i globala direktsändningar. Bakom dessa
megaevenemang finns det 1000-tals
andra mästerskap och tävlingar som
söker arrangörsstäder.
Många länder såsom Danmark,
Holland, Kanada och Schweiz kraftsamlar nationellt för att bygga upp
kunskap och nätverk. I andra fall
handlar det om städer som jobbar
strategiskt för att kunna vinna stora
evenemang. Melbourne och Singapore är två exempel på städer som
länge och målmedvetet jobbat mot de
internationella idrottsförbunden.

Sverige har inget samlat grepp

Sverige har inget samlat grepp i dessa frågor, men Stockholm, Göteborg
och Skåne hade representanter på
plats för att kartlägga framtida möjligheter. Utbudet av evenemang ifrån
de internationella idrottsförbunden
förefaller öka, men kampen om de
mest attraktiva evenemangen är hård.
Långsiktighet i kampen om de stora
evenemangen är viktig och det är inte
alltid lätt att förstå hur beslutsprocesserna i de olika sporterna ser ut. Både
kommersiella och politiska faktorer
har stor betydelse och det är viktigt
med personliga kontakter.
Under SportAccord var det Internationella Friidrottsförbundet (IAAF)
för första gången på plats för att aktivt
marknadsföra sina kommande evenemang. Arrangörsstäder fram till 2013
är bestämt sedan tidigare. I november
kommer beslut om VM 2015 och förmodligen även 2017. Nästa friidrottsVM arrangeras i koreanska Daegu
och 2013 är Moskva värd.
Krypskytte om IOK:s pengar

Korridorsnacket i Dubai handlade
mycket om hur den stora olympiska dollarpotten ska fördelas. Pengarna fördelas efter en modell där sporterna delas in i olika kategorier. Bara
friidrott tillhör kategori A och är den
sport som får avgjort mest pengar ifrån
IOK. Som vanligt bedrevs en del krypskytte från flera sporter för att flytta
fram sina positioner, men slutkommentarerna var att friidrotten lyckats
behålla sin unika position.
Bland de nationella olympiska
kommittéerna får USA klart mest
pengar, utifrån ett resonemang där
IOK har sina största intäktskällor
i USA i form av sponsorer och TV-

bolag (NBC). USOC (United States
Olympic committee) bedriver aktiv
lobbying för att ytterligare stärka sin
position, vilket naturligtvis inte applåderas av alla. De samlade intäkterna hos IOK uppgick till 5,5 miljarder
USD för perioden 2005-2008, vilket
är ett begärligt byte för många.
Flera länders nationella olympiska kommittéer som tidigare känt sig
missgynnade jobbar numera aktivt
för att öka sina andelar och tar hjälp
av för ändamålet specialiserade agenter. Den totala intäktspotten fördelas
mellan nationella olympiska kommittéer, internationella idrottsförbund,
IOK och de lokala arrangörerna.

Bilden:
IOKs president
Jacques Rogge
och Dubais emir
Mohammed bin
Rashid Al Maktoum under öppningsceremonin.

Stora ambitioner bland
arabiska sportstäder

Dubai har flera storslagna projekt i
sin pipeline. Bland annat fortsätter arbetet med att bygga ut Dubai Sport
City och målet är att det ska vara en
komplett olympisk anläggning. Dubai, som redan har flera stora regelbundna tävlingar, siktar på att komma
ifråga för ett sommar OS.
Grannen Qatar är istället fokuserat på ett fotbolls-VM och brottas nu med problemet hur det ska gå
att spela fotboll när termometern visar uppemot 50 grader celsius i juli.

Luftkonditionerade arenor eller helt
nedgrävda arenor är saker som diskuteras.
Lilla Qatar med knappt två miljoner invånare har redan stått värdar
för Asian Games och fortsätter att
tävla om en plats i rampljuset ihop
med Dubai, men också med Abu
Dhabi och Bahrein.
Samtliga av dessa länder håller sig
med enorma ambitioner på arrangörssidan, men också med mycket vidlyftiga sport TV-satsningar. Al Jazeera, baserat i Qatar, är efter förvärvet
av jordanska ART den störta aktören i området. Abu Dhabi,vars sportkanal, just köpt TV-rättigheterna till
Premier League satsar för att komma
ikapp.
Längs Gulfkusten är det andra excelark än de i resten av världen som
gäller. Beloppen som investeras i TVrättigheter står inte alls i proportion
till ländernas storlek eller till antalet
potentiella TV-hushåll.

sportaccord
Att besöka mässan
kostar 15 000SEK per
delegat. Att ställa ut
kostar 95 000SEK för
9 kvadratmeter. Att
ta SportAccord till
Sverige skulle kosta
20-30miljoner.



text: jonas persson

Fler internationella idrottsevenemang till Sverige
Konkurrensen och kostnaderna
för att vinna hem internationella
evenemang har ökat markant de
senaste åren. Vi vet idag att evenemang, rätt utformade, ger betydande samhällseffekter i form av
bl.a. ökade skatteintäkter, förbättrad infrastruktur. Stärkt image och
ökad medieuppmärksamhet.

För rättighetsägaren, i de flesta fall,
idrottsförbundet är evenemang ett
viktigt verktyg för att öka kännedom,

intresse och attraktionskraften för sin
egen idrott vilket leder till ökad uppmärksamhet, fler medlemmar och
ökade intäkter.
Samtidigt har kraven ökat från såväl internationella förbund som regioner och kommuner och kommersiella partners, vilket gjort att behovet
av en evenemangsstrategi växt fram.
Mot denna bakgrund gav Riksidrottsförbundet (RF) Jörgen Persson på Human Event i uppdrag att ta
fram en strategi för hur svensk idrott

ska bli bättre på att vinna fler evenemang.
Strategin överlämnades till Riksidrottsförbundet (RF) i mars 2010
och ska vara ett stöd för rättighetsägaren oavsett om det gäller att ”vinna
hem” ett evenemang eller att genomföra ett evenemang som man blivit
tilldelad. Inom ramen för evenemang
inryms även internationella idrottskonferenser-/kongresser, generalförsamlingar etc.
Strategin bygger till stor del på er-

farenhet och kompetens från olika
evenemang som genomförts i Sverige
och består av tre olika delar:
•Kompetensstöd
•Stödfunktioner
•Ekonomiskt stöd

Där framförallt kompetensstödet, i
form av en modulbaserad verktygslåda, kommer att bli en del av det nationella kompetenscentrum som håller på att formas.

Jörgen Persson.
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Svenskt Grand National
galoppälskarnas utflyktsmål

Den 6 juni vajar flaggorna lika mycket
för nationaldagen som för den svenska
motionsidrottens festdag, Svenska
Motionsdagen.

Galoppbanan på Strömsholm är något
mycket speciellt. Måste upplevas.
Varför inte i år, när Svenskt Grand
National firar 40-årsjubileum!

Evenemangen kräver engagemang från samarbetspartners som ges tillfälle till profilering i positiva
sammanhang. Varje arrangör kan fritt skapa sitt eget
arrangemang med olika idrottsaktiviteter, tävlingar,
tipspromenader, musik och kulturarrangemang, med
fest och rörelse i fokus.

FOTO: bildbyrån

Det är Korpen som tagit
initiativ och skapat en ny
tradition som i år genomSvenska Motions– förs för tredje gången.
Över hela landet arrangdagen. 6 juni i hela
landet.
eras aktiviteter med syfte
att inspirera människor att
röra på sig och som ska leda till att fler blir fysiskt aktiva. HM Konungen är beskyddare.
Aktiviteterna med rörelse och fest arrangeras av
Korpens föreningar i samarbete med kommunerna och
företag. Förra året arrangerades ca 150 evenemang och
förhoppningen är att det ska
bli ännu fler i år. Information
om vad som händer finns
bland annat på sajten
www.korpen.se.
– Den 6 juni blir en dag
fylld av idrott, motion, glädje och gemenskap över hela
landet. Korpens föreningar
är förebilder som bidrar till
ökad kunskap och beteendeförändringar och visar här
upp verksamheter för att
få fler aktiva medlemmar.
En möjlighet till marknadsföring och bättre folkhälsa,
säger Timo Fällman, initiativtagare till Svenska Motionsdagen.

Sponsorer: 1,6 miljonersklubben,
Adidas, Riksförbundet Hem och
Skola, Lions, Riksidrottsförbundet,
Svenskt Sportforum, 3, Hitta stilen.
nu, Johnson-Johnson, Ramirent,
Kolmården, Beta, Hushållningssällskapet

Loppet är ett riktigt kraftprov, 4,2 kilometer med
15 klassiska hinder i form
av häckar, stockar och
svenskt grand
gravar.
national. 13 juni i
I år har arrangören beStrömsholm.
ställt sol. Förra året blev
tyvärr en blöt uppgörelse och picnic-korgarna lyste
mest med sin frånvaro. Vann gjorde tyska Glückstag
med franske amatörryttaren Florent Guy i sadeln. Hemmahoppet Lights Out slutade femma.
Årets tävling blir en spännande uppgörelse med segrarna från de tre senaste åren. Anmälda är Glückstag
precis som fjolårssegraren Lights Out och Neptune Joly
som vann 2007.
Gunnar Werner, ny VD för svensk galopp rekommenderar absolut ett besök på Strömsholm.
– Att se galopp på underbara Strömsholm granne
med Mälaren på natursköna Österängen, det är en upplevelse utöver det vanliga. Ta med filt och picnic-korg
och slå dig ner i gräset. Ingenstans kommer man så
nära hästarna som här!
Den 1 augusti sätter sig Gunnar Werner formellt i VDstolen. Han har en bra bild av vad jobbet innebär, sedan
i höstas har han arbetat med galoppens marknads- och
kommunikationsfrågor.
– Svensk galopp står inför stora förändringar, läs
förbättringar. Täby Galopp ska säljas, huvudstaden får
en ny bana. Galoppsportens utveckling är Gunnar Werners stora utmaning. Då ingår också Täby som finns
kvar de närmaste tre till fem åren.

FOTO: bildbyrån

Nationaldagen
för motionärer

– Jag tar mig an en himlastormande utmaning. Att
utveckla sporten både utifrån ett medialt och publikt
perspektiv, och dra fram galoppen i ljuset, ut från skuggan av storebror travet. Det kommer att bli oerhört
spännande.

Omsättning: 3 miljoner varav spel 1,8 miljoner
Prispengar totalt: ca 7 miljoner
Viktiga sponsorer: ATG
TV: TV4
Antal hästar: ca 70 hästar i olika löpningar
under dagen, ca 10 hästar i Grand National
Publik: beror på vädret
Läs mer: www.grandnational.se

Maria Guggenberger om de nya branschsiffrorna

STORA REKLAMKAKAN 2009
Procentuell andel
av 57,7 miljarder.
Föregående år inom
parantes

Å

Produktionskostnader: 19% (18,9)
Dagspress: 12,1%
(13,5)
Sponsring: 8,9%
(7,9) 5,1 miljarder
Internet inkl.
Mobil: 8,7% (7,6)
TV inkl. Text-TV:
7,6% (7,7)
Presentreklam:
7,0% (7,2)
Direktreklam: 6,8%
(6,6)
Butiksprom inkl.
Butiksmedia: 6,3%
(5,4)
Mässor: 5,6% (5,9)
Event: 4,3% (4,8)
2,5 miljarder
Gratisdistr. tidningar: 3,9% (4,0)
Tidskrifter: 3,2%
(3,9)
Kataloger: 2,7% (2,9)
Utomhus: 1,7% (1,6)
Radio: 1,1% (1,1)
Bilagor: 0,8% (0,8)
Bio: 0,2% (0,2)

Starkt besked från sponsringsbranschen
ret 2009 blir ett år som inte bleknar ur marknadskommunikatörernas minne i första taget. Otaliga
spaltmetrar kröniketext har försökt
utvärdera, krisventilera och hoppfullt sia om framtiden. Liksom de allra flesta längtar sponsrings- och evenemangsindustrin efter att
få knyta ihop säcken kring detta onådens år och
blicka uppåt, framåt. Ett självklart steg på vägen
mot avslut är att bläddra igenom det facit som faktiskt sätts i vår hand i april varje år – IRMs rapport
över stora reklamkakan.
Rapporten visar att sponsring, som ökat stadigt
de senaste åren, håller ställningarna och omsätter lika mycket 2009 som året innan (5,1 miljarder). Rapporten bekräftar också, föga förvånande,
att reklaminvesteringarna som helhet minskat med
drygt 11 procent. I ljuset av detta blir 5,1 miljarder
ett riktigt styrkebesked från sponsringsbranschen,
som alltså tagit en rejäl tugga av kakan och ökat
med en hel procentenhet (från 7,9 till 8,9 procent). Som om detta inte vore nog kan vi konstatera att sponsringen därmed omsätter mer än både
tv- och internetreklam (som 2009 utgjorde 8,7
respektive 7,6 procent av kakan).

S

ug på det ett tag. Sponsringen har tagit
plats som näst största mediekanal i kakan, överträffad endast av dagspressen.
Denna insikt torde vara mer än tillräcklig för att byta ut lågkonjunkturs-rynkade pannor mot ett glatt och stolt leende hos alla
som vågat och tagit modiga kliv framåt med sina
sponsringssatsningar.
Både IRM och analysföretaget Sponsor Insight har under våren presenterat färska mätningar av hur sponsringspengarna fördelas. Resultaten skiljer sig åt något, troligtvis främst på grund
av att IRMs siffror baserar sig på avtalskostnader

Så fördelas sponsorpengarna – två undersökningar
IRM

Social: 13,4 %

Undersökning
från 2010

Sponsor Insight

Entertainment: 10%

Undersökning från 2009
Kultur: 11,8 %
Social: 24 %

Idrott: 74,9 %

Idrott: 57 %

Kultur: 9 %

Peter Viklund, Sponsor Insight, kommenterar:
Den viktiga slutsatsen är att idrotten står
starkt och att fördelningen mellan 2005
och 2010 inte uppvisar några signifikanta
(statistiskt säkerställda) förändringar.
Men det mönster vi kan skönja stämmer också väl med sponsorernas egen
uppfattning och hur fördelningen kommer att utvecklas. Vi trodde att den ”so-

ciala” tillväxten som vi såg 2005 skulle
mattas av, det kan vi bekräfta nu. Och
att idrotten står starkt även om många
vill göra förändringar kan vi också konstatera. Om det sen beror på att kulturen/social-området inte lyckas skapa
attraktiva samarbetsmöjligheter kan vi
fundera på.

som rättigheterna rapporterat in medan Sponsor Insights undersökning riktats mot sponsorköpare med fler än 100 anställda. Klart är dock att
idrotten är avsevärt störst, oavsett vem och hur
man frågar. Sponsor Insight konstaterar även att
idrottssponsringen stått stark och att fördelningen
är i stort sett oförändrad sedan undersökningen
senast genomfördes 2005.

V

änder man blicken mot reklamkakans
eventdel är siffrorna något dystrare
– byråerna har rapporterat in en omsättning på totalt 2,5 miljarder kronor
eller 4,3 procent av kakan 2009 (att

Enligt IRM går 75% av sponsringen
till idrott. Så kan det säkert vara om man
tittar på alla företag (även små företag
inkluderat). Jag vet dock inte hur väl IRM
täcker in samtliga företag. Att socialsponsringen minskar kraftigt gäller dock
inte bland stora företag. Det kan vi konstatera med denna studie.”

jämföras med 3 miljarder eller 4,7 procent året
innan), när det gäller externa event i marknadsföringssyfte. (Här finns dock inga siffror på idrottsevenemangens andel av totalen. Red. anm). Redan
under Q1 2010 pekar eventgrafen uppåt igen – ett
säkert tecken på att event hör till de frosttåligare
och mer seglivade växterna i kommunikationsfloran. Våren har varit kylslagen,
men vi kan åtminstone trösta oss
med att klimatet, både i branschen och utanför fönstret,
äntligen verkar vara på väg mot
varmare tider.
Maria Guggenberger
VD Sponsrings & Eventföreningen

”

Sponsringen
har tagit plats
som näst stör
sta mediekanal
i kakan, över
träffad endast
av dagspressen.
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10 vätternrundan, eurocard gotland runt, swedish beach tour

Världens största cykelmotionslopp utsågs i våras till Årets Motalaföretag.
–Att få ett sådant erkännande även
på hemmaplan känns fantastiskt, säger
Eva-Lena Frick, vd för Vätternrundan.

Antal anmälda deltagare: hittills 31 300 (29/4) till samtliga
lopp. Vätternrundan 21 300.
Publikantal, ca: 70 000 varav
hälften i Motala.
Förra årets omsättning: ca 32 miljoner.
Resultat: +1,8 miljoner efter utdelning till ägarföreningarna inom Motala AIF IA. 42 miljoner spenderades av besökarna i Motala under arrangemangsdagarna – vilket tillföll det lokala näringslivet.
Startavgift på 23 miljoner betalade lokala lev, löner
och andra ersättningar.
Huvudsponsorer: Bianchi och Crescent. Tjejvättern: Team Sportia. Halvvättern: MixMegapol.
Minivättern: Motala & Vadstena Tidning.
Mediebevakning: Webbtv, radio och tidningar, både
svenska och utländska, främst branschtidningar.
Hemsida: www.vatternrundan.se.

Eurocard Gotland Runt
– seglarklassikern för alla
Mandomsprovet Eurocard Gotland Runt
är populärt hos såväl amatörseglare
som proffs – som till antalet deltagare
är en av världens största.

ter anmälda. Vi utvecklas ständigt men glömmer aldrig
grundaren, Sten-Otto Liljedahls motto, ”hård motion under bästa möjliga och trivsamma förhållanden”, avslutar Eva-Lena Frick.
foto/källa: Micke fransson/vätternrundan

En starkt bidragande orsak till utmärkelsen är att
Vätternrundan hela tiden
går framåt.
Vätterrundan.
– Vår konceptutveckling
11, 12, 13, 17, 18, 19 juni
har utvecklats med Tjeji motala.
vätterns tillkomst 1991 och
Halvvätterns 2007. Vi har även försökt jobba med att erbjuda ett attraktivt program runt om, i samarbete med
andra aktörer här i Motala, säger Frick.
Evenemanget bidrar i hög utsträckning till att sätta
Motala på kartan, både nationellt och internationellt.
–  Vätternrundan är ett mycket starkt och positivt
varumärke. Alla inblandade kan känna en stor stolthet
att vi i Motala arrangerar världens största cykelmotionslopp.
Under arrangemanget finns inte bara alla former av
cykel att njuta av.
–  Till sommaren kommer vi att arrangera
ett seminarium i samarbete med kommunen
i ämnet ”Nya vägar – Nya möjligheter”. I den
efterföljande paneldiskussionen diskuteras
”cykelns plats i den framtida trafikmiljön”,
säger Frick.
–  Ett gott samarbete med Centrumförening,
musikskola, kommun och andra intressenter
gör att vi varje år har ett spännande program
att bjuda besökarna på.
De senaste åren har Vätternrundans organisation jobbat med en riktad satsning på tyska
deltagare och har inlett ett samarbete med
Vattenfall Cyclassics i Hamburg.
–  Satsningen har gett gott resultat och vi
har till årets runda cirka 1 900 tyska cyklis-

Arrangör: Kungliga
Svenska Segel Sällskapet.
Media: Brukar få
mycket press och
nästan alltid en hel del TV-tid, förra
året i Sportnytt och Morgonsoffan.
Sportslig klass: De bästa som deltar
tillhör den yttersta världseliten.
Antal besökare: Finaldagen 10 000
besökare, cirka 3 000 i snitt övriga
dagar.
Omsättning: Cirka 7 miljoner kronor
2009.
Sponsorer: Eurocard (namnsponsor),
Helly Hansen och Samsung (huvudsponsorer).

– Intresset har ökat något
igen efter en topp för 20 år
sedan då vi räknade nära
500 båtar till start, säger
Eurocard gotland
Fredrik Feldreich, kommerrunt. 7–10 juli runt
gotland.
siell direktör KSSS.
– Båtarna var mindre då
och nu när vi har nära 300 startande är det minst lika
många seglare som deltar, fortsätter han och berättar
att man brukar räkna in 2 500 seglare.
Några mindre banjusteringar i årets upplaga gör att
de klassiska båtarna rundar bojen utanför Visby, vilket
ger gotlänningarna chansen att se de vackra gamla
mahognybåtarna.

Andra nyheter är att KSSS utökar och förstärker
programmet med fler och mer attraktiva program
punkter.
– Vi anordnar till exempel ett näringslivsseminarium
och ett miljöseminarium. Dessutom blir det fler aktiviteter iland och en motor yacht-dag (MY Day).
Förra året var det svårare än vanligt att komma till
avslut med sponsorer och partners.
– I år är det lite bättre och vi ser en klar ljusning, intresset från sponsorer har alltid varit stort för evenemanget. Eurocard är med som titelsponsor för sjätte
året i rad och det borgar för att de är nöjda, säger Fredrik Feldreich.
KSSS sponsorpolicy bygger på att ha sina partners
knutna till sig på helårsbasis och att de sedan kan de
välja till att vara aktiva på det ena eller det andra evenemanget.
– Vi arrangerar ju många fler evenemang än
Eurocard Gotland Runt, i år bland annat JuniorSM i
Saltsjöbaden.

Uppsala 11-13/6
Linköping 18-20/6
Göteborg 2-4/7
Karlskrona 9-11/7
Sundsvall 15-17/7
Falkenberg 23-25/7
Malmö 27/7-1/8
Umeå 5-7/8
Halmstad 12-14/8
Prispengar sammanlagt:
740 000 kr

Smashhit för Swedish Beach Tour
Redan en av de bästa beachvolleytourerna i Europa
Lagom till invigningen av svensk
beachvolleys nykomponerade tour
anlände finanskrisen.
–Men trots att flera företag drog
in på sponsring då ser framtiden
ljus ut, säger Mattias Walfridsson,
VD för Svenska Volleyevent.

Som en följd av krisen drog företagen in på sponsring.
– Det var tufft eftersom sponsorbranschen redan är lite konservativ. I
stället för att gå in och dominera ett
helt evenemang väljer många fotboll
eller ishockey.

den staden som har publikrekordet på
26 000 åskådare över tre dagar.
– Blir det kanonväder i Malmö när
vi besöker västra hamnen i sex dagar
lär rekordet ryka. Tillsammans med
våra sponsorer bjuder vi på inträdet
på alla orter.

Eftersom den
befintliga touren inte visade
swedISH BEACH
önskvärd utTOUR. 11 juni–14
veckling beaugusti på olika
platser.
stämde
det
Svenska Volleybollförbundet 2005 att utveckla
ett nytt koncept, under dotterbolaget Svenska Volleyevent, som leds av
Mattias Walfridsson.
– Vi jobbade väldigt ambitiöst, men
när vi skulle starta touren 2008 kom
lågkonjunkturen.

Arenan mitt i centrum

Lokala medarrangörer

Trots sina begränsade resurser har
den svenska touren, som anses vara
en av de bästa i Europa, inte bara
överlevt utan även erhållit ett gott
rykte bland spelarna.
– Förra året deltog 25 utländska spelare. Vi ligger steget före våra
grannländer, vilket till stor del beror
på vårt beslut att förlägga touren i city
och inte på stränderna. Inne i staden
kommer beachvolleyn mer i fokus.
I år är det bara i Falkenberg som tävlingen ligger på stranden. Det är också

Genom att göra touren öppen för alla
får arrangörerna oftast tillgång till de
bästa platserna i centrum. I Malmö är
kommunen dessutom medarrangör.
– Vi har alltid en lokal medarrangör.
Det kan vara ett företag eller en kommun, men i regel är en lokal klubb
inblandad.
För en viss del av vinsten ska den
lokala arrangören fixa bland annat
funktionärer, läktare, prispengar,
sand och domare. Svenska Volleyevent bidrar bland annat med perso-

nal, utrustning och kläder.
– Medarrangörerna säljer även in
lokala partners men de får inte tillhöra samma bransch som de centrala sponsorerna, förklarar Mattias Walfridsson.
Paf huvudsponsor

En av huvudsponsorerna är spelbolaget Paf, som ser beachvolleyn som en
möjlighet att komma ut i Sverige och
möta sina kunder.
– I år bjuder vi besökarna på ett
skönt beachparty där inte bara beachvolleyn spelar en central roll, utan
där även musik, spel och beach-häng
är viktigt. I det personliga mötet på
plats vill vi att besökarna ska få en
skön känsla av vad Paf är och står för,
säger Linda Lindqvist, projektledare
på Paf.


text: Pierre Eklund

foto: Jörgen Karlsson

Turnéplan

Ägare: Svenska Volleyevent i Umeå som i
sin tur ägs av Svenska
Volleybollförbundet.
Svenska Volleyevent
ansvarar för alla förbundets event- och
marknadsfrågor.
Antal deltagare: 8
damlag och 8 herrlag
förutom på SM i Malmö
då det är 32+32 lag.
Touren testar två nya
spelsystem i år på två
platser med 12+12 och
16+16 lag.
Medier: TV4 Sport,
dagstidningar, radio
och regional-TV.
Omsättning 2009:
Svenska Volleyevent
omsatte 4, 4 miljoner
kronor, med vinst på
18 000 kronor. Hela
touren med alla lokala
arrangörer omsatte ca
8 miljoner kronor.
Sponsorer: Paf, Ripzone, Vitamin Well,
Mediatec, Mikasa och
Tre.
Funktionärer: Ca 700
Biljettpris: Gratis
Premiärår: I nuvarande form 2008. Tidigare
Skandiatouren 19911998 och Sverigetouren 1999-2005.
Vinnare 2009: Björn
Berg/Simon Dahl och
Rivia Oliveira/Nora
Tawhid Söderholm
(Tourfinalen)
Publik 2009:
106 000

foto: Daniel Olsén

Vätternrundan årets
företag i Motala		
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the princess, stena match cup, idrottskommunen
STADIONKLUBBARNA PROUDLY PRESENTS

AT S T O C K H O L M O LY M P I C S TA D I U M

11

Turneringsvärden Stenson
värnar om framtiden
The Princess är Sveriges enda Challenge Tour-tävling. Tävlingens värd
Henrik Stenson kommer även i år att
på plats möta en utmaning som kan få
golfintresserade i Skåne och Danmark
att ta sig till vackra Båstads GK på
Bjärehalvön.
Förra årets evenemang
visade att tävlingen är
här för att stanna.
Publiken kom trots att
The princess.
solen inte sken och de
28 juni–4 juli på
positiva omdömena
bjärehalvön.
från såväl åskådare
som klubbmedlemmar var många:
–Vi bygger vidare på konceptet att sätta sporten i
centrum, säger Beth Engblom på Sportyard. Vi vill skapa
inspiration för lovande golfspelare och vi vill att The
Princess skall vara en plattform för duktiga svenskar och
andra lovande golfungdomar i hela Europa.
Sponsorerna till tävlingen var förra året Henrik Stensons egna sponsorer, men har i år kompletterats med lokala företag. Precis som förra året har man inga biljetter
eller avspärrningar på banan, vilket gör att åskådare och
gäster kommer mycket nära spelet.
Tävlingen kommer dessutom att i samarbete med
Svenska Golfförbundet genomföra en satsning mot lokala skolungdomar mellan 9 och 12 år.
Vi vill ge ungdomarna en chans att upptäcka golf,
fortsätter Beth. Skolbarnen får träffa några av spelarna,
får pröva på att spela och vi kommer att ha pristävlingar och dela ut presenter. Detta sker i samarbete med
Svenska Golfförbundet och dess ambition att locka fler
ungdomar till golfen.
I samverkan med den nya sponsorn Swedbank kommer dessutom tävlingen att samarbeta med organisationen Friends.
Årets publikdragare kommer att ske den 28 juni, då
Henrik Stenson i år får en dubbel utmaning. Dels skall

THE GREATEST SPORTSHOW OF 2010
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T I C K E T S : D N G A L A N . C O M o r T I C N E T. S E
PRODUCED IN ASSOCIATION WITH

Västkustens pärla
får ny titelsponsor

Omsättning: Ca: 5-6 MSEK
Prispengar: 200 000 Euro
Sponsorer: Rolex, Hugo Boss,
Leisure Corp. samt BMW. I tillägg
Swedbank och PEAB
Ägare: Sportyard
Media: 60 minuters highlights i
TV med internationell distribution
via Challengetourens produktionsbolag. Lokal tryckt press.
Ingår i: Challenge Tour.
Guldpokalen: The Princess
ersätter den anrika tävlingen Guldpokalen och har
också tagit över den klassiska trofén från 70-talet
som vandringspris.

Idrottskommunen Kungälv

foto: Match cup sweden

Stena blir ny titelsponsor för Match Cup
Sweden, därmed byter evenemanget
namn till Stena Match Cup Sweden.
En sportslig nyhet för
Match Cup Sweden är att
det blir ett officiellt OSstena Match cup.
kval i den nya OS-grenen
5–11 juli i marstrand.
matchracing för damer.
Evenemanget är även en VM-deltävling för herrar.
– Intresset från seglarna ökar och vi ser ut att få
det starkaste startfältet någonsin i år. De allra bästa
matchracingseglarna i världen kommer till Marstrand,
många har även deltagit och vunnit i Americas Cup, säger Jan Torstenson, vd på Brandspot, som arrangerar
evenemanget tillsammans med GKSS.
Marstrand anses erbjuda den bästa seglingsarenan i
världen. Platsen är unik på det sättet att man seglar så
nära publiken. Dessutom mycket vacker. En västkustpärla.
– Publikt är Stena Match Cup Sweden ett av de största
seglingsevenemangen i världen och Sverige med över
100 000 åskådare varje år, säger Torstenson.
Även intresset från näringslivet är stort.
–  Vi har märkt ett ständigt ökat intresse från sponsorer. Förutom ny titelsponsor har vi i år två nya båtsponsorer.
Utöver det stora publika intresset så fungerar Stena
Match Cup Sweden som en bra plattform för relationsskapande aktiviteter för företag och organisationer.
Drygt 10 000 gäster bjuds in till Marstrand av sponsorerna, för olika aktiviteter under evenemanget.
– Det är ett mycket välorganiserat evenemang
med hög klass på deltagande seglare. Stenakoncernen
väljer att gå in som titelsponsor för att stärka banden
till våra kunder och mellan medarbetare och partners,
säger Lena Alvling, Event & Marknadschef på Stena
Bulk. På Stena vill vi agera med ”good corporate
citizenship”.

Henrik tillsammans med Sveriges bäste amatör möta
den danske Europatourstjärnan Sören Kjeldsen i lag med
Danmarks bäste amatör. I tillägg utmanas dessutom de
två proffsen av de två amatörerna. En tuff dag för den
svenske stjärnan helt enkelt.

Antal anmälda deltagare: 16
herrteam (5 personer på varje båt),
10 damteam (3 personer per båt).
Publik: Drygt 100 000 under veckan
Förra årets omsättning och
vinst: Evenemanget omsätter ca
20 miljoner kronor
Sponsorer: Stena, titelsponsor
Castellum, PelleP, Onico och Santa Maria, Sigma
och Audi är nya huvudsponsorer.
Mediebevakning: Värdet av media 2009: 94,6
miljoner SEK. Normalt bevakar alla de stora
kanalerna. Dessutom är GP, VA, Elle, Café, TV6 och
Bandit radio mediepartners. Internationell TVdistribution genom Viasat, Sky, Eurosport.
Även web TV.
Funktionärer/personal: Cirka 175 personer, varav
115 är volontärer.
Hemsida: www.matchcupsweden.com.
Evenemangsområdet: Barnaktivitetsområdet
har utvecklats, bland annat genom att utöka
prova-på seglingsmöjligheter för nybörjare och
funktionshindrade.

Segling i världsklass
– ett avgörande tillskott
Marstrand i Kungälvs kommun är
Sveriges seglingsmetropol och arrangerar årligen mästerskapsseglingen i
varierande båtklasser – kommunen har
även haft en damgolftävling på Europatouren.

– Förutsättningarna för segling och golf är
mycket goda i kommunen och intresset är
stort från medborgarna i regionen, säger
Noel Cornér, informationschef Kungälvs
kommun.
– Betydelsen för näringslivet är ganska
stort med tanke på det stora besökarantal
eventen drar in.
Hur jobbar ni under eventen?

– Vi marknadsför oss under de stora evenemangen. Ett av våra argument i marknadsföringen är våra unikt goda förutsättningar för segling och golf.
För att få ut maximalt av ett stort event
krävs ett gott samarbete mellan näringslivet, idrotten och kommunen.
– Det bästa exemplet är naturligtvis Stena Match Cup Sweden där turismen ger ett
avgörande tillskott till omsättningen, inte
bara till besöksnäringen i Marstrand utan
till servicen året runt – som inte skulle finnas utan sommarintäkterna, säger Cornér.
– Det är väl tveklöst så också att de investeringar som görs i boende och gästhamn kräver både attraktioner och event.

Kungälv har även
bra ungdomsverksamhet i fotboll och
ishockey och flera
NHL-spelare och fotbollsproffshar fostrats
i någon av kommunens föreingar. Det är
dock en seglingstävling som Noel Cornér Noel Cornér
helst av allt skulle vilja arrangera.
– Får man verkligen drömma skulle ett
Americas Cup i Marstrand vara något alldeles underbart. Inom seglingen har det
fostrats åtskilliga världsmästare och OSmedaljörer i kommunen.


text: patrik lagerkvist

Kungälv
Befolkning: Totalt 40 727 i kommunen varav 15 381
i Kungälvs stad och 1500 i Marstrands stad.
Landskap: Bohuslän, cirka 20 km norr om Göteborg.
Antal företag: Drygt 2 000 aktiva.
Kända idrottspersoner: Per-Johan Axelsson och
bröderna Niklas och Mikael Andersson, alla ishockey. Pontus Wernbloom, fotboll. Maria Brandin, rodd.
Idrottsföreningar: Kongahälla AIK, friidrott. GF
Kungälvs Gymnasterna. Ytterby Kungälvs Konståkare YKK, konståkning. Kungälvs HK, handboll. IFK
Kungälv, bandy. IK Kongahälla, fotboll. Kungälvs IK
och KB Knights, ishockey. Kungälvs Jeepklubb, motorsport. Kungälvs Roddklubb. Sportlife Kungälv IBK,
innebandy och MSS Marstrands segelsällskap.
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sponsorprofilen, Falsterbo horse show

“Vi sponsrar för nästa generation”

”

Josefin Sollander om SEB:s sponsrings och eventarbete
bidra till att skapa en helt ny bredd
i svensk tennis än vad som varit möjligt tidigare. SEB Next Generation
är också en symbol för bankens presumtiva kundgrupper, som vi tror att
vi till stor del bla hittar inom tennisens nätverk.

– Sport som sponsringsplattform är
jätteviktig och tennis har vi valt utifrån våra befintliga och presumtiva
kundgrupper. Vi vet att vår målgrupp
är intresserade av tennis och gärna
besöker evenemangen och/eller gärna spelar själva.

– Jag tycker det är bra för tyngd och
seriositet att inte enbart sponsra enskilda evenemang, utan samtidigt
sponsra det aktuella specialidrottsförbundet.

Hur stor del av marknadsföringsbudgeten består av sponsring?

– 2–3% inklusive aktivering. De
procenten delas lika mellan idrott,
kultur och CR.
Hur ser er organisation ut för
sponsring?

– Marknadsavdelningen består
av totalt 70 personer. Sponsringsavdelningen är en del i marknadsavdelningen och består av nio personer som arbetar dels med våra
sponsringsprojekt och kundevent.
Som sponsrings och eventchef rapporterar jag till marknadschefen.
Hur ser er sponsorstrategi ut?

–Vi sponsrar för nästa generation.
SEB Next Generation är ett exempel
på hur vi jobbar med idrottssponsring. Vi vill vara nytänkande och med
det konceptet möter vi barn, ungdomar och deras föräldrar. SEB Next
Generation är en av de största ungdomssatsningarna i Sverige med inriktningen flickor och pojkar med
åldern 10-15 år. Över hela landet
innebär satsningen att genom träningsläger inventera, uppmärksamma och stötta unga tennistalanger
med träning utöver den klubbträning
som juniorerna redan har. SEB vill

Hur ser du på förhållandet mellan
att sponsra enskilda evenemang
och att sponsra förbund och föreningar?

Sponsrar ni enskilda idrottsmän?

FOTO: camilla svensk

Under senare år har SEB:s sponsrings strategi tagit nya vägar.
Med SEB Next Generation skapas
möten mellan människor, mellan
banken och nya kundgrupper och
ger svensk tennis möjligheter till
en efterlängtad återväxt av unga
tennistalanger. Sport & Affärer har
talat med kvinnan bakom verket.
Hur viktig är idrotten som marknadsföringskanal för SEB?

Sponsring
är när båda
parter
växer till
sammans.
Josefin
Sollander

– Ja, den unga lovande tennisspelaren Anna Brazhnikova, sedan
ett år tillbaka. Samarbetet är i mindre skala, men Anna är också en
viktig ambassadör för SEB Next
Generationkonceptet och kan delvis kopplas samman med det men
också andra kundaktiviteter och
sammanhang.

samtidigt ett frö bland potentiella.
För att ge en bild av våra satsningar i
Båstad lägger vi totalt några miljoner
på på huvudsponsorskapet och lika
mycket på aktiveringen.

Har lågkonjunkturen påverkat er
syn på sponsring och event?

Hur mäter ni effekten av era sponsorinsaser?

– Nej. Vi tror på sponsring och
event som kanal och tycker att den
är en mycket viktig del av vår totala
marknadsföringsmix. Samtidigt som
vi ser en digital revolution inom de
flesta områden, tror vi att behovet av
det mänskliga mötet ökar i motsvarande grad. Vår sponsring ska leda till
mänskliga möten med våra kunder
och generera affärer i det långa loppet.

–Vi mäter alla insatser både kvantitativt och kvalitativt. Bland annat anlitar vi SBN(Sport Business
Nordic).
Hur ser ni på utvecklingen av gröna
evenemang ?

– ”Gröna” alternativ blir en allt viktigare fråga för oss. Att vara en del
av och på vårt sätt bidra till ett för

Hur aktiverar ni er sponsring ?

–Tar vi Båstadtennisen som exempel bjuder vi in tusentals människor
till tennisveckan för kundmöten, seminarier med tennisen som dragplåster. Vi har enklare rådgivning på plats
och man kan teckna sig för vissa av
våra basprodukter som bankkort etc.
Framförallt fördjupar vår aktivering befintliga kundrelationer och sår

Ålder: 154 år
Familj: Wallenbergarnas
Investor
Marknadsandel i Sverige:
12-15%
Verksamhet internationellt:
Estland, Lettland, Litauen,
Tyskland och Norden. Finns

Josefin
Sollander, SEB
Titel: Sponsrings och
eventchef på SEB.
Ålder: 40.
Utbildning: Fil Kand
vid Stockholms Universitet med ekonomisk inriktning samt
IHR.
Familj: Man och två
barn.
Bor: Norra Ängby,
Bromma.
Karriär: Reklambyråjobb. Gått från
marknadsassistent
till marknadschef och
nu sponsringschef. 16
år av roliga uppdrag
på SEB.
Idrottslig bakgrund:
Gympar, rider och åker
skidor.

framtiden hållbart samhälle, är något
som kommer vara högt på vår agenda under det närmaste året vad gäller
sponsrings och event utveckling. Vi
välkomnar det man gör i branschen,
men hoppas också på gemensamma
riktlinjer kanske från tex. Sponsrings
och eventföreningen.
Din syn på framtiden ?

– Jag är övertygad om att vi är på
rätt väg. Talar vi idrottssponsring jobbar idrott och näringsliv idag allt mer
integrerat för bästa resultat. Sponsring är när båda parter växer tillsammans. It takes two to Tango.
Text: Gustaf Berencreutz

också representerade i t.ex
London, Delhi och Beijing.
Antal anställda: 11 000
i Sverige. Ca 21 000 totalt
i världen.
Resultat: Nettoresultat: 1 178
Mkr (10 050)
SEB sponsrar i Sverige:
Tennis (Svenska Tennisförbundet, Kalle Anka Cup, SEB Next

Generation, Collector och Ski
Star Swedish Open, Classics of
Champions i Lysekil). Lokalt tex
Falsterbo Horse Show. Dess
utom vissa lokala sponsringsaktiviteter runt om i landet.
I världen: SEB Next Generation i Danmark, SEB Arena
Vilnius, lokala tennisturneringar
i Baltikum och Norden.

Falsterbo förbi Båstad i prispengar
Ny storsponsor från Dubai höjer feststämningen
Falsterbo Horse show är sommarens största happening. I år firar
tävlingarna 90-årsjubileum.

I och med
årets klipp, ny
storsponsor till
dressyren, kan
Falsterbo Horse
Show. 3–11 juli
Falsterbo skryi falsterbo.
ta med att äntligen ha gått om Båstad-tennisen när
det gäller prispengar! Show director Jana Wannius är mycket nöjd och
konstaterar att 90-åringen är i bättre
form än någonsin!
Liksom ifjol är Falsterbo en deltävling i superligan, dvs prestigefyllda
Meydan FEI Nation Cup. Världens
åtta främsta nationslag finns på plats
och slåss om en prischeck från Dubaibaserade Meydan City på 2 miljoner
kronor.

I år är det också dressyrens tur att
höja sin status. I sista stund har Falsterbo rott hem en deltävling i dressyrens nya internationella serie WDM,

World Dressage Masters. Det handlar
om 100 000 euro, dvs. nära 1 miljon
svenska kronor, en närmast ofattbar
summa i dressyrvärlden. Axel John-

Omsättning:
28 miljoner
Prispengar totalt:
ca 7 miljoner
Viktiga sponsorer:
Meydan City, Longines,
Folksam, Axel Johnson
Gruppen, Mercedes
(45 logotyper på hemsidan)
TV: TV4 Sport sänder
3 timmar, Eurosport
1 timme
Antal hästar: 850
Publik: förra året
drygt 60 000
Läs mer: www.falsterbohorseshow.se

son Gruppen går in som huvudsponsor för Grand Prix Kür.
– Ett enormt lyft för svensk dressyr. Samarbetet Axel Johnson Gruppen och World Dressage Masters har
möjliggjort att vi kan få upp tävlingarna till absolut världsklass, säger Jana
Wannius.
Fredag och lördag är bästa publikdagarna. Men det är i början av veckan som publiken växer så det knakar.
– Det har blivit ett väldigt stort intresse för unghäst-tävlingarna, säger
Jana Wannius. Under Folksam Scandinavian Open med de bästa 5- och
6-åringarna fylls läktarna, onsdagen
förra året var helt fantastiskt. Christina Odelberg, f d såväl biskop som
jockey, förrättar den pampiga invigningen. Första helgen, både lördag
och söndag, bjuder Falsterbo publiken på fri entré.


text: Tessie Sjöstedt

För oss är det engagemanget, inte prestationen,
som är det viktiga. Därför sponsrar vi just nu några
lokala friidrottsföreningar runt om i Sverige med 100
stycken Team Fortum Energiboxar var. Boxarna innehåller
en lågenergilampa och en duschtimer och kostar en hundring
styck. När föreningens juniorer kommer och knackar på, köp gärna
en box eller två. Alla pengar går nämligen oavkortat till den lokala friidrottsföreningen.

Läs mer om hur vi stödjer svensk friidrott på fortum.se/sponsring
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collector swedish open, skistar swedish open, vansbrosimningen

Collector lyfter damtennisen Vallat för succé i Båstad
Den nordiska WTA-tävlingen Collector
Swedish Open i Båstad går in på sitt
andra år. Förra årets premiär blev en
positiv överraskning för sponsorer,
publik och arrangörer och fler sponsorer och bättre startfält ska säkerställa
en långsiktig position som en arena för
”Next Generation”.

Omsättning: Ca: 12 – 13 MSEK
Prispengar: 220 000 USD
I startfältet: Sofia Arvidsson, Johanna Larsson,
Maria Jose Martinez Sanchez, Aravane Rezai, Gisela Dulko, Flavia Pennetta och Maria Kirilenko.
Sponsorer: Titelsponsor: Collector. Huvudsponsorer: Catella, Dagens Industri, Elite Hotels, Eon,
Hunky Dory, Läkerol, Mary Kay, SAAB Automobiles,
SEB, SonyEricsson,
Media: Dagliga sändningar i TV 4 Sport samt eventuellt TV 4; 40 – 50 internationella broadcasters;
DI, m fl.
Ingår i: WTA-touren

Skistar gör entré som ny titelsponsor för denna klassiska svenska sommarfest,
och satsar stort på att sätta
skistar swedish
sitt avtryck på tävlingen:
open. 10–18 juli
Skistar kan verka lite
i båstad.
udda som sponsor för en
tennisturnering, berättar Christer Hult på PR Event, men
vi kunde tidigt se klara fördelar i ett samarbete. Vi vänder
oss mot samma målgrupp, och det är en styrka för oss att
ha ett konsumentvaruföretag som titelsponsor. De har varit mycket aktiva i sitt eget promotionarbete.
Bland de nya sponsorerna i år finns Vattenfall och Net 1
(Ice Net), och aktiveringen från sponsorerna
kommer att bli mer omfattande än tidigare:
Skistar kommer att bygga upp en skidbacke på stranden – komplett med lift och
allt. Vattenfall kommer att mäta energiförbrukningen hos såväl spelare och publik, och
SEB fortsätter som tidigare med SEB Kids
Day. Näringslivet har med Dagens Industri
som värd, affärsseminarier och de andra
sponsorerna ligger inte heller på latsidan.
Onsdagens Sunset Tennis, en succé från
förra året med musikartister på centercourten och idrottsstjärnor som Foppa, Sudden och Henke Larsson i utmanarmatcher
väntas dra stort.

Omsättning: Ca: 45 MSEK
Prispengar: 450 000 Euro
I startfältet:Robin Söderling, Fernando Verdasco,
David Ferrer, Fernando Gonzales och Carlos Moya.
Sponsorer: Titelsponsor: Skistar. Huvudsponsorer:
Bring Citymail, Dagens Industri, Läkerol, Net 1, SAAB
Automobiles, SEB, Tropicana, Vattenfall
Media: Dagliga sändningar i TV 4 Sport samt TV 4; 40
– 50 internationella broadcasters till ca: 175 länder; DI,
Expressen, m fl.
Publik 2009: 55 000 personer
Ingår i: ATP-touren

Förra året slogs nytt publikrekord med 55 000 åskådare under sju dagar. I år är trycket på biljetter ännu större,
och förhoppningen är att startfältet, aktiviteterna och
Båstads dragningskraft på party-sugna svenskar skall
bidra till ett nytt rekord.
FOTO: bildbyrån

Tävlingen fann snabbt sin
plats i tenniscentrumet
Båstad, och lyckades trots
förra årets recession locka
collector swedish relativt många sponsorer. I
open. 3–10 juli
år har skaran av sponsorer
i båstad.
växt ytterligare:
–Detta är en kraftfull, seriös och långsiktig satsning
för att lyfta damtennisen i Sverige och Skandinavien,
säger Nina Wennerström, Tournament Director. Vi vill
skapa inspiration för svenska tennistjejer, och skapa ett
mål för deras satsning på sporten.
Ett svenskt stjärnskott att hålla ögonen på är Ellen
Allgurin, som i förra årets turnering vann sin första WTAmatch som 15-åring. Med ytterligare ett år på nacken
kan hon förhoppningsvis förbättra fjolårets prestation.
Precis som bland herrarna har Båstad som spelplats
och Collector Swedish Open snabbt vunnit respekt och
gillande bland tjejerna på touren:
–Vi känner att vi lyckades leverera vad vi utlovade, och
det skapade förtroende bland spelarna, säger Christer
Hult på PR Event. Vårt mål är att damturneringen skall
vara lika attraktiv för spelare och publik som herrarnas.
Det finns också en förväntan att sponsorerna skall
lyckas aktivera evenemanget så mycket att det i fram
tiden inte bara blir tennisen som blir dragplåster under
tävlingsveckan. Återstår egentligen bara frågan om
det fordras en svensk världsstjärna för att detta skall ske,
eller om attraktionskraften i Båstad som sommaridyll
räcker?

Med ny titelsponsor och ett startfält
som ser starkare ut än någonsin tidigare har Skistar Swedish Open fortsatt
ett starkt grepp om spelare, sponsorer
och publik. Efter förra årets publikrekord och fantastiska tennisupplevelse
röstade spelarna för åttonde gången i
rad fram tävlingen till årets bästa tennisevenemang.

Vansbrosimningen jubilerar
Vansbrosimningen är större än någonsin
och firar i sommar 60-årsjubileum med
två Svahnar i vattnet.

* Idag finns inga stockar i älven.

FOTO: andreas hansson

– Förra året ökade antalet
deltagare med nästan
20 procent. Vi tror att
vi kommer öka med lika
vansbrosimningen. mycket i år, säger Alf Lars9–11 juli i Vansbro.
son, tävlingsledare för
Vansbrosimningen.
I år är det 60 år sedan tio vänner bestämde sig för att
simma tre kilometer bland stockarna* i Vanån och Västerdalälven. Simningen blev en tradition och sedermera
även en tävling som förra året hade 10 000 deltagare.
– Vi är tre heltidsanställda och flera ideella personer
som arbetar året runt med detta. Då deltagarantalet ökar
arbetar vi mycket med logistikdelen som till exempel parkeringsfrågan, säger Alf Larsson som har varit anställd i
fyra år, men har arbetat över 30 år med tävlingen.
Vansbrosimningen räknas idag som ett av Sveriges 15
största tävlingsevenemang och är en världens största simtävlingar. Tillsammans med
Björn Skifs och Gunde Svahn har simningen
satt orten på kartan.
– För en liten kommun i västra Dalarna
betyder tävlingen oerhört mycket. Varje år
kommer drygt 30 000 deltagare och anhöriga
till Vansbro vilket innebär att alla boenden i
regionen blir fullbelagda.
Tyvärr finns inga siffror på vilken effekt
tävlingen har på det lokala näringslivet.
Även om tävlingen växer finns det områden inom organisationen som kan utvecklas
ytterligare.
– Vi måste förbättra vår marknadsföring
och sponsorarbetet. Marie och Gunde Svahn
bidrar med mycket då de anordnar ett litet
jippo där de simmar en sträcka med kändisar
och personer från näringslivet. För att utveckla sponsorarbetet har vi nyligen kontaktat skidåkaren Jan Palander som ska hjälpa
oss att hitta samarbetspartners.

Plats: Vansbro, i de två älvarna
Vanån och Västerdalälven.
Antal deltagare: 2009, 10 000
och 2011 en prognos på 12-13 000.
Omsättning: Ca 6,5 miljoner
kronor. 6 miljoner kronor dras in i anmälningsavgifter.
Sponsorer: Enervit, Eljas Motor, Fazer, Photomic
med flera.
Mediapartner: Dalarnas Tidningar
Funktionärer: Ca 1 000
Prispengar: 10 000, 7 000 och 5 000 kronor i
dam respektive herrklass.
Publik 2009: Ca 15 000 under de tre tävlingsdagarna
Biljettpris: Inget inträde
Premiärår: 1950
Banlängd: Huvudtävlingen Vansbrosimningen 3
km, Vansbro Halvsim och Vansbro Ungdomssim 1,5
km och Vansbro Tjejsim och Vansbro Kortsim 1 km.
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beachhandboll, nordea scandinavian masters

Vallfärd väntas till mästar–
mötet på Bro Hof

– Man brukar säga att de enda affärer som görs i östra Skåne under juli
månad, de görs i VIP-tältet på Åhus
Beachandboll Festival.
En överdrift kanske, men Mats G
Jönsson, VD för eventet, vågar sig ändå
på att säga så.

Nordea Scandinavian Masters avgörs
på Bro Hof Slott 22-25 juli. Detta är
svensk golfs flaggskepp som förväntas
locka mer än 80 000 åskådare.

– Besöknäringen är vikigt för oss, säger Göran Persson, kommundirektör i Kristianstad.
– Åhus i sig är ett turistmål, men det här eventet har
gett oss en yngre publik vilket visat sig ha en mycket
positiv effekt. Sedan blir kommunen omskriven, både i
Sverige och i andra länder.
– Företagarna här stöder verkligen evenemanget, det
drar in mycket pengar.
I turneringen deltar barn, företag, motionärer, ungdomar, juniorer, seniorer och elit. Det är elitlagen som
avslutar de nio tävlingsdagarna. Därtill massor r med
jippon och underhållning, som det ska vara på en sommarfestival. Till årets event har en extra stor sponsorsatsning gjorts. Antal företagsmontrar är enligt Mats G
Jönsson betydligt fler.
– Inför turneringen har vi lyssnat på vad tidigare deltagare och publik vill ha. Det har bland mycket annat
resulterat i att vi sett över cateringen och med hjälp av
leverantörerna sänkt prisbilden på mat och dryck.

3–10 juli 2010

FOTO: Åhus beachhandboll

För Åhus Beachhandboll
Festival har blivit ett event
att räkna med. 50 000
personer räknar man med
åhus beachhandboll festival. 16–24 ska besöka turneringen
juli i åhus.
på Skånes ostkust. Det
gör turneringen till ett av
Skånes största sommarevent, med en ekonomisk omsättning som fått det skånska näringslivet att helhjärtat
stötta eventet.
– Vi har varit med från börjar, säger Ingrid Appelqvist
på Sparbanken 1826 i Kristianstad.
– Nu är vi en av huvudsponsorerna och det känns för
oss naturligt. Vi stöder en verksamhet som på alla sätt
är bra för närområdet och som drar in mycket pengar
och ger uppmärksamhet.
Cirka 1 100 lag ställer upp till start, anmälningarna pågår fortfarande. Det betyder runt 15 000 deltagare.
Annat var det för 14 år sedan när turneringen startade. 75 lag kom till start, många tveksamma till nymodigheten beachhandboll. Utfallet var dåligt, hade inte
kommunen och den lokala sparkbanken stöttat en fortsättning hade historien tagit slut där.
Men Mats G Jönsson, som Ingrid Appelqvist beskriver som en äkta eldsjäl, gav sig inte. Lönen för mödan
har också kommit. Turneringen är världens största i
beachhandboll, från få banor har man nu ett eget stort
festivalområde på 40 000 kvadratmer, direkt vid havet
och nära Åhus centrum. Rejäla framtidsplaner finns, om
några år ska Åhus Arena stå klar på området.

Deltagare: Cirka 15 000
Omsättning: 12 miljoner,
turistomsättning cirka 60
miljoner
Sponsorer: Sparbanken 1826, Pågen, ICA, Intersport,
GB, Kristiansstadsbladet, KvP, Kristianstads kommun
Hemsida: www.beachhandboll.com

156 spelarna i världseliten kommer att briljera för
att ta hem äran och segerchecken på 360 000 euro.
Nordea scandi
Dessutom sänder SVT dinavian masters.
22–25 juli i bro hof.
rekt från tävlingen, vilket gör golffesten ännu
större. Nordea Scandinavian Masters är publikmässigt
Europas näst största golftävling och har lockat den nya
titelsponsorn Nordea att teckna ett tre-årskontrakt.
Årets startfält tros bli det starkaste på många år. Men
än är inte anmälningslistan komplett. Till viss del beroende på datumet för tävlingen – avgörs veckan efter British
Open vilket gör att toppspelarena är i Europa och dessutom i god form. Det är första gången som tävlingen avgörs på Bro Hof, ett par mil nordväst om Stockholm Bro
Hof står som arrangör fram till 2017. Anledningen till valet av bana är enkel: Detta är Sveriges och en av Europas
bästa golfbanor.
– Förväntningarna på årets tävling är stora. Vi vet att
vi har en fantastisk anläggning och är säkra på att den
kommer att uppskattas av spelarna, säger Mats Olsson,
Media Manager för tävlingen.
Mer än 80 000 åskådare kommer att följa giganternas kamp. Dessutom finns möjligheten att följa tävlingarna på SVT, som kommer att livesända tre till fyra timmar
varje dag. Dessutom ett magasin varje kväll från onsdag
till och med söndag. SVT har skrivit fyraårskontrakt.
Minst 150 journalister väntas bevaka tävlingen, som
dessutom kommer att visas i cirka 70 länder. Nordea,
som även sponsrar Nordea Tour, är ny titelsponsor. Totalt
satsar Nordea 65 mkr under tre år.
– En långsiktig satsning som vi verkligen tror på, och

10–18 juli 2010

FOTO: bildbyrån

Världens största turnering
i beachhandboll

15

resultaten kommer att mätas. Golfen är en mötesplats för
viktiga kundgrupper och rimmar väl ihop med vår sponsring av Opera och friidrott, säger Thomas Björklund, Strategic Event & Sponsoring Director på Nordea.

Prissumma: Cirka 2 miljoner euro.
Prissumma till vinnare: Cirka 360 000 euro.
Antal spelare: 156.
Titelsponsor: Nordea.
Huvudsponsorer: SAS, Samsung, Telenor, Pay-Ex
Prisexempel utställningen: Eget tält mot ettans
hål kostar 79.000 kr.
Status: Tävlingen är den enda skandinaviska tävlingen på PGA European Tour (Europatouren), som
är den största touren efter PGA Tour. Publikmässigt
nr 2 ibland 3 i Europa.
Ägare: Ny ägare från i år är Bro Hof Slott, dvs
Björn Örås – grundare och huvudägare i Poolia.

16–24 okt 2010

WWW.SWEDISHOPEN.ORG
PR Event och IEC in Sports, som båda ingår i Lagardère Sports, arrangerar Sveriges tre professionella
tennisturneringar varje år. Biljetter till tennisturneringarna ﬁnns att köpas på www.swedishopen.org
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Succé för Stadium Sports Camp –
5336 deltog förra året. I år blir det
några tusen till. Stadium Summer
Camp har nämligen utvecklats till
en riktig succé.

Kalle Anka Cup firar 40
år – med stöd av SEB
För 40 år sedan vann Björn Borg Kalle Anka Cup
i tennis. 40 år senare är ungdomsturneringen
fortfarande den bästa plantskolan för svensk
tennis.

Satsning på ungdom och framtid
– När vi tillsammans med Svenska Tennisförbundet diskuterade hur
SEB:s satsning skulle se ut kom vi fram till att det var ungdomen och därmed framtiden vi skulle satsa på, säger Joakim Gustafsson som arbetar
med sponsring och event på SEB.
– En extra ungdomssatsning gör att vi kan arbeta på ett mentorsvis som
tilltalar oss. Det skapar kontinuitet, vilket är bra för tennisen och givetvis
för vårt varumärke.
– Kan vi få ungdomarna eller deras föräldrar att bli kunder hos oss är
det givetvis en trivsam bonus.
Kalle Anka Cup tar sin början hos landets alla tennisklubbar. Där får alla
ungdomar upp till 15 år vara med, det ska vara mer lek än allvar. Cupen går
därefter vidare på regionnivå, där upp till 6 000 ungdomar kan delta. Någon strikt kvalificering sker inte, utan klubbarna är fria att anmäla alla som
är intresserade.



kalle anka cup. finalspel 27 juni–2 juli i båstad.

Deltagare: Cirka 10 000, från och med regionspelet cirka 6 000
Sponsorer: SEB, Kalle Anka &Co, Tretorn
Hemsida: http://www2.tennis.se/ kalle_anka_cup/KAC10/

Summer Games satsar på Eriksdalsbadet
Två sporter på tävlingsprogrammet
för ungdomar och desto fler uppvisningar och pröva-på-idrotter.
Stockholm Summer Games
2010 håller i år till i Eriksdalsbadet. Något som gör att
tävlingarna i år avgränsas
medvetet till simning och beachfotboll för femmannalag.
I vintras hölls Stockholm Winter Games med
alla tävlingar och aktiviteter samlade på Stockholmsmässan i Älvsjö. I år och framöver ska
Stockholm Summer Games också anordnas på
samma plats, istället för att som tidigare varit utspridda på olika arenor i Stockholm.

Både aktiva och ännu inte aktiva
välkomna
Eriksdalsbadet är en internationell och förstklassig arena för simtävlingarna, men inte en optimal
lösning för hela Stockholm Summer Games som i
framtiden hoppas samla ännu fler sporter på en
och samma plats. Målgruppen är ungdomar i åldern 10 – 20 år som är både aktiva och ännu inte
aktiva inom någon idrott.
De som inte deltar i tävlingarna kan pröva
på olika idrotter, såsom golf i regi av Stockholms
Golfförbund. Kollegorna i Stockholms Sportskytteförbundet är på plats så att den intresserade
kan testa sitt prickskytte. Det blir uppvisning i
ett antal kampsporter, cykel på hinderbana med

mera. Därtill kommer olika artistuppträdanden
för att få lite ”summer feeling”.

Göteborg är förebilden
– Ambitioner finns att utveckla eventet så att
Stockholm blir lika lockande som Göteborg sommartid, säger Gunnar Svensson, VD för Stockholm
Summer Games.
– Men då behövs ett större stöd från både den
offentliga och privata sidan. I år får inte deltagarna som tidigare fri entré till Gröna Lund, medan

det för Liseberg i Göteborg är givet att man ska
stödja stadens ungdomsevent.
Evenemangen Stockholm Summer Games och
Stockholm Winter Games ägs och drivs av Stockholm Games AB.
Stockholm summer games.
1–4 juli i Stockholm.

Deltagare: 1 500
Sponsorer: Sporrong, Trust It, Stockholm Stad,
Dunderdog, Amigo Music
Hemsida: www.summergames.se

Friidrott inleder ungdomseventen i Göteborg
FOTO: världsungdomsspelen

Finaler i Båstad
Sedan blir det dock allvar. Till finalspelet i Båstad kvalar cirka 100 spelare
in i åldersklasserna 11, 13 och 15 år. Lika många tjejer som killar deltar, det
spelas både singel och mixed. Alla som varit med i cupen får diplom, för de
som kommer till Båstad väntar chansen att segra på samma bana som en
gång Björn Borg, svensk tennis störste spelare genom tiderna.
– För svensk tennis framtid är turneringen ovärderlig, säger Stefan
Dahlbo, Tennisförbundets ordförande.
– Alla som senare når framgång i svensk tennis, exempelvis som Davis
Cup-spelare, har en gång spelat i Kalle Anka Cup.
Kalle Anka Cup finns också i skidor. Tidigare sponsrade den koleriska
ankan även andra idrotter, men numera är det bara vintertid skidor och
året runt tennis där framtidens stjärnor får stöd. Rätten att i Sverige ge ut
tidningen Kalle Anka & Co innehas av förlaget Egmont Kärnan. Namnsponsringen av turneringen sker i samarbete med förlaget. Disney-koncernen,
som är mycket strikta med hur deras olika produkter används, är inte inblandade annat än indirekt i cupen.
–Det är ett samarbete som bygger på historia och tradition, säger Martin Nilsson, marknadsansvarig på Tennisförbundet. Cupnamnet är mycket
väl inarbetat.

Ulf Eklöfs idé
Det första lägret hölls 1995, efter en idé av sportbutikkedjan Stadiums grundare Ulf Eklöf. Redan
från början var Norrköpings kommun och stadens
idrottsklubbar med som samarbetspartners.

FOTO: Summer games

Alla Davis Cup-spelare, alla svenska mästare,
alla svenska stjärnor – alla har de spelat i Kalle
Anka Cup.
De flesta har också vunnit, den ende av de riktigt stora som missat slutsegern i sin klass sägs vara Jonas Björkman.
Turneringen, som arrangeras av Svenska Tennisförbundet, har numera
som huvudsponsor SEB och ingår i bankkoncernens framtidssatsning på
svensk tennis. Ett engagemang som går tillbaka till föregångaren Enskilda
Banken och familjen Wallenbergs personliga intresse.

– Det har varit sådan
efterfrågan att få vara
med att vi lagt till en
extra fjärde campvecka, berättar Niclas Westerdahl, campansvarig på Stadium.
– Dagcamping som hade premiär förra veckan
fortsätter. Däremot blir det inga nya sporter, vi
har just nu inte plats för fler.
Stadium Sports Camp, är en lägervecka för tjejer och killar 11-14 år, som varje sommar
arrangeras på Himmelstalundsfältet strax utanför
Norrköping.

Inte bara sport på lägret
Men det är inte bara någon eller några av de 16
sporter som finns på programmet som gäller.
Den sociala delen är lika viktig. Lägerdeltagarna
lär sig umgås och talar om begrepp som kamratskap, kränkning, mobbning och rent spel. Lektioner i kost, idrottsskador och taktik ingår också.
Allt för att ungdomarna ska utvecklas både på och
utanför idrottsplanen.
Ett exempel på detta är att man har ett återkommande samarbete med organisationen
Friends som arbetar mot mobbing.

Världsungdomsspelen i friidrott är
först ut i en mäktig trestegsraket
i Göteborg. Partille Cup i handboll
och Gothia Cup i fotboll. All tre
eventen är störst i världen på sitt
område.
Alla är som vi vet dock små
i början, inte minst friidrottstävlingen som debutåret
1996 avgjordes inför näst
intill öde läktare på Nya
Ullevi och med mestadels
lokala tävlanden.
I år kommer 3 500 deltagare från 20 nationer
för att tävla i 197 grenar. Då många ställer upp i
flera grenar blir det cirka 7 500 starter som görs.
Någon risk för öde läktare finns inte heller, här
samlas föräldrar och de tävlande och ledare som
för stunden inte är igång på innerplan.

Drömmer om nytt önskeväder
Arrangerande Örgryte IS håller tummarna för att
det ska bli samma toppförutsättningar som förra
året.
Då inföll tävlingen med sommarens varmaste
dagar. Vilket gjorde att det blev massor med
goda resultat i de mer explosiva grenarna. Förra

årets höjdpunkt var 8,11 i längdhopp av Michael
Torneus.
Ordet ungdom i tävlingens namn är inget arrangörerna håller benhårt på. Utan seniortävlingar läggs in, vilket ger en härlig blandning av elit
och nybörjare. För de yngre är det också inspirerade att befinna sig på samma innerplan som deras idoler, bland annat var Stefan Holm under sin
seniorkarriär med och tävlade.

10 000 gästnätter
Göteborgs kommun gör beräkningen att Världsungdomsspelen genererar 10 000 gästnätter.
Liseberg är en av huvudsponsorerna och
bjuder deltagarna på fri entré. En generositet
som deltagarna betalar tillbaka med att spendera i snitt 240 kronor vardera på nöjesfältet. För
Göteborgs kommun och näringsliv är Världsungdomsspelen ett viktigt ekonomiskt event,
för svensk friidrott en generalmönstring av framtidens elit.
världsungdomsspelen i friidrott.
2–4 juli i göteborg.

Deltagare: 3 500 från 20 nationer
Omsättning: 1 miljon kronor
Sponsorer: Team Sportia, Asics, Liseberg
Media: Internet, lokalpress
Hemsida: vuspelen.web.surftown.se
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en fjärde campvecka har premiär
FOTO: stadium

-För oss är samarbetet självklart, säger
Bengt Cete, ordförande i Norrköpings kulturoch fritidsnämnd.
-I direkta turistpengar kanske inte campen
ger oss så mycket, möjligen spenderar föräldrarna en del pengar.
-Men vad vi får är ett antal sommarjobb,
arbeten som fostrar vår ungdomar till att
bli ledare i vårt föreningsliv. Dessutom är
campens inriktning på mer än idrott något vi
verkligen ställer upp på.

Målen viktig för sponsorer
Den målsättningen var också viktig för campens två huvudsponsorer, E-On och Swedbanken. Båda företagen är storsponsorer av
svensk idrott. Båda har också en uttalad policy i sitt stöd till ungdomar och ungdomsi-

drott, det ska finns ett socialt ansvarstagande från arrangören. Stadium Sports Camp
drivs sedan 2006 i aktiebolagsformen SVB,
Särskild Vinstutdelnings Begränsning. Ägarna
kan inte ta ut några vinster, utan överskottet
stannar i bolaget och återinvesteras i sommarverksamheten. Varje år delas pengar ut
till deltagande föreningar och förbund, i år är
den summan cirka fyra miljoner kronor.


stadium Sports camp.
19 juni–24 juli i norrköping.

Deltagare: 8 000
Omsättning: Redovisas ej
Sponsorer: E-On, Swedbank
Hemsida: www.stadiumsportscamp.se

Partille cup slår rekord – finalspel i Scandinavium
Rekord i antal lag och deltagare
slår årets upplaga av Partille Cup.
18 000 spelare från
1050 lag är med i
världens största
ungdomsturnering i handboll. Bland de representerade nationerna finns Zimbabwe, Nigeria och
Gabon.
De äldsta spelarna är 21 år, den yngsta tio. Man
använder sig av 55 planer och som centrum utnyttjas Heden mitt i Göteborg.
–Hälften av alla lag är flicklag, berättar stolt
Fredrik Andersson som ingår i cuporganisationen.
Partille Cups historia går tillbaka till 1963 då en
föregångare arrangerades av klubben Sävehof.

Flytt lyfte cupen
1970 startade turneringen om, under sitt nuvarande namn och med 140 lag från åtta nationer. Turneringen fick tidigt ett bra rykte, exempelvis har de

allra flesta blivande svenska landslagsspelare varit
med. Men det stora lyftet kom först 2004. Då flyttades cupen från Partille in till Göteborg, vilket gav
plats för mångdubbel fler deltagande lag.
Någon har räknat ut att skulle dagens turnering spelas på en enda plan skulle den ta över två
månader och det med spel dygnet runt.
Årets stora nyhet är att för första gången spelas finaler i Scandinavium. Där har man tidigare
bara haft invigningen. Finalerna sänds också för
första gången i webb-tv.

Glassglädje
GB är en huvudsponsorerna. Försäljningsdirektör
Alexander Thråne-Honst besvar målande frågan
om varför man sponsorar.
– Partille Cup är som våra glassar, glädje ända
ner i lilltårna. Den här turneringen är så mycket
energi och lycka, vi hör helt enkelt ihop. För oss
är det roligt att vara med, inte bara för att vi säljer en massa glass. Cupen hör framtiden till och
FOTO: bildbyrån

arrangerande Sävehof, som vi också har avtal
med, gör ett mycket bra jobb.
– Vi tänker sponsra cupen för evigt, så känns
det.
Samverkan är nyckelordet
Partille Cup, Gothia Cup, Världsungdomspelen
och andra stora idrottsevent, varför samlas de i
Göteborg?
–Här finns ett gemensamt intresse, från kommunen, näringslivet och idrotten, säger Leif Nilsson, VD för Göteborg & Co.
Göteborg & Co har till uppgift att marknadsföra
och vara med och utveckla staden som turist- mötes- och evenemangsplats.
–Om vi tillsammans utvecklar evenemangskompetensen skapar vi framtida möjligheter.
Alla dessa ungdomar som kommit och kommer hit
för idrottstävlingarna kommer förhoppningsvis
tillbaka senare också. Det är också kommunen,
näringslivet och Göteborgsregionen som gemensamt äger bolaget.
–I Göteborg finns en tradition av samverkan,
fortsätter Leif Nilsson.
–Idrottseventen vi här talar om, de ägs och
sköts av klubbarna, vilket de gör på ett utmärkt
sätt. Från vår sida är vi med i en ständig dialog
där vi erbjuder oss att skapa rimliga förutsättningar som alla har nytt av.
–Partille Cup, Gothia Cup och Världsungdomsspelen, plus alla andra idrottsevents, drar in miljoner till regionen och bidrar därmed till tillväxten. 
partille cup. 6–11 juli i göteborg.

Deltagare: 1 050 lag
Omsättning: 20 miljon kronor
Sponsorer: Intersport, GB, Kopparberg, Adidas,
Svenska Spel
Hemsida: www.partillecup.com

Världens största handbollsturnéring på gräs

– Förra året var det flera
segrande utländska, vilket
bevisar att Eken Cup börjat
bli allt mer internationellt
etablerad, säger Magnus Birath i arrangörsföreningen med samma namn som cupen.
Bakom arrangörsnamnet döljer sig klubbarna
GT Söder, HK Cliff och AIK Handboll. Själva beskriver man sig som organisationen av världens
största handbollsturnering på gräs. Man spelar på
Gubbängsfältet i södra Stockholm, där matcherna
avgörs på ett 60-tal planer.
Trots att fältet är stort tar det inte mer än fem

FOTO: eken cup

Eken Cup startade som en handbollsturnering med tanke att hålla
ungdomarna sysselsatta första
veckan på sommarlovet. I år firar
turneringen 35 år, med deltagande
lag inte bara från Sverige utan
också från Polen, Finland, Ryssland, Lettland, Litauen och Estland
bland annat.
minuter att gå från ena änden till det andra. De
korta avstånden gör att föreningar med flera lag
med lätthet kan heja på de sina.
Årets stora nyhet är ett projekt där cuperna
arbetar för FN:s barnkonvention. Man siktar in
sig på fyra artiklar däri, barnarbete, barns trygghet och skyldighet, barns medbestämmande och
miljön.
– Vi kommer att utbilda ett antal deltagare i
konventionen, en utbildning som görs av Rädda
Barnen i samband med RF, säger Magnus Birath.
– Våra samarbetspartners får också berätta
hur de arbetar med säkerhetställa att deras

underleverantörer inte har minderåriga i produktionen.
En av tre huvudsponsorer är Sportsgear, ett företag inom sportfackhandeln.
– Vi sponsrar Eken Cup för att vi vill satsa på
ungdomen, säger Jimmy Fougner på Sportsgear.
– Dessutom är det ett roligt evenemang.
Från Stockholms kommun kommer hjälp med
olika praktiska saker, men vad det stödet är värt i
pengar vill inte Magnus Birath spekulera i.
Deltagarna reser fritt med SL, lokaltrafiken i
Stockholm. Något som är uppskattat då tävlingsfältet ligger precis intill en tunnelbanestation.
Det överskott som Eken Cup ger går tillbaka till
de tre arrangerande klubbarna.


eken cup. 18–21 juni i Stockholm.

Plats: Gubbängsfältet, Stockholm
Deltagare: 600 lag (10 000 deltagare)
Omsättning: 3 miljoner
Sponsorer: HSB, Sportsgear, Gudruns
Hemsida: www.ekencup.se

Kvalitet ledord
för Gothia Cup
Innan årets turnering har klubbar från 127 länder
varit med i Gothia Cup. I år blir det ännu fler när
Laos, Mongoliet, Qatar och Indonesien gör debut i
världens största ungdomsturnering i fotboll.
1 550 lag är anmälda, en siffra turneringens
marknadsdirektör Niclas Andersson är lagom.
– Vi har i dagsläget inga planer på att utöka
antalet lag, säger han.
–Mellan 1 500 och 1 600 lag är perfekt för oss. Det gör att vi kan satsa
på det viktigaste, att behålla den goda kvalitén.

Passar SKF:s profil
Att Gothia Cup står för kvalitet är något huvudsponsorn SKF tagit fasta
på.
– SKF är ett globat företag, våra produkter finns överallt, vi har verksamhet överallt, säger Ingalill Östman, informationsdirektör.
– När vi 2003 såg oss om efter en ungdomsverksamhet vi kunde stödja och som samtidigt skulle föra ut våra produkter, såg vi i Gotha Cup en
ansvarsfull verksamhet som passade oss.
– Vårt stöd till Gothia Cup består inte bara av traditionell sponsring
utan är mera direkt. Vi har i tiotalet länder en kvalturnering, ”Meet the
world”, som ger lag som aldrig annars skulle kunna åka till Göteborg
chansen att få göra det.
– Vi får hög exponering, ungdomarna en chans att kanske för första
gången både flyga och komma ut i världen.
Alla matcher på gräs
90 fotbollsplaner, alla gräs, kommer att användas runt om i Göteborg
med omnejd. Av de 1 550 lagen kommer hälften från andra länder än Sverige. 70 procent är pojklag, 30 procent flicklag.
Årets stora nyhet gäller kringaktiviteterna.
Heden Center, mitt i Göteborg och nära både Gamla och Nya Ullevi
fortsätter att växa, både vad gäller storlek och aktiviteter. Från början
var cupcentret bara en större grusplan, nu motsvarar det enligt arrangörerna ett område stort som sex gräsplaner. Rekordmånga har bokat in
sig i sponsorbyn där det kommer att finnas försäljning, caféer och olika
aktiviteter.
Tv är på plats
Det blir även en fortsättning på samarbetet med tv-bolaget Viasat. Om
det som förra året blir direktsändning av en del finaler på Gamla Ullevi är
dock ännu oklart.
Klart är att det som tidigare får deltagarna fri entré med åkhäfte på
Liseberg, det blir jättedisco och givetvis en invigning modell olympiska
spelen.
Ny är designen på medaljerna som cirka 300 lyckliga ungdomar i de
segrande lagen får.
På nätet syns Gothia Cup i många sammanhang. Egen hemsida, twitter, facebook, YouTube och flickr.
Gothia Cup arrangeras av BK Häcken.
Överskotten från turneringen går i första hand tillbaka till kommande turneringar. En mindre del, hur mycket vill ingen berätta, går in i BK
Häckens ordinare budget och utgör där enligt uppgift ett så pass stort
tillskott att klubben kan finansiera sin allsvenska satsning.
gothia cup. 18–24 juli i göteborg.

Deltagare: 1 550 lag från 80 nationer
Omsättning: 70 miljoner kronor
Sponsorer: SKF, E-on, Scandic, Ford
Hemsida: www.gothiacup.se

text: sid 16-17
Frank östergren

ANNONS 				

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA 				

ANNONS

18 sm i sponsring

SM i sponsring
Sveriges bästa idrottsklubbar på sponsring och företagsbearbetning
Ett starkt ekonomiskt stöd från näringslivet verkar vara en förutsättning
för att nå en kontinuerlig sportslig framgång på 2000-talet. För att ta
reda på vilka idrottsföreningar som tar in mest intäkter genom sponsring
och företagsförsäljning 2009/2010 har Sport & Affärer kontaktat över 100
av Sveriges största idrottsklubbar. Resultatet är två unika listor.
text: Pierre Eklund

Vi har frågat:
1) Hur mycket drar ni in på sponsring och företagsförsäljning säsongen
2009/2010 inklusive fasta sponsorkontrakt, dräktreklam, arenareklam,
VIP/företagsbiljetter samt försäljning
av företagsloger och arenanamn?
2) Hur ser er marknads/sponsoravdelning ut?
3) Vilka är era största samarbetspartners?

Tio i topp
1) Malmö FF
(Per Welinder, kommunikationschef)
1. 61 miljoner kronor.
2. Säljchef är Magnus Svensson. Till sin hjälp har han tre
säljare och en sponsorkoordinator som fokuserar på företagsförsäljning och sponsring. Varumärket, all reklam
och framtagandet av säljstödsmaterial ligger på kommunikationsavdelningen, där vi jobbar fem stycken allt
som allt. Vid behov av extern konsult använder vi oss av
Lars-Christer Olsson, före detta VD vid UEFA, främst när
det gäller sponsorfrågor och reklambyrån Aaa vid varumärkesarbete och reklam.
3. Swedbank, Puma, PEAB, E.ON, Falcon och Sydsvenskan.

2) Linköping HC
(Mike Helber, klubbdirektör)
1. 55 miljoner kronor inklusive slutspel.
2. Vice klubbdirektör Anders Mäki är ansvarig för marknadsavdelningen. 3,5 säljare.
3. Cloetta, Carlsberg, JOFA/ RBK, Nulink (Linköping
Kommuns Näringslivsbolag), Stångåstaden, Team Sportia, Tekniska Verken, Toyota Material Handling, Östgöta
Brandstodsbolag, Östgöta Enskilda Bank och Östgöta
Correspondenten.

3) Frölunda Indians
(Mats Ahdrian, klubbdirektör)
1. 52 miljoner kronor inklusive slutspel.
Notera att Frölunda inte har några intäkter från
försäljning av loger och arenanamn då man inte äger
Scandinavium.
2. Marknads- och försäljningschefchef Patrik Elfwing.
Två säljare.
Backoffice till dem är tre personer som hanterar det löpande arbete med klubbens partners.
3. Santa Maria, JSM Capital, SKF, Intersport och SEB.

4) HV71
(Marita Jansson, ekonomichef)
1. 50,9 miljoner kronor inklusive slutspel.
2. Marknadschef Emil Danielsson. Två säljare.
Inga konsulter.
3. Husqvarna AB

5) Luleå Hockey
(Janne Dannberg, marknad)
1. 40,7 miljoner kronor.
2. Marknadschef är klubbdirektören Peter Jidtröm. 2,75
anställda säljare (två under hela året och en mellan maj
och december ) samt en marknadsadministratör.
Konsulter: Zlapshot med kompletterande säljtjänster och
reklambyrån Vinter.
3. SSAB

6) MODO Hockey
(Tommy Roos, marknadschef)
1. 40,6 miljoner kronor.
2. Vi har under 2009/2010 mest fokuserat på en säljorganisation ledd av Tommy Roos med tre anställda fältsäljare. Kommande säsong har vi beslutat att särskilja
sälj och marknad där marknadsrollen blir mer tydlig som
leverantör av det som säljs, produktutveckling, varumärksportföljen, externt kommunikationsansvar samt
driva kundaktiviteter. Marknadschef är Tommy Roos.
Inga externa konsulter.
3. Fjällräven, Holmen, BAE Systems, Stadium och
Allehanda Media.

7) Färjestads BK
(enligt en säker källa)
1. 40 miljoner kronor inklusive slutspel.
2. Marknadssidan består av marknadschefen Mats Tågmark, en säljledare, två säljare och en marknadsförare.
3. Löfbergs Lila, Sportbladet, Onico , Svenska Spel,
Stadium , Konsum Värmland , Swedbank, Moelven,
Kewab, Länsförsäkringar, Brunzells, Canal Plus, Elon,
OLW, Ninetech och Ramirent.

7) IF Elfsborg
(Sten Strinäs, företagssäljare)
1. 40 miljoner kronor.
2. Klubbdirektör Stefan Andreasson och företagssäljare Sten Strinäs, Marcus Hedelin och företagssäljare/
assisterande sportchef Mathias Svensson arbetar med
sponsring.
3. Swedbank Sjuhärad, Ellos, Pulsen, NetonNet, Input
Interiör, Folksam och Umbro.

7) Timrå IK
(Henrik Hansson, marknadschef)
1. 40 miljoner kronor inklusive slutspel.
2. Marknadschef Henrik Hansson fyra företagssäljare
och två privatkundssäljare.
3. E.ON, Norrporten och SCA.

10) Brynäs IF
(Sven Engwall, marknadschef)
1. 36,6 miljoner kronor inklusive slutspel.
2. Marknadschef Sven Engwall samt tre säljare.
Konsulter: Profilic AB (säljer 1912-medlemskap) och
Sebastian Sulku.
3. Bauer Hockey, Leaf Sweden (Läkerol), Kraft Foods
(Gevalia) och AB Karl Hedin.

Strax utanför listan – runner up
IFK Göteborg
(Fredrik Abrahamsson, försäljningschef)
1. 33 miljoner kronor på dräktreklam och
partners.
Klubben har inga rättigheter för arenareklam, loger
eller namnrättighet på arenan.
2. Den som ansvarar för försäljningen är Fredrik
Abrahamsson med två stycken interna säljare.
SHL:s centrala avtal på 17,5 miljoner kronor ingår ej i ishockeyklub
barnas svar. SHL:s sponsorer är Canalplus, Ramirent, Sportbladet,
Onico och Svenska Spel. Centrala prestationsbaserade avtal från
Svensk Elitfotboll ingår ej. För företagsbaserade restaurangintäk
ter rekommenderar vi Sport&Affärer nr.1, 2011 där vi gör en kart
läggning över intäkterna från Arenarestaurangerna i Sverige.

Sport & Affärer gratulerar Malmö FF till SMguldet i sponsring och frågar Magnus Svensson,
försäljningschef i MFF, vilken förklaring han har
till framgången:
– En stor del av förklaringen är MFF Nätverket som
bildades 1999, precis innan vi föll ur Allsvenskan. Här
gjorde vi och företagen en kraftsamling för att gå upp
igen inom ett år, etablera MFF som ett topplag och att
efter 5 år bli Svenska mästare vilket vi blev 2004.
Vårt mål med nätverket var att öka B2B och skapa en
”Vi-känsla”. Vi sa att ”Finns tjänsten i Nätverket så vänder man sig dit. Du får alltid bästa offert och bästa pris”.
När det blev klart att Swedbank Stadion skulle byggas
tog MFF ”nästa steg”. Vi gjorde studiebesök i Europa och
UEFA:s fd VD, Lars-Christer Olsson, anlitades som konsult
för att skapa en sponsorstruktur. Idag jobbar vi likt de
större ligorna. Inte med samma summor men med samma tänk, Less is more. Det innebär att färre företag finns
i den övre sponsordelen men exponeras mycket mer än
tidigare. På så sätt har MFF kunnat sälja sina marknadsavtal för mer pengar.

BÄSTA KLUBBAR/UTVALD IDROTT
Bandy
Västerås SK Bandy
(Michael Campese, klubbchef )
1. 7,5 miljoner kronor.
2. Jag har övergripande ansvar för försäljningen och jobbar med våra 50 största kunder. Vi har även en
säljare. Konsulthjälp : Sponsorkonsulterna.
3. ABB, ICA, Mälarenergi, RBK och Länsförsäkringar.

basket
Plannja Basket
(Helene Nordbrandt, kanslist)
1. 11,7 miljoner kronor.
2. Organisationen för marknadsfrågor består av två personer. En marknadsansvarig samt vår klubbdirektör Lars
Mosesson som är chef. I nuläget anlitar vi inga konsulter.

fotboll
Malmö FF
Se information i Tio i Topplistan ovan

handboll
Eskilstuna Guif
(Christer Andersson, marknadsansvarig)
1. 6,5 miljoner kronor.
2. I marknadsorganisationen ingår försäljningskommitté, sponsorkommitté och kundvårdskommitté. Även klubbens PR-kommitté och 1896 kommitté
ligger under marknadsorganisationen.
Konsulter: Samspel Västmanland AB, Christer Andersson
3. Sparbanken Rekarne, Eskilstuna Energi & Miljö,
Eskilstuna Kommunfastighet, Parken Zoo, ICA Maxi,
Hummel, Volvobolagen i Eskilstuna och Outokumpu.

innebandy
Warberg IC
(Niclas Wilhelmsson, marknadsansvarig)
1. 6,2 miljoner kronor totalt med arenanamnet
som är två miljoner kronor.
2. Två heltidsanställda som arbetar med marknads/
sponsorfrågor.
3. Varbergs Sparbank, Euromaster, Dooria, Scorett, Exel,
Lunds Bil och Stadax.

Ishockey
Linköping HC
Se information i Tio i topplistan ovan

Friidrott
Malmö AI
(Lasse Johnsson, klubbdirektör)
1. 1, 5 miljoner kronor.
2. Vårt marknadsutskott sköter sponsorbearbetningen.
Ordförande är Tomas Strandberg och han är också
vice ordförande i MAI. Jag, Lasse Johnsson, och Erica
Mårtensson sköter det operativa som anställda i MAI.
3. NCC, MKB Fastighets AB, Hilding Anders AB och
Skanska.

Golf
Österåkers Golfklubb
(Claes Grönberg, VD)
1. 2-2,5 miljoner kronor.
Vi har lite mer variation i portföljen jämfört med många
andra idrotter. Vi kan låta våra sponsorer och samarbetspartners vara med och spela vilket är lite svårare i
de flesta andra idrotter.
2.Marknads- och försäljningsansvarig Andreas Ljunggren
med ett delvis fast och delvis rörligt arvode. Claes Grönberg är hans chef.
3. Nikon, Ikaros, Softronic och Runö konferens & Event.

DAMKLUBBAR
basket
Luleå Basket
(Anna Jonsson, klubbdirektör)
1. 4 miljoner kronor.
2. Vi är två stycken som jobbar med marknad
och försäljning. Under kortare perioder kommer vi att ta
in extern hjälp. För oss handlar det främst att låta spelarna hjälpa till vid försäljning av mindre sponsorpaket.
Jag är klubbdirektör och ytterst ansvarig för marknad
och försäljning.
3. Lulebo, BDX, Folksam och Luleå Energi.

fotboll
LdB FC Malmö
(Jenny Henrichson,
Information Manager)
1. 7 miljoner kronor.
2. Sköts av ett fristående aktiebolag, World Village of
Women Sports AB, som är specialiserat på sponsring
och eventfrågor.
3. Pågen, Honda, LdB, Panduro Hobby och Intersport.

handboll
IK Sävehof
(Stefan Albrechtson, klubbdirektör)
1. 6,95 miljoner kronor. Vi har en central
sponsring som fördelas mellan herr, dam och
ungdom. Men mest är för Elitlagen. De olika lagen är exponeringsplatser liksom arenan med mera. Vi har med
andra ord inga ”klubbar i klubben”.
2. En marknads/sponsringskommitté med klubbdirektör
som leder arbetet och 95 procent av försäljningen. En
konsult sköter resterande fem procent. Observera att IK
Sävehof delar intäkterna mellan herr, dam och ungdom
varav Eskilstuna Guif vann herrhandboll.
3. ICA, Allum, Finn Heat, Peab och Schenker.

innebandy
Endre IF
(Harald Hoffman, ordförande)
1. 1,2 miljoner kronor.
2. Jag, Harald Hoffman, samt ytterliggare en i
styrelsen svarar för sponsorverksamheten.
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Johan Thorén om sociala medier

Slår ditt evenemang ett besök på Starbucks?

”

FOTO: xxx

R

ubriken upplevs säkert som provocerande av många arrangörer och det
är enkelt att reptilsnabbt replikera ja
utan reflektion. När Facebook-chefen John Trevor var på StockholmMediaWeek visade han topplistan över varumärken som har flest ”fans” och överst låg Starbucks
med 7,1 miljoner anhängare (i skrivande stund).
Tillsammans med kedjans 16 000 caféer i över 50
länder är Facebook, med sina 400 miljoner användare, av förklarliga skäl en högst prioriterad kommunikationskanal. Och till glädje för svenska fans
landade Starbucks nyligen på Arlanda…
Företagens attityd har på kort tid gått från en
avvaktande hållning till att nu utan tvekan lägga
upp Facebook, Twitter med flera på sina webbplatser. Frågan är hur man ska fånga vågorna för
att tala surfarspråk. Det är hög tid för de arrangörer som inte omdefinierat sin identitet och roll
att göra det. Evenemangen är fortfarande klimax
i att människor med gemensamma intressen möts
IRL, men utgör numera bara en av flera bärande
länkar i deras kedjeutövande av passionen. Traditionella begrepp som evenemang och arrangör ersätts därför lämpligen med förslagsvis rörelse och
katalysator.
Bakom orddribblandet handlar det om att flytta
fokus från evenemanget som ofta är bäst i sin enklaste form till att lägga krutet på att ta fram verktyg, koncept och kanaler som ger stöd till rörelsen
runt evenemangets essens över tid. På ren svenska
innebär det att klubbar, ligor, förbund, event och
sponsorer bör släppa kontrollen och lämna över

varumärkets öde i fansens händer, allt för att stimulera till att lokala aktiviteter och engagemang
poppar upp likt maskrosor om våren.

S

ponsringsgurun Lesa Ukman från IEG
vädrar också vårluft när hon säger att
sociala medier är sponsringens framtid.
Dessa kan leverera räckvidd, som länge
varit biten som saknats i sponsringspusslet. Ta valfri svensk sporträttighet och TVkanalerna gäspar över räckvidden och fortsätter
trycka ut bönder, dansare och överlevare i etern.
Men om Starbucks kan samla miljontals fans,
varför skulle inte våra folkkära sportvarumärken
kunna fånga upp sina fans på Facebook och etablera en kommunikationskanal med heltäckande
räckvidd. Vägen dit är rak: Ge fansen det fansen

vill ha, se, göra, höra, känna… Sedan kan du på
skoj ringa en marknadschef och fråga om de tänder mest på kännedom via arenareklam eller relation via Fejjan, så sitter personen ifråga säkert där
och uppdaterar sin status på arbetstid.
Att spendera tid på café och dela livets frågor i
stort och smått med vänner är ett utbrett intresse världen över. Starbucks understödjer rörelsen
med redskap, tillgänglighet, atmosfär och en arena på ett sätt
som får sju miljoner fans att ge
tummen upp för upplevelsen.
Hur många har du?
JOHAN THORÉN
Sponsringsskribent

UMEÅ.
MER
BAGGER.
När det gäller idrott är Umeå mest känt för fotboll, innebandy och hockey.
Men här håller vi också igång på många andra sätt, till exempel med
beachvolley, le parkour, basket, ridning, budo, kampsporter, tennis, pingis,
badminton, simning, curling, konståkning och amerikansk fotboll.
Många aktiviteter präglas av en gör-det-själv-anda som är utmärkande för
hela Umeå. Här sitter det inte fast, här drar entusiaster igång nya föreningar på ren passion. Kännetecknande är också att killar och tjejer utövar sina

intressen på samma villkor och att många kombinerar universitetsstudier
med elitidrott.
Resultatet är en modern, färgstark idrottsstad som aldrig står stilla
och där nya intryck – inte minst tack vare impulserna från de 33 000
studenterna och de över 90 nationaliteterna – hela tiden poppar upp.
Spännande – eller hur!
Läs mer om idrottsstaden Umeå på www.umea.se

Om Star
bucks kan
samla
miljontals
fans, var
för skulle
inte våra
folkkära
sportvaru–
märken
kunna
fånga upp
sina fans
på Face
book.
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masters vm, o-ringen

Jackpot för Göteborg
– världens största simtävling till stan
Masters VM i simning, som 2010
arrangeras i Göteborg och Borås, är
inte bara världens största simtävling. Deltagarna beräknas konsumera mer än vad elitidrottare gör
vid andra idrottsmästerskap.
– De som deltar
i Masters är
inga aktiva eliti
drottare utan
masters vm.
vanliga människor
27 juli – 7 augusti i
Göteborg och borås. som vill äta gott
och roa sig, säger
VM-generalen Ingmar Lundström.
Under tio dagar i slutet av juli och början på
augusti kommer cirka 7 000 simmare med sina familjer till Göteborg och Borås för att deltaga i VM
i Masters. Till skillnad från andra idrottsmästerskap där deltagarna nästan isolerar sig på hotell
och tävlingsområde för att skydda sig från sjukdomar och fokusera på resultat är VM i Masters
ett socialt event.
– På Masters är deltagarna här i cirka åtta
dagar och på de dagarna tävlar de högst fem
gånger. Sen kanske de tränar lite men resten av
tiden är de helt fria. En vanlig idrottare lever på
arenan medan deltagarna på Masters är som
vanliga turister som vill shoppa och titta på
sevärdheter, berättar Ingmar Lundström.
Masters saknar elitidrottare eftersom deltagarna inte får ha varit aktiva tävlingssimmare de
senaste åren.
–För att deltaga måste du även ha fyllt 25 år
och ha klarat av vissa kvalifikationstider.
Även om tävlingen saknar aktiva idrottsstjärnor kommer simbassängerna i Göteborg, Mölndal

Plats och
grenar: Simning, simhopp
och öppet
vatten.
Antal deltagare: 7000 tävlande och

ca 3000 medföljande.
Medier: Lokal media, eventuellt något
inslag på TV.
Omsättning: Beräknas ge 80-120 miljoner kronor i turistomsättning.
Sponsorer: Scandic Hotels, Star Alli-

ance, Hertz, Carlsberg, Volvo och E.ON.
Funktionärer: 900.
Pris: Medaljer – guld, silver och brons.
Premiärår: Första VM hölls i Tokyo,
Japan, 1986.

och Borås ändå att vara fulla av välkända profiler.
–Det är många VM och OS-medaljörer här,
bland annat Sovjets klassiska vattenpololag från
OS 1980. Vår äldste deltagare är 94 år.
Leif Nilsson, VD på Göteborg & Co, beräknar att
tävlingen rent turistekonomiskt kommer att generera cirka 80 miljoner kronor.
–Det visar hur betydelsefullt det är för
Göteborg och turistnäringen att staden kan vara
tävlingsort för sådana här stora evenemang.
Göteborg stad är med och hjälper till i förbere
delserna och ska även bjuda på fri entré till
Liseberg.
VM i Masters arrangeras av Västsvenska Simförbundet, där Ingmar Lundström är ordförande,
Göteborg, Borås och Mölndal stad och Svenska
Simförbundet, där marknadschefen Stefan Svensson är ansvarig för sponsorarbetet.
–Även om Masters är världens största sim
tävling har det inte varit helt enkelt att marknadsföra tävlingen eftersom den inte är ett stort
evenemang rent publikt och mediemässigt. I stället
har vi fokuserat på att hitta företag som får något
tillbaka av att synas i sammanhang med mycket
utländska turister. Scandic Hotels ska till exempel satsa på utländska temakvällar, säger Stefan
text: PiERre EKLUND
Svensson.

17 000 kompasser riktas mot Örebro
Världens största orienteringsäventyr erbjuder aktiviteter för alla åldrar

–Vi har lyckats få ett riktigt starkt startO-ringen. 24–30
fält. Detta är ju
juli i Örebro.
den tävling som
näst efter VM har högst status bland
elitlöparna. VM i Trondheim startar
tio dagar efter O-Ringen, så detta blir
ett viktigt och prestigefullt genrep, säger Inge Blomberg, Generalsekretare
för årets O-Ringen.
Bland de startande finns de två
schweiziska världsmästarna Simone
Niggli och Daniel Hubmann, som ska
tampas med andra världsstjärnor som
Martin Johansson, Valentin Novikov,
Andrey Krahmov och Signe Söes.
O-Ringen är ett gigantiskt och
glatt familjeäventyr. Totalt väntas
mer än 17 000 tävlande som deltar
i 125 klasser. Banorna är lagda i utmanande terräng i tävlingsområden i
Kilsbergen, Dovra och Käglan. Deltagarna i alla klasser kan vänta sej utmanande, tuff terräng med utslagsgivande orientering.
Miljöfokus och golf

Besökarna bjuds utöver tävlandet på
ett brett program med besöksmål och
aktiviteter som O-Ringengolfen på
Gustavsviks golfbana. Dessutom är
miljön i O-Ringens fokus. Naturen be-

foto: bildbyrån

Världens Största Orienteringsäventyr genomförs i skogarna runt
Örebro. Men även på stadens gator
där sprinttävlingen avgörs.

Antal startande: målsättning 17 000!
Antal länder: 49
Antal funktionärer:
1 600
Antal arbetstimmar:
96 000
Prispengar: 502 000 kr
Huvudsponsorer,
O-Ringen: O-Ringen:
Team Sportia, Sveaskog,
Craft, Sia Glass, ISC,
Moderna Försäkringar.

detta är
orienteraren

handlas omsorgsfullt och tävlingen är
ett Miljödiplomerat arrangemang enligt Håll Sverige Rents kriterier. Hela
organisationen är engagerad i miljöarbetet och varje funktionär väger in
miljöhänsyn i de beslut som tas.
– Ett stort evenemang med stora möjligheter. 17 000 tävlande, och
med övriga anhöriga som följer med
kan vi vänta oss 30 000 besökare. Vi

jobbar aktivt med näringslivet för att
alla som kommer ska kunna handla,
roa sej med mera. Det är ju hela familjer som kommer, och det ger ju möjligheter för vårt näringsliv att erbjuda
aktiviteter för alla åldrar. säger Lars
Ekevärn, Örebros näringslivschef.
– Genom undersökningar vet vi att
orienterare är välutbildade, har god
inkomst och arbetar på hög eller

medelhög nivå vilket ger ytterligare
möjligheter att profilera oss på lång
sikt. Vi har därför en monter där turistbyrån ihop med företag och universitet ska visa upp Örebros möjligheter. Målet är att skapa långsiktiga
relationer för att företag ska etableras
här, för att fler ska studera här och
för att skapa affärsrelationer. 


text: Joachim von Stedingk

• Röker inte och har förhållandevis få sjukdagar
• Upplever sig som fysiskt och psykiskt friskt
• Välutbildad, ofta högskoleutbildad
• Arbetar som tjänsteman på medelhög eller
hög nivå
• Arbetar heltid
• Bor i stad eller tätort,
men ej i storstad
• Lever i familj, god
inkomst och hög materiell standard
Kön
Man
Kvinna
Ålder
-> 16 år
17-34 år
35-59 år
60-95 år
56-75 år

60 %
40 %
25 %
26 %
36 %
13 %
27 %

Källa: Svenska Orienteringsförbundet
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dn-galan, roslagsloppet, vm i offshore, idrottskommunen uddevalla

Världsstjärnor till Stockholm
för att vaska diamanter
foto: bildbyrån

I början av augusti samlas idel ädel
friidrottsadel på anrika Stockholms
Stadion. Då är det åter dags för
DN Galan som nu ingår i den nya
högsta friidrottsserien IAAF
Diamond League.
Sveriges ledande friidrottstävling sedan starten 1967
och tävlingen är –dessutom
Sveriges största årligen
dn-galan. 6 augusti
återkommande sportevei Stockholm.
nemang. DN Galan genomförs på Stockholms Stadion som byggdes till olympiska
spelen 1912.
Bevisligen en arena med som lockar fram det bästa;
Inte mindre än 83 världsrekord har satts på Stadion vilket är långt fler än på någon annan arena i världen.
Årets nyhet Diamond League avgörs i 14 städer över hela
världen. DN Galan är den 11:e och spänningen och prestigen stiger.
Bland de stjärnor som väntas komma är Andreas
Thorkildsen, Sanya Richards-Ross, Blanca Vlasic, Tyson
Gay och Kenenisa Bekele. Och förhoppningsvis även
Usain Bolt.
Intresset för DN Galan är mycket stort över hela världen. Mer än 200 journalister väntas komma och SVT direktsänder idrottselitens kamper.

Sponsorer: Nike, NordicSeaHotel, Nordic Sport,
Ricoh, Sabis Stockholm, Telavox, DN, Fortum, IP Only
Åskådare: 15 000
Omsättning 2009: 13 mkr.
Resultat: Förlust cirka 400 tkr

Diamond Race
Utvalda grenar där segraren tar hem 10 000 dollar.

Loppet har körts sedan 1962. Startplatser har tidigare varit Stockholms ström och Norrtälje. Men sedan
tio år det från Trälhavet utanför Vaxholm som båtarna
vinkas av.
Huvudsponsor för tävlingen är Mälarsanering. Hur
syns man i ett båtlopp, de tävlande är ju ett stycke ut
till sjöss?
– Vi är med och tävlar i loppet och då syns ju vår logotyp på båtarna, berättar Claes Westerlund, VD och
själv världsmästare i Italien 2007.
– Sedan syns vårt varumärke på publikplatserna.
Loppet är för oss ett mycket bra sätt att tala om
att vi finns, det avgörs i vårt verksamhetsområde
vilket gör det lättare att skapa en identitet med våra
kunder.
Öregrund är en ort med klassisk trähusbebyggelse i
Roslagens hjärta, sommartid ett av Östhammars kommuns främsta turistmål med en välbesökt gästhamn.
Många minns säkert Molins klassiska film ”Badjävlar”
som spelades in här. För motorbåtstillverkare är loppet
ett utmärkt tillfälle att under lättsamma sommarlovsformer mingla och göra upp kommande affärer.
– Det här är ett viktigt event för kommunen, säger
kommunalrådet Anna-Lena Söderblom (m). Det lockar en
stor publik, vilket betyder ett uppsving för näringslivet.
Östhammars kommun sponsrar inte loppet, däremot
ger man ett bidrag till praktiska arrangemang som parkering.

Idrottskommunen Uddevalla

Ny eventorganisation
ska lyfta Uddevalla

Invigning: den 5
klockan 18.00 med en
kortege
genom staden
Plats: Pininfarina Race Village, Uddevalla
Antal deltagare: 8 båtar á 2 förare (gasare, rorsman), totalt 14 nationaliteter
Medier: TV-sänds i 142 länder, 220 miljoner hushåll
följer sporten. , i Sverige på Viasat.
Omsättning: Ökad omsättning i regionen, minst 50
miljoner kronor. Drygt 15 miljoner kronor i skatteintäkter.
Sponsorer: Pininfarina, MTG Radio, Aspen, Edox,
Marinepool med flera.
Funktionärer: Ca 600
Pris: Av en hemlig svensk formgivare. Prispengar
ej officiellt.
Biljettpris: 180 kr
Banans längd: 4,5 nautiska mil, ca 15 varv.
Beskyddare: H.K.H. Prins Carl Philip

I maj startades Destination Uddevalla
– ett samarbete mellan näringslivet
och kommunen – med målet att ta hem
fler idrottsevenemang.

finna en titelsponsor som går in med pengar och får
deltävlingen döpt i sitt namn.
– Det är ännu inte klart vilket företag som ska få
döpa tävlingen, men det bör vara ett företag som kan
dra nytta av det internationella marknadsvärdet.
foto: Swedish Grand Prix/Class 1

Varje år arrangerar det
internationella motorbåtsförbundet, UIM, en serie
med Grand Prix-mästervm i offshore
skap i class 1 racing.
Racing. 6-8 augusti
i uddevalla.
Från och med 2010 och
fem år framåt ska en
deltävling arrangeras i Sverige.
– UIM vill ha ytterligare en tävling i Norden.
Människorna inom sporten är jetsetare, som inte är
vana att röra sig fritt utan livvakter, vilket de kan i
Norden. Dessutom är vi nordbor kända för våra välorganiserade tävlingar.
Att det blev just Uddevalla beror på ett stort intresse
från kommunen som vill öppna upp staden mot vattnet
och skapa ett attraktivt hamnområde.
– Sen utgör Byfjorden
en naturlig arena för class
1, säger Stefan Docksjö.
Trots att Uddevalla
ligger 45 minuter från
Göteborg och två timmar från Oslo räknar han
med en publik på minst
100 000.
– Den norska byn Arendal som ligger fyra timmar
från Oslo har haft 150 000
åskådare och en omsättning på 75 miljoner kronor
i flera år. Vi har en blygsam prognos på 50 miljoner kronor.
Det mesta av sponsorarbetet sköts centralt,
men varje arrangör ska

Klassiskt båtrace
i Roslagsmiljö

Roslagsloppet är ett av
världens största offshorelopp.
– 17 klasser startar, beroslagsloppet.
7 augusti i vaxholm– rättar Roger Wiik från aröregrund.
rangören Öregrunds Racer
Klubb.
– Förra året startade 101 ekipage, i varje båt sitter
två personer, en som styr och en som navigerar.
En del klasser har SM-status. Men det unika med båtracet är att man inte behöver vara tävlingsförare med
proffsbåt för att få ställa upp. Många fritidsbåtar är
med för att under seriösa former få tävla mot varandra.
Extra krydda är kändisklassen där exempelvis Carl XVI
Gustaf och Robert Aschberg deltagit. Vilka som deltar i
år är ännu inte klart.

VM i Offshore racing känns On
Med 100 000 åskådare och en halv miljard människor framför TV:n blir VMdeltävlingen i class 1 offshore racing i
Uddevalla årets största idrottsevenemang i Sverige. – Lågt räknat kommer
tävlingen att ge runt 40 nya årsarbeten, säger Stefan Docksjö, ordförande
för Swedish Grand Prix.

Deltagare:
Cirka 100 båtar
Sponsorer:
Mälarsanering.
Hemsida:
www.roslags
loppet.com

Att Roslagsloppet avgörs i Roslagens
framgår med tydlighet av namnen på
de platser och vatten loppet avgörs i.
Start på Trälhavet, Vaxholm. Sedan
kommer de klassiska namnen, som
Saxarfjärden, Ljusterölandet, Söderöra,
Norröra, Kapellskär, Väddö,
Hargs hamn och många fler innan
målgång sker i Öregrund.

Män: 100m, 800m, 5000m, 400m häck, tresteg,
spjut, kula (Big Shot i kula avgörs 5 aug).
Kvinnor: 200m, 400m, 1500m, 3000m hinder, 100m
häck, höjd, stav, längd.
Dessutom ingår följande grenar i DN Galan, där
vinnaren kan kvittera ut 5000 dollar: 400m män,
3000m hinder män och kula kvinnor (Big Shot 5
aug). Den som sätter nytt Stadionrekord belönas
dessutom med en 1-karats diamant.
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– Det är en ideell förening där förtagen
har makten, men ekonomiskt kommer
kommunen att svara för 49 procent.Vi vill
utveckla befintliga events, skapa nya och
sälja in Uddevalla som en konferens och
mötesplats för företag, säger Nils Carlsson, ordförande för Destination Uddevalla som i sommar står värd för flera stora
idrottsevenemang.
– Vår uppgift är att få hit mer folk och
öka omsättningen, säger Carlsson, som
tidigare var VD för Sveriges Camping
& Stugföretagare (SCR), ordförande i
Svensk Turism, samt styrelseledamot i VisitSweden.
– Det gäller att se idrott som ett evenemang. Titta på Oddebollen, där det erbjuds helhetspaket för de besökande.
I dag omsätter turism- och besöksnäringen i Uddevalla 700 miljoner kronor
och genererar 550 årsverken. Målsättningen är att öka detta med fem procent per år
så att omsättningen överstiger en miljard
och drygt 900 årsverken om tio år.
– Kommunalskatten på 550 årsverken
är 30 miljoner kronor per år. Om vi lyckas
innebär det istället 50 miljoner i skatteintäkter, som kan användas till att göra staden än mer lockande.
– Uddevallaborna ska känna stolthet

över sin stad, på så vis blir de ambassadörer.
En ny idrottshall för friidrott och bollsporter byggs nu bredvid fotbollsarenan
Rimnersvallen och står klar i december.
– Den blir ett jättetillskott. Om ungefär sju år tror jag att vi kommer att se resultat i form av elitidrottare som fostrats
i Uddevalla.
En annan grupp som Destination Uddevalla hoppas locka är specialförbunden.
– Kan vi få hit tio procent av dem och
hålla sex-sju konferenser vore det bra. Vi
har goda förutsättningar att driva den typen av verksamhet, säger Carlsson.
–Vi har till exempel möjlighet att ta
med dem ut på båtturer och äta middagen ute på vattnet.
Siktar ni på att ta hem något kommande arrangemang?

– SM i friidrott 2012, det är något som
Bohuslän-Dals Friidrottsförbund arbetar
för och vi ska göra allt för att stödja dem.


text: patrik lagerkvist

Uddevalla
Invånare: 51 518 (2009)
Landskap: Bohuslän.
Antal företag: ca 3 900.
Arrangemang/event i urval: Båtracet Class-1 Offshore Racing, en av VM-deltävlingarna (se separat
artikel) och motocross-VM. Ungdomsturneringarna
Oddebollen i fotboll, Junicupen i handboll och
friidrottstävlingen Bohusspelen.
Några av idrottsföreningarna: IK Oddevold
(fotboll), IK Orient (friidrott), GF Kroppskultur
(handboll).

ANNONS 				

22

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA 				

ANNONS

svenskt derby, malmö city horse show, midnattsloppet

VM uppladdning
med världscupstatus
Ribersborg längs Öresunds blåa
vatten där man skymtar Köpenhamn kan
bli platsen för ett Europamästerskap
2013. Ansökan ligger inne och därför blir
årets upplaga av Malmö City Horse Show
den största tävlingen hittills.

Den tidlösa publikfesten
Svenskt Derby är den mest prestigefyllda galopptävling som finns i Sverige
och det enskilt största loppet.
Champagnekorkarna
flyger, damerna har
högklackat och vackra
hattar. Eller spektakulära,
svenskt derby. 8
augusti på jägersro. det gäller ju att vinna
hattparaden!
En stor galoppdag betyder helt enkelt FEST.
En stenhård strid väntar om de 15 platserna där de
absolut bästa 3-åringarna gör upp. De svenska hästarna
får konkurrens av 3-åringar från Skandinavien, största
hotet kommer från Norge. Kanske kommer också någon

häst från England eller Frankrike.
En 3-åring har bara en enda chans att vinna Derbyt
och därmed skriva in sig i historieböckerna. Hästarna
anmäldes redan som ett och ett halvt-åringar. Derbyt
är ett så kallat sweepstake, d.v.s den som vill starta sin
häst gör ett par insatser under resans gång. Insatserna
betalas ut i prispengar, och häften går till segraren.
Distansen är 2 400 meter på dirttrackbanan.
11 högklassiga löpningar avgörs under derbydagen,
130-140 hästar kommer till start och har runt 4,5 miljoner totalt i prispengar att rida om.
Svenskt derby går alltid på Jägersro. Premiärlöpet
gick 1918, så om några år är det dags för pampigt 100-årsjubileum. Den brittiska motsvarigheten är betydligt
äldre, där reds först derbylöpningen redan 1780.

Terrängbanan kommer att
utökas och går in i Öresundsparken på andra sidan den
gamla järnvägen. Detta för
malmö city horse
show. 13–15 augusti
att få ut en bana som är tilli malmö.
räckligt lång för ett EM.
Tre olika tävlingar står på programmet. Internationell
3-stjärnig CIC som är deltävling i FEI World Cup Eventing
och samtidigt Svenskt Mästerskap. Därtill kommer en
2-stjärnig CCI och förhoppningsvis ponnyfälttävlan.
Förutom fälttävlan blir det också nationell banhoppning
med klasser från 1,20 upp till 1,50 och en uppvisningstävling i Team Chasing.
Publiken har ett program fyllt av familjeaktiviteter med
hästar, hundar, kaniner och råttor. Och så finns förstås
utställning med shopping och restauranger.
Nyhet för i år är aktiviteter i luften och på vattnet. Den
som vill kan testa flygning med minihelikopter, s.k. gyrokopter. Och i Öresund pågår samma helg VM i J24-segling.
– Vi räknar med ryttare från Belgien, Polen, Ryssland
och Tyskland. Och så förstås Danmark, Finland och Norge,
säger Viveca Byhr Lindén som är projektledare.
– Årets tävling i Malmö blir den sista före VM i Kentucky.
För första gången på länge kan vi glädja oss åt att alla de
topprankade svenska ryttarna kommer till Malmö, säger
Pelle Magnusson, tävlingsledare.
Två gånger har Malmö stått värd för världscupfinaler, det var 2005 och 2006. Nu arrangerar man för första
gången SM som läggs in i den 3-stjärniga klassen med
världscupstatus.

13-15 AUGUSTI 2010

Malmö city horse show
Tävlingsmoment: Fälttävlan, (ridsportens
“triathlon”, där män och kvinnor tävlar på lika
villkor i dressyr, terrängritt och banhoppning).
Dessutom hoppning för stor häst.
Antal hästar: ca 70 i fälttävlan och ca 100 i
banhoppning
Omsättning: 3 miljoner 2009
Prispengar totalt: ca 230 000 kr
Viktiga sponsorer: Malmö Stad HSBC
TV: FEI web-tv
Publik: ca 25 000, gratis entré
Läs mer: www.malmo.se/mchs
foto: bildbyrån

Omsättning: 15 miljoner varav spel 10 miljoner
Prispengar totalt: 2 milj i Svenskt Galoppderby varav 1 milj. till segraren. 4,5 milj. totalt under dagen
Viktiga sponsorer: Sydsvenskan, Landrover-Autoropa, Hästens sängar, Longines, Casino Cosmopol
TV: TV4
Antal hästar: Max 15 hästar i Derbyt
Publik: ca 7 000
Biljetter: Säljs vid entrén, boka bord rekommenderas för den som vill äta i restaurangen
Läs mer: www.galoppsport.se och www.jagersro.com

MALMÖ CITY
HORSE SHOW

Midnattsloppet – en växande Riokarneval
Speciell atmosfär lockar löpare och näringsliv

Intresset för
att springa det
speciella lopmidnattsloppet. 14 pet – som har
augusti i Stockholm, Riokarnevalen
21 augusti i göteborg.
som förebild
– har ökat kraftigt i år. Både i Stockholm och Göteborg.
– Vi tror att den främsta anledningen är den uttalade ambitionen att vara
ett upplevelselopp, det har gett ringar
på vattnet, säger Göran Qvarfordt,
projektledare för Midnattsloppet.
Den sena starttiden gör atmosfären
unik under loppen.
– Många som anmäler sig har blivit
rekommenderade av någon som varit
med själv, det är den bästa marknadsföringen.
Evenemanget expanderar hela tiden och i september genomförs ett
Midnattslopp för första gången i Finland.
– För oss är den största nyheten
totalt att Midnattsloppet växer vidare med ett nytt lopp i Helsingfors
den 4 september, säger Qvarfordt.
Det innebär totalt fyra Midnattslopp:
Stockholm, Göteborg, Köpenhamn
och Helsingfors.
Företagsaktiviteter nödvändigt

Även intresset från sponsorer ökar –

en effekt av loppets popularitet bland
löparna.
– Vi märker ett klart ökat intresse
från fler att vilja vara med. Dels har
loppet ökat sin igenkänning, men
också söker sig fler företag till loppen
då andelen löpare ökat enormt de senaste åren.
Göran Qvarfordt berättar att de
flesta kringarrangemang görs ihop
med evenemangets partners.
– Det är en grundtanke vi har i
Midnattsloppet, tiden då det räckte
att bara hänga upp banderoller är förbi. Vi har en ambition att vara aktiva i
att bjuda in företagen just för att vara
delaktiga i upplevelsen, säger han.
Aktiviteter utefter banan har stort
genomslag också för företagen som
står bakom dem.
– Vi klarar inte med egna medel
göra allt vi vill under loppen och här
har våra partners en viktig roll som vi
försöker göra gynnsam för bägge parter, säger Göran Qvarfordt.

foto: Midnattsloppet

”Sveriges roligaste motions–
arrangemang”, så står det på
Midnattsloppets hemsida. Löparna
och näringslivet verkar hålla med.

Ökade intäktsmöjligheter

På Stockholm Visitors Board ser man
mycket positivt på att ett evenemang
som grundats i Stockholm nu genomförs i flera städer – både i Sverige
och utomlands.
– Det är fantastiskt trevligt att det
började här i Stockholm, det stärker givetvis den lokala arrangören
att expandera till flera städer. Det
ökar möjligheten till fler potentiella intäkter, precis som för vilken af-

färsverksamhet som helst, säger Mattias Rindberg, evenemangsansvarig
Stockholm Visitors Board.
Och fortsätter:
– Vi har inte gjort någon undersök-

ning av hur mycket Midnattsloppet
genererar i turismekonomisk omsättning, men det är ett jättefint evenemang som vi är stolta över.


text: patrik lagerkvist

Arrangör/ägare:
Hammarby IF Friidrott
som sedan den 1 jan
2010 är ensam ägare
till Midnattsloppet
Nordic AB. Bolaget arrangerar loppen lokalt
i samarbete med föreningar.
Antal anmälda deltagare: Gissningsvis
cirka 44 000 deltagare
i år. 36 000 år 2009.
Publik, ca: 100 000.
Förra årets omsättning och vinst:
Omsättning cirka 19
miljoner kronor, vinst
hemlig.
Huvudsponsorer:
Nike och Stadium.
Sponsorer: Folksam,
McDonalds, SATS, Live
it.se, Eeze Spray, Intellecta Infolog, Expressen, Amazing World
Travel, HSB, Runners
world, Hammarby Friidrott, Screen Bolaget.
Mediebevakning:
Ännu har inte loppet
sänts i TV, bevakningen
görs av dagspress.
Hemsida: www.midnattsloppet.com.
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witts hits, tv-tider fotbolls-vm
FOTO JÖRGEN HILDEBRANDT

Witt’s Hits juni
Äntligen är det dags
för VM i fotboll, men
mellan matcherna
är det läge att kolla
upp några av mina
favoriter just nu.

• Rolling Stones – Exile On Main Street
(2-CD) ”Oumbärlig återutgivning!”
• Band Of Horses – Infinite Arms
”Storartad och vacker. Missa inte!”
• Tom Petty & The Heartbreakers – Mojo
”Åtta års väntan är över. Med besked!”
• Austin Collins – Wrong Control
”Blanda Whiskeytown med Uncle Tupelo
= Hård, rockig Americana!”

Alla TV-tider för fotbolls-VM

TV-sändningarna från fotbolls-VM i
Sydafrika delas mellan SVT och TV4.
Alla matcher spelas på olika tider
utom sista gruppspelsomgången då
alla lag i gruppen möts samtidigt.
De tider som anges är avspark.
Kanalernas studioprogram
inleds innan, för exakta tider se
dagspressen.
Finalen sänds i SVT, med Chris
Härenstam som kommentator.
Han blir där med den åttonde svensk
som får kommentera en VM-final i
tv. Föregångarna är Sven Jerring,
Putte Kock, Bo Hansson, Bengt
Grive, Tommy Engstrand, Arne
Hegerfors och Robert Perlskog.

GRUPPSPEL

• Peter Wolf – Midnight Souvenirs
”Uppföljaren till 2002’s bästa platta
“Sleepless”. Denna är minst lika bra!”

Fredag 11/6
Sydafrika-Mexiko 16.00 TV4
Urugya-Frankrike 20.30 SVT1

• Roky Erickson – True Love Cast Out All Evil
”Hans bästa platta på 30 år! För ni har väl
“I Think of Demons”?!”

Lördag 12/6
Sydkorea-Grekland 13.30 TV4
Argentina-Nigeria 16.00 SVT1
England-USA 20.30 TV4

• The National – High Violet
”Att vilja, men inte kunna. Det var väl så
här Kent ville låta!”

Söndag 13/6
Algeriet-Slovenien 13.30 SVT1
Serbien-Ghana 16.00 TV4
Tyskland-Australien 20.30 SVT1

• Courtyard Hounds – Courtyard Hounds
”Dixie Chicks systrarna har gjort en
helgjuten countryresa.”

Måndag 14/6
Holland-Danmark 13.30 TV4
Japan-Kamerun 16.00 SVT1
Italien-Paraguay 20.30 TV4

• Hold Steady – Heaven Is Whenever
”Stor New York rock. Springsteen’s
favoritband!”

Fredag 18/6
Tyskland-Serbien 13.30 TV4
Slovenien-USA 16.00 SVT1
England-Algeriet 20.30 TV4
Lördag 19/6
Holland-Japan 13.30 SVT2
Ghana-Australien 16.00 TV4
Kamerun-Danmark 20.30 SVT2
Söndag 20/6
Slovakien-Paraguay 13.30 TV4
Italien-Nya Zeeland 16.00 SVT1
Brasilien-Elfenbenskusetn 20.30
TV4
Måndag 21/6
Portugal-Nordkorea 13.30 SVT1
Chile-Schweiz 16.00 TV4
Spanien-Honduras 20.30 SVT1
Tisdag 22/6
Mexiko-Uruguay 16.00
Kunskapskanalen
Frankrike-Sydafrika 16.00 SVT1
Nigeria-Sydkora 20.30 TV4/TV4
Sport
Grekland-Argentina 20.30 TV4/TV4
Sport
Onsdag 23/6
Slovenien-England 16.00 TV4/TV4
Sport
USA-Algeriet 16.00 TV4/TV4 Sport
Ghana-Tyskland 20.30 SVT2
Australien-Serbien 20.30 SVT24

Tisdag 15/6
Nya Zeeland-Slovakien 13.30 SVT1
Elfenbenskusten-Portugal 16.00 TV4 Torsdag 24/6
Brasilien-Nordkorea 20.30 SVT2
Slovakien-Italien 16.00 TV4/TV4
Onsdag 16/6
Sport
Honduras-Chile 13.30 TV4
Paraguay-Nya Zeeland 16.00 TV4/
Spanien-Schweiz 16.00 SVT1
TV4 Sport
Sydafrika-Uruguay 20.30 TV4
Danmark-Japan 20.30 SVT1

• Kasey Anderson – Nowhere Nights
”Detta är balsam för själen. Årets bästa
Americana och min favoritplatta hittills i år!”
Musikredaktör Thomas Witt
thomas.witt@telia.com

Kamerun-Holland 20.30 SVT24
Fredag 25/6
Portugal-Brasilien 16.00 SVT1
Nordkorea-Elfenbenskusten 16.00
Kunskapskanalen
Chile-Spanien 20.30 TV4/TV4 Sport
Schweiz-Honduras 20.30 TV4/TV4
Sport
ÅTTONDELSFINALER
Lördag 26/6
1A-2B 16.00 SVT1
1C-2D 20.30 TV4
Söndag 27/6
1D-2C 16.00 TV4
1B-2A 20.30 TV4
Måndag 28/6
1E-2F 16.00 TV4
1G-2H 20.30 SVT1
Tisdag 29/6
1F-2E 16.00 SVT1
1H-2G 20.30 SVT2
KVARTSFINALER
Fredag 2/7
Kvartsfinal 1 16.00
Kvartsfinal 2 20.30
Lördag 3 juli
Kvartsfinal 3 16.00
Kvartsfinal 4 20.30
SEMIFINALER
Tisdag 6 juli
Semifinal 1 20.30
Onsdag 7 juli
Semifinal 2 20.30
Tv-kanal för kvartsfinaler och
semifinaler meddelas när lagen är
klara.
BRONSMATCH
Lördag 10 juli
20.30 TV4
FINAL
Söndag 11/7
SVT 20.30
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Torsdag 17/6
Argentina-Sydkorea 13.30 SVT1
Grekland-Nigeria 16.00 TV4
Frankrike-Mexiko 20.30 SVT2
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Stockholm Marathon (maj/juni)

Stockholm Marathon avgörs på en två varvsbanan genom centrala
delarna i Stockholm. Loppet har nummerlappsutdelning och Sportmässa tre dagar i samband med loppet. Deltagare: 20.000, Män: 76%,
Kvinnor: 24 %, Snittålder: 39 år. Media: Direktsändning i 3,5 timmar i
TV 4. www.stockholmmarathon.se

SAMLA DITT
ARBETSTEAM
...och utmana
dina kollegor
eller varför inte
era konkurrenter
i Sveriges största
och roligaste
stafett, Spring
5x5 km på Norra
Djurgården.

NYHET!

Välj mellan två dagar:
Torsdag 26 augusti
Lördag 28 augusti

www.bellmanstafetten.se

Alla lag bjuds på
picknick efter loppet.
Deltagande lag kan
hyra eget tält.

Vår Ruset (maj och juni)

Fem km löpning under avspända former. Vår Ruset arrangeras på 17
städer från malmö i syd till luleå i norr, total 18 lopp. Alla lopp avgörs
på vardagskvällar. Efter loppet bjuds alla lag på picknick i gröngräset.
Deltagare: 140.000, Kvinnor: 100%, Snittålder: 39 år.
www.varruset.se

Bellmanstafetten(augusti)

Stafettlöpning för fem mannalag. Lagen bjuds på picknick efter loppet. Deltagande lag kan hyra eget tält. Två tävlingsdagar. Deltagare:
2.000 lag (10.000 pers.). 70% av de anmälda lagen är företagslag.
www.bellmanstafetten.se

Tjejmilen (september)

10 km löpning för kvinnor på Djurgården. Start och mål på Gärdet.
Nummerlappsutdelning och mässa under tre dagar i samband med
loppet. Deltagare: 27 .000 st, Kvinnor: 100%, Snittålder: 37 år, Media:
Efterhandsändning i TV 4 30 minuter.
www.tjejmilen.se

Stockholm Halv Marathon(september)

Halvmarathon loppet (21,1 km) i Stockholm ökar kraftigt i popularitet.
Start vid slottet och mål i Kungsträdgården. På stora scenen i Kungsträdgården ordnas Livemusik, samarbetspartners visar produkter
i den uppbyggda sponsorbyn. Deltagare: 14 000, Snittålder: 39,2 år,
Män: 70%, Kvinnor: 30%.
www.stockholmhalvmarathon.se

Kontakta, Staffan Skog (staffan.skog@marathon.se, 08-545 66 440)

ANNONS 				

24

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA 				

ANNONS

Gröna evenemang

Kostnaderna för Londons
Nu begär Storbritanniens nya Sport och OS-minister Hugh Robertson att OS budgeten bantas.
Sommarolympiaden i London år 2012 marknadsförs som den grönaste och mest
miljöanpassade olympiaden genom tiderna och spelar en stor roll för nationalekonomin i Storbritannien. Det gäller inte minst under den pågående ekonomiska krisen,
som är särskilt märkbar just i öriket. Nu kräver den nya brittiska regeringen att arrangemangets budget bantas med närmare 300 miljoner kronor vilket är en relativt
liten summa i det stora hela. Byggboomen är redan igång och många företag slåss
om den jäsande kakan. Otaliga internationella byggföretag, däribland från Sverige,
är verksamma i området för Londons olympiska stadion, olympiska byn, rid- och
simstadion. OS-byggnaderna utrustas med senaste hightech och hållbart inneklimat.
Dessutom deltar Skanska vid en rad infrastrukturprojekt i anslutning till olympiaden.
Det finns en stor risk att dyra idrottsanläggningar blir oanvända efter att
OS-elden slocknat. Peking som arrangerade alla tiders dyraste OS har
inte funnit någon vettig användning
för de största skrytarenorna, stadens
olympiska stadion och det massiva
vattensportcentret.
Aten-OS sprängde budgeten och
sköt fart på den grekiska ekonomins
störtspiral. Grekerna blev inte gladare av rapporter om att 21 av 22 anläggningar som byggdes för OS fortfarande står oanvända och förfaller.
Allt tyder på att också OS i London blir betydligt dyrare än beräknat. Däremot beräknas den brittiska byggnadsindustrins intäkter öka
med minst tio procent per år tack
vare de olympiska spelen. Infrastruktursatsningar brukar lyftas fram som
stimulansåtgärder under en ekonomisk kris. Kommer därför OS med
de nödvändiga investeringarna rätt i
tiden och kommer det att gagna värdlandet? Eller spär satsningarna bara
på det ekonomiska krisläget? Den
som lever får se.
Ökade turistintäkter

Det brittiska örikets turistintäkter under och efter OS beräknas öka med
två miljarder pund. Till OS 2012
finns 9,2 miljoner biljetter till försäljning, varav 7,7 miljoner OS-biljetter
och 1,5 miljoner biljetter till Paralympics.
Intäkterna har redan överskridit
100 miljarder pund. Dessutom har
det skapats 30 000 arbetstillfällen i
branschen och priserna på bostäder
kring London har stigit med nästan
15 procent.
Detta är OS-projektets positiva
sida. Budgeten för OS år 2012 har
växt till över 13,5 miljarder euro, vilket är omkring dubbelt upp vad gäller beräkningarna. Större byggnadskostnader än väntat och säkerheten
nämns som orsaker till att kostnaderna har vuxit.
Bara några månader efter OS-avslutningen i Beijing sattes spaden i
marken i London för att förbereda
2012 års olympiska sommarspel. För
skapandet av ett ”Olympic Park” med
rekreationsarealer och arenor, måste
omkring 190 byggnader rivas.
Grönt OS skapar byggboom

Samtidigt driver bostadsbristen och
de av regeringen högt uppsatta miljömålen, på byggmarknaden ytterligare.

För att hantera bostadsbristen i landet vill den brittiska regeringen bygga ca tre miljoner nya bostäder fram
till år 2020. Detta innebär ett snitt på
250 000 nya bostäder per år vilket är
ca sju gånger mer än i Sverige.
I London förväntas byggsektorn
drivas av nya projekt värda ca 1 000
miljarder kronor fram till 2016. Stark
befolkningstillväxt, OS 2012 samt en
ambition att vara en ledande miljövänlig huvudstad är bidragande orsaker.
Drygt 7,5 miljoner pund (90 miljoner kronor) kommer att investeras
i en uppgradering av cykelnätet kring
Olympic Park och de andra arenorna.
Frågan är hur miljövänligt det kan
bli när 20 000 idrottare, 22 000 representanter från hela världens media,
30 000 från sponsorföretag, 100 000
anställda och volontärer samt mer
än 7 miljoner åskådare måste transporteras under en två veckors period,
mitt i en storstad med närmare 8 miljoner invånare.
För många andra handlar det om
rena pengar och reklamintäkter.
Amerikanska NBC har betalat totalt
1,5 miljarder euro för tv- rättigheterna för den redan arrangerade vinterolympiaden i Vancouver och OS i London 2012.
Även de som inte får plats på
arenorna kan vara närvarande tack
vare jättelika skärmar, som placeras
på olika håll i London. Där ska det
vara möjligt att se på OS-tävlingarna
2012 även utan biljetter. På skärmarna i Hyde Park, Victoria Park, Jubilee
Gardens och Potters Field ska OShändelser visas kontinuerligt.
Londons borgmästare Boris Johnson hoppas därmed att en Woodstockaktig karnevalsstämning kommer att
råda i den engelska huvudstaden under de olympiska sommarspelen.
Finländska byggföretaget Ruukki
deltar i upprustningen av nedgångna Heathrow inför kommande OStävlingar. Bland annat förnyades T5terminalens bärande takbalkar och.
T3-terminalen fick ett nytt så kallat
ProRoof - koncept.
Gröna idrottsarenor nästa trend

– Gröna idrottsarenor är nästa stora
trend. Vi har fått uppdraget att utforma miljöprofilen för Olympiska spel i
London 2012. Åskådarna blir alltmera miljömedvetna och även vi måste
ställa frågan om hur vi kan göra hållbarare stadionanläggningar och förstärka energibalansen på arenorna,

Londons
nya Olympia
stadion
Officiellt namn:
Olympic Stadium
Placering: Stratford,
London, Storbritannien
Konstruktionskostnad: 496 miljoner
pund (planerat)
Arkitekt: Populous
och Sir Peter Cook
Konstruktör: Buro
Happold
Entreprenör: Sir
Robert McAlpine
Kapacitet: 80 000
(25 000 efter OS)
Stora evenemang:
OS 2012
Byggstart: 2007
Färdigställd: 2012

säger globala teknikföretaget Imtechs
holländske informationschef, Pieter
Koenders, vars huvudsakliga arbetsplats ligger i ”oststaden” Gouda.
Imtech har nyligen miljösanerat
två 150 meter höga skyskrapor för
Deutsche Bank. Koenders anser att
det är hög tid att föra fram alternativa
energiformer och miljövänligare teknik även till idrottsanläggningar, dvs.
teknik som sänker avsevärt företagens
energinotor.
Imtech utrustar bland annat Londons nya OS-stadion med hållbar
teknologi för byggnadens inneklimat.
Dessa förbättringar minskar energiförbruket i byggnader med upp till
55 procent. Uppdragets totala värde
uppgår till 35 miljoner euro.
Enligt Imtechs koncernchef, Rene
van Brüggen kommer den nya energisparande tekniken att kompensera förlusterna inom fastighets – och
byggbranschen under den pågående
lågkonjunkturen.
– Dessutom har det aldrig tidigare
byggs idrottsarenor som släpper ut så

lite CO2 i atmosfären, försäkrar van
Brüggen vid en presskonferens.
Hittills har enorma mängder luft
pumpats genom nästan hermetiskt
tillslutna idrottshallar.
Efter en modern sanering kan vartannat fönster i byggnader öppnas på
glänt. Istället för ett totalt ventilationssystem har det i väggar och tak
byggts utrustning i form av lameller
som lagrar varmluften under dagarna eller när publiken tagit plats. Och
sprider den senare ut i byggnaden allt
efter behov.
Trots en råkall engelsk vinter behöver anläggningarna endast minimimal uppvärmning.
Efter olympiaden 2012 kommer
stadionanläggningens kapacitet att
sänkas och temporära säten kommer
att avlägsnas.
Det finns planer att integrera stadions hållbarhet i den omgivande
stadsparken, den största urbana parken som har byggts på 150 år. För
stadionanläggningens arkitekt, Peter

IOK:s Sponsorer
Worldwide sponsors:
Coca-Cola, Acer,
Atoa Origin, GE,
McDpnald’s, Omega,
Samsung, Panasonica,
Visa.
(Samtliga dessa
företag har försett
sina produkter eller
försäljningskontor
med den officiella
OS- logotypen. Frågan
är hur miljöanpassade produkterna
och budskapen är så
de matchar Londons
”gröna” sommar OS.)
Högst upp: En virtuell vy om två år när London OS
invigs. (Mediafoto, London olympiadens officiella hemsida) Ovan: Londons borgmästare, Boris
Johnson, 3:e från höger, öppnade ifjol byggprojektet
Cross Rail, ett av de största brittiska infrastrukturprojekten som bland annat syftar till att underlätta
transporterna under London Olympiaden 2012.
(Pressfoto: British Rail). Nedan: Karta över Olympiaparken med nästan samtliga arenor. (Mediafoto,
London olympiadens officiella hemsida). Höger:
Londons framtida olympiastadion, så som den såg
ut i mars i år. (Pressfoto, London olympiadens
officiella hemsida)
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”gröna olympiad” skenar
Svenska Sandvik på plats

Svenska Sandvik Mining and Construction fanns även på plats i London med sina maskiner från första
början. Sandviks mobila krossar och
siktar arbetade hårt när byggnader
över hela det framtida Olympic Park
revs.
I samband med rivningar behandlar maskinerna restmaterial som betong, jord och grus.
–Vi krossar och separerar rivningsmaterial, så att det kan återanvändas
i grunderna till OS-byggnaderna. På
så sätt hjälper vi organisatörerna att
skapa ”hållbara spel”, säger Eugene
Lyons, chef för construction - segmentet inom Sandvik mining and
construction i Storbritannien.
I simstadion, med dess iögonenfallande profil, avgörs vattenpolofinalerna och de olika simgrenarna; Simhopp, frisim och konstsim.
Byggandet av plattformar som bär
simstadions svepande vågliknande tak
var en särskilt komplicerad operation.
Varje dag transporterades närmare

3 000 ton jord bort, där byggföretagen grävde för sim- och dykbassängerna. Arbetsunderlaget för pålkranar
som pålade för bassängfundamenten
består av återanvänt rivningsmaterial
från de tidigare byggnaderna.
De finansiella medel som enligt beräkningen används till de olympiska
spelen ökar kontinuerligt. Enligt den
senaste beräkningen kommer investeringarna att stiga till 9,3 miljarder
pund, vilket innebär enorma möjligheter för både utländska och lokala
företag.
Svenska företag kan fortfarande
delta i olika projekt inom byggnadsoch säkerhetsbranscherna och energisektorn.
Trots att arbetet redan har börjat,
går det fortfarande att delta i nya anbudsförfaranden som anknyter till de
olympiska spelen.
Internetportalen CompetFor på
www.competefor.com fungerar som
kanal mellan köpare och potentiella
leverantörer. Alla beredvilliga företag
kan registrera sig i portalen och välja

de anbudsförfaranden som bäst lämpar sig för den egna branschen.
text: Markku Björkman
FOTO: Mediafoto, London olympiadens officiella hemsida

Cook och företaget HOK Sport var
hållbarheten en av projektets grundpelare.
Miljötekniken produceras i norra
London och transporteras sedan till
Olympiska området längs floden City
Mill River. Det kommer att minska
utsläppen till ett minimum. Alldeles intill Olympiaparken bygger australiska byggföretaget Westfield en
hel ny galleria, Stratford City, på en
areal runt 1,3 miljoner kvadratmeter.
Shoppingcentrat kommer att innehålla över 300 affärer och otaliga restauranger.
Imtech installerar energisparande teknologi och lösningar för hållbart inneklimat i hela centret. Enligt
Imtechs representanter kan referensanläggningar i dessa byggnader spara behovsanpassad luftburen kyla
med detta system upp till 50 procent
fläktelektricitet, 95 procent luftvärme, det vill säga förvärmning av luft
och 10 procent radiatorvärme i förhållande till tidigare lösningar med
konstanta luftflöden.

”
Det har
aldrig
tidigare
byggts
idrotts
arenor som
släpper
ut så lite
CO2 i
atmosfären.

Även Londons omgivningar påverkas av de
olympiska spelen. Detta världens modernaste
rodd- och kanotstadion kan senare användas
som badsjö, av vilka det inte finns allt för
många i öriket.

Rene van Brüggen,
Imtechs koncernchef

CFDs-

framitidens trading

ì &)'VJHUGLJP¸MOLJKHWDWWWM¦QDS§E§GHVWLJDQGHRFKIDOODQGHPDUNQDGHU
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U§YDURU
ì , *0DUNHWV¦UHQGHODY,**URXSE¸UVQRWHUDGS§/RQGRQ6WRFN([FKDQJH
RFKPHG¸YHU§UVHUIDUHQKHWLQRPILQDQVLHOOKDQGHO

Öppna ett testkonto på
www.igmarkets.se
eller ring 08-505 15 000

+XYXGVSRQVRUDY

&)'KDQGHONDQUHVXOWHUDLI¸UOXVWHUVRP¸YHUVNULGHUGLQLQLWLDODNDSLWDOLQVDWV,*0DUNHWV
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IG Markets Limited är auktoriserat och under tillsyn av brittiska Financial Services Authority (”FSA”, nr. 195355)
och IG Markets Limited England – filial Sverige är registrerat hos Finansinspektionen.
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Gröna evenemang

Miljöanpassningen av idrotts–
evenemang mer än en trend
Miljöanpassningen av idrottsevenemang engagerar alltfler
arrangörer och sponsorer och
nu är processen igång mot en
global standard.
Evenemang med många besökare
har stor miljöpåverkan. Nu kommer
ett initiativ från Storbritannien som
vill ha en global standard för hållbara
events. Standarden lanseras lagom till
OS i London 2012, vilket marknadsförs som ”the green Olympics”. Arrangörerna i London vill fortsätta
den positiva utveckling som inleddes
med Vancouver OS, där det ställdes
tydliga miljökrav och där bland annat OS-anläggningarna miljöcertifierades enligt LEED (leadership in
energy and environmental design).
Den nya globala standarden går under namnet ISO 20121 och testades
av under klimatmötet i Köpenhamn
med positiva omdömen. I Sverige är
det SIS (Standardiseringskommissionen) som ska sätta begreppet i eventvärlden.
–Vi hade våra första möten i december 2009 och är nu i full gång.
Vi vill med standarden göra det enklare att genomföra evenemang på ett
hållbart sätt berättar Bengt Ridstedt
på SIS. RF, en rad eventbyråer, Live
Nation och kommunala eventbolag
som Göteborg & co visar alla ett stort
intresse.
foto: camilla svensk

Emma Andersson, ansvarig för miljödiplomeringen på Håll Sverige Rent.

Miljödiplomering

Ett annat sätt att miljöanpassa sitt
evenemang är att låta miljödiplomera
eventet. Stiftelsen Håll Sverige Rent
(HSR) står bakom utmärkelsen ”Miljödiplomerat evenemang” och tar
emot ansökningarna från arrangörer.
HSR är en ickevinstdrivande stiftelse
och i styrelsen sitter representanter
från bland annat Naturvårdsverket,
Naturskyddsföreningen, Returpack
och STF. Miljödiplomeringen kostar
ca 15 000 kronor och innan man kan
hänga diplomet på väggen måste en
rad kriterier uppfyllas.

– Ja, det första som måste till är
att en miljöansvarig finns för arrangemanget. Därefter bör en miljöpolicy
upprättas, berättar Emma Andersson
på HSR. Vi hjälper sedan det ansökande evenemanget under hela resan
fram till Miljödiplomeringen, som
bollplank för att kriterierna ska uppnås. Vi åker även ut till eventen och
gör kontroller. Viktigt är att uppskatta avfallsmängden från början. Återanvänd t.ex plastmuggar och kolla
över sponsoravtalen. Skriv kanske in
att inga ”giveaways” eller konfettiregn tilllåts. Vad gäller transporter rekommenderar vi kollektivt åkande.
Tåg och buss framför bil och om det
ändå blir bilen, miljöfordon. Vid inköp rekommenderar vi miljömärkta
produkter genom KRAV, Svanen och
Bra Miljöval.
– I sommar kommer t.ex Returpack
ha en komprimator för PET flaskor
och returburkar på O-ringen. De
komprimeras på plats och minskar
därmed volymen för att undvika onödiga transporter av luft. Arrangören
får betalt i vikt av Returpack och slipper inmatning i pantmaskiner, fortsätter Emma som nämner att detta
är ett initiativ som Håll Sverige Rent
stöttar. HSR började miljödiplomera
idrottsevenemang år 1999. I dagsläget har Vasaloppet, Kretsloppet, Vätternrundan, O-ringen och Fjällräven
Classic alla miljödiplom. Inom kort
väntas Eken Cup och 25-manna få
det. Sammanlagt är 30 events diplomerade om man räknar in andra arrangemang som t.ex Peace & Love.
–Vi har medvind just nu och allt
fler arrangörer vill ta större ansvar.
Ambitionen är 100 miljödiplomerade idrottsevents inom ett par år.
Kommer även idrottsklubbar att kunna miljödiplomeras i framtiden?
– Ja, vi har fört diskussioner med
RF om miljödiplomering av klubbar
och förbund, avslutar Emma.

Göteborg kör ett eget race

Till Friidrotts VM i Göteborg 1995
började Göteborgs miljöförvaltning
att arbeta aktivt med miljöanpassning av evenemang. Det arbetet låg
till grund för Göteborgs Stads egna
miljödiplomering. Här diplomeras
events som Way out West och Göteborgskalaset. Göteborg & co och dotterföretaget Sport & Event har även
de miljödiplom på väggen.
– Inom idrott har vi miljödiplomerat Göteborgs City Race, STCC och
tidigare även Göteborgsvarvet berättar den ansvarige Peer-Erik Carlsson
för Sport & Affärer.
–Vi tittar mycket på transporter,
prioriterar ekologisk mat och upprät-

Avtalsdagen för ÅF - Olympic Green Advisor. Övre raden: Viktor Svensson, Informationschef ÅF,
Jonas Wiström, VD ÅF, Stefan Lindeberg, ordf SOK, Björn Lind Undre raden: Gunilla Lindberg, SOK,
Susanna Kallur, ÅF och Alice Bah Kuhnke, Miljöchef ÅF.

tar miljöledningssytem. Intresset bara
växer, avslutar Peer-Erik.
Grön sponsring av evenemang

Från och med årsskiftet har teknikkonsultföretaget ÅF (Ång
panneföreningen) inlett ett samarbete med de Olympiska kommiteérna i Sverige, Norge, Finland, och
Schweiz.
ÅF som tidigare var titelsponsor för
Golden League går nu istället in som
”Green Advisor” för nämnda Olympiska förbund.
Enligt avtalet kommer ÅF att fungera som rådgivare i gröna frågor. ÅF
kommer att utverka miljöpolicies,
miljöstrategier och åtgärdsprogram.
– Arbetet har inletts och just nu går
vi igenom SOK:s verksamhet ur ett
hållbarhetsperspektiv.
–Vi gör en ”miljörevision” och granskar alla rutiner, lokalernas utformning, energiförbrukningen, etc, berättar informationschef Viktor Svensson
på ÅF för Sport & Affärer. Vi granskar allt från vilket brevpapper som
används till vilka fordon som framförs. Miljöutbildningar kommer köras
för staber, tränare och aktiva. Samtliga olympiska trupper kommer att utbildas inför varje olympiskt spel inom
avtalsperioden. I maj körde vi miljöutbildningar vid tre tillfällen. Vid ett
tillfälle för SOK:s personal, det andra
för de aktiva i SOK:s Talangprogram
och det tredje för de svenska olympierna i Vancouver som nu fick ta plats
vid skolbänken. Uppföljning sker via
en webbutbildning som ska levereras i
augusti och kommer att lanseras inom

den olympiska rörelsen under hösten
Avtalet fungerar samtidigt som ett tra
ditionellt sponsoravtal med ett ekonomiskt åtagande och en medföljande
rättighet att använda den exklusiva titeln Green Advisor tillsammans med
de olympiska ringarna i den externa
kommunikationen. Avtalet gäller för
perioden 2010-2014 och täcker
därmed tre olympiska spel.
– Jag är övertygad om att detta
prestigefyllda samarbete kommer
att generera fler klimat och miljöinriktade affärer för ÅF , säger Jonas Wirström,VD och koncernchef
för ÅF. På sikt tror han chanserna är
goda att fler olympiska kommiteér
ansluter sig till konceptet.
ÅF vill vara en attraktiv arbetsgivare för de bästa tekniska konsulterna,
berättar Viktor Svensson. Idag är vi
rankade som Sveriges näst bästa arbetsgivare efter IKEA enligt Karriärbarometern. Jag är övertygad att vårt
samarbete med den olympiska rörelsen stärker oss även i detta hänseende.
Skulle du stödja en hållbar Vinter
OS ansökan till Sverige?

– Absolut. Låter som en mycket
lockande tanke för en nybliven partner åt SOK!


text: gustaf berencreutz

Genväg
till Gröna
evenemang
• Ställ krav på under
leverantörer och
sponsorer.
• Upprätta en
inköpspolicy
(köp miljömärkt,
samordna inköpen).
• Återanvänd det
som går. Dra ner på
avfallet. Källsortera.
• Se över användningen av el, värme och
vatten.
• Transporter. Åk kollektivt. Samåk. Använd
miljöfordon. Tänk logistiskt. Den mest
miljövänliga transporten är den som inte
blir av.
• Kolla upp bullernivåerna.
•Anpassa hygienutrymmen efter antal
besökare.
Ur HSR:s kriterier för
Miljödiplomerat arrangemang
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tjejmilen, sommartravet

FULLSPÄCKAD KALENDER I
UDDEVALLA I SOMMAR

Företagsby byggs på Gärdet
när tjejerna tar över stan

Fr ed ag

18
juni

18-20 juni JUNICUPEN
Ungdomshandboll på Bodeles sköna
gräsfält, precis vid havet.
Tors dag

1

1-4 juli VM I MOTOCROSS
När VM-deltävlingen Grand Prix
of Sweden körs på Glimminge
motorstadion är det fest i hela stan!

juli

9-10 juli DIGGILOO
Lasse Holms Diggilooshow
kommer till Bokenäsets
Motorpark 10 juli. I
samband med Diggiloo
arrangeras Bokenäsets
Familjefestival 9-10 juli.

On sdag

28
juli

Lördag

10
juli

28-31 juli FJORDFESTIVALEN
Här bjuds det på välkända artister,
populära dansband, världens starkaste
man och mycket mer...
Fredag

30
juli

6

30 juli-1 aug ODDEBOLLEN
En av Sveriges största ungdomscuper i fotboll på gräs ﬁrar 25-års
jubileum i år.

6-8 aug CLASS 1 OFF SHORE RACE
Från Miami, Rio de Janeiro och Dubai till
Uddevalla. VM-deltävlingen i båtsportens
Formel 1 blir en spektakulär folkfest i
Bohuslän!

augu st i

Kålgårdsbergsgatan 15 | 451 30 Uddevalla
tel. 0705 85 03 87

Detta är bara ett axplock vad Uddevalla
har att erbjuda i sommar. För fullständigt
evenemangsprogram, gå in på:
www.destinationuddevalla.com

Tjejmilen är mer än bara
ett motionslopp. Under
en helg lockar den 15 000
löparkvinnor från hela
tjejmilen.
landet, till Stockholm där
5 september
sammanlagt 26 000 kvini stockholm.
nor deltar i loppet.
– Sponsorföretagen har här stora möjligheter att
möta en samlad aktiv kvinnlig målgrupp, säger Thomas
Enström på Löparkansliet som årligen arrangerar Tjejmilen.
När Tjejmilen startade 1984 fanns det inga arrangemang i Sverige som riktade sig till enbart kvinnor. De
första åren skedde en explosiv utveckling från 1 600
deltagare första året till runt 30 000 rekordäret 1990.
Därefter sjönk deltagarantalet.
– Vi var tvungna att satsa på marknadsföring. En av
satsningarna var tjejmilskvartetten. Anmäler man fyra
löpare samtidigt är de oavsett placering med i en utlottning där vinsten är att springa Tjejmilen i New York,
berättar Thomas Enström.
Deltagarantalet har återigen ökat och är nu runt
26 000. Två tredjedelar av dem är inte bosatta i Stockholm.
– Det innebär stora turistekonomiska fördelar för
restaurang, hotell och shoppingen
i huvudstaden.
I samband med Tjejmilen skapas en företagsby vid Gärdet där
sponsorerna anordnar pristävlingar eller ger rabatter. En av
de sponsorer som aktiverar sig
på plats är läkemedelsbolaget
Meda som tillverkar kosttillskottet MittVal.
– Vi försöker stödja Tjejmilen
året runt och har precis startat
en facebooksida för att uppmuntra tjejer att springa loppet. Det
är viktigt att orka göra saker
man vill och det gör man ge-

Antal deltagare: Ca
26 000
Medier: TV4 visar ett
30 minuter långt program den 5/9. Webbsidan marathon.se publicerar
reportage och bilder före, under och efter loppet.
Aftonbladet, Tara och Runner’s World är också
mediapartners.
Omsättning: Ca 11 miljoner kronor 2009. Tjejmilen lämnar ett täckningsbidrag på 5 miljoner till
Löparkansliets gemensamma kostnader för personal, lokaler mm. Friidrottsklubbarna Hässelby
SK och Spårvägens FK står bakom Löparkansliet.
Huvudsponsorer: MittVal och Alecta
Funktionärer: Ca 1 500
Prispengar: 50 000 kronor i form av träningsbidrag till de främsta klubbarna.
Biljettpris: Inget inträde. Deltagarna betalar 275
eller 325 kr i anmälningsavgift.
Premiärår: 1984
nom att äta naturligt och komplettera med viktiga mineraler och vitaminer, säger My Martinelle, produktchef
på Meda.
foto: Tjejmilen
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Sommartid är bästa travtid
Spelchefens sommarfavoriter
Sport & Affärer bad Mattias Karlsson, spelchef på Sportbladet att ranka
sina fem favoritlopp sommartid.
1. Årjängs Stora Sprinterlopp med V75, Årjäng, 17 juli:
– PIcknick- och familjefest på bergsknallarna runt banan.
2. Sprintermästarhelgen med V75, Halmstad, 8-10 juli:
– Bad och fest på västkusten mitt i högsommaren.
3. Stochampionatshelgen med V75, Axevalla, 22-24 juli:
– ”Lantisarnas Elitloppet”, klassisk campingfest på västgötaslätten.
4. Hugo Åbergs Memorial med Extra V75, Jägersro, 27 juli:
– Jägersros stora lopp för elithästarna körs i vacker solnedgång.
5. Norrbottens Stora Pris med V75, Boden, 19 juni:
– Fly kungliga bröllopshysterin med V75 som körs kvällstid.

”Förra säsongen var det många
klagomål över att barn (utan uppsikt) lekte och cyklade på stallbacken under tävlingarna. Har ni
barn med er så är det jätteviktigt
att ni har dom under uppsikt, innan
det händer något.”

Uppmaningen kommer från persona
len på Skrubbs travbana i Visby och
beskriver perfekt den folkliga närhet som svenskt sommartrav står för.
Publik med termos och egengjorda
mackor, hästarna tätt intill åskådar-

Bild:
Axevalla med
campingen
i bakgrunden.

na, en skogsbacke som läktare.
För många traventusiaster är sommartrav den bästa tiden. De reser
runt i husvagn mellan sommarbanorna, till Ärjäng, Nordens enda milebana i Vaggeryd, till Karlshamn där publiken finns på innerplan och bara en
tävlingsdag hålls per år.
Midnattslopp OK för häst

Sommartrav betyder att säsongsbanorna hamnar i fokus. Som Visby
travfest den 6 augusti med 100 000
kronor i prispengar och V65-spel. En

annan tradition är midnattsloppen
som utvecklats till folkfester med artistuppträdanden som uppladdning.
Hästarna värms upp som vanligt, för
en häst gör det ingen skillnad vilken
tid på dygnet den springer.
Även åretruntbanorna utanför storstäderna dras med i sommartravets
charm. Halmstad och Kalmar lockar
mer publik än vintertid och storloppen avlöser varandra.
För ATG betyder sommartravet
mindre omsättning än hårdspelet
resten av året. Men det uppvägs mer
än väl av den folkliga propaganda.
Många som under vinterhalvåret ser
trav på tv betalar nu entré på banor-

na. För orter med säsongsbanor betyder sommaren ett uppsving med fler
arbetstillfällen plus den extra omsättning turister och bofasta står för.
13 banor har trav bara sommartid

I Sverige finns 13 så kallade säsongsbanor, med tävlingar april-september.
Det är Skellefteå, Solänget, Dannero,
Hagmyren, Bollnäs, Rättvik, Lindesberg, Arvika, Årjäng, Åmål, Vaggeryd,
Visby och Tingsryd. Därutöver finns
fyra eventbanor, Lycksele, Hoting,
Oviken och Karlshamn.
Antalet banor med tävlingar året
runt är 16 stycken.
Text: Frank östergren
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inför riksdagsvalet

Idrott och politik
Sport & Affärers enkät om partiernas idrotts- och evenemangspolitik
text: Pierre eklund

Inför riksdagsvalet i höst väntar alla
inom idrottsrörelsen med spänning på
hur idrotts och evenemangspolitiken
kommer att gestalta sig efter valet. Vi
har bett partiernas representanter att
reda ut begreppen för väljarna.
1. På vilket sätt arbetar ni för att
främja idrotten?
2. Hur ser ni på statens roll vid arrangerandet av idrottsevenemang ?
3. Vad är er ståndpunkt när det gäller
skatt inom idrotten?

”Det är viktigt att Sverige
kan stå värd för stora idrottsevenemang.”
Anders Åkesson (c),
riksdagsl edamot Kulturutskottet
1. Vi har sett till att svensk

idrott finansieras över
statsbudget, inte via Sven
ska Spel, och har tagit fram resurser till
den elitsatsning RF gör tillsammans med
SOK och Sveriges Paraolympiska kommitté. Vi vill fortsätta med ”Idrottslyftet”.
2. Det är viktigt att Sverige kan stå värd
för stora idrottsevenemang. Vi har medverkat till att RF har fått resurser till ett
nationellt kompetenscentrum för att få
hit internationella idrottsevenemang.
3. Vi är pådrivande för att sänka inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. Ett sätt att
öka elitidrottares möjlighet att leva av sin
idrott är att låta dem via ett idrottskonto få sprida ut sina intjänade medel över
ett antal år. Pengarna beskattas när de tas
ut. Utöver detta vill vi se flera av de förslag som Idrottsskattekommittén (SOU
2006:23) föreslog, t.ex. regelförenklingar,
minskad rapporteringsplikt för föreningslivet etc.
”Minska krånglet och förenkla
för idrottare att driva eget
företag.”
Hans Backman (FP),
riksdagsl edamot
och idrottspolitisk
talesman
1. Vi har medverkat till att RF genom

”Idrottslyftet” får 500 miljoner kronor per
år för satsningar på idrottens barn- och
ungdomsverksamhet. Regeringen har även
gett RF tillgång till 212 miljoner kronor för
en elitsatsning inom svensk idrott.
2. Det är viktigt med en tydlig nationell

idrottsstrategi. Det handlar inte bara om
statliga bidrag i form av pengar utan framförallt om statligt engagemang. Det krävs
en särskild organisation som kan ge stöd i
ansökan och anordnandet av evenemang.
Det uppdraget vill vi ge Visit Sweden.

arbete för idrottsföreningarna samt möjliggöra för domare och funktionärer att få
betalt för tjänsteresor mellan hemmet och
idrottsevenemangen.
”Delaktighet och inflytande
är ett målområde i folkhälsoarbetet.”
Gunvor G Ericson (mp),
riksdagsl edamot
och idrottspolitisk
talesman
1. Idrotten är en positiv
kraft i samhället. Delaktighet och inflytande är ett målområde i folkhälsoarbetet.
2. Ett offentligt stöd ger anledning att stäl-

la högre miljökrav. Evenemang med statligt
stöd ska vara klimatsmarta och bidra till en
långsiktigt hållbar utveckling ekologiskt,
socialt och ekonomiskt. Det kan innebära
att erbjuda klimatsmart mat under evenemanget, miljövänliga transporter etc.
3. Det är viktigt att skattesystemet är nå-

gorlunda enhetligt. Vi har redan flera särregleringar som gör det svåröverblickbart.
Det gynnar inte idrottsföreningarna, de
gynnas istället av skatteregler som är lätta
att förstå. Vi har föreslagit en större översyn av systemet vilket kan leda till förbättringar för idrotten. De nya momsregler
som diskuteras riskerar slå hårt mot mindre idrottsföreningar.
”KD har föreslagit införande av
idrottskonton.”
Dan Kihlström (kd),
riksdagsl edamot
Kulturutskottet
1. Vi har varit med och tagit

fram ”Idrottslyftet”.
2. Med tanke på evenemangens samhällsbetydelse bör de inte betraktas enbart som
en fråga för idrotten. Större idrottsevenemang kan bidra till ökad internationell
uppmärksamhet av Sverige. Kristdemokraterna bejakar de regeringsinitiativ som
tagits när det gäller ett nationellt kompetenscentrum.
3. Vi verkar för att sänka skatt och arbets-

givaravgifter vilket gynnar idrottsrörelsen.
Vid sidan av det har KD föreslagit införande av idrottskonton vilket betyder att man
skattar för pengarna först när man tar ut
dem.
”Ett sommar-OS är för stort, ett
SM i varpa är för litet.”
Torbjörn Björlund (v),
riksdagsledamot och
idrottspolitisk
talesman

3. Minska krånglet och förenkla för idrot-

1. Vi har en ny Idrottspolitisk plattform som vi arbetar efter. Jag och
företrädare på Landstings- och Kommunal nivå arbetar med dessa frågor.

tare att driva eget företag. Avskaffa reklamskatten, införa skattefrihet för ideella
föreningars kvalificerade näringsverksamhet, se över reglerna kring sponsring, höja
gränsen vad gäller plikt att lämna ut kontrolluppgifter vid utbetalningar för ideellt

2. Vi är generellt sett positiva, men det beror på evenemanget. Det får inte vara för
litet eller för stort. Ett sommar-OS är för
stort, ett SM i varpa är för litet. Det ska
ge uppmärksamhet internationellt och

”credit” till landet för att det ska få statligt stöd.

Så här säger idrottens representanter

3. Generellt är vi emot att beskatta ideell

1. Vad har du för förväntningar på
valet i höst?
2. Hur arbetar ni för att påverka
det statliga stödet till idrotten?

verksamhet, vilket då gäller breddidrotten.
Men för ren ”kommersiell elitidrott” är det
annorlunda. Där kan vi tänka oss att behålla och förfina de skatteregler som gäller. Många elitidrottare är anställda av sina
klubbar och bör inlemmas i samma regler
som andra anställda på arbetsmarknaden.
Det innebär även regelverk som omfattar
anställningstrygghet, avgifter och försäkringar.
”Det är viktigt att det förs en
dialog mellan idrottens förbund och staten.”
Leif Pagrotsky (s),
riksdagsledamot
Kulturutskottet
1. Vi startade ”Handsla-

get”, en specialsatsning med
pengar från Svenska Spel. Detta döpte alliansen om till ”Idrottslyftet”. Vid vår kongress beslöt vi att förnya ”Handslaget”.
Inriktningen ska vara på tjejidrott, ledarutveckling, utveckling av idrottsföreningarnas arbete och organisation och satsning
på elitidrottsmän med inriktning på vad
som händer efter idrottskarriären.
2. Det är viktigt att det förs en dialog mellan idrottens förbund och staten. Sverige
behöver sådana evenemang, men de måste vara tydligt finansierade och ansvaret
måste delas mellan förbund, stat och kommun.
3. Det är viktigt att bevaka dessa frågor. Vi
ser gärna en harmonisering av den här typen av skattefrågor, till att börja med inom
EU så att ländernas skattesystem blir konkurrensneutrala.
”Idrottslyftet” har kompletterats med ett ökat statsanslag.
Lena Adelsohn Liljeroth
(m), idrottsminister
1. Vår satsning, ”Idrottslyf-

tet” har kompletterats med
ett ökat statsanslag. Sammanlagt går över 1,7 miljarder statliga
kronor direkt till idrotten. Summan är
garanterad då regeringen har tagit bort
kopplingen mellan Svenska Spels omsättning och bidragen till idrotten.
2. Från 2010 har vi ställt resurser till RF:s

förfogande för att skapa ett nationellt kompetenscentrum för internationella idrottsevenemang. Ett förbund kan inför en planerad ansökan vända sig dit för råd och stöd.
3. Svenska klubbar är i princip befriade

från inkomstskatt och moms, eftersom vi i
Sverige anser att idrottsföreningar bedriver
en allmännyttig verksamhet. Idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth, finansminister Anders Borg och integrationsminister
Nyamko Sabuni har vänt sig till EU-kommissionen och begärt en översyn av EU:s
momsdirektiv, så att idrottsföreningarnas
generella momsundantag kan säkerställas
även i framtiden.

Karin Mattsson
Weijber, ordförande, Riksidrotts
förbundet

Satsningen
”Idrottslyftet”
går ut och innan
valet vill vi veta
hur partierna resonerar kring en fortsättning. När det gäller skattefrågan
vill vi bland annat ha besked om hur
man ser på vilken finansieringsverksamhet som en förening kan bedriva,
gräns för att lämna kontrolluppgift,
och domare och funktionärers tjänsteställe. Vi önskar moderniserade regler för idrotten och att reglerna blir
mer tydliga vilket skulle förenkla föreningarnas administration. Tittar vi
på momsfrågan hoppas vi att regeringen kan nå en ny överenskommelse
med EU om att ideella föreningar ska
slippa redovisa moms. Sen hoppas vi
att reklamskatten på cirka 75 miljoner
kronor avskaffas vilket vi har fått löfte
om tidigare. Jag hoppas kunna möta
alla partiledare enskilt före valet för
att samtala om idrottens frågor.
1.

2. Vi för en dialog med regeringen
och riksdagsledamöter i kulturutskottet. I år får vi 1 705 miljoner kronor
av staten och merparten går till föreningarna genom Lokalt Aktivitetsstöd
och ”Idrottslyftet”. För oss är det viktigt att få behålla vårt finansiella stöd.
Jag tror att alla partier förstår värdet
av idrottens roll i samhället och vikten
av att arrangera stora evenemang.
Stefan
Lindeberg,
ordförande SOK,
Sveriges
olympiska
kommitté
1. Vårt uppdrag är
fokuserat på OS
och att få fram konkurrenskraftiga
OS-trupper. Det är RF som företräder alla förbund och driver de breda
idrottspolitiska frågorna med de politiska partierna.
2. Vi får ett statsbidrag på 23 miljoner

kronor 2010, men OS-uppdraget kostade 35 miljoner för OS i Vancouver.
Vi måste bli bättre på att få politikerna att förstå att kvalitetskrav och kostnader för OS stiger i takt med ökande
internationell konkurrens.
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Barca och Unicef
sätter barnen i centrum
gelägenhet. Det innebar även en global
plattform för att driva ett socialt engagemang, något som manifesterades 2006
med det banbrytande avtalet med Unicef.
När konkurrenterna drar in stora intäkter
på tröjsponsorskap betalar istället Barcelona 15 miljoner kronor per år till Unicef
vars varumärke blir det första som tillåts
pryda matchtröjorna. Exponeringen
värderas till ca 250 miljoner SEK
per år. Lander Unzueta var den
som för fem år sedan fick dra
upp strategierna och som initierade avtalet med Unicef.
–Vi ville göra stiftelsen till
klubbens själ och det fanns
många grupper att stödja. Vi
kunde inte hjälpa alla utan valde att fokusera på barn för att
de utgör framtiden. Då vände
vi oss till den organisation som vet mest
om barn – Unicef – och förklarade ödmjukt att vårt lag har en bred global synlighet och att vi vill hjälpa till. Vi vill skaka
om folk när det varje dag dör 25 000 barn
främst i sjukdomar som Aids, Tuberkulos
och Malaria. Det handlar i slutändan om
ansträngning och pengar. Och om det
hjälper kan vi sätta siffran 25 000 på tröjorna för att göra det känt, avslutar Unzueta.

Han är redo att sätta siffran 25 000
på Messis bröst – antalet barn som dör
varje dag. Sport och Affärer träffade
FC Barcelonas kommersiella chef som
förklarade innebörden i mottot ”Més
que un club”.

Det är under Stockholm Media Week
som Lander Unzueta utan att flacka
med blicken säger att FC Barcelonas sociala engagemang väger
lika tungt som det sportsliga.
– Den sociala biten är lika
viktig, och inte bara något
trevligt som presidenten säger
i tal. Klubben sätter ord bakom handling när den avsätter
0,7 procent av budgeten varje
år till sin stiftelse att genomföra program för att hjälpa barn,
säger han till Sport & Affärer.
– Utmaningen är att lyckas kommunicera det lika mycket när alla frågar om
speare som Zlatan och Messi. Men vi vill
prata om situationen för barn och få frågor om vilka program vi driver.
Uttrycket ”Mer än en klubb” myntades av en klubbpresident på 60-talet och
gjordes till ett officiellt motto i mitten av
2000-talet. Framdrivet av att FC Barcelona med sina 60 miljoner fans och 170 000
medlemmar världen över är en global an-



text: Johan thorÉn
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Uno Grönkvist om evenemangsansökningar

Satsa på det möjliga

D

et blir ingen EM-fotboll i
Sverige. Inte heller något friidrotts-EM. Glöm Ryder Cup
i golf! Det blev inte ens några
ansökningar om att få arrangera dessa evenemang. Regeringen nobbade och de statliga garantier som hade
behövts uteblev.
Rätt eller fel? De flesta idrottsälskare
beklagar det. Andra tycker att det finns
betydligt viktigare hål att stoppa skattepengarna i.
Det verkar som om luften gick ur drömmarna om megaevents på svensk mark när
ansökan om sommar-OS i Stockholm fick
tummen ner av IOC. Jag ingick i den projektgrupp som jobbade med ansökan men
trodde aldrig på allvar att spelen skulle
hamna i den svenska huvudstaden. Jag
fick intrycket att de båda svenska IOCledamöterna Gunilla Lindberg och Arne
Ljungqvist inte heller gjorde det.
Men friidrotts-VM 1995 i Göteborg blev
en succé. Jag var engagerad i detta evenemang, det hittills största i Sverige, och
gladdes åt alla positiva effekter. Tyvärr blev
det ekonomiska utfallet för svensk del inte
lika glädjande. Näringslivet fick visserligen sin del av kakan liksom staten med sina
momsinkomster, men Svenska Friidrottsförbundet gick på knäna flera år efteråt.
Kanske är Sverige helt enkelt för litet

för att hävda sig i konkurrensen om de
största – och mest kostnadskrävande –
evenemangen? Alla rycker i de glamorösa
sommartävlingarna. Sommar-OS har tagits över av de riktigt stora världsstäderna. Nästa gång är det Londons tur igen
(minns London 1948 med de makalösa
svenska framgångarna). Därnäst Rio de Janeiro. Och när det här numret kommer ut
pågår fotbolls-VM i Sydafrika.
Tidigare åsidosatta kontinenter som
Afrika och Sydamerika har hamnat i fokus. Bra så! Det kan leda till ökad självkänsla, värdefulla förbättringar sker i
infrastrukturen och välbehövda turistintäkter strömmar in.
Då känns vinterspelen mera realistiska
från ett svensk perspektiv. Den ryska semesterorten Sotji vid Svarta havet som är
OS-värd 2014 är mindre än Malmö! Sverige har goda förutsättningar med stark
tradition inom vinteridrotterna, vältrimmad organisation och riktigt vinterväder.
Satsa på det som är
möjligt och acceptera
att Sverige, trots
sin välfärd, är en liten spelare på världs
arenan!
Uno grönkvist,
författare och
sponsringsexpert

Evenemangstoppen
Vilka är Sveriges största, årligt återkommande idrottsevenemang?
Sport & Affärer presenterar här några nyckeltal för våra
största idrottsevents (SM serier exkluderat).
• elitloppet

• partille cup

Idrott: Trav
Publik: 60 000
Spelomsättning: 338 miljoner
Turistekonomisk omsättning: 95 miljoner
enligt USK (Utrednings & Statistikkontoret)

Idrott: Handboll
Omsättning: 20 miljoner
Deltagare: 17 000
Besökare: 30 000 i snitt per dag

• FALSTERBO HORSE SHOW

Idrott: Segling
Omsättning: 15 miljoner
Besökare: 115 000.
Turistekonomisk omsättning: 75 miljoner*

Idrott: Hästhoppning, dressyr
Omsättning: 18 miljoner (exkl hästmässa 40 miljoner,
disco/catering 8 miljoner)
Publik: 60 000 totalt under veckan
Turistekonomisk omsättning: 58,5 miljoner
enligt Resurs AB

• Gothia CUP
Idrott: Fotboll
Omsättning: 55 miljoner
Besökare och deltagare: ca 310 000 hela veckan
Turistekonomisk omsättning Göteborg:
320 miljoner enligt TUI (Turismens Utredningsinstitut)

• göteborgsvarvet
Idrott: Löpning
Omsättning: 26 miljoner
Deltagare: 66 000
Besökare: 200 000

• Lidingöloppet
Idrott: Terränglöpning
Omsättning: 16 miljoner
Deltagare: 38 000
Publik: 40 000
Turistekonomisk omsättning: 31 miljoner enl. USK

• nordea scandinavian masters
Idrott: Golf
Omsättning: ca 50 miljoner
Besökare: ca 100 000
Turistekonomisk omsättning: 150 miljoner*

• o-ringen
Idrott: Orientering
Omsättning: 28 miljoner
Deltagare: 16 000
Publik: 40 000
Turistekonomisk omsättning Eksjö kommun:
64 miljoner enl. Rubin Research

• stena match cup sweden

• stockholm marathon
Idrott: Löpning
Omsättning: 17 miljoner
Antal deltagare: 18 500
Publik: cirka 100 000
Turistekonomisk omsättning: 50-60 miljoner*

• swedish open (damer och herrar)
Idrott: Tennis
Omsättning: ca 43 miljoner
Betalande publik: 79 000
Turistbesökare under hela veckan: 220 000

• vasaloppet
Idrott: Längdskidåkning
Omsättning: ca 60 miljoner
Deltagare och åskådare: ca 50 000
Turistekonomisk omsättning: 115 miljoner
enl. Rubin Research

• vätternrundan
Idrott: Cykel
Omsättning: ca 28 miljoner
Besökare och deltagare: 50 000
Turistekonomisk omsättning: 42 miljoner enl. TUI

75 MILJONER KRONOR
OCH EN STOR DOS ADRENALIN

SÖKER ÄGARE

DEN SOM ÄGER EN GALOPPHÄST är med

och tävlar om cirka 75 miljoner kronor varje
år i Sverige. Det är en av den svenska sportvärldens bäst bevarade hemligheter. Men de
som upptäckt den har fastnat.
En del för skönheten. För enkelheten.
Andra för adrenalinet och gemenskapen.
Galopp är en sport där kärleken till fullbloden

förenar stad och land. Unga och gamla.
Där män och kvinnor tävlar på lika villkor.
Från Dublin till Dubai.
Från Malmö till Melbourne.
Besök vår web så får du veta mer.
Eller maila så bjuder vi in till en tävlingsdag
och visar vad världens största och snabbaste
hästsport handlar om.

• ÅHUS BEACH HANDBOLL
Omsättning: 11 miljoner kronor.
Deltagare: 15-18 000
Besökare: 45-50 000 totalantal under hela veckan
Turistekonomisk omsättning: 60 miljoner*
Svensk Galopp AB | www.svenskgalopp.se

*Egna uppskattningar


info@galoppsport.se
SPORT & AFFÄRER
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krönikan

Var EM i friidrott 2006 det
sista megaeventet i Sverige?
foto: bildbyrån

– Vill vi i framtiden vara med och konkurrera
om de allra största evenemangen så krävs
det framförhållning och en tydlig strategi,
menar krönikören Toralf Nilsson.
krönika av Toralf Nilsson, ledamot
av Europeiska Friidrottsförbundet och
Svenska Friidrottsförbundet

D

et närmar sig avspark för VM i fotboll, ett
evenemang som långt innan dess engagerat
en hel nation. Under en månad kommer
världens blickar att vara riktade mot Sydafrika. Mängder med fotbollsintresserade från
andra länder kommer att finnas på plats för att ta del av
denna folkfest som skapar glädje, gemenskap, spänning
och minnen för livet. I slutet av juli väntar sedan ett
annat stort idrottsevenemang, EM i friidrott i Barcelona,
en stad som efter OS 1992 blivit en av de snabbast
växande turiststäderna i Europa. Sverige har tidigare
stått som värd för såväl VM i fotboll som EM i friidrott,
men frågan är om vi i framtiden kommer att kunna få
uppleva denna typ av evenemang på hemmaplan.
Jag har i olika roller under 15 års tid varit djupt engagerad i kandidaturer och genomförande av internationella friidrottsevenemang i Sverige. Under denna tid har
jag kunnat se hur konkurrensen hårdnat. Detta gäller
inte bara friidrotten utan alla medialt och publikt stora
evenemang. Allt fler städer, regioner och regeringar runt
om i världen satsar allt mer pengar för att ro hem och genomföra dessa evenemang.
Bara kandidaturen för ett OS handlar om flera hundra
miljoner kronor. Orsaken till satsningarna är att evenemangen genererar stora samhällsintäkter och omfattande
internationell medieexponering. Evenemangen skapar
tillväxt i form av arbetstillfällen, skatteintäkter och ökad
livskvalitet. Långsiktigt bidrar de också till ökad turism,
fler företagsetableringar, evenemang, möten, mässor och
kongresser.
Det finns en tydlig koppling mellan de stora internationella evenemangen och en ökad export via utländska
turisters och bolags konsumtion, vilket resulterar i betydande statliga momsintäkter. Trots det så har de svenska
regeringarna oavsett politisk färg hittills intagit en väldigt
passiv hållning och i grunden hanterat det som en renodlad idrottsfråga. Det saknas fortfarande en övergripande
nationell vision och strategi för vad staten vill i fråga om
internationella idrottsevenemang. Frågan har förvisso utretts och debatterats inom regering och riksdag, men väldigt lite har hänt i praktiken.
2006 sa statsministern i regeringsdeklarationen att
”Sverige ska aktivt verka för att få fler stora internationella idrottsevenemang till vårt land”. I en interpellationsdebatt i riksdagen i mars 2007 sa idrottsministern att
”Ambitionen är att ta fram en strategi till sommaren …”.
För knappt ett år sedan presenterade kulturdepartementet ett PM som var skriven i positiv anda, men saknade
lösningar på flera stora frågor. Denna PM resulterade i

omöjligt att finansiera evenemanget med enbart biljett- och sponsorintäkter. Trots de tuffare villkoren saknas det inte kandidater för
kommande VM-tävlingar. Utöver
grundvillkoren är de dessutom beredda att bjuda över varandra ytterligare. För Sydkorea som tilldelades VM 2011 handlade det om
drygt 150 miljoner kronor.

N

är Svenska Fotbollsförbundet tillsammans med sin norska
motsvarighet arbetade för att få arrangera EM i fotboll 2016 var det
inte ekonomin kring evenemanget som sådant som var bekymret. Däremot krävdes omfattande
investeringar i de arenor som behövdes för att kunna leva upp till
de krav som ställs. Trots att omsättningen av utländska turister i
Sverige beräknades uppgå till mer än 7 miljarder norska kronor så sa regeringen nej till
att skjuta till pengar. RF:s ambition att genom Kompetenscentrum få fram ett enhetligt och av alla parter accepterat sätt att beräkna de samhällsekonomiska effekterna av
evenemangen är därför efterlängtat eftersom
varje evenemang är unikt och eventuellt statligt stöd måste prövas från fall till fall.
Visst finns exempel på internationella
idrottsevenemang, där de ekonomiska villkoren är mer gynnsamma, vilket gör att evenemanget går ihop eller rentav av resulterar
i en vinst utan statligt stöd. VM i alpint i Åre
2007 och VM i ishockey är exempel på detta.
Vill vi i framtiden vara med och konkurrera om de allra största evenemangen (såsom OS, VM och
EM i fotboll och friidrott) så krävs det dock framförhållning (i fråga om OS upp till 20 år!) och en tydlig strategi
som bygger på en aktiv samverkan mellan staten, berörda
kommuner, näringslivet och idrottsrörelsen.
När EM i friidrott genomfördes i Göteborg 2006 positionerades det som ”Sveriges största och vänligaste sportoch nöjesupplevelse under detta årtionde”. Om inget görs
finns risken att det rentav var det sista evenemanget på
denna nivå. Jag hoppas att den regering som leder landet
efter valet i september visar att
jag har fel i mina farhågor. Ett
tips till den kommande regeringen är att engagera sig i planeringen av något kommande internationellt evenemang för att på så
sätt inifrån kunna vara med och
se och lära.

”

att Riksidrottsförbundet (RF) på regeringens uppdrag, inom ramen för idrottsanslaget, avsatte 8
miljoner kronor under 2010 för att bygga upp ett
kompetenscentrum för internationella idrottsevenemang. Pengarna ska användas till att:
1. Ge visst stöd till ansökan 2. Bygga relationer
3. Ge kompetensstöd.
Allt detta är vällovligt, men det räcker tyvärr
inte långt i konkurrensen med de länder som sedan länge har en tydlig strategi och är beredda att
investera betydande belopp för såväl kandidaturer
som genomförande.
Sport Event Danmark, som framställs som en
förebild för RF erhöll 2009, 36 MD KR från danska staten och kunde med hjälp av dessa pengar
bland annat satsa 27 MD KR i direkt bidrag till
olika arrangörer. I bästa fall kan RF:s kompetenscentrum
vara till en viss hjälp när det gäller mindre internationella evenemang, men när det gäller de stora och för staten
lönsamma evenemangen så står vi fortfarande på ruta ett.
Money talks!

Det hand
lar om att
våga bryta
invanda
mönster.

I

vissa fall behövs bidrag för själva genomförandet då
kraven från de internationella organisationerna som
äger evenemangen successivt har ökat i takt med
ett ökat intresse för att arrangera. När Sverige 1995
stod som värd för VM i friidrott fick Svenska Friidrottsförbundet 50 miljoner kronor i arrangörsbidrag av
det internationella förbundet. Arrangörsbidraget är sedan många år borta och idag krävs att arrangören bland
annat betalar resor och uppehälle för de aktiva, provision
på intäkterna för nationella sponsorer samt produktionen
av den internationella TV-signalen.
Sammanlagt handlar det om en skärpning av villkoren
med drygt 150 miljoner kronor, vilket gör att det idag är
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Stjärnor i Båstad 2010
Robin Söderling,
Fernando Verdasco
och Sofia Arvidsson.

Stjärnor i Båstad 2020?
Calle Gustafsson,
Eric Moretti
och Malin Falk.
SEB Next Generation är en av de största ungdomssatsningarna inom
Svensk tennis någonsin. Syftet är att ge unga talanger möjlighet att
bli bäst, och därmed trygga återväxten av svenska världsspelare.
Läs mer om SEB Next Generation på www.sebnextgeneration.se.
Som sponsor till Collector Swedish Open Women samt Skistar
Swedish Open hälsar SEB alla dagens och framtidens tennisstjärnor
välkomna till Båstad den 5–18 juli.
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Se Göteborg ur ett helt
nytt perspektiv. Upplev
en hisnande rundtur
med 360° utsikt.
På Kanaltorget, bredvid operan och Älvrummet, hittar du Göteborgshjulet.
Ta plats i en av de 42 inglasade gondolerna och ge dig ut på en 60 meter
hög rundtur med utsikt över hela stan.
Öppet klockan 11.00-21.00 varje dag* hela sommaren.
*Med reservation för mycket hård vind. | Håll utkik efter nya öppettider till hösten.
goteborg.com/goteborgshjulet

