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2 ledaren
Skid-VM i Falun 1954 – 2015

Ä

ntligen är skid-VM igång. Men det är inte första
gången som Falun står som värd för skidsportens
största fest. Falun har tidigare arrangerat skidVM tre gånger: 1954, 1974, 1993.

1954

Den 13-21 februari genomfördes VM bara nio år
efter andra världskrigets slut och det internationella idrottsutbytet mellan nationer var då inte lika utbrett som idag.
Skid-VM 1954 präglades av två saker: storpublik och vinterkyla.
Det finns uppgifter som talar om att VM lockade 115 000, kylan till
trots. Backhoppningstävlingen gick i Källviken, strax söder om Falun mot Borlänge och blev en stor publikfavorit som lockade drygt
50 000 åskådare.(Publikrekord för vinteridrott i Sverige som stod
sig fram till skid-VM i Falun 1993). Matti Pietikäinen vann före
landsmannen Veikko Heinonen. Bronset togs av svensken Bror Östman. Sovjet dominerade längdtävlingarna på både herr- och damsidan. Skidkung blev Vladimir Kusin som vann 30 och 50 km. Sixten
Jernberg var det stora svenskhoppet men slutade som bäst fyra (30
km). Sverige fick två längdmedaljer i herr- respektive damstafetten.

1974 – en milstolpe

Detta skid-VM gjorde Falun till en av norra Europas mest intressanta idrottskommuner. Nu byggdes det hoppbackar och den skidstadion som efter moderniseringar även användes i samband med
skid-VM 1993 och som vidareutvecklats till VM 2015. Samtidigt
byggdes också sporthallen och något år senare även en ny ishall,
bandyplan samt inomhusarena för tennis och friidrott. Det blev ett
idrottscentrum som fortfarande har en viktig roll i svenskt idrottsliv
och samhällsutvecklingen i Falun. 1974 var första gången man åkte
på plastskidor. Alla var dock inte helt säkra på hur bindningarna
skulle monteras. Det fick bland annat Hans-Erik Larsson i stafetten
erfara. En av svensk skidhistorias starkaste bilder är när hans bindning lossnar bara hundra meter efter starten.
Östtysken Hans-Georg Aschenbach vann i både lilla och stora
backen. Dag 2 blev svenske Thomas Magnusson svensk folkhjälte
då han segrade i tremilen i grått och milt vinterväder. VM-drottning
blev Galina Kulakova från Sovjet som vann alla loppen – 5 km,
10 km samt stafetten. VM-kungen hette Gerhard Grimmer från
Östtyskland. Han vann 50 km, stafetten och kom tvåa på 15 km.
Totalt besökte cirka 160 000 åskådare VM, om man räknar med de
betalande samt alla de som besökte prisutdelningar och kulturevent
utanför tävlingsområdet.

1993 – en milstolpe till

I budgeten för VM 1993 sattes 140 000 sålda biljetter som mål.
Man lyckades sälja 110 000. Det totala antalet besökare inklusive
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aktiviteter såsom prisutdelningar och kulturprogram beräknades
till 250 000. En oförglömlig duell utspelades sig under jaktstarten
mellan Norges Björn Dählie och Vladimir Smirnov från Kazakstan.
Först utropades Vladimir Smirnov som segrare. Men efter granskning justerades resultatet. Björn Dählie stod som vinnare och blev
VM-kungen med tre guld. Italienskan Stefania Belmondo och
Ryskan Jelena Välbe blev VM:s skiddrottningar. Norges Espen
Bredesen satte nytt backrekord med 125,5 meter.
50 000 åskådare såg när Torgny Mogren segrade på femmilen.
Äntligen fick Sverige ett efterlängtat guld på den finaste distansen,
den sista soliga VM-dagen.
Det var en otrolig upplevelse att få vara med om det loppet på plats!
Minns hur vi sprang ner från skogen in mot målområdet och det
totala svenska glädjekaoset där. Loppet tillhör den svenska idrottshistorien.
Skidtävlingarna 1993 fick en ny och modern inramning med musik,
flaggor, hejaklackar och häftiga speakererinsatser som blev normbildande för framtida stora skidevenemang. Då som inför årets VM
leddes arbetet av VM-generalen Sven von Holst och marknadschefen Kent Lövgren.
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2015

Med erfarenhet från 1993 har dessa två herrar garanterat utvecklat
VM ytterligare. De är nu på god väg att nå budget, dvs. 170 000 sålda biljetter – vilket blir Falurekord. Det är en ära att Sven och Kent
tillsammans med bland andra förbundsdirektören Niklas Carlsson
samt VM-sponsorerna Vattenfall och Ericsson deltar under vårt årliga seminarium Professionell idrott i oktober! Här får ni chansen
att ta del av det som krävdes för att vinna hem och arrangera årets
största idrottsevenemang i Sverige. I år går seminariet i Linköping.
Programmet blir klart i mars.
Det ska nu bli en fröjd att följa årets VM på plats i Falun för att få
beskåda årets skidkungar och skiddrottningar.
Festen har kostat en halv miljard.
Staten har inte bidragit med en krona
men statsministern lär vara på plats
ändå.
Heja Sverige!
Gustaf Berencreutz
Redaktör
Får vi åter uppleva ett svenskt VM-guld på 50 km i
Falun? Här Torgny Mogren avslutningsdagen 1993.

Källa: www.falun2015.com

Med siktet inställt på hemma–VM. Olle Dahlin, ordförande för Svenska Skidskytteförbundet, har ordet på sidan 13.
Sport & Affärer produceras av Idé Media
Redaktör: Gustaf Berencreutz
Redaktion: Idé Media, Vämlinge 41 1 5, 761 73 Norrtälje
Tel: 0176–22 83 50
Mail: kontakt@sportaffarer.se hemsida: www.sportaffarer.se
Medarbetare i detta nummer:
Karin Mattsson Weijber, Stefan Lindeberg, Urban Tjernberg,
Gunnar Persson, Olle Dahlin, Karin Tornklint, Anders
Albertsson, Joachim von Stedingk, Henrik Lenngren, Johan
Thorén, Uno Grönkvist, Niklas Birgetz, Niklas Turner Olovsson, Martin Kindgren, Stefan Karlsson, Pär Hammarberg,
Leif Andersson, Johan Jeppsson och Oscar Laufersweiler.
Layout: RITATOR. REPRO: STEFANS ORDBILD
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Connecting
with natural
talent
At ÅF, our driving force is powered by the curiosity
and ambition of our forward-thinking employees.
By embracing the best talent, experience and
know-how we help to shape the future and
improve peoples’ lives.
As a leading engineering and consulting company
we connect technologies to create progress for
our clients. By challenging ourselves and
allowing people to grow we can always deliver
great performance.
This is why we are also connecting with
Charlotte Kalla, a like-minded spirit in one
of the physically toughest material sports
– cross-country skiing.
Needless to say, we are proud to have her
on our team.
Follow her progress at afconsult.com
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ETT HÅLLBART
SAMARBETE

Falun2015 är ett miljöcertifierat evenemang enligt ISO29121 och har utnämnts till ett ”Miljömärkt event” av stiftelsen Håll Sverige rent. Detta är två av de mest betydande anledningarna
till att vi på Kinnarps Interior vill vara en del av evenemanget. Vi tror på, och arbetar kontinuerligt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Målet med vår verksamhet är, och måste vara, att ha
minsta möjliga påverkan på miljön och vår omgivning. Endast då kan vi med god hand och gott
samvete lämna över till nästa generation.

Making life better at work
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Foto: Bildbyrån hässleholm
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Karin om tio år i idrottens högsäte
Hon kom som en vårvind över en mansdominerad idrottsrörelse,
när hon i maj 2005 valdes till den första, kvinnliga ordföranden för
RF. Under tio års tid har Karin Mattsson-Weijber i en mängd sammanhang försvarat och tydliggjort idrottens villkor för politiker,
näringsliv och media; ytterst ansvarig för en folkrörelse med över
tre miljoner medlemmar och 20 000 föreningar. Hon har ena dagen
debatterat jämställdhet och integration, nästa dag elitisering eller
Hur föddes ditt idrottsintresse?

- När jag var liten simmade jag
och höll på med gymnastik. Jag
var inte gammal när mina föräldrar lade mig i en skoterpulka första
gången. Jag växte upp på Frösön
i Jämtland och vi var väldigt ofta
uppe i Härjedalsfjällen och vår stuga där. Jag åkte tidigt skidor både
på längd och utför. Jag kommer
så väl ihåg när mamma och pappa köpte slalomskidor till hela familjen. Då var jag kanske runt sex.
Längd hade jag åkt tidigare än så.
Ridningen började jag med när jag
var runt tio. Det var två kompisar,
som utan att jag vetat om det, hade
anmält mig till ridskolan. Sen blev
det snabbt ridning alla kvällar och
helger. Jag växte bokstavligen upp
i ridskolan.
Du hade nära till idrottsaktiviter
där du bodde?

- Vi hade ju nära till Storsjön där
vi åkte skridskor om vintern på en
bana som spolades regelbundet.
När vi hade dubbeltimme idrott i
skolan så kunde vi gå upp till Gustavsbergsbacken och åka slalom.
Längdspåren gick utanför husknuten upp till Frösöberget.
- Det här är saker jag tänker på
idag när stadsmiljöer planeras.
Idrotten måste få vara nära och
inte beroende av att föräldrarna
ständigt måste skjutsa barnen till
aktiviteterna.

Fakta
Riksidrottsförbundet

skolgymnastik, en annan dag idrottsklubbarnas skattesituation och
nyckelfrågan: idrottens finansiering. Mycket av tiden har hon också
lagt på internt förädlingsarbete bland 70 specialidrottsförbund. Inte
undra på att Karins liggare varit fulltecknad. När hon nu slutar i maj
går hon på topp. Vart hon är på väg vet hon inte riktigt än, men
anar. Hon har definitivt ett stärkt cv efter tio år som ledare för en
stor och komplex organisation.

ten. Jag var inte van med det tuffa
mediala trycket. Han var mer erfaren. Men jag fick stornytta av
det som hände senare i jobbet.

Bildades: 1903
Organisation:
• 21 distriktsidrottsförbund (DF)
• 70 specialidrottsförbund (SF)
• Omkring 833 specialdistriktsidrottsförbund (SDF)
• Omkring 22 000
idrottsföreningar
Följande personer
har varit ordförande i
Riksidrottsförbundet:
• Kronprins Gustaf Adolf (senare
Gustaf VI Adolf), -1933
• Prins Gustaf Adolf, 1933-1947
• Prins Bertil, 1947-1991
• Arne Ljungqvist, 1991-2001
• Gunnar Larsson, 2001-2005
• Karin Mattsson Weijber,
2005-2015

Du har varit RF:s ordförande
sedan 2005. Hur såg vägen mot
ordförandeposten ut?

- Jag hade varit styrelseledamot
och vice ordförande två år innan.
Min företrädare Gunnar Larsson
skulle sluta. Ridsportförbundet
frågade om de fick nominera mig.
Jag kände att jag var väldigt ung
men insåg utmaningen och fördelarna. Sen blev det ju en maktkamp med Lars Liljegren om pos-

Vilka utmaningar såg du med
ditt arbete i inledningen av din
period som ordförande?

- Dels gällde det att skapa en
bättre dialog med våra förbund.
Vi började ordna mötesplatser i
form av regelbundna ordförandekonferenser (två per år). Det här
tog jag med mig från min tid inom
LRF där jag var delaktig i den typen av organisationsarbete. Jag
ville också stärka RF:s trovärdighet både inåt och utåt och vara en
bra representant själv.
Vilka frågor har varit viktigast
under din tid som ordförande?

- Samarbetet med SOK har förbättrats. Vi har jobbat för att
statsanslaget skulle ökas. Det
ligger idag på 1,7 miljarder
men måste nu åter räknas upp.
- Dock är nivån idag mycket högre än när jag började. Vi har idag
ett elitstöd värt namnet även om
det borde ligga högre (60 miljoner från att ha legat på en nivå om
100 mkr). Barn och ungdomsfrågorna har blivit allt viktigare där
vi idag används som kunskapsbank. Vi har debatterat skattereglerna som drabbar idrottsföreningar och evenemangsarrangörer.

Vi har jobbat för att idrotten ska
få en tydligare plats i den politiska debatten.
- Sen ska man komma ihåg
att RF inte är någon myndighet.
Idrottsföreningarna måste också
ta sitt eget ansvar för verksamheten. Vi märker en glidning mot
det mer kommersiella samtidigt
som väldigt mycket står och faller med de ideella insatserna. Tyvärr så krymper tiden för de flesta i dagens moderna samhälle så
det blir inte mycket tid över för
att engagera sig i en förening. De
som ändå gör det får idag syssla
alltmer med ekonomi och organisation än med själva idrotten.
- Det positiva är att antalet ledare inte minskar. De är en helt
nödvändig förutsättning för
idrottsrörelsen.
Vad är du mest stolt över under
din tid som ordförande?

- Att dialogen med förbunden är
mycket bättre. Att statsanslaget
och elitstödet ökat sett över en tioårsperiod, även om vi nu måste få
till en ökning. Vi verkar ha en väldigt hög trovärdighet bland politiker vilket är mycket positivt Jag
är också glad över vår nationella
evenemangsstrategi tillsammans
med besöksnäringen. Och självklart också över att SM-veckan
blivit en sån succé och så etablerad på så kort tid.

Något du inte är helt nöjd med?

- Att regeringen inte höll löftet
om att öka statsanslaget med närmare 300 miljoner även om jag
tror att det finns en större chans
efter kommande vårproposition.
Jag är också störd över att samarbetet med staten inte fungerat
riktigt hitills i evenemangsfrågorna. De borde ta ett större ansvar. Men både Stefan Löfven och
idrottsministern har nyligen pekat ut evenemang som en punkt
de vill samarbeta med oss om.
- Jag är besviken över att vi inte
fått till en modernare skattelagstiftning för idrotten. Och att vi
inte gick vidare i ansökan om vinter-OS 2022 men det vore fantastiskt om vi kunde enas om en satsning mot vinter-OS 2026 istället.
Kan du tänka dig att vara med i
organisationen för ett svenskt
vinter-OS?

- Ja definitivt. Men viktigast blir
att få med oss Stefan Löfvén.
Vilka tycker du är de fem viktigaste frågorna som idrotten
idag måste lösa?

1) Tillgänglighet. Det ska vara
enkelt och lättillgängligt att utöva idrott. Den ska skyddas i planoch bygglagen.
2) Vi måste bli mycket bättre på
att behålla tonåringarna i föreningarna.
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3) Samverkan mellan det ideella och det mer kommersiella i
föreningsverksamheten
4) Skattefrågorna
5) Finansieringsfrågorna
Vad förväntar du dig av den nya
regeringen?

- Jag vill ha upp idrotten på regeringens bord och att de försvarar dess roll i samhället. Jag vill ha
upp anslagen och att de ekonomiskt stödjer större evenemang
till Sverige. Det verkar som att
Stefan Löfven har samma syn nu.
Hur ser du på att idrottsministerns ansvarsområde delas med
folkhälsan och sjukvården?

- Jag tycker det är bra. Vi behöver en stark minister. Det är bra
att folkhälsoperspektivet vävs in.
- En renodlad idrottsminister skulle förmodligen inte få en tillräckligt
stark ställning.
Det sägs att idrott och politik
inte hör ihop. Vad säger du om
det när VM och OS repetetivt
förläggs till odemokratiska länder som Ryssland?

- Jag kan inte förstå mig på folk
som påstår att inte idrott och poli
tik hör ihop. Själv skulle jag aldrig
påstå något sådant. Det skulle

vara löjligt när jag jobbar med
idrottspolitiska frågor varje dag.
Däremot hör inte idrott och
par tipolitik ihop. Specialidrottsförbunden har ett stort ansvar
genom att verka i sina internationella förbund när de söker
värdskap för internationella evenemang. Här gör SF ett bra och
jätteviktigt jobb i att marknadsföra Sverige och de värden vårt
samhälle står för. Vi kan inte bara
kritisera andra länders problem
när vi själva aldrig står som värd
för ett megaevenemang. Sedan
har IOK på senare tid börjat lyssna på omvärldens kritik, till skillnad från FIFA.
Vilken är idrottens samhällsroll
enligt dig?

- Vi finns i samhällets kapillärer. Den är en klart underskattad
samhällsbyggare.
Du kommer att sluta som RF:s
ordförande i maj i år. Vad kommer du göra efter detta?

- Jag har lärt mig mycket under de
här tio åren och vill gärna dra nytta av det i ett nytt jobb. Ledarskap
i komplexa strukturer, strategiskt
arbete och kommunikation är intressanta ämnen att få jobba vidare med.

Vad skulle du säga om Svenska
Ridsportförbundet hörde av sig
och frågade om du vill bli deras
nya förbundsordförande?

Sportslig karriär: Ridit sen tio års
ålder. Tävlat på lokal nivå. Köpte sin
första häst när hon var 21.
Styrelseuppdrag: Ledamot
i Jämtland/Härjedalens
idrottsförbund 1993-97. Ledamot
i Svenska Ridsportförbundet 1993
– 2003. Styrelseledamot i Astrid
Lindgrens värld. Styrelseledamot i
Folksam Sak samt Mittuniversitetet.

- Eftersom ridsporten är ”min”
idrott så brinner jag självklart
mycket för den, och för Svenska
Ridsportförbundet. Just nu skulle
jag dock inte stå till förfogande.

Medlem i: Östersund Frösö
Ridklubb.

Vad vill du säga till din efterträdare?

- Jag tycker att det är jätteviktigt
för den personen att fortsätta den
interna dialogen med förbunden.
Lägg mycket tid på relationen till
politiker och media. Måna stenhårt om strategin Allas rätt att
vara med. Dvs att alla människor
som vill ska få plats i den föreningsdrivna verksamheten.
Till sist. Idrotten innehåller
många tävlingsmoment. Är du
själv en tävlingsmänniska?

- Delvis, men jag är inte sådan
som vill tävla om allt hela tiden.
Numera är det viktigast för mig
att vara riktigt nöjd med min prestation.
Text: Gustaf Berencreutz

Karin Mattsson Weijber
Namn: Karin Anna Birgitta
Mattsson Weijber
Titel: Ordförande för
Riksidrottsförbundet sedan år
2005.

Intressen: Ridning. Hästar (Karins
egen heter Excellente). Hundarna
Max och Polo (Jack Russell).
Skidåkning. Skoteråkning. Familj
och vänner. Hjortronplockning.
Läser just nu: Astrid
Lindgrenbiografin av Jens Andersen
(”rekommenderas”).

Familj: Ja

Antal resdagar per vecka:
Varierande men tillbringar sällan en
hel vecka i Stockholm.

Bor: Stockholm

Kör: VW Tiguan.

Uppväxt: Frösön, Jämtland

Äter helst: Allätare men älgkött är
den bästa råvaran.

Ålder: 42

Utbildning: Personalvetare.
Filkand i sociologi. Fyllt på med
60 poäng företagsekonomi.
20 p Nordiska språk, inklusive
språksociologi.
Civil karriär: Ville bli mattelärare.
Jobbade först inom restaurang
och ridskola innan hon började på
LRF (1999-2005) där uppgifterna
bestod av kompetensutveckling,
organisationsfrågor och
ledarskapsutveckling för hela
koncernen.

Favoritsport: Ridsport och skidor.
Favoritidrottare: Många men
det är klart att jag fascineras av
Charlotte Kalla och Zlatan.
Favoritartister: Amanda Jensen,
Orup, Sahara Hotnights och The Ark.
Favoritsemla: Tösses
Utmärkelser:
Arbetsgivaralliansens
ledarstipendium ”Kvinnliga ledare”.
Drömevenemang: Vinter-OS 2026
till Sverige.

Fotograf: Ulf Palm

Fotnot: Fem män har tackat ja till att nomineras till ny ordförande för Riksidrottsförbundet och ta över efter Karin Mattsson Weijber som i år avgår
efter tio år på posten. De fem är: Björn Eriksson, ordförande för Svenska Friidrottsförbundet, Tomas Eriksson, ordförande för Internationella innebandyförbundet, Lars Liljegren, ordförande för Svenska fäktförbundet, Tommy Ohlström, Riksidrottstyrelsen och Håkan Leeman, ordförande för Svemo,
Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet.
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LYCKA TILL KALLA OCH ALLA!
För 20 år sedan, ungefär när dagens skidstjärnor tog sina första stavtag, inledde vi på Vattenfall vårt
sponsorsamarbete med Svenska Skidförbundet. Vi har under åren gett energi till svensk skidsport på många
sätt. Både bland ungdomar och elittävlande, både i med- och motgångar.
Nu är det fokus på framgångar på hemmaplan. Efter perioder av träning på hög höjd i alperna siktar nu våra
landslagsstjärnor på medaljer i VM i Falun som startar 18 februari. Vi önskar Charlotte Kalla och alla lycka till!
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Tema Skid VM

Vår skiddrottning guld värd
Det är hon som är tänkt att stå
i rampljuset när det blir allvar.
Därför har Charlotte Kalla valt
att stå i skuggan på vägen dit.
- Allt fokus har legat på att
hon ska kunna förbereda sig
optimalt inför skid-VM. Så
mycket annat har fått stå tillbaka den senaste tiden, säger
Keith Karlsson, den svenska
skidstjärnans manager.

Det blev ingen idrottsgala – vilket
kanske kostade henne Jerringpriset – inget Tour de Ski, inga sponsoruppdrag och knappt några intervjuer de sista veckorna innan
skid-VM.
- I princip införde vi ”nolläge”
redan i oktober. Och det har de
allra flesta förståelse för. De stora sponsorer som Charlotte har är
pålästa på hur den aktives almanacka ser ut och vet att hon behöver den här tiden för att kunna
prestera så bra som möjligt i Falun, säger Keith Karlsson.
Upplägget följer i stort Charlotte Kallas schema inför OS i Sotji i fjol. Också då valde hon bort
Tour de Ski och lämnade
den ryska OSstaden med
både guld och
dubbla silver i
bagaget.
-Vi gör redan i maj en Keith Karlsson
grovplanering av hennes säsong
när det gäller sponsoråtaganden,
föreläsningar och andra typer av
engagemang. Inget får inkräkta

på den sportsliga biten med träning och tävling. Men det är alltid
Charlotte själv som har det slutgiltiga beslutet. Hon är chefen, säger
Keith Karlsson.
Ökade krav

Det mediala landskapets förändring har gjort att trycket och kraven på de aktiva ökat under de senaste åren. Fler olika medier och
tv-kanaler vill ha egna intervjuer
och web-inslag och närvaron på
sociala medier har blivit närmast
ett måste för de stora
namnen.
- Charlotte skulle
kunna bli svensk mästare i sociala medier
om hon lade ner mer
tid. Nu får hon välja
var hon vill vara aktiv,
om det är facebook,
twitter eller instagram. Vi sätter
ramarna sedan hanterar hon det
efter sitt eget huvud, säger Keith
Karlsson som också kan jämföra

med elitidrottarnas tillvaro på 1990-talet då
han bland annat hade
alpina OS- och VMettan Pernilla Wiberg i
sitt stall.
- Det har förändrats
oerhört. I dag har alla
sin mobil med sig och
följer flöde och händelser hela tiden. Sponsorerna är också betydligt
mer kunniga och ställer högra krav. Förutom att vara en duktig
idrottare förväntas du
ständigt också ha en bra framtoning, ett duktigt socialt beteende
närhelst du blir tillfrågad om olika
saker. Kontakter med näringsliv
och företag kan hjälpa dig också
efter karriärens slut. På Pernillas
tid hade vi inte ens egna visitkort
att dela ut…
- En annan skillnad är att svenska företag fått upp ögonen för det
viktiga med goda förebilder. Det
har gjort dem mer öppna för större seriösa satsningar.
14 sponsorer

Runt ”team Charlotte Kal�la” finns i dag 14 sponsorer. ÅF,
LKAB, Oral B och Euro Accident
tituleras huvudsponsorer. Succén i Sotji gjorde naturligtvis förhandlingsläget gynnsammare och
medaljer i Falun skulle förstärka
Charlotte Kallas position som ett
av idrotts-Sveriges starkaste varumärken.
- Men jag tror inte vi ska ha så
många fler sponsorer just nu. Det

får inte bli för mycket åtaganden.
I hennes schema gäller det att försöka utnyttja dagarna optimalt.
Keith och Charlotte får ett partre förfrågningar från företag varje år. Nyligen sade de nej till ett
större företag som ville vara med.
- Det är olika anledningar till att
vi tackar nej. En del handlar om
ekonomiska frågor, andra om företag och budskap som kan vara
kontroversiella. Det är viktigt att
kunna stå för det man gör.
Förväntningarna inför hemmaVM är stora, närmast gigantiska på
27-åringen från Tärendö. Och det
trots att genrepet på VM-banorna
i mitten av januari inte gav det besked Charlotte Kalla ville ha.
- Ska jag åka på den här nivån
har jag inget i VM att göra, förklarade svenskan med gråten i halsen
sedan hon ”bara” blivit fyra i skiathlon-loppet långt efter segrande
norskan Astrid Jacobsen.
Hon åkte hem, lämnade återbud till några världscuptävlingar
och satsade på mer träning i ett
försök att på nytt hitta den där
medaljformen.
- Charlotte står inte och faller
med ett VM-guld. Ingen kan kräva
det, vare sig skidfans eller sponsorer. Men det är klart att en medalj
stärker varumärket för Charlotte
och för de företag som satsat på
henne, säger Keith Karlsson.
Kan du värdera ett guld i pengar?
- Nej, det vill jag inte göra. Men
det handlar om stora intäkter på
sikt, i miljonklassen.

kalla fakta
Namn: Marina Charlotte Kalla
Född: 22 juli 1987 i Tärendö
Bor: Sundsvall
Sambo: Anders Svanebo
Övrig familj: Pappa Per-Erik, mamma
Lena, systrarna Cecilia och Christelle.
Klubb: Piteå Elit
Tränare: Magnus Ingesson
Meriter i urval: OS-guld 10 km fristil
2010, OS-guld stafett 2014, OS-silver
sprintstafett 2010, skiathlon 2014, 10 km
klassiskt 2014. VM-guld, sprintstafett
2011, VM-silver 4 x 5 km stafett 2011 och
2013, sprintstafett 2013. VM-brons 4 x 5
km stafett 2009. 1:a i Tour de Ski 2008.
Utmärkelser: Jerringpriset 2010,
Victoriastipendiet 2010 och 2014,
Bragdguldet 2014.
Egna sponsorer: ÅF, LKAB, Oral B, Euro
Accident, Alpina, Fischer, Oneway, Craft,
Lill-Sport, Bliz, Englesson, Sparbanken
Nord, Lindbäcks, Volkswagen

text: Urban Tjernberg

Torgnys VM-tips
Det finns fler svenska medaljhopp i skid-VM än Charlotte
Kalla - men mästerskapets
kung och drottning kommer
från Norge.
Det är i alla fall ett tips från
Radiosportens expertkommentator Torgny Mogren som
själv vann VM-guld i Falun på
femmilen 1993.
Så här tror han om de övriga
svenska medaljchanserna och
vilka som kommer att dominera:

Stina Nilsson, sprint:
”Har blommat ut riktigt i år och
bevisat att hon hör till toppen i
sprinttävlingarna. Bra teknik och
utväxling i åkningen.”
Stina Nilsson/Ida Ingemarsdotter, team sprint:
”Ida tror jag kommer att vara i kanonslag till VM och kan ta medalj
individuellt. I par med Stina är de
ett guldhopp om inget oförutsett
händer. ”
Calle Halfvarsson, alla distanser:
”Han har sett fantastiskt stark ut
på försäsongen. Klarar av båda

teknikerna lika bra och är dessutom en duktig sprinter. Men kommer kanske inte att kunna rå på de bästa i en sprintfinal.”
Marcus Hellner, 50 km klassiskt:
”Har haft en trevande start på säsongen. Men börjar
komma mer och mer! Prickar förhoppningsvis form-

breda trupp. Men absolut chans
till medalj. ”
Johan Olsson, 50 km:
”Ett stort frågetecken så här långt.
Har haft en tuff start på säsongen med sjukdom och åkt väldigt
få tävlingar. Men vi vet att Johan
är stark, duktig på att komma igen
och pricka in en formtopp hur illa
det än har varit. Går aldrig att räkna bort!”
VM-kung:

Martin Johnsrud Sundby:
”Han har varit stabil hela säsongen och gör sällan en dålig insats.
Är nog den mest kompletta åkaren av dagens stjärnor. Urstark
och teknisk. ”
toppen lagom till VM och blir en otroligt viktig kugge
i stafettlaget. ”
Daniel Richardsson, 50 km:
”Daniel är en fantastisk klassisk åkare och är han bara
i form kan han avgöra femmilen innan upploppet!
Han har ännu inte visat toppform, men vi håller tummarna att den kommer lagom till VM. Även han en
kugge i stafettlaget!”
Stafetter, damer och herrar:
”Störst chans till guld tror jag herrarna har. Damerna får det nog allt för tufft mot Norges starka och

VM-drottning:

Marit Björgen:
”Hon är liksom Sundby, en komplett åkare. Alltid långt framme
och nästan alltid på pallen. Genomstark och även en duktig
sprinter som kan vara avgörande
i kampen om vem som blir VMdrottning!”

VM-KUNG:
Martin
Johnsrud
sundby
Namn: Martin
Johnsrud
Sundby
Född: 26 september 1984
Bor: Oslo
Familj: Sambo
Meriter i urval: VM: Stafettguld 2011, silver 30 km skiathlon
2013, brons 15 km klassiskt 2011. OS: Silver, stafett 2010, brons
skiathlon 2014, 1:a i Tour de Ski 2014 och 2015.

VMDROTTNING:
Marit
björgen
Namn: Marit
Björgen
Född: 21 mars
1980
Bor: Oslo
Familj: Sambo
Meriter i
urval: OS: 6 guld, 3 silver, 1 brons. VM: 12 guld,  4 silver, 3 brons,
71 individuella världscupsegrar, 1:a Tour de Ski 2015.

ANNONS 				

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA 				

ANNONS

alpina världscupen

7

Lovande svensk bredd i alpina världscupen
Tretton svenska åkare har varit på tio-i-topp-listan i
den alpina världscupen så här långt i vinter.
- Jag tror aldrig att vi haft en sån bredd i toppen. Och
det är fler unga talanger på gång, säger alpine landslagschefen Anders Sundqvist.

Statistiken talar sitt tydliga språk. Det riktigt kryllar av
svenska landslagsåkare i toppen av resultatlistorna.
- Jag tror vi nu ser kan se effekten av Pernilla Wibergs
och Anja Pärsons framgångar. De visade att det går att slå
sig in i världstoppen om man har rätt inställning. Nu kommer det ett yngre gäng som utmanar de etablerade, säger
Anders Sundqvist.
På damsidan har sju olika åkare varit bland topp-tio i
världscuptävlingar 24 gånger fram till slutet av januari. Frida Hansdotter, Maria Pietilä-Holmner och Sara Hector
har vid olika tillfällen fått kliva högst upp på pallen.
Anders Sundqvist har trots framgångarna blicken riktad långt längre fram än mot årets världscupavslutning i
franska Meribel.
VM i Åre

Det kommer ett VM i Åre om ganska exakt fem år.
- Vi har börjat bygga mot det. Att bli en etablerad åkare
är en utbildningsprocess som tar fem-sex år. Gör vi rätt saker, har en bra struktur med de bästa tränarna till de yngre
hoppas vi kunna få en ”cash-back” lagom till VM.
- Men det gäller att tajma rätt. Titta på ryssarnas satsning mot Sotji. Det är först i år man börjar se de verkliga
resultaten av den…
Jakten på sponsorer och pengar kommer att intensifieras
så snart längdåkarnas VM i Falun är över. Säsongens imponerande resultat borde göra det lättare att sälja in alpina
VM, hoppas Anders Sundqvist.
- Men den processen har precis startat.
Talanger ska vara redo år 2019

Redan finns talanger som ska vara redo 2019 men som fått
känna på hetluften. 20-åringarna Charlotta Säfvenberg,
Lisa Blomqvist och Magdalena Fjällström tillhör alla den
kategori som Anders Sundqvist räknar med snart ska kriga
i den absoluta toppen.

Frida Hansdotter ledde den alpina slalomcupen innan VM i Vail där hon tog en
silvermedalj i disciplinen.

- Tyvärr har både Lisa och Magdalena skadat korsbanden och tvingats till operation. Men vi räknar med att de
kommer tillbaka till nästa säsong.
Slalom dominerar på herrsidan

På herrsidan är det svenska slalomåkare som dominerat.
Mattias Hargin tog sin första världscupseger när han vann
i klassiska Kitzbühel och inte sällan har Sverige stått för en
tredjedel av åkarna i första startgrupp.
I ett ”team 2019” finns åtta killar mellan 18 och 21 år som
nu startat ”utbildningen” mot hemma-VM i Åre.
- Vi vet att genombrottsåldern för en världscupåkare på
herrsidan är 25-27 år med några få undantag. Vi behöver
tålamod och pengar. Då tror jag att det finns stora möjlig-

FAKTA
Svenska åkare som varit bland de tio bästa i världscuptävlingar
fram till 23 januari:
Damer: Frida Hansdotter, Maria Pietilä-Holmner, Kajsa Kling, Sara Hector,
Jessica Lindell-Vikarby, Anna Swenn-Larsson, Charlotta Säfvenberg.
Herrar: Mattias Hargin, André Myhrer, Axel Bäck, Calle Lindh, Jens Byggmark, Markus Larsson
VM medaljörer i VM Vail: Frida Hansdotter, VM-silver i slalom. Jessica
Lindell-Vikarby, VM-brons i storslalom. VM-brons lag.

heter att få fram ett slagkraftigt lag till Åre, säger Anders
Sundqvist.
text: Urban Tjernberg
Bilder: Bildbyrån, Hässleholm.

Pillan kommenterar läget i världscupen
Pernilla Wiberg, med bland annat två OS-guld, fyra VM-guld
och en totalsegrar i den alpina
världscupen på meritlistan, är
numer expertkommentator på
SVT. För Sport & Affärer sammanfattar hon sin syn på den
alpina säsongen så här långt.

Tre svenska överraskningar:
”Sara Hector är den första jag
tänker på. Att hennes genombrott
skulle komma förr eller senare var
det inget snack om men att det
kom just i år, och med sådant besked att hon till och med vinner
sin första världscupseger, det var
en överraskning”
”Calle Lindh hade jag väldigt
dålig koll på inför den här säsongen. 14:e-platsen i Sölden i storslalom i oktober var en jättebra insats.
Hans serviceman, Niclas Chronsell som även var min serviceman
då det begav sig, berättade för mig
att Calle åkt jättebra även i slalom
på träning. På världscupen i Åre
före jul pratade jag med Niclas
igen som upprepade detta. Calles
2:a åk i Åre, där han var snabbast,

konfirmerade Niclas
uttalande och överraskade oss alla!”
”Jag kan förstå att
man ibland måste
byta skidmärke men
att man som slalomspecialisten André
Myhrer väljer det
märke som just i den
disciplinen inte är
speciellt slagkraftiga är för mig en stor
överraskning”
Och här listar Pernilla Wiberg fyra internationella åkare
som motsvarat förväntningarna
”Efter Mikaela Shiffrins fantastiska säsong förra
året med ett OS-guld som grädde på moset så visste
man att en ny stjärna var tänd. Hennes storslalomseger i Sölden i oktober förra året bekräftade det. Nu
har hennes slalomform inte varit lika stabil som förra
året men min känsla är att hon hittar tillbaka till den
innan säsongen är över.”
”Marcel Hirscher har om möjligt tagit ytterligare
ett steg i sin redan framgångsrika karriär som alpin
skidkung. Hans teknik är annorlunda än många andras och gör att han kan åka snabbare än de flesta,
både i storslalom och slalom.”

”Tina Maze hade en ganska
motig världscupsäsong förra året
men kom tillbaka med besked
på OS i Sotji. Där visade hon vilken fantastisk komplett skidåkare
hon är och framförallt vilket starkt
psyke hon har! Att hon skulle vara
stark även i år var förväntat.”
”Jag måste också bara nämna Lindsey Vonn som har gjort
det jag förväntade mig av henne.
Många tvivlade på att hon skulle
kunna ta sig tillbaka till världstoppen efter nästan två års skadeuppehåll men jag var säker på att hon
skulle klara det. Att hon nyligen
tog sin 63:e världscupseger – fler
än någon annan på damsidan – är
ett bevis gott nog.”
Frida Hansdotter ledde den
alpina slalomcupen inför VMuppehållet. VM-silvret bör ha
stärkt henne ytterligare.
Lindsey Vonn har vunnit fler
segrar än någon annan kvinnlig
alpin åkare. 19 januari vann hon
seger nr 63 – en mer än tidigare
rekordinnehavaren Annemarie
Moser-Pröll.

fakta FRIDA HANSDOTTER
Namn: Frida Marie
Hansdotter
Född: 13 december
1985 i Västerås
Klubb: Norbergs
SLK
Meriter: VM-silver
i slalom 2015, VMsilver lagtävling
2013, VM-brons
slalom 2013,
2 världscupsegrar (23 januari -14)
Sponsorer: Rossignol, Leki, Hestra, SECO, Ryns, Outsport

fakta LINDSEY VONN
Namn: Lindsey
Caroline Vonn
Född: 18 oktober,
St. Paul, Minnesota
Bor: Vail, Colorado
Klubb: Ski & Snowboard Club Vail/
Buck Hill
Meriter: OS-guld
störtlopp 2010,
OS-brons super-G 2010. VM-guld störtlopp 2009, super G 2009.
VM silver störtlopp 2007, super G 2007, störtlopp 2011. VM-brons i
super G under VM i Vail 2015. 63 världscupsegrar (23 januari-14)
Sponsorer: Audi, Red Bull, Rolex, Under Armour, Vail Resorts,
Oakley, JetSet, GoPro, Briko, Head, Leki
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Tema Skid VM

Sponsorspelen
Skid-VM 2015 i Falun är inte bara ett mästerskap om medaljer och en
folkfest med förhoppningar. Det är en manifestation där världsevenemanget sätter Sveriges näringsliv i centrum. Företag med Sverige och världen som marknad har svarat upp på arrangörernas höga ambitioner inom
miljö, hållbarhet och teknologi. Sponsringsintäkter på totalt 100 miljoner
SSAB och skid-VM i Falun är
en ekvation som hör ihop. SSAB
sponsrade mästerskapet inte bara
1993 utan också 1974, då hoppbackarna byggdes med företagets
stål i fundamentet.
När SSAB i år är nationell VM-sponsor är tanken åter
igen att förmedla företagets vision – som utgår från en starkare, lättare och mer hållbar värld.
– Vi vill få folk att förstå att stål är en viktig förutsättning
i dagens samhälle. Hade vi inte haft stålet hade vi fortfarande levt på stenåldern, säger Anna Östlund, informationsansvarig på SSAB i Borlänge.
– Skidsporten är en stor sport i Norden, och på den
marknaden är också vi stora. Under VM kommer vi att
finnas på plats på arenan. Många besökare lär få en ahaupplevelse när de får reda på vad vi gör.
Genom att sponsra skid-VM hoppas SSAB kunna stärka
kundrelationer samt bilden av sig själva som en bra och
intressant arbetsgivare.
– Vi har jobbat med detta i över
två år. 2012 gick vi med i Beyond
skiing, ett nätverk som varit en
viktig del av VM-förberedelserna.
Vi sponsrade dessutom världscuptävlingarna i Falun 2013 och ifjol.
Nu när VM närmar sig blir det fler
och fler involverade.
Hur märks det?

– Vi fanns på plats med en monter under för-VM. Under
förra året har vi haft interna aktiviteter för de anställda,
alla med syfte att få flera att röra på sig mer, säger Anna
Östlund.
När VM väl startar är SSAB ett av sju företag i den så
kallade innovationspaviljongen. Där kommer några av Sveriges mest framgångsrika företag visa dels vad de verkligen
gör, dels vad innovation betyder för dem.
– Många glömmer nog att Sverige har varit innovationsbenäget sedan en lång tid tillbaka, men faktum är att svenska uppfinningar har drivit utvecklingen framåt till det samhälle vi har idag. Under temat ”Innovation we trust” lyfter
vi fram innovationer och hållbarhet.
KALLA OCH HELLNER KÖR FÖR LKAB

LKAB står för 90 procent av
järnmalmsproduktionen inom
EU – men har även en fot inne i
skidsporten. De som följt Charlotte
Kallas och Marcus Hellners framfart i spåren de senaste åren har säkert noterat gruvdriftskoncernens
logga på stjärnornas dressar.
I år är LKAB en av de stora sponsorerna i skid-VM.
– Vårt tidigare och nuvarande stöd för svensk skidsport
gör att det känns naturligt för oss att vara en partner till VM
i Falun, och gå in som nationell sponsor för Falun2015,
säger Ingela Hjalmarsson, avdelningschef på kommunikationsenheten på LKAB.

Vad vill ni kommunicera genom att sponsra skid-VM?

SCANDIC FIXAR BOENDET

– Charlotte och Marcus är fantastiskt goda förebilder och
representerar våra gemensamma värderingar: engagemang, nytänkande och ansvarstagande.
Precis som dem så söker vi ständiga förbättringar i vår
verksamhet. Det har bidragit till att vi som företag har funnits på marknaden i 125 år.
Ingela Hjalmarsson konstaterar
att ”ett fåtal jobbar med åtagandena” man har inför och under mästerskapet.
– Framförallt rör det sig om
gästmottagande samt bemanning
i vår utställning i Innovationspaviljongen. Där vill vi visa på en hållbar
utveckling av svensk industri. Den röda tråden för företagen i paviljongen är innovation och hållbarhet.
LKAB vill också sprida budskapet om att man är, just,
ett hållbart företag med stark konkurrenskraft.
– Genom att samarbeta med nationella industripartners kommer vi att tillsammans förmedla budskapet om vad svensk industri står för idag,
och hur viktigt det är med samarbete, säger Ingela
Hjalmarsson.

Scandic, med drygt 230 hotell i
norra Europa, räknas som ”officiellt hotell” under skid-VM i Falun.
– Skid-VM är ett av de mest populära mästerskapen som finns.
Förutom att vara officiellt hotell (Scandic Lugnet i Falun)
för aktiva så vill vi ta hand om gäster som gillar skidor men
också kommunicera Scandic på olika sätt under VM, säger
Scandics sponsorchef Mathias Kemi.
Bland annat kommer man att fokusera på det mobila
hotellrummet ”Scandic ToGo”.
– Genom ToGo har vi en unik möjlighet att kommunicera det nya Scandic i många olika kanaler. Gästerna sover precis bredvid skidspåren med bästa hotellstandard,
berättar Mathias Kemi.
– Dessutom har vi blivit tågoperatör genom att hyra två
fulla tåg-set som kommer att transportera 1 000 gäster
från Stockholm till Falun tur och retur. Den aktiviteten
gör att vi underlättar för många av våra skidintresserade
gäster att se VM live.

50 PERSONER FRÅN INTERSPORT ENGAGERADE

För sporthandelskedjan Intersport är längdåkning ett prioriterat område. Genom att gå in som
internationell VM-sponsor vill man
tydliggöra sin kompetens på området. Det säger Intersports vd Ulf
Kinneson.
– Vi är Sportsverige, och längdåkning är en stor idrott i
Sverige. Det är dessutom en sport som blir roligare att utöva om man har rätt utrustning. Och här hjälper vi till. Vi
har stor vana och mycket kunskap. Vi vill helt enkelt kommunicera att vi är det naturliga valet när man ska köpa ny
eller uppdatera en äldre utrustning. Detta är till nytta för
varumärket och kedjans fortsatta utveckling.
Under mästerskapet sker aktiveringen på plats med allt
från försäljning till representation. 50 personer, inklusive
centralt anställda som driver projektet, lokala säljare och
butiksmedarbetare i Falun och Borlänge, är involverade
under årets skid-VM.
– Men vi aktiverar längdåkning under nästan hela året,
betonar Ulf Kinneson.
– Det syns exempelvis på vår nya hemsida där längdåkning får stort utrymme på vår ”Stories-del”. Vi är också
stor sponsor för längdlandslaget och det kommer att märkas fram till VM i form av fler artiklar och reportage på
hemsidan, tävlingar, butiksaktiviteter och reklamfilmer.
Enligt Ulf Kinneson hjälper
sponsorskapet till att tydliggöra
att Intersport ”har ett bra sortiment för olika nivåer men också värdefull kunskap som hjälper
kunderna”.
– Precis på samma sätt som vi
jobbar med andra prioriterade
kategorier, avslutar han.

Hur kan sponsorskapet stärka ert varumärke?

– En utmaning vi har är att vårt varumärke trots bästa ”rating” i det
mesta fortfarande upplevs som lite
tråkigt. Vi har genomfört det största renoveringsprojektet i Europa för
våra väghotell, vi har ruggigt fina
cityhotell där flertalet tillhör de
populäraste mötesplasterna både
dag och natt. Vi fortsätter också att
växa och jobbar varje dag med att
bli ännu bättre i alla led.
– Att emotionellt flytta ett varumärke tar tid och sker
från produkt, utbud till service men också kommunikation. Vårt mobila hotellrum hjälper oss att visa upp vår
produkt på oväntade ställen. All annan aktivering och association med skid-VM är självklart bra för Scandic både
internt och externt.
AUDI SÖKER VINTERSPORTDOMINANS

Audi är internationell huvudsponsor till Internationella Skidförbundet och det omfattar numera även
nordiska disciplinerna.
- Audis globala sponsringsstrategi går ut på att dominera vintersport och koppla det till Quattro.
Skid-VM i Falun ingår som en del
i strategin, säger Niklas Henning, sponsrings och eventmanger på Audi Sverige.
Den publika aktiveringen kretsar kring körupplevelser.
- Alla besökare på VM har möjlighet att anmäla sig för
”Audi Driving Experience” på Lugnets bandyplan under
ledning av instruktörer som är racingförare. Vi ställer ut
nya modellen Audi Q7 för allmän beskådning och dit våra
återförsäljare kan ta sina gäster. Det kommer vara ungefär
250-300 Audi-gäster i Falun.
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talar sitt tydliga språk. Insatserna ska räknas hem genom interna friskvårdprogram, relationsbyggande på högsta beslutsfattarnivå i en positiv atmosfär
samt möjligheter att visa upp produkter och tjänster i skarpt läge inför en
global mångmiljonpublik. Vi har talat med ett urval av VM:s samarbetspartner. Välkommen till Sponsorspelen i Falun 2015!
Blickarna på backhoppning

Den internationella exponeringen
är strategiskt viktig och två dagar
äger bilmärket nummerlapparna
under backhoppningstävlingar.
- Backhoppning är större än
längdskidåkning i Mellaneuropa
och medieexponeringen riktar sig
till den internationella marknaden.
Samtidigt görs mätningar på plats som kan vara vägledande för utformning av satsningen på längd och nordiska
disciplinerna.
- Vi ser fram emot vad mätningarna från VM visar om vilket avtryck Audi gjort hos besökarna, säger Niklas Henning.
ERICSSON ÖPPNAR DÖRREN TILL FRAMTIDENS
EVENTS

Skid-VM 2015 i Faluns vision och löfte
till Internationella Skidförbundet om att
ta skidsporten till en nivå som aldrig setts
förut genom ny teknologi mötte Ericssons vision om det uppkopplade samhället - ”Networked Society”.
- Det här är större än ett vanligt sponsorskap och som digital upplevelsepartner syr vi ihop allt kring användarupplevelsen i den digitala upplevelsen av
eventet. Det ger oss en möjlighet att
visa upp vad Networked Society innebär och hur den här typen av event
kan se ut i framtiden. Det är ett första
test för oss, säger Mikael Sundström
kommersiellt ansvarig för VM-projektet hos Ericsson.
Publiken blir producenter

Motorn är plattformen ”Ericsson Networked Events” som
innehåller mjukvara och tjänster. Plattformen kan knyta
ihop data från flera källor till en punkt och visualiseras genom olika gränssnitt. I Faluns fall sker det via två appar
utvecklade i samarbete med partners och officiella webbsidan som tillsammans öppnar upp en digital arena. Den
globala TV-publiken på 530 miljoner är en prioriterad målgrupp för Ericsson.
- Under skidtävlingar ser man inte åkarna hela tiden.
Mobilappen Live Results Falun 2015 gör det möjligt för
åskådarna att följa tävlingen i realtid med löpande mellantider. Den andra appen Live Arena Falun 2015 är optimerad för tablets och framtagen för att fungera som en
”second screen” där man blir sin egen TV-producent genom att välja individuella kameraströmningar på exempelvis favoritåkare, säger Mikael Sundström som berättar att
VM-caset kommer att ställas ut på branschmässan Mobile
World Congress i Barcelona.
Tid för förankring

Ericsson kom in i ett tidigt skede i maj 2013 och har
kunnat fokusera på företagets 117 000 anställda.
- Vi har haft tid att jobba internt och har genom en roadshow mött en tredjedel av våra svenska 17 000 medarbetare för att berätta om VM-projektet. Ett annat syfte har

varit att uppmuntra till fysisk aktivitet genom olika tävlingar. Feedbacken har varit mycket positiv i att medarbetarna
känner stolthet, engagemang och tycker att det förenklar
att kunna förklara vad Networked Society är och vad Ericsson gör, säger Christina Sandell, marknadsansvarig för
VM-projektet.
TELIA VALLAR UPPKOPPLINGEN

Telia måste prestera en uppkoppling i världsklass till publik och media när skid-VM i Falun 2015 vill
klara målet att vara det mest uppkopplade idrottsevenemanget I
Sverige någonsin. Det kan röra sig
om att 30 000 personer vill surfa
samtidigt. Telia hanterar utmaningen genom både en permanent utbyggnad av mobilnäten
4G och 3G i Falun samt en förstärkning vid Lugnets Skidstadion. Trådlös uppkoppling via Telia Wifi kommer att erbjudas på Lugnet Skidstation och
publiktäta platser i Falun.
- Telia vill visa hur en fantastisk
uppkoppling kan höja upplevelsen
både för de som är på plats och
för de som följer skid-VM på distans via tv-skärm, surfplatta eller
smartphone. Vi vill att upplevelsen ska vara så bra att man vill dela
den i sociala medier och prata om den efteråt, säger Verena
Bergfors, huvudprojektledare på Telia som kommer ha 20
medarbetare och 60 kunder på plats i Falun.
KINNARPS INTERIOR INREDER SKID-VM

Kinnarps Interiors officiella leverantörskap till skid-VM i Falun 2015
började med ett lokalt engagemang.
- Samarbetet började med att vår lokala återförsäljare i Falun gick med i
Beyond Skiing Foundation och som
sedan växte till ett centralt koncernprojekt, säger Per
Lehmann, Sverigechef för Kinnarps
Interior och tidigare förbundsdirektör
för Svenska Skidförbundet.
Falun 2015 är första skid-VM att
bli certifierat som hållbart evenemang
enligt den internationella standarden
ISO 20121.
- Vi blev förtjusta i miljö- och hållbarhetstemat. Det går hand i hand
med vår hållbarhetsstrategi som är en
av våra mycket viktiga konkurrensfördelar.
Stärkta kundband

Det internationella mästerskapet passar Kinnarps Interior
vars moderbolag Kinnarps har verksamhet i 40-talet länder. Totalt bjuds runt 100 kunder in till Falun.
- Syftet är att stärka relationen med våra kunder och vi
vet att den här typen av evenemang bygger starka band
genom den gemenskap och det engagemang som uppstår
på plats. Våra kunder deltar i ett program som bland an-

nat innefattar kunskapsuppbyggande av vårt produktutbud och föreläsningar.
Inredningsföretagets sammanlagda VM-satsning uppgår
till ett par miljoner kronor.
- Vi räknar med att göra affärer som minst ska täcka våra
kostnader. Utöver det tillkommer goodwill och relationer
vi bygger upp i samband med VM som vi kan få utväxling
av på sikt. Det ska bli kul att få uppleva det VM jag var med
som förbundschef att ta hem till Sverige och Dalarna och
sluta cirkeln med att heja fram det svenska laget på plats i
Falun, avslutar Per Lehmann.
VATTENFALL ALSTRAR ÅSKÅDARENERGI

Vattenfall är internationell sponsor av Skid VM i Falun som blir
en kulmen för bolagets 20-åriga
sponsring av Svenska Skidförbundet. Temat har varit ”Mössor
vi minns” med anspelning på energibolagets synlighet på mössor
under två decennier av skidmode.
- Vi gör en rad olika aktiviteter för att uppmärksamma
VM i Falun och vår stöttning av Svenska Skidförbundet
under 20 år. Det görs brett i våra egna digitala kanaler, sociala medier, kundtidningar och i traditionella köpta medier som TV och print, säger Annika Bränning, sponsringschef på
Vattenfall.
I Falun kommer sponsorskapet aktiveras på plats genom att besökarna kan få och ge energi.
- Besökarna får energi genom
att få gratis handvärmare, låna
värmare till sina skor, ladda upp
sina mobiltelefoner och dricka varm saft. De kan ge energi
till sina hjältar i spåret genom att ta fram fina hejaplakat
och tävla om att vara ”dagens fan”. Det kommer också att
finnas elcyklar att låna för att ta sig från Lugnet till medaljceremonin i stan.
Vattenfall får celebra besök av gamla skidhjältar i sin
paviljong i vilken det även arrangeras seminarier för runt
90 B2B-kunder. Synergieffekter finns i att många svenska
industriföretag som ABB, LKAB, SSAB, Ericsson, Atlas
Copco, Electrolux och SAAB deltar i utställningen ”Innovation we trust”.
- Många stora svenska industriföretag är sponsorer till
skid-VM och flera är kunder till oss. Vi har även haft friskvårdsaktiviteten ”Gå till Falun” för våra anställda där man
kan vinna fina priser genom att vara aktiv och röra på sig,
avslutar Annika Bränning.
Texter: Henrik Lenngren och Johan Thorén
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Stora Ensos nya skidfilosofi
Stora var med som sponsor
redan 1993 när Torgny Mogren tog guld på femmilen.
Den här gången står hållbarhet och nytänkande i fokus för
Stora Enso när VM är tillbaka
i Falun. Event managern Jonas
Nordlund berättar hur det går
igenom i allt från papperskorgar och uppvärmning till VMkanslihuset som lämnas kvar
som ett bestående avtryck av
sponsorskapet.

– Trähus och träprodukter lagrar koldioxid under hela sin livslängd. Stora Enso-huset är permanent och blir kvar på området
efter VM. Huset är byggt i korslimmat trä (CLT-element) som
tillhör våra miljömässiga framtidsprodukter och är ett bra case
att visa upp för våra intressenter.
Hur har sponsorskapet förankrats internt?

– Under 2014 har vi kopplat
sponsorskapet till hälsa och friskvård för anställda genom Stora
Enso Challenge. Alla friskvårdsaktiviteter har uppmuntrats för
ökad hälsa och förebyggande av
sjukskrivningar. Avdelningar och
enheter har kunnat tävla och utmana varandra i lag om åtta till
tolv personer där vinnande lag
får komma till VM-tävlingarna.
Vi samarbetade med Per Elofsson som inspiratör i friskvårdssatsningen.

Hur uppstod samarbetet med
skid-VM 2015 i Falun?

– Vi ser skid-VM som något oerhört positivt för Dalarna och Sverige. Vi vill vara med och bidra till
evenemanget genom att vara en
av huvudsponsorerna. Det finns
en lång historik som är viktig i
sammanhanget där allt började
en gång för Stora med gruvan i
Falun.
Vad betyder det att VM-generalen Sven Von Holst har varit
informationschef på Stora Kopparbergs?

Hur många av era kunder kommer till Falun?

– Vi genomför kundevenemang i
Falun och det kommer vara några hundratal kunder och anställda
på plats.

– Vi har en bra dialog och Sven
känner till vår verksamhet väl.
Det har en betydelse i nätverksbyggande och relationer.

Vilka är målen och hur mäter ni
effekterna av VM-satsningen?

I vilket strategiskt sammanhang
ingår skid-VM?

– Stora Enso har en rethink-filosofi i allt vi gör; att utmana konventionella sätt att göra saker på
och tänka i nya banor. Det til�lämpas i satsningen på skid-VM
och vi vill vara med och bidra till
ett ansvarsfullt och hållbart evenemang.

Vilken funktion har Stora Ensohuset?

På vilka sätt gör ni det konkret?

– Det gör vi genom att bidra med
material och våra lösningar i olika former. Vi har byggt det klimatsmarta Stora Enso-huset som
fungerar som VM-kansli. Vi levererar fjärrvärme från vårt pappersbruk i Kvarnsveden som via

det lokala fjärrvärmenätet värmer upp tillfälliga VM-byggnader. Vi har tagit fram 500 papperskorgar med en rolig lösning
som ska stå i innemiljöer och ingår i ett sopsorteringssystem för
VM som är framtaget i samarbete
med Falu Energi och Vatten.

– Vi undersöker just nu olika möjligheter hur vi kan mäta effekterna av sponsorskapet ihop med
mätinstitut och andra sponsorer.
Hur viktig är den internationella
marknadsföringen?

– Europa är en viktig marknad
för våra divisioner och produk-

ter. VM kan ses av 500 miljoner
tittare och vi vill få ut budskapet
om Stora Enso som en nytänkare
inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Den 21
februari har vi som internationell
sponsor exponeringsrättigheterna
på arenan och nummerlapparna
och syns i TV.
Vad tycker du personligen är
roligast med att jobba med
Skid-VM?

– Samarbetet kring skid-VM och
innovationspaviljongen har gjort
att jag lärt känna många nya människor som jobbar med liknande
uppgifter.
text: JOHAN THORÉN

FAKTA – JONAS NORDLUND
Titel: Event Manager
Ålder: 45 år
Familj: Fru och tre barn
Bor: Falun
Sportsliga meriter: Åkte Vasaloppet
på 6.56 år 2001.
Intressen: Familj, vänner, sport och
jobbet.
Favoritsport: Löpning och längdskidåkning.

FAKTA - STORA
ENSO
Grundat: 1998, sammanslagning av Enso
och Stora
Bransch: Skogsindustri
Huvudkontor: Helsingfors
Börsnoterat: Helsingfors och Stockholm
Omsättning (2013): 10,5 miljarder Euro
Resultat (2013): 578 miljoner Euro
Anställda: 28 000, varav 5 280 i
Sverige
Länder: 35
Sponsringsportfölj: Huvudsponsor
Skid-VM 2015, Officiell partner Svenska
Skidspelen.

Idrottskommunen Falun
Skid-VM drar de kraftigaste
rubrikerna – men Falun vill
inte bara vara en kommun med
fokus på stora evenemang.
Strategin är istället att visa
bilden av en plats som ger de
som bor, verkar och besöker
dalastaden bra möjligheter till
ett aktivt liv.

-Det har varit en medveten tanke
under lång tid. Vi vill med hjälp
av idrott och hälsa på olika sätt
attrahera människor att flytta
hit, säger fritidschefen Tomas Jons.
Falun har
under flera år
tillhört toppskiktet när det
gäller landets
idrottskommuner. I centrum
för kommunens idrotts- och hälsoplanering
finns Lugnet-anläggningen med
en närmast unik samling idrottsarenor. Här finns möjligheter för
närmare 60 av riksidrottsförbun-

dets omkring 70 specialförbund att
bedriva verksamhet.
Runt nationalarenan har också
näringsliv och företag beretts
plats.

- Vi vill att den publik och de företagare som kommer hit ska upptäcka vilken fantastisk plats Falun
är, säger kommunens näringslivschef Linda Norén. Vi hoppas på
sikt att allt arbete som lagts ned
också leder till nyetableringar av
företag, inte
minst i området runt Lugnet, säger Linda Norén.
- Under VM
kommer vi
också att ta
emot flera besök från företag
som
planerar att investera i Falun och i regionen. Vi
ska se till att tomteblossen inte
brinner ut. All kunskap och nätverksbyggande som samlats och
skapats de senaste åren kommer

att betyda mycket för Falun också
i framtiden.
Motorn i kopplingen mellan
näringslivsutveckling, besöksnäring och idrott/hälsa är Högskolan Dalarna med sitt Sport Management program och Dala Sports
Academy med en kombination av
bland annat utvecklingsprojekt,
elitidrott och företagsnätverk.
- Det är lätt att bara titta på eliten men här har man också jobbat
med många forskningsprojekt när
det gäller rena folkhälsoaspekter.
Sånt som kommit alla till del, säger Tomas Jons.
VM-tävlingarna väntas bli en
riktig folkfest. Arrangörernas förhoppningar om att sälja 200 000

biljetter är på god väg att infrias.
”Inga felaktigheter”

Men enligt Tomas Jons finns också en baksida med det gigantiska
evenemanget. Dels blir många
föreningar av med sina ”normala”
tider och lokaler under VM-veckorna och dessutom riskerar sponsorernas fokus på Charlotte Kalla
och de övriga skidstjärnorna att
försämra de ekonomiska förutsättningarna för andra idrotter i
regionen.
- Jag vill inte säga att det är ett
jättestort problem men det är viktigt att känna till också den biten.
Vi har haft dialog med föreningar
och idrottsrörelsen och försöker

hjälpa till i möjligaste mån, säger
Tomas Jons.
Upprustningen av skidstadion
har dessutom följts av anklagelser
om att kommunen kringgått lagen
om offentlig upphandling. Konkurrensverket inledde i slutet av
januari en granskning av ärendet.
- Också våra egna revisorer har
startat en utredning.Vi välkomnar
alla granskningar och anser inte
att några felaktigheter har begåtts,
säger kommunens kommunikationschef Åsa Hedin.
Text: Urban Tjernberg
foto: Ulf Palm

fakta Falun
Invånare: 56 922
(2014)
Landskap: Dalarna
Yta: 2 275,17 km2
Övrigt: Fick världsarvsstatus 2001
Kända idrottare från Falun i urval:
Susanna Kallur, friidrott, Calle Halfvarsson, skidor, Daniel Tynell, skidor, Tomas
Jonsson, ishockey, Marcus Ljungqvist,
cykel, Stefan Olsson, handikappidrott.
Framgångsrika lag: IBF Falun,
Innebandy (SM-guld 2013, 2014),
Falu BS, bandy (SM-guld 1971, 1974)
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MED RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR KAN DINA
MEDARBETARE NÅ FULL POTENTIAL
Att hålla dina medarbetare friska behöver varken vara krångligt eller dyrt.
Spara tid och ge dem de bästa förutsättningarna. Teckna vår hälsoförsäkring
Friska Företaget och upplev effekten av ett enklare hälsoarbete.

Vasaloppet viktigt för DHL
DHL fortsätter att utveckla sin aktivering under Vasaloppsveckan.

– Vi märker av en stor effekt av vår sponsring, säger Emmelie Johansson, kommunikations- och marknadschef på DHL
Freight.
Under Vasaloppsveckan är DHL en
viktig logistikpartner då företaget står för
samtliga transporter av överdragskläder
från tävlingarnas start till mål. Totalt är det
cirka 60 000 säckar med kläder som transporteras under veckan.
– Tranporterna är viktiga och det krävs
en del planering. I år har vi brandat upp
klädinlämningen mycket mer än 2014, och
vi tittar på hur vi kan synas ännu mer 2016.
Välgörenhetskoncept

DHL är även värd för TjejVasan och har ett
stort engagemang för tävlingen. Vid starten
har företaget en uppvärmd truck där deltagare och publik kan värma sig och följa direktsändningen. Till StafettVasan har
DHL startat välgörenhetskonceptet Dre-

ams Delivered,
och säljer biljetter
till tre stafettlag
som representerar
välgörenhetsorganisationerna Ung
Cancer, Project
Playground och
Min Stora Dag.
– Alla pengar
går oavkortat till
dem. 2014 lyckades vi få ihop närmare 300 000 kronor, vilket vi är väldigt stolta över, förklarar
Emmelie Johansson.
Hon kan inte avslöja det ekonomiska värdet av DHL:s sponsring, men berättar att
de ständigt genomför undersökningar som
visar att sponsringen har en positiv effekt.
– Vår närvaro, både sommar och vinter,
känns inte påtvingad utan är väldigt uppskattad. Aktiveringen växer varje år och det
gör även förtroendet och deltagarnas sponsorerinran för DHL.
Text: Pierre Eklund

Kontakta din
försäkringsförmedlare
eller läs mer på
friskaföretaget.se

Foto: DHL

Fakta
* DHL levererar även skidor till starten och tar hand
om dem efter målgång om så önskas.
* På Vasaloppsmässan har DHL en monter. I år
arrangerar de en tävling där det gäller att fylla en
lastbil med säckar. De snabbaste tiderna vinner fina
priser.
* DHL har en sida på Facebook, ”Vasaloppet

Levereras av DHL”, enbart för sitt engagemang i
Vasaloppet.
* Att planera, köra och trafikleda transporterna under
Vasaloppets sommar- och vinterveckor tar 1647 arbetstimmar. Det motsvarar 206 arbetsdagar om arbetet
skulle utföras av en person.
* 2014 körde DHL 221 pallar nummerlappar till Vasaloppets sommar- och vintertävlingar.

Skid-VM skapar möjligheter för Dalakommuner

Över 400 företag och organisationer har, tillsammans med Dalarnas kommuner, anslutit sig
till nätverket Beyond Skiing som
före, under och efter VM arbetar
med att skapa förutsättningar för
regional tillväxt.
– Under VM har vi möjlighet
att visa upp näringsliv, etableringsmöjligheter, design, kulturuttryck, besöksmål och produkter
som är signifikativt för Dalarna
och medverkande kommuner, säger Camilla Collett, näringslivsutvecklare vid Mora kommun.
Dessutom kommer samtliga kommuner att samlas under montern House of Dalarna.
I montern, som finns på VM:s
mässområde, ska varumärken och

Foto: Falun2015

Skid-VM 2015 i Falun är inte
bara arena för världens bästa
skidåkare. Vid sidan av de
idrottsliga tävlingarna är mästerskapet en stor mötesplats
där Dalarnas 15 kommuner är
på plats för att marknadsföra
varumärken och besöksmål i
sin region. Inte enbart Falun
får chansen att stå i fokus.

företeelser lyftas fram.
– Bland annat kommer Vasaloppet, Zorn och våra starka industrivarumärken profileras. Vi lyfter även fram vår växande handel
och Moras sommarupplevelser då
sommaren är Moras största turistsäsong. Skid-VM blir precis som
Vasaloppet en utmärkt plattform
att kommunicera Moras fördelar.
Fokus på företagsetableringar

Malung-Sälens kommun ska använda varumärken som Fiskarheden, Skistar, Scandinavian Resort, Autoform, Jofa Reebook

CCM och Jofama för att marknadsföra Malung-Sälen som en
expansiv och attraktiv destination.
– Tack vare Vasaloppet, Dansbandsveckan och O-ringen 2016
är vi en känd mötesplats och viktig
arena för tillväxt, inflyttning och
utveckling. Under VM får vi möjlighet att informera om planerna
för den internationella flygplats
som planeras i Sälen, berättar
Maggie Grundén, näringslivchef
vid Malung-Sälens kommun.
Vasaloppskommunerna Mora
och Malung-Sälen har även en gemensam monter för att visa upp
möjligheter med Vasaloppsarenan.
– Vi ska marknadsföra arenan
och informera om de outdooraktiviteter som erbjuds där, samt
sälja in nya besöksmål till besökare och företag, säger Maggie
Grundén.

munen får information om vårt
utbud, och vi kommer förse media med förslag på uppslag från
Borlänge. Vår fina skidanläggning
Bergebo håller toppklass och är
öppen stora delar av dygnet, säger Åsa Svedjetun, näringslivschef
vid Borlänge kommun.
Ända sedan 2012 har Rättviks
kommun arbetat med projektet
Internationella Marknader i syfte att locka fler norska turister till
kommunen. De har marknadsfört
sig i Norge, bland annat genom
samarbete med Visit Sweden,
kontakt med skidklubbar och an-

Borlänge VM-smyckas

All media som bevakar VM bor
i Borlänge, som under mästerskapet smyckas med VM-flaggor, vimplar och belysning för att
uppmärksamma mästerskapet.
– Alla gäster som bor i kom-

nonser i media.
– Under skid-VM i Falun förvandlas Rättvik till Vinterfestivalen Camp Norway där vi bland
annat har ett par norska band
som uppträder och hela närings-

livet sluter upp och anordnar ett
aktivitetsprogram mot våra gäster. Förhoppningen är att få fler
utländska turister i framtiden, säger Erica Sterner, projektledare
internationella marknader vid
Rättviks kommun.
Text: Pierre Eklund

Så ska HELA Dalarna
marknadsföras under VM
* Outdoor in Dalarna – visa det breda
utbudet av aktiviteter genom utställningen ”House of Dalarna”.
* Beyond Skiing Expo – affärsnätverk
med fler än 400 företag som skapar
mötesplatser.
* Culture of Dalarna – visa upp Dalarnas rika kulturhistoria.
* Knowledge of Dalarna – upplevelse
för barn och ungdomar som får arbeta
med olika projekt inför och efter VM.
* Shopping in Dalarna – marknadsföra
butiker, gallerior och närproducerade
produkter. Vid Medal Plaza kommer en
saluhall och marknadsgata att finnas.
* Sports of Dalarna – stärka
Dalarna som ett av landets främsta
eventlandskap genom bättre ekonomiska
förutsättningar för föreningar.
* Stay in Dalarna – se till att samtliga boendeanläggningar lever upp till
besökarens krav och förväntningar.
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VM i kälkhockey, Marie Israelsson

Foto: Karl Nilsson

VM i kälkhockey avgörs i Östersund
Kälkhockeyn är på frammarsch
både i Sverige och internationellt. Den 15-21 mars avgörs
VM (B-Pool) i nya Östersunds
Arena. Kälkhockeyn fick verkligen ett ansikte under senaste
Paralympics i Sotji med fyllda
arenor på varje match. Nu finns
chansen att se stjärnorna i
denna växande idrott även här.

Deltagande länder är Sverige,
Sydkorea, Slovakien, Storbritannien och Polen. Dessutom tillkommer ett sjätte lag som ska kvalificera sig senare.
– Målet är förstås att vinna.
Det kommer troligen att stå mellan oss och Sydkorea. Sedan Paralympics i Sotji har vi nu stärkt
laget med bland annat två spelare från nystartade klubben i Eskilstuna. Vi får nu högre styrka i
fler femmor, säger en av de svenska lagets allra största stjärnor Per
Kasperi.
Östersund drog det längsta
strået i kampen att få arrangera
turneringen. Det stod mellan Sverige och Sydkorea. Internationella
Paralympiska Kommittén (IPC)
tycker att det är mycket viktigt för
kälkhockeyn att turneringen genomförs i Europa.
– Att gruppernas VM delas
mellan Nordamerika och Europa
2015 gör att vi har en bra posi-

VM i Kälkhockey
Grundat: 1988
Var: Östersund
Arena: Östersunds Arena
När: 15-21 mars
Deltagande lag: Sverige, Sydkorea,
Slovakien, Storbritannien och Polen.
Samt Finland eller Österrike
Tv: Websändningar och ev SVT
Sponsorer: SHIFs sponsorer ICA, Folksam, ATG samt några produktsponsorer.

tion för att utveckla sporten efter
Sotji 2014. Budet från Östersund
var otroligt starkt. Anläggningarna
är utmärkta och själva staden har
en lång vintersporthistoria, säger
IPC:s generalsekreterare Xavier
Gonzalez i ett pressmeddelande.
– Jag är övertygad om att kälkhockeyspelarna kommer att få allt
de behöver. Och bjuda fansen på
en rejäl show igen, fortsätter Gonzalez.
Med Paralympics i sikte

Genom att komma minst tvåa i
denna turnering öppnas båsdörren till A-VM. Genom att sen

komma femma av de åtta lagen i
nästa A-VM är Sverige klara för
nästa Paralympics, som genomförs 2018 i Pyeng Chang i Sydkorea.
– Vi blir allt starkare och jag
ser väldigt ljust på framtiden. Inte
minst den nya hybridicingen som
införts även i kälkhockey kommer
att vara något som passar vår spelstil, säger Per Kasperi.
Dessutom känner han väl till
Östersunds Arena med två hallar
fullt utrustade och godkända för
kälkhockey, efter att ha varit med
och invigt den i september.
– Detta är en kickoff för en

spännande framtid. KälkhockeyVM är ett led i en stor satsning vi
gör för att utveckla de Paralympiska vinteridrotterna. På sikt ska
detta bli ett globalt centrum. IPC
har varit här och vi har fått mycket
lovord även för våra anläggningar för längdskidor, alpin skidåkning och skidskytte, säger Fredrik Andersson, idrottskonsulent
för Handikappidrottsförbundet i
Jämtland-Härjedalen.
Utvecklingen av detta nya center sker i samarbete med Mittuniversitetets nya forskningscentrum
Sports Tech Research Centre.
Marknadsvärdet för kälkhock-

Marie är sverigebäst på hundspann
Foto: Niklas Andersson

Marie Israelsson har växt upp
med draghundar ända sedan
hon var sju år. Hon började
tävla när hon var 15. Idag är
hon Sveriges mest meriterade
hundspannsförare med en rad
SM-tecken. Nu hägrar VM i
Österrike där hon hoppas ta
hem sitt första guld.

Hur ser du på intresset för
sporten?

Hur föddes ditt intresse för
hundsport?

Marie i hårdträning inför VM.

- Pappa köpte några hundar och
började så småningom att tävla.
Han inspirerade mig att själv börja träna väldigt tidigt.

riktigt tuffa banor nere i Europa
som i alpbyarna. Det är rakt upp
och rakt ner.

Du tävlar i fyrspann, varför?

Hur ser tävlingssäsongen ut?

- Den klassen är tuffast, har störst
konkurrens och körs med högst
fart. I fyrspann blir du i princip
själv den femte hunden. I t.ex.
åttaspann fördelas ju kraften på
dubbelt så många hundar och din
egen funktion blir inte lika viktig.

- Den brukar ligga i januari-mars.
VM går alltid i februari. I år går
VM den 20-22/2 i Scharnitz i
Österrike.

Hur tränar ni?

- På sommarhalvåret så simtränar jag med hundarna och det
är en grymt bra träning. Vår och
höst kör jag fyrhjuling när jag är
ute med hundarna. Så fort snön
kommer kör vi släde. Själv löptränar jag regelbundet och kompletterar med styrketräning. Det
krävs litet benstyrka då jag måste
hjälpa till med frånskjutande sparkar i kuperad terräng. Det finns

jag har viktiga sponsorer. Träning,
vila och mat är viktiga komponenter för att lyckas. Att få sponsrad
hundmat genom Bozita Robur
är oerhört tacksamt. Några prispengar existerar inte i Sverige.

Hur viktiga är generna hos en
bra draghund?

- Jätteviktigt. I generna ligger hundens motivation, humör, tävlingsvilja och skadebenägenhet. Så att
välja rätt ”linjer”, dvs. rätt avlade
hundar är jätteviktigt.
Vilka skador är vanligast på
hundarna?

- Främst är det bogskador när
hunden sjunker ner i snön. De
kan även få småskador på tassarna eller stuka sig så de blir tillfälligt halta.

Vad händer om en av dina hundar blir skadade?

- Jag har alltid haft få hundar. Det
innebär att du inte har så många
reserver om någon blir skadad. På
en tävling får du dock inte byta ut
någon hund. Om tävlingen består
av tre heat, så måste du köra med
de fyra hundar du väljer ut, alla
dagar. Om någon blir skadad efter första dagen får du starta med
tre hundar nästa dag.
Hur kommer det sig att du legat
i topp i din sport här hemma i
Sverige under så lång tid?

- Jag är en tävlingsmänniska. Jag
vill alltid vinna. Ska du vinna måste du träna stenhårt. Det finns
inga genvägar.

- I Sverige är det en utmaning att
göra sporten mer känd. Jag har
tävlat inför 20 000 betalande i
Tyskland så jag vet att det finns
en potential.
- I Sverige får vi vara glada om det
kommer några hundra. Att SMveckan tagit in draghund är bra.
Det ger sporten en helt annan
möjlighet att synas, även om inte
alla klasser får vara med.
Hur kan du förena din sportsatsning med ditt yrke som
marknadschef för Sundsvall
Logistikpark?

- Jag jobbar 80 % och kan tacksamt nog lägga 20 % på sporten.
Vilka tävlingar har du deltagit i
innan VM?

- Jag har kört två tävlingar i år. En
cuptävling i Huskycupen och Polarhundsmästerskapet i 6 spann..
Hur gick det?

Finns det några pengar i draghundsporten?

- Ja, utgifter. Man tjänar inga
pengar på den här sporten. Men

- Jag tog guld i båda tävlingarna.
Hundarna kändes bra genomtränade och hade bra ork på slutet.
Det är på de sista kilometerna sis-

eyn är högt, och Östersunds
kommun, lokala näringslivet och
SHIF ser till att detta evenemang
kommer att gå ihop. Matcherna
kommer att streamas för att kunna nå ut, och dessutom pågår förhandlingar med SVT som ju sänt
så framgångsrikt från Paralympics.
– Kälkhockeyn, som uppfanns
i Sverige på 60-talet, är på stark
tillväxt. Det spelas nu i 144 klubbar i 15 länder. Världsledande är
USA, Ryssland och Kanada, säger Sveriges Team Manager Allan
Kasperi.
text: Joachim von Stedingk

ta dagen man vinner tävlingarna.
Det är då man märker vilka som
har tränat hårdast. Tävlingarna
bestod av två heat och den som
har snabbast totaltid vinner.
Vilka förväntningar har du på
VM?

- Det vore fantastiskt att ta hem
ett guld. Jag har ett VM-silver
från 2004 i Cortina i Italien och
ett VM-brons från Hamar i Norge 2011.
Text: Gustaf Berencreutz

FAKTA:
Ålder: 39.
Född:
Uppsala.
Uppväxt:
Krokvåg i
Jämtland
från fyra års ålder.
Ubildning: Gymnasium i Östersund.
Högskolestudier i information och PR.
Bor: På landet i Vigge utanför Sundsvall.
Familj: En sambo, elva hundar (10 siberian huskies och en tollare) och en katt.
Intressen: Natur, skog, fjäll och hundar.
Arbetar med: Marknad och kommunikation vid Sundsvall Logistikpark.
Tävlar i: Draghund fyrspanns- eller
sexspannsklassen med släde.
Antal tävlingsår: 24
Sportsliga meriter: 1 VM-silver, 1 VMbrons, 2 EM-silver, 8 SM-guld. Mängder
med guld i Polarhundsmästerskapen,
Nordic Open och Siberian Huskycupen.
Sponsorer: Bozita Robur hundmat, Sveland Djurförsäkringar, Biceps Friskvård
för hund och Danler hundslädar.
Klubb: SPHK Nedre Norra
Maries hemsida: www.marieisraelsson.se
Förbund: Svenska Draghundsportförbundet, www.draghundsport.se
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Ordföranden har ordet –
Olle Dahlin, Svenska Skidskytteförbundet

S

verige ska årligen
ta VM- eller OSmedalj(er), fördubbla antalet aktiva skidskyttar och dubblera
antalet åskådare på världscuptävlingen i Östersund”, är Svenska
Skidskytteförbundets övergripande mål fram till OS i Korea

Svenskt och internationellt skidskytte har haft en fantastisk utveckling.
Några milstolpar för den internationella skidskyttesportens
popularitet är övergången till
korthållsvapen (kaliber 22 och
avstånd 50 m) under 1970-talet
och fallmål, samt nya grenar såsom jakt- och masstart och den
här säsongen introduceras även
supersprint (1 dam + 1 herre) i
världscupen. Den internationella bredden för en vintersport är
imponerande, ett 40-tal nationer
deltar årligen på VM.
Det kanske mest avgörande för
populariteten för skidskyttesporten hos den breda allmänheten
har det nära samarbetet mellan Internationella Skidskytteförbundet (IBU) och European
Broadcasting Union (EBU) varit. Fler och fler nationer direktsänder världscupen och tittarsiffror på en miljon i svensk TV talar
sitt tydliga språk.
Svenska Skidskytteförbundet
bildades 1988 efter att tidigare
tillhört SMI, Sveriges Militära
Idrottsförbund och dessförinnan
Skytterörelsen. De internationella
framgångarna har avlöst varandra
med stjärnor som Eva Korpela,
Mikael Löfgren, Magdalena Forsberg, Anna-Carin Zidék, Helena
Ekholm, Björn Ferry, Carl Johan

UTBLICK
Av Gunnar Persson
februari 2015
Pengar betyder allt för framgång
i fotboll. Det kan inte längre ifrågasättas. Det är lika klart att pengarna styr inom fotbollen.
Se på FIFA. Fotbollens världsorganisation föll villigt till föga
och gav VM 2022 till Qatar. Blatter & Co har ihärdigt förnekat
oriktigheter i valprocessen. Men
misstankarna har funnits sedan
beslutet togs i december 2010.
När resultatet av den egna utred-

Bergman och Fredrik Lindström.
Flera av åkarna har blivit mycket folkkära och tilldelats såväl Jerringpris som Svenska Dagbladets
Bragdguld.
Svenskt Skidskyttes organisation

Svenska Skidskytteförbundet har
ett 70-tal medlemsföreningar
över hela Sverige och är indelat
i sju regioner. Förbundets kansli
finns vid Svenskt Skidskyttes Nationalarena i Östersund. Svenskt
Skidskyttes ”vita tråd” består av
Verksamhetsidé – Vision – Värderingar och förbundet arbetar med
fyraåriga verksamhetsinriktningar fram till respektive vinter-OS,
vilka är nedbrutna till årliga verksamhetsplaner. Förbundet har
förutom den övergripande verksamheten med bland annat ekonomi, info & media, marknad och
internationellt strukturerat verksamheten i tre verksamhetsområden:

unga skidskyttar har varit introduktion av luftgevär för de yngsta klasserna, vilket även underlättar när nya klubbar ska startas.
Skidskytteförbundet har en mobil skidskytteanläggning med luftgevär i ett bilsläp som kan ställas
upp för ”prova-på-aktiviteter” där
intresse finns att starta nya klubbar (se vår hemsida www.skidskytte.se).
För att möta det ökade intresset för skidskytte behöver regioner
och föreningar utveckla sin verksamhet genom att skapa väl fungerande arbetssätt/organisationer.
Arbetet stöttas av resurser på förbundsnivå och RF/SISU. För regionerna ligger fokus på regional
tävlingsverksamhet, utbildning och
ökning av antalet aktiva skidskyttar i befintliga eller nya skidskytteföreningar. Ett anläggningsutskott
har bildats för att bistå med kompetens när nya anläggningar byggs.
Svenskt Skidskytte är idag ett av de
förbund inom RF som växer starkast, både vad avser antalet föreningar och antalet aktiva.

skidskyttegymnasier, Mittuniversitetet och styrelsen representeras
av den tidigare vinnaren av totala världscupen, Helena Ekholm.
Svenskt Skidskytte är inne i en generationsväxling, men framtidsutsikterna är ljusare än många gånger tidigare. Vi har många unga
talanger som kommer att låta tala
om sig de närmaste åren. Landslagsorganisationen med tränare,
vallare och övrig stödorganisation är av yttersta världsklass vilket också borgar för kommande
framgångar.
Målet
·är Tävlingsarrangemang:
internationella arrangemang
av världsklass

Efter att ha dubblerat antalet aktiva skidskyttar under föregående
fyraårsperiod har Svenskt Skidskytte satt målet att återigen fördubbla antalet aktiva skidskyttar
till 2 000 stycken. En framgångsfaktor i arbetet med att rekrytera

”Elit” ska fortsätta vara ett starkt
prioriterat fokusområde för
Svenskt Skidskytte. För att Sverige ska tillhöra skidskyttevärldens
A-nationer, är det viktigt med en
fortsatt satsning på landslagsverksamheten och utbildningsverksamheten, vid skidskyttegymnasierna och Mittuniversitetet.
Verksamheten ska präglas av en
”röd tråd” vad gäller träningsfilosofin från skidskyttegymnasier
upp till A-lag. I Svenskt Skidskyttes idrottskommitté finns representanter från landslagsledning,

Svenskt Skidskytte har under
2000-talet etablerat sig som en
mycket respekterad organisatör
av internationella skidskytteevenemang. Internationellt licensierade
arenor finns i Östersund, Torsby,
Idre och Boden. Det stora genombrottet för Sverige som arrangörsnation kom med VM 2008 i Östersund och JVM 2010 i Torsby.
Sedan början av 2000-talet är Östersund årlig arrangör av världscupöppningen, mycket tack vare det
goda samarbetet som finns med
Östersunds kommun när det gäller utveckling av arenan och snögaranti. Nivån under världscupen,
den s.k. IBU-Cupen, har arrangerats i Idre ett flertal gånger.
Vid senaste världskongressen i
St. Wolfgang i Österrike i september fick Svenskt Skidskytte återigen förtroendet att arrangera VM,
”IBU World Championships Biathlon Östersund 2019”. Sverige fick mer än 50 % (27 av 49)
av rösterna i första omgången vilket är mycket ovanlig, medan Ant-

ningen (som blev alldeles för bra)
förringades blev måttet rågat.
På sistone har fem betydande sponsorföretag därför avsagt
sig allt samröre med fotbollens
världsorganisation. Det gäller
mediejätten Sony, flygbolaget
Emirates, Castrol (petroleum),
Continental (bildäck) samt Johnson & Johnson (läkemedel). På
det sättet tar man avstånd från
FIFA på ett sätt som svider, och
samtidigt övertygar deras kunder om att man själva inte är lika
ruttna.
Anledningen är att ”Qatar
2022” är fel på alla sätt. Valet
skedde på fel premisser, turneringen skall spelas under ökenlandets varmaste period på året och
det har också visat sig att arenabyggena drivs fram under förhållanden som gränsar till slaveri.

Hittills lär 1 400 personer ha omkommit i arbetsplatsolyckor.
Det är bra att storföretag plockar
fram släggan när ingenting annat
hjälper. Men avhoppen av etablerade sponsorer kommer att få följder som varken Blatter, FIFA-styret eller sponsorerna hade tänkt sig
när beslutet klubbades 2010.
Blatter & Co har låtit sig mutas
så länge och i sådan omfattning
att FIFA nu saknar all integritet
som organisation. I det läget, när
man är utskämd, sponsorerna flyr
och man till varje pris behöver få
in nya pengar, är det inte längre så
viktigt varifrån dessa medel kommer. Qatar Airways kommer med
största sannolikhet att bli ny huvudsponsor, för både VM 2022
och turneringen i Ryssland 2018.
Det finns säkerligen fler företag i
den intressesfären som är villiga.

Det är då det blir komplicerat.
Därför att ägandet är i arabvärlden koncentrerat till en ytterst
begränsad krets. Propåer om nytt
FIFA-styre och nya sponsoravtal
kommer därför att ha samma ursprung. Den som betalar kommer att ställa rimliga krav på att
också få bestämma. Vips kastas
då FIFA tillbaka något tusental år, till en feodal maktordning
där begrepp som demokrati och
insyn kommer att betyda ännu
mindre än idag.
Det är priset som FIFA, och
världsfotbollen, får betala för sina
styresmäns personliga girighet.
Nu kommer kanske en invändning från läsaren: Så här hade
det aldrig fått gå till om Lennart Johansson brädat Blatter i
FIFA:s ordförandeval 1998. Nej,
det hade det inte. Men det stod

· Föreningsverksamhet
Idrott
· Tävlingsarrangemang
·
Strukturen stöds av kommittéer
för respektive område där styrelsen är representerad och en förbundsanställd är ordförande
Föreningsverksamhet:
·Målet
är dubbelt så många
aktiva skidskyttar

Målet är medaljer på
·VMIdrott:
och OS

holz, Italien, fick 16 röster, Nove
Mest, Tjeckien, fyra röster och
Khanty Mansiysk, Ryssland, två
röster. Vid samma kongress invaldes undertecknad som Vice President i Internationella Skidskytteförbundets Executive Board,
vilket också visar på förtroendet
för Svenskt Skidskytte i internationella sammanhang.
Nu tar vi sikte mot 2019!

Svenska Skidskytteförbundet
uppvisar en stabil ekonomi och
omsätter idag ca 25 miljoner kronor. Fortsatt ökning av intäkterna parallellt med att förbundets
verksamhet ökar, samt att stärka eget kapital står högt på dagordningen. Sponsorintäkterna
uppvisar en stabil nivå, men det
är ett prioriterat område att utveckla mer med både befintliga
och nya samarbetspartners. Förbundets huvudsponsorer är Handelsbanken Skog & Lantbruk och
Energi Försäljning Sverige. Tillsammans med förbundets teamsponsor SERNEKE ser vi även på
möjligheten att arrangera ett internationellt arenaevent vid Göteborgs Nya Arena. Från det att
Sverige vann omröstningen för
VM 2008 i Varna Bulgarien 2004
har Svenskt Skidskytte haft en extremt positiv utveckling. Nu har
vi ytterligare en gång tagit hem
VM till Sverige och detta ska tjäna som nästa injektion i utvecklingen av Svenskt Skidskytte.
Olle Dahlin, ordförande för
Svenska Skidskytteförbundet

klart för alla inblandade och det
var därför han inte kunde vinna
valet. Röstsiffrorna den gången
var 111–80 och det säger mycket om hur det avgjordes – Asien
och Afrika är de världsdelar som
väger tyngst i det sammanhanget.
Det räcker inte att ha Europa och
Amerika i ryggen.
Nu har vi en situation där ”den
gamla världen” byggt upp den internationella idrotten till en sådan
storlek att bara totalitära stater ser
någon samhällsnytta i att ta på sig
de arrangemang som hittills setts
som kronan på verket – alltså VM i
fotboll och OS. Andra sporter, sådana som desperat söker internationell finansiering, hakar på. Det
är därför som Qatar i år är värd
för två VM-turneringar i handboll, den för landslag och den för
klubblag. Allt handlar om pengar.
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sponsringsläget i förbunden

Positiv sponsorutveckling i
SPONSRINGSLÄGET I FÖRBUNDEN 2015

Under 2015 fortsätter de totala sponsorintäkterna att öka för de 70 svenska
specialidrottsförbunden. De tio största
förbunden vad gäller sponsorintäkter drar
in 389,7 miljoner kronor, vilket är en ökning
med 9,7 miljoner kronor mot 2014.

U

nder 2015 är det 16 förbund som ökar sina
sponsorintäkter, vilket kan jämföras med tolv
förbund förra året. Elva förbund minskade
sina intäkter ifjol och i år är de endast nio –
den lägsta siffran sedan kartläggningen 2012 då sommar-OS arrangerades i London.
Förra året var den totala ökningen i reella tal 10,2
miljoner kronor för de tio förbund som ökade mest och
i år var den summan 12 miljoner kronor. Fotbollsförbundet, som ökar sin sponsring med hela tre miljoner
kronor, är ohotad etta när det gäller sponsorintäkter. Av
de tio främsta förbundens totala sponsorintäkter står
Fotbollsförbundet för 39 procent.
Det finns många vinnare bland förbunden. Friidrottsförbundet, Golfförbundet, Handbollsförbundet
och Ridsportförbundet har ökat mycket de senaste åren
och fortsätter att öka även under 2015. Utanför topp10
fortsätter Triathlonförbundet att klättra. I de allra minsta förbunden, som idag saknar större sponsring, finns
möjligheter för samarbetspartners att få god exponering
för sitt varumärke.
Så här har undersökningen gått till

Sport & Affärer har för nionde året i rad kartlagt sponsorläget i de 70 svenska specialidrottsförbunden utifrån
följande kriterier:
• Beloppet eller värdet skall uppgå till minst 50 000
kronor per år.
• Rabatter eller så kallade ”kick-backs” skall även det
ge förbundet minst 50 000 kronor per år.
• Sponsorer av enskilda evenemang eller tävlingar
(SM-sponsorer eller liknande) räknas inte med, utan
intäkterna/värdet skall finansiera förbundets övergripande verksamhet.
Vi redovisar som vanligt den beräknade totalintäkten
för 2015 från sponsring och kommersiella samarbeten
för förbunden, som den uppskattats av förbunden själva. De sponsorintäkter som har redovisats finansierar
förbundets övergripande verksamhet. Vi har valt att redovisa alla sponsorer utan inbördes ordning i storlek
eller värde.
Avgränsningar

I alla undersökningar måste avgränsningar göras för att
få jämförbara resultat. Det gör att resultaten inte alltid
upplevs stämma med verkligheten. Vissa förbund söker
affärsmässiga samarbeten som inte klassas som traditionell sponsring, medan andra förbund eftersträvar icketraditionella samarbeten med näringslivet som ger ekonomiska möjligheter att sänka delar av kostnaderna för
förbundet eller genomföra aktiviteter som ej skulle ha
genomförts utan samarbetspartners. Enskilda event och
tävlingar har stor betydelse för många förbund och dess
ekonomi, men inkluderas inte som tidigare nämnts i
denna sammanställning. För en fördjupad syn på eventens betydelse rekommenderas Sport & Affärers Eventbilaga, som utkommer i juni.
text: pierre eklund

Akademiska Idrottsförbundet
<50 000 kr
(Oförändr.)

Dartförbundet
<50 000 kr

(Oförändr.)

Amerikansk FOTBOLLFÖRBUNDET
<50 000 kr
(Oförändr.)

Draghundsportförbundet
<50 000 kr

(Oförändr.)

Badmintonförbundet
<50 000 kr

Dragkampförbundet
<50 000 kr

(Oförändr.)

Bandyförbundet
8 100 000 kr


(Minskning 400 000)

DÖVIDROTTSFÖRBUNDET
110 000 kr
(Ökning 200 000, +2,5%)

ISP Reklam, Dina Försäkringar, ICA, Reebok/CCM, Kosa Sport,
Lindbergs, Moelven, Newbody, P & M Sales, Scandic, Scanworld,
SJ, SP Fönster, Svenska Spel, Viking Line,Radisson Blu Waterfront
hotell

Bangolfförbundet
<50 000 kr

(Oförändr.)

Baseboll- och Softbollförbundet
50 000 kr  
(Oförändr.)
X Bats/X ProTec

Basketbollförbundet
3 000 000 kr

(Oförändr.)

Stadium, Nike, Bonnierförlagen, Molten, Wilson, Folksam, Inprint,
DeRoyal, SJ

Biljardförbundet
150 000 kr

(Oförändr.)

Biljardexperten AB

Bilsportförbundet
2 500 000 kr

(Oförändr.)

Moderna försäkringar, Motorbranchens Arbetsgivareförbund,
Förlags AB Albinsson och Sjöberg, Frans August tält, Skruvat AB,
Öhlins Racing, NeH, SBF Motorsport AB.

Bob- och Rodelförbundet
<50 000 kr

(Oförändr.)

Bordtennisförbundet
1 060 000 kr
(Ökning 10 000, +0,9%)

(Minskning 50 000)

Folksam, PAB Press i Göteborg
De största förbunden, sponsorintäkter i kr

Flygsportförbundet
<50 000 kr
Fotbollförbundet
153 000 000 kr

(Oförändr.)
(Ökning 3 000 000, +2%)

Svenska Spel, Adidas, Postnord, Scandic, Aftonbladet, Swedbank,
Marabou, Malaco, Folksam, Intersport, Ricoh, SJ, Fabege, ICA,
Volvo, Peab, Eon, Folkspel, Pepsi, Woody Bygghandel, Estrella,
Malmö Aviation, Spendrups, Hertz, Svenska Kyrkan, Cloetta,
Netrelations, Kinnarps, Björk & Boström, Mediatec, Cavaliere,
Steve Perryman, Davidsons Tryckeri, Viking Line, Rehband, Grand
Travel, Hallmans/Sporrong, LA Travel, Privab, Svensk Jordelit,
Kontorab, Björks Buss, Orkla Food, Konami, Electronic Arts,
Expressbild, Panini, Stabenfeldt/Kickers. Kommunalarbetarförbundet, Svenska Byggnadsarb.förb., ISP, Brightsales, Hörmann,
Svenska Elkedjan, Arkitektkopia, Misco, Laerdal Medical,
Audiocom Pendax.

Frisbeeförbundet
<50 000 kr
Fäktförbundet
50 000 kr

(Ökning 50 000)

Ekman & Sjögren AB

Dessa förbund har ökat sponsringsintäkterna
mest mellan 2014 och 2015 i reella tal

(Oförändr.)

Skandia, Nordea, Entercard, Taylor Made, Adidas, Ahlsell, Best
Western, Volkswagen, Folksam, HP, John Deere, TomTom, Golf
Plaisir, Golfstore, Swedbank, Ocay, Tre och Europcar

Bowlingförbundet
<50 000 kr

(Oförändr.)

(Ökning 1 500 000, +6%)

Gymnastikförbundet
1 000 000 kr
(Ökning 240 000, +32%)
Stadium, Vera Sport, Pensum, LEG, Rantzows Sport

Brottningsförbundet
>50 000 kr  

(Oförändr.)

Adidas

Budo & KAMPSPORTSFÖRBUNDET
<50 000 kr

(Oförändr.)

Bågskytteförbundet
200 000 kr

(Oförändr.)

Bågar & Pilar

Castingförbundet
<50 000 kr
Curlingförbundet
400 000 kr

(Oförändr.)
(Minskning 100 000)

Partners: 361°, Euro Finans, Thermia Värmepumpar, Stjärnägg

Cykelförbundet
2 275 000 kr

(Minskning 15 000)1

Postnord, Kalas, Bauhaus och Dalblads Nutrition AB.

Danssportförbundet
<50 000 kr 

(Oförändr.)

Inget förbund åkte ur topp10 från förra året men
flera förändringar i listan (ny på listan eller förra
årets placering i parentes).

(Oförändr.)

Bouleförbundet
<50 000 kr

Adidas

153 000 000 SEK
89 000 000 SEK
43 200 000 SEK
27 500 000 SEK
15 500 000 SEK
15 400 000 SEK
13 150 000 SEK
12 700 000 SEK
11 000 000 SEK
9 250 000 SEK

Sponsorer: Bauhaus, Folksam, City Gross, XR-cise, Atea, Berendsen, Folkspel, Hygiene Sweden, Tallink Silja, Powerade, Sohlbergs
Buss, Arkitektkopia, Cramo, Grand Travel, Sporrong, NEH, Scandic,
ISP Sport & Marketing, Aleris och Sportivity

Golfförbundet
27 500 000 kr

(Oförändr.)

Fotbollförbundet
Skidförbundet
Ishockeyförbundet
Golfförbundet
Friidrottsförbundet (6)
Handbollsförbundet (5)
Skidskytteförbundet (8)
Ridsportförbundet (9)
Innebandyförbundet (7)
Simförbundet

Friidrottsförbundet
15 500 000 kr
(Ökning 1 570 000, +11,3%)2

STIGA, Köpings kommun, Svenska Resebolaget, Hotel Falköping

Boxningsförbundet
<100 000 kr

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gång- och vandrarförbundet
<50 000 kr

(Oförändr.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
9.
9.

Fotbollförbundet (Ny)
Ridsportförbundet (3)
Friidrottsförbundet (4)
Golfförbundet (2)
Handbollsförbundet
Triathlonförbundet (Ny)
Gymnastikförbundet (Ny)
Skidskytteförbundet (Ny)
Bandyförbundet (Ny)
Ishockeyförbundet (Ny)

3 000 000
2 700 000
1 570 000
1 500 000
1 200 000
1 150 000
240 000
240 000
200 000
200 000

Totalsumman för dessa tio förbund har ökat från förra
årets tio främsta förbund (ny på listan eller förra årets
placering i parentes).

Handbollförbundet
15 400 000 kr
(Ökning 1 200 000, +8%)
SJ, Adidas, Bring, Expressen, Svenska Spel, Stadium, Scandic,
MediRoyal, ISP – Arenareklam, ”Framtidslandslaget” Svenska
Handbollslandslagets Affärsnätverk och XL-Bygg.

HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUNDET & SVERIGES
PARALYMPISKA KOMMITTÉ
8 000 000 kr

(Oförändr.)3
ATG, ICA, Folksam, Jysk, Sv Adressändring, H&M, Scandic, Swedavia, KIA, AngseliusRönn, Hemma och JKL Group

Innebandyförbundet
11 000 000 kr

(Minskning 2 000 000)

Asics, Folksam, Försvarsmakten, Honda, Newbody, SJ, Svenska
Spel, Unihoc, Unisport

Ishockeyförbundet
43 200 000 kr
(Ökning 200 000, +0,5%)
Aftonbladet, AXA, Bauhaus, CCM, Enervit, Falcon,
Jernkontoret, Lidl, Live Arena, NeH, Pro Sharp, Rock Klassiker,
SAS, Scandic, Passion Lab, Skoda, Svedea, Time Advokatbyrå,
Svenska Spel, AJ Produkter, AJ (domarna), Intersport och Mataki.

Isseglarförbundet
<50 000 kr

(Oförändr.)

Dessa förbund har ökat sponsringsintäkterna mest mellan 2014 och 2015 i procent

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
10.

Triathlonförbundet
Kanonförbundet
Korpen
Gymnastikförbundet
Ridsportförbundet
Friidrottsförbundet
Handbollsförbundet
Golfförbundet
Seglarförbundet
Bandyförbundet

105 %
100 %
80 %
32 %
27 %
11,3 %
8%
6%
6%
2,5 %
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sport & affärer
Kommentarer:

förbunden
Judoförbundet
< 300 000 kr

(Oförändr.) 4

SBI Sport AB

Ni tappade två miljoner kronor i sponsorintäkter. Vad beror det på?
David Andersson, Svenska Innebandyförbundet

Skridskoförbundet
200 000 kr

– Vi är det största förbundet och det är
naturligt att vi har störst sponsorintäkter.
Det är glädjande att vi är så attraktiva. Sista
två åren har vi skrivit om flera avtal, bland
annat med Svenska Spel, Posten, Scandic,
ICA, Folksam och Aftonbladet där det blev
intäktsökningar. Avtalet med Folksam är på
sex år och Svenska Spel löper till 2019 så det
känns tryggt ett antal år framåt. Det finns plats
för fler partners, men bland de traditionella
marknadsavtalen är det ganska fullt. Vi tittar
på nya områden, som till exempel nya medier,
och frågor kring jämställdhet, integration och
mångfald där vi kan bli bättre. Det finns stora
företag, till exempel inom industrin, som vi
aldrig har samarbetat med och som vi skulle
kunna ha ett samarbete med.

(Oförändr.)7

SportsNavigator och SveaNor Fastigheteter AB

Kanotförbundet
300 000 kr

(Ökning 150 000, +100%)

Skyttesportförbundet
350 000 kr

(Oförändr.)

Errea Sport, Bäckströms Mekaniska och Wallenius Rederiet

Norma, Sport&Funktion/Umbro, 3M Peltor

Karateförbundet
350 000 kr

Sportdykarförbundet
<50 000 kr

(Oförändr.)

(Oförändr.)

Budo Nord

(Oförändr.)

JOMA och Dunlop

Konståkningsförbundet
400 000 kr

(Oförändr.)

Styrkelyftförbundet
<100 000 kr  

(Minskning 90 000)

Lutha, No Fall, Scanworld, Sporrong samt MP-Skating

Eleiko

Korpen
405 000 kr  

Taekwondoförbundet
<50 000 kr
(Minskning 300 000)



(Ökning 180 000, +80%)

Dove Men+care, Folksam Ömsesidig Sakförsäkring och Folkspel
i Sverige AB

Landhockeyförbundet
<50 000 kr

(Oförändr.)

Motorcykel- och snöskoterförbundet
<50 000 kr
(Oförändr.)
Mångkampsförbundet
<50 000 kr

(Oförändr.)

Orienteringsförbundet
1 600 000 kr
(Minskning 900 000)
Folksam, Team Sportia, ISC, Silva, Nordenmark, AXA, Dafgård,
Försvarsmakten, Skigo.

Racerbåtförbundet
<50 000 kr

(Oförändr.)

Ridsportförbundet
12 700 000 kr
Ökning 2 700 000, +27%)
Agria, ATG, Volkswagen, Resia, Leksands Knäckebröd, Horse1/
Swedish Riders Trophy, Equi Tours, Uvex, Safety System,
Mountain Horse, Nova Horse&Trading, Tidningen Ridsport,
Animo och Krafft

Roddförbundet
<50 000 kr

(Oförändr.)

Rugbyförbundet
<50 000 kr

(Oförändr.)

Seglarförbundet
1 800 000 kr  

(Ökning 100 000, +6%)

Musto/Sebago, Wallenius Wilhelmsen, Volvo, Harken, Liros mfl

Simförbundet
9 250 000 kr

(Ökning 150 000, +2%)

E.ON, Coca-Cola, Arena, Malmsten, NEH, Scandic, Scandihall,
Svenska Resebolaget, Newbody, Viking Line, SJ, Head, Folksam

SKATEBOARDFÖRBUNDET
<50 000 kr
Skidförbundet
89 000 000 kr 

(Oförändr.)

SEB, Volkswagen, Tretorn, VMI och Quality Team

(Minskning 112 000)5

Skidskytteförbundet
13 150 000 kr 	
(Ökning 240 000, +2%)
Huvudsponsorer: Handelsbanken Skog & lantbruk och
Energiförsäljning Sverige. Teamsponsorer: Norrskog, Volvo
Cars, Volvo Trucks, Adidas, Laga, Habo, AllTele, Serneke och
IFS. Officiella samarbetspartners: Hestra, Silva, Polar, Idre Fjäll,
Hylte Lantmän, MoreSpace och Big Travel.

(Oförändr.)6

– Det beror främst på att några sponsorer har
valt att kliva ner en nivå gällande insats samt
att nybearbetningen inte gått enligt planerna.
Vi siktar självklart på att minst hämta igen
detta under 2015. Vår förhoppning är att ett
framgångsrikt hemma-VM gör att fler kommersiella aktörer får upp ögonen för innebandyn
som rättighet, vilket genererar mer pengar till
sporten som kan gå till dess utveckling. Många
aktörer är nyfikna på innebandyn och våra
sunda värderingar och stora utövarmålgrupp.
Det är en utmaning att hitta en attraktiv paketering där man når alla människor, men något
vi arbetar hårt med att hitta. Innebandyn blir
allt mer etablerad och det är allt fler ungdomar som väljer innebandyn som förstaval av
idrott. Självklart måste vi arbeta hårt för att
detta skall omsättas till högre kommersiella
intäkter också.

Triathlonförbundet
2 250 000 kr
(Ökning 1 150 000, +105%)
Danske Invest, Newline, TYR, Apollo och Scandic

kvartssidaSportAffarer_TILLTRYCK.pdf

Tyngdlyftningsförbundet
<50 000 kr  

(Oförändr.)

Varpaförbundet
<50 000 kr

(Oförändr.)

Vattenskidförbundet
<50 000 kr  

(Oförändr.)

Volleybollförbundet
100 000 kr

(Oförändr.)

Mikasa
Förväntas öka sin sponsring till 2016.
Svaret för 2015 är endast en prognos. 2014 hade
förbundet 13 930 000 SEK i sponsring.
3
Förbundet har tre verksamhetsdelar - Svenska
Handikappidrottsförbundet, Sveriges Paralympiska Kommitté och Special Olympics Sweden – de kommersiella
rättigheterna är uppdelade i dessa. Beloppet som anges
är den totala summan.
4
Judoförbundet vill inte uppge exakt siffra då det skulle
röja uppgifter som är exklusiva för alla parter.
5
Summan omfattar Alpint, Längdskidåkning, Freestyle,
Skicross, Snowboard,
Speedskiing, Telemark, Backhoppning med Nordisk
kombination, Rullskidåkning och Freeskiing.
6
Svenska Skolidrottsförbundet: Förbundet har pågående
förhandlingar och har stort hopp om att ingå betydande
sponsorsamarbeten.
7
Förbundet har även Lorini Sports - Huisjes sportswear
BV som sponsor, men det ger inte längre så mycket som
50 000 kr/år i kickbacks.
1

2

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

(Ny)

Vattenfall, ICA, Audi, Bridgestone, Expressen, Goldwin,
Mc Donald’s, Malmö Aviation, Postkodlotteriet, Goodyear,
Skistar, Craft, Life, Scania, Swerob, Intersport, Volkswagen,
Dr Zipe, Klart.se, Sätila, Tele 2, Tenson mfl.

Skolidrottsförbundet
<50 000 kr

Tennisförbundet
6 900 000 kr

Ni är det förbund som ökade mest rent
procentuellt. Vad beror det på?
Ola Silvdahl, generalsekreterare Svenska
Triathlonförbundet

(Oförändr.)

Foto: Sussi Lorinder

Squashförbundet
150 000 kr

Klätterförbundet
<50 000 kr

- Det främsta skälet till ökningen är att vi fick
till avtalet med Danske Invest, som sträcker sig
2014-2017, efter att vi hade redovisat siffrorna
förra året. Vi ser att triathlon har en fortsatt
stark tillväxt och jobbar aktivt och hårt för att
öka sponsringen. Jag ser, trots allt, detta bara
som en början.

Ni är det förbund som drar in mest sponsorintäkter. Kommentar?
Jan Svensson, affärsutvecklingschef Svenska
Fotbollförbundet

1

2015-01-30
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fotbollsbörsen

Sport & Affärer bedömer
fotbollsallsvenskans spelare

Säljbara
+ Lasse Vibe
Emil Salomonsson
Mikael Boman*
Adam Johansson
Martin Smedberg-Dalence

Sällan har Allsvenskan plundrats så som i vinter. Det har gett ca 190 mkr i intäkter,
pengar som behövs för att betala löner åt dem som är kvar. Priserna spänner från
Isaac Kiese Thelins 38 mkr till Johan Larssons 5 mkr, från överpris till rena fyndet.
Brøndby köper Allsvenskans bäste ytterback för en spottstyver.
Ta därför chansen att se de profiler som finns kvar: Häckens Simon Gustafson,
Göteborgs Lasse Vibe och AIK:s Nabil Bahoui. De sticker när transferfönstret
öppnar nästa gång.
Storklubbarna har sålt utomlands med förtjänst. Det är värre för de små, som
tvingas avstå spelare till underpriser. Typiskt är också att trupperna fylls på med
Bosmanförvärv.
En avgrund öppnar sig mellan relativt kapitalstarka storstadsklubbar och de
övriga, som kommer att få slåss i tabellens botten.

Analys Gunnar Persson
gunnar@sportaffarer.se

S P E L A R T R U P P E R N A
Kolumnerna: Namn, position, födelseår samt eventuellt försäljningsvärde. I spelarlistorna är årets
nyförvärv märkta med asterisk (*). Övergångar bokförda t.o.m. 2015–02–02.
AIK
AIK har sålt fem spelare och har troligen fått in drygt 25 mkr, inräknat
halvårshyran för Celso Borges från
Deportivo La Coruña. I utbyte har
man köpt förvararen Haukur Hauksson (KR Reykjavik) och kan sedan rada upp fyra
Bosmanspelare: Dickson Etuhu (Blackburn Rovers), Johan Blomberg (Halmstad), Mohamed
Bangura (Istanbul BB) och Fredrik Brustad (Stabæk). Etuhu har hyllats som ett kap. Vi får väl
se hur mycket spring det finns kvar i hans ben.
Bangura är tillbaka i AIK för tredje försöket, för
att lappa ihop en karriär som stadigt pekat neråt
sedan det första 2010–11. De nya är mittfältare
och anfallare. Det hade behövts snabbare fötter
på flera ställen i försvaret.

mf/f
f
f
f

1991
1984
1989
1989

20,0 mkr
10,0 mkr
8,0 mkr
5,0 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Haukur Hauksson*
b
1991
Patrik Carlgren
mv
1992
Niklas Maripuu
mf
1992
Sauli Väisänen
b
1994
Sam Lundholm
mf
1994
Ebenezer Ofori
b
1995
Niclas Eliasson
mf
1995
Anton Jönsson Salétros
mf
1996
Noah Sonko Sundberg
b
1996
Elias Lindberg Wahlström b
1996
Marko Nikolic
f
1997
Christos Gravius*
mf
1997

Fejzullahus utlåning till Kina har
omsatts i en försäljning och
Simon Tibbling till Groningen har
också gett nödvändiga intäkter.
I spåren av en grundlig städning
bland reserverna har truppen
kompletterats med köpen Jesper Karlström (BP),
Daniel Berntsen (Rosenborg) och Sam Johnson
(Frej). Utöver dessa ett knippe Bosmanförvärv:
Omar Colley (KuPS), Elliot Käck (f.d. DIF-junior,
Sirius), Tim Björkström (BP) och Kevin Walker
(Sundsvall). Här är det i första hand försvaret som
tätats. Bristen på anfallare kan bli märkbar.

hb
mf
b
mf/f
mv

1991
1995
1993
1985
1979

5,0 mkr
5,0 mkr
4,0 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Hampus Nilson
mv
1990
Martin Broberg
mf
1990
Nahir Oyal
mf
1990
Sebastian Andersson
f
1991
Omar Colley*
b
1992
Adam Kasa
b
1993
Daniel Berntsen*
mf
1993
Sam Johnson*
f
1993
Oscar Jonsson*
mv
1997

1994 Boca Juniors (2014–15)

Utlånade spelare
Jonas Olsson
mv
1994

Djurgårdens IF

Säljbara
+ Tim Björkström*
+Jesper Karlström*
Emil Bergström
Haris Radetinac
Kenneth Høie

Inventarier (<500.000)
Kenny Pavey
b/mf 1979
Kenny Stamatopoulos
mv
1979
Nils-Eric Johansson
b
1980		
Dickson Etuhu*
mf
1982		
Per Karlsson
b
1986
Panajotis Dimitriadis
b
1986
Johan Blomberg*
mf
1987
Inlånade spelare
Gabriel Ferreyra
mf

Utgående under vinterfönstret
Celso Borges
mf/f
1988 Deportivo La Coruña
Kennedy Igboananike
f
1989 Chicago Fire - 8,0 mkr
Alexander Milosevic
b
1992 Besiktas JK - 8,5 mkr
Ibrahim Moro
mf
1993
FC Kairat - 5,0 mkr
Kwame Karikari
f
1992
Halmstads BK
Edward Owusu
b
1994
Fri - Akropolis IF
Martin Lorentzson
b
1984
Fri
Lalawélé Atakora
b/mf 1990 Fri - Helsingborgs IF

IK Frej Täby

Utgående under VINTERFÖNSTRET
Erton Fejzullahu
f
1988 Beijing Guoan - 19 mkr
Simon Tibbling
mf
1994 FC Groningen - 12 mkr
Christian Rubio Sivodedov mf
1997 FC Schalke 04 - 3,7 mkr
Mark Mayambela
mf
1987
Fri
Philip Hellquist
mf
1991 Fri - Wiener Neustadt
Philip Sparrdal Mantilla
b
1993
Fri
Eric Dahlgren
mv
1994
Fri
Xolani Mdaki
mf
1992 Mamelodi S (lån - åter)
Mattias Östberg
mb
1977
Slutat
Andreas Johansson
mf
1978
Slutat

IF Elfsborg
Tränaren Magnus Haglund återvänder efter tre ganska intetsägande år med Lillestrøm (9–10–5).
Strukturen i truppen är sig lik, i det
att den fortfarande har den för
Elfsborg så typiska blandningen
av äldre och yngre spelare. För lagets bästa bör
Haglund ge de yngre företräde, detta innan en hel
generation bara dribblas bort till ingen nytta. Simon
Lundevall (mf, Gefle) är det etablerade förvärvet
medan Jesper Manns (Jönköping) och Viktor Götesson (Mjällby) får börja i B-laget. Elfsborg förlorar
svenskryske talangen Alibek Aliev till CSKA Moskva
samt seriens bäste ytterback Johan Larsson till
Brøndby.
Säljbara
Victor Claesson
Marcus Rohdén
Sebastian Holmén
Simon Lundevall*
Kevin Stuhr Ellegaard

mf
mf
b
mf
mv

1992
1992
1992
1988
1983

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

På tillväxt (<2.000.000)
Anton Lans
b
1991
Per Frick
f
1992
Simon Hedlund
mf
1993
Liridon Gashi
hb/mf 1993
Victor Rotting
f
1993
Anton Andreasson
mf
1993
Adam Lundqvist
mf
1994
Arjan Mostafa*
f
1994
Tobias Sandström
mf
1995
Aber Zeneli
mf
1995
Jesper Manns*
b
1995
Viktor Götesson*
f
1995
Viktor Nilsson*
b
1996
Mattias Özgün*
b
1998

Inventarier (<500.000)
Fredrik Stenman
b
1983
Amadou Jawo
f
1984
Jesper Arvidsson
b
1985
Alexander Faltsetas
mf
1987
Stefan Karlsson
b
1988
Kevin Walker*
mf
1989
Elliot Käck*
b
1989

inlånade spelare
Viktor Prodell
f

1988

Namn

Klubb

Född

Feb -15	Okt -14

+ Simon Gustafsson
+ Lasse Vibe
+ Nabil Bahoui
Victor Claesson
+ Måns Söderqvist
Magnus Wolff Eikrem
Jo Inge Berget
+ Oscar Lewicki
+ Erik Johansson
+ Enoch Kofi Adu
Marcus Rohdén
Sebastian Holmén
Henok Goitom
+ Alhassan Kamara

BK Häcken
IFK Göteborg
AIK
IF Elfsborg
Hammarby IF
Malmö FF
Malmö FF
Malmö FF
Malmö FF
Malmö FF
IF Elfsborg
IF Elfsborg
AIK
Örebro

1995
1987
1991
1992
1993
1990
1990
1992
1988
1990
1992
1992
1984
1993

25,0 mkr
25,0 mkr
20,0 mkr
15,0 mkr
15,0 mkr
15,0 mkr
15,0 mkr
15,0 mkr
12,0 mkr
12,0 mkr
10,0 mkr
10,0 mkr
10,0 mkr
10,0 mkr

18,0 mkr
15,0 mkr
15,0 mkr
15,0 mkr
14,0 mkr
–
–
5,0 mkr
8,0 mkr
2,0 mkr
10,0 mkr
10,0 mkr
10,0 mkr
4,0 mkr

KV Mechelen 2014 -15

Foto: BILDBYRÅN hässleholm

Falkenbergs FF	
Tränaren Hans Eklund, som i höstas
fick klockorna att stanna i Kalmar,
återkommer till Falkenberg. Vi ska,
för FFF:s skull, hoppas att valet är
klokt och genomtänkt. Målvakten
Alexander Lundin (Mjällby/Husqvarna) ger Martler
konkurrens, försvararen Rasmus Sjöstedt stannar
efter ett års lån från Kalmar och Kamal Mustafa,
som började i IFK Göteborg men närmast kommer
från Halmia, breddar mittfältet. Att Anton Wede
försvann som Bosman till Helsingborg är något
som en klubb av FFF:s kaliber egentligen inte har
råd med. Återstår att se om någon ur truppen kan
lyfta sig och ge laget den skärpa som kommer att
krävas för att det ska bli ytterligare ett år i Allsvenskan. Stefan Rodevåg har gjort 89 seriemål
för FFF. Når han 100?
Säljbara
Otto Martler
Carl Wede
Dan Keat

mv
mf
mf

1987
1990
1987

På tillväxt (<2.000.000)
Adam Eriksson
b
1990
Zlatan Krizanovic
f
1991

mf
mf
b
mv
mf
b
mf
mf
mv
f

inlånade spelare
Sebastian Eriksson
mf

1994

Manchester City FC

UTGÅENDE UNDER VINTERFÖNSTRET
Rasmus Rydén
mv
1983
Östers IF
Halldor Orri Björnsson
mf
1987
Fri
Andrés Thorleifsson
f
1988
Fri
Anton Wede
mf
1990 Fri - Helsingborgs IF
Matteo Blomqvist-Zampi f
1990
Fri
Carl-Oscar Andersson
mf
1992
Fri
Arben Ajdarevic
mf
1995
Fri
Patrik Ingelsten
f
1982 GAIS (lånad fr Mjällby)

Gefle IF	
Gefle har sin nya arena Gavlehov klar
under året. Dessvärre har laget tappat i styrka under den tid det tagit att
gå från missnöje med Strömvallen till
acceptans för ett nybygge. Detsamma
gäller klubbens ekonomiska möjligheter, där tappet skett från svagt till noll. Vinterns
spelaraffärer rör sig därför enbart om Bosmanfall.
Nya är Martin Rauschenberg (fostrad i Esbjerg,
sedan två år i isländska Stjarnan), och Jacob Eriksson (ursprungligen AIK, från Örgryte). Det ser ut
som om årets upplaga är försvagad.

mf
f
mf/f
b
f
b
mf

1987
1984
1988
1990
1986
1990
1991

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

1989

Utlånade spelare
Malick Mané
f
1988	

Inventarier (<500.000)
Stefan Rodevåg
f
1980
David Svensson
mf
1984
Tibor Joza
b
1986
Daniel Johansson
b
1987
Johan Svahn
mf
1988
Per Karlsson
b
1989
Tobias Karlsson
b
1989
Christoffer Carlsson
mf
1989
Inlånade spelare
Godsway Donyoh
mf

1987
1989
1988
1983
1984

25,0 mkr
5,0 mkr
4,0 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr

Inventarier (<500.000)
Hjálmar Jónsson
b
1980
John Alvbåge
mv
1982
Heath Pearce*
b
1984
Mattias Bjärsmyr
mb
1986
Gustav Svensson
mf
1987
Søren Rieks
mf
1987

1991
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1994
1996
1997

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

På tillväxt (<2.000.000)
Jonas Olsson
b
1990
Martin Rauschenberg*
b
1992
Dardan Mustafa
f
1992
Oscar Karlsson
mf
1992
Jacob Ericsson*
mf
1993
Oskar Larsson
mv
1994
Emil Bellander
f
1994
Erik Olsson*
mf
1995
Tsuhutsu Tshakasua			
Wa Tshakasua*
f
1997

Utgående under vinterfönstret
Johan Larsson
hb
1990 Brøndby IF - 5,0 mkr
Alibek Aliev
f
1996 CSKA Moskva - 2,8 mkr
Mikkel Beckman
f
1983
Fri

Malmö FF har sålt flitigt, men har tre nyförvärv på listan bland
seriens mest värdefulla. Gustafson, Vibe och Bahoui försvinner i
sommar. Samtidigt blir 2015 ett ödesår för Elfsborgstrion Claesson, Rohdén och Holmén. Ytterligare kliv uppåt/framåt måste tas.

Kamal Mustafa*
Johannes Vall
Rasmus Sjöstedt*
Alexander Lundin*
Rasmus Andersson
Junaid Sait
Felix Johansson
Hampus Svensson
Johan Brattberg
Gustaf Nilsson

Säljbara
Jonas Lantto
Dioh Williams
Johan Bertilsson
David Fällman
Johan Oremo
Jesper Florén
Anders Bååth

Inventarier (<500.000)
Anders Svensson
mf
1976
Andreas Klarström
hb
1977
Daniel Mobaeck
b/mf 1980
Lasse Nilsson
f
1982
Jon Jönsson
mb
1983
Henning Hauger
mf
1985
Abbas Hassan
mv
1985
Tom Söderberg
mb
1987

Allsvenskans guldklimpar

Simon Gustafsson

utlånade spelare
Tim Söderström
mf
1994 Jönköpings Sö IF 2015
Frej Ersa Engberg
b
1995
IK Sirius 2015
Jakob Glasberg
b
1995
IK Frej Täby 2015
Kevin Deeromram
b
1997 Werder Bremen 2015

mf/f
b
f
hb
hb/mf

På tillväxt (<2.000.000)
Marcus Sandberg
mv
1990
Tom Pettersson*
b
1990
Jakob Ankersen*
mf
1990
Haitam Aleesami*
b
1991
Billy Nordström*
b
1995
Karl Bohm*
mf
1995
Gustav Engvall
f
1996
Patrik Dyrestam
b
1996

Många försäljningar men få köp i pressad liga

Säljbara
+ Nabil Bahoui
Henok Goitom
Mohamed Bangura*
Fredrik Brustad*

ANNONS

Inventarier (<500.000)
Anders Wikström
b
1981
Emil Hedvall
mv
1983
Jens Portin
b
1984
Sasa Sjanic
mv
1986
Robin Nilsson
b
1988
Utgående under vinterfönstret
Skúli Jón Fridgeirsson
b
1988
Fri
Simon Lundevall
b/mf 1988
Fri - IF Elfsborg
Olof Mård
mb
1989
Fri - Sandvikens IF
Marcus Hansson
b/mf 1990
Fri - Tromsø IL
Sive Pekezela
mf/f
1992
Fri

IFK Göteborg
Jörgen Lennartsson tar över en trupp
som förra årets nye manager Mats
Gren har lett in på nya spår. Här finns
framförallt en riktig stjärna i danske
skyttekungen Lasse Vibe. Heath Pearce
(mb, Montreal Impact) och Haitam Aleesami (vb, Fredrikstad) tätar bakåt. Tom Pettersson
från Åtvidaberg är i första hand defensiv mittfältare, Jakob Ankersen (Esbjerg) kantspelare medan
Halmstads Mikael Boman kör så det ryker framåt.
Sebastian Eriksson är hemlånad från Cagliari med
tanke på återköp (om han nu inte lyckas skada sig
själv på nytt …). Jakob Johansson stack till Grekland när kontraktet gick ut. Där och i fallet med
May Mahlangu (utlöpt ettårskontrakt) har IFK missat intäkter. Andra Bosmanförluster har inte svidit
på det sättet. Man kan trösta sig med att Ankersen
och Rieks ger bra tryck framåt på kanterna.

Cagliari (våren)

Hønefoss BK 2015

Utgående under vinterfönstret
Ludwig Augustinsson
vb
1994 FC København - 10 mkr
Joel Allansson
mf
1992
Rander FC - 3,5 mkr
Mattias Hugosson
mv
1974
Slutat
Kjetil Wælher
mb
1976
Fri - Vålerenga
Daniel Sobralense
mf/f
1983 Fri - eft utl till Örebro
Nordin Gerzic
mf
1983 Fri - Örebro SK eft utl
Philip Hahlund
mf
1987
Fri - Hammarby IF
May Mahlangu
mf
1989
Fri - Konyaspor
Jakob Johansson
mb/mf 1990
Fri - AEK Aten
Jonathan Azulay
b
1993
Fri - Östersunds FK
Hampus Zackrisson
b
1994
Fri - Degerfors IF
Sulejman Sarajlic
mv
1995
Fri
Linus Dahl
b
1995
Fri - Ljungskile SK
Diego Calvo
mf
1991
Vålerenga (lån-åter)
Kenneth Zohore
f
1994 Fiorentina (lån-åter)

Halmstads BK
Klubbledningens sätt att leda
verksamheten är ingenting som
imponerar. Tränaren Jens Gustafsson
pusslade ihop resterna efter det
allsvenska debaclet 2011 och förde
HBK tillbaka till Allsvenskan. Förra året landade den
(ärligt talat) rätt så svaga nykomlingen på en mer än
respektabel tiondeplats. Belöningen? En fot i
ändalykten därför att man till varje pris ville ha in
Jan Jönsson som ansvarig. Det är inte offensivt av
styrelsen, enbart kontraproduktivt (törs någon
tränare som inte är fostrad i klubben ta jobbet
framöver?). Samtidigt straffar sig ledningens
försiktighet vad gäller långa spelarkontrakt när inte
mindre än fem ordinarie spelare (plus två flitiga
reserver) på en och samma gång försvinner som
Bosmanfall. In kommer Häckens gamle kapten
Mohammed Ali Khan (Tianjin Teda), allroundfantomen Christoffer Andersson (Helsingborg) samt
anfallarna Kwame Karikari (AIK) och Junes Barny
(Ängelholm). HBK försöker hitta ytterligare två
spelare, gärna mittfältare.
Säljbara
Kwame Karikari*
King Osei Gyan
Stojan Lukic
Joseph Baffo

f
mf
mv
b

1992
1988
1979
1992

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

På tillväxt (<2.000.000)
Viktor Ljung
b
1991
Simon Silverholt
mf
1993
Marcus Johansson
b
1993
Malkolm Nilsson
mv
1993
Shkodran Maholli
f
1993
Perparim Baqaj*
f
1995
Andreas Bengtsson*
b
1996
Eric Smith
mf
1997
Sead Haksabanovic*
mf
1999
Inventarier (<500.000)
Christoffer Andersson*
b/mf 1978
Antonio Rojas
mf
1984
Jesper Westerberg
hb
1986
Kristoffer Fagercrantz
mf
1986
Fredrik Liverstam
mb
1988
Mohammed Ali Khan*
mb
1988
Junes Barny*
f
1989
Utlånade spelare
Tim Erlandsson
mv
1996 Nottingham F (2014/15)
Utgående under vinterfönstret
Johan Blomberg
mf
1987
Fri - AIK
Mikael Boman
f
1988
Fri - IFK Göteborg
Kristinn Steindórsson
mf
1990 Fri - Columbus Crew
Richard Magyar
mb
1991
Fri - FC Aarau
Marcus Antonsson
f
1991
Fri - Kalmar FF
Kristoffer Thydell
mf
1993
Fri
Johan Mauritzson
b
1994
Fri
Oliver Silverholt
b
1994
Fri - Hammarby

HAMMARBY IF
Hammarby lade om kurs förra
vintern. Sportchefen Mats Jingblad, tränaren Nanne Bergstrand,
fysspecialisten Claes Hellgren och
målvaktstränaren Mille Olsson har
tillsammans raggat upp rätt sorts
spelare och även fått upp dem på tå rent mentalt.
Hellgrens hårda träning gav utslag under hösten,
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fotbollsbörsen

Peter Larsson
Darijan Bojanic
Victor Pálsson
Mikael Dahlberg
+ Lalawélé Atakora*
+ Jere Uronen

Börstoppen
Malmö i särklass
MFF:s trupp ökar i värde med 40 mkr efter
vinterns många affärer. Totalvärdet 123,5
mkr är 45 mkr högre än tvåan Häckens samlade resurser.
Men MFF:s stora uppgång överskuggar
sanningen – Allsvenskan har plundrats i vinter och totalt sett viker värdet. Många av de
bästa/dyraste har försvunnit samtidigt som
ekonomiska realiteter leder till att trupperna minskar i omfång. Allsvenskan tappade
43 mkr i värde mellan sommarfönstret och
serieavslutningen. Nu kan vi se att tappet
fortsätter, med drygt 6 mkr.
Klubb
Malmö
Häcken
Elfsborg
Helsingborg
AIK
Göteborg
Kalmar
Norrköping
Örebro
Djurgården
Hammarby
Gefle
Falkenberg
Halmstad
Sundsvall
Åtvidaberg

Totalvärde
Feb -15
123,5
78,0
77,0
62,5
70,5
59,0
46,5
44,0
43,5
41,5
50,5
36,5
35,0
33,5
23,0
23,5

Totalt

844,0

Okt -15
+/–
83,5
+40
80,5
–2,5
77,0
0
63,0
–0,5
91,5
–21
62,0
–3
50,5
–4
31,0
+13
37,0
+6,5
45,0
–3,5
Superettan
35,5
+1
35,5
–0,5
44,5
–11
Superettan
30,5
–7
850,5

–6,5

där laget bara fortsatte springa och malde ner alla
motståndare. Men nu väntar helt andra förhållanden. Hammarby är inte längre laget som förväntas
föra matcherna. Man måste förbättra orken ytterligare men också utveckla listen i spelet. Frågan är
vad lagets äldre spelare har att bidra med i det fallet. Namn som Johan Persson och Pablo PiñonesArce har tidigare visat att man inte alltid hinner
med. Men här finns å andra sidan en rad spelare
som kommer att bli ännu bättre: Besara, Rennie,
Torsteinbø, Fuhre, Israelsson och Söderqvist.
Philip Haglund är värvad som mittback. Frågan är
om nye Sævarsson (Brann) eller den äldre Solli blir
högerback bakom Kennedy. Frågan är också om
intäkterna från en utsåld arena (så länge det nu
varar) räcker för att hålla hjulen snurrande.
Säljbara
Måns Söderqvist
Nahir Besara
Erik Israelsson
Birkir Már Sævarsson
Philip Haglund
Johannes Hopf
Fredrik Torsteinbø
Amadaiya Rennie
Lars Mendonça Fuhre

f
mf
mf
b
b
mv
mf
f
mf

1993
1991
1989
1984
1987
1987
1991
1990
1989

15,0 mkr
5,0 mkr
4,0 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Lars Sætra
b
1991
Jonathan Tamimi
b
1994
Oliver Silverholt
mf
1994
Viktor Nordin
mf
1996
Inventarier (<500.000)
Kennedy Bakircioglü
mf
1980
Jan Gunnar Solli
mf
1981
Pablo Piñones-Arce
f
1981
Thomas Guldborg Christensen b
1984
Johan Persson
mf
1984
Stefan Batan
b
1985
Tim Markström
mv
1986
Marko Mihajlovic
b
1987
Linus Hallenius
f
1989
Utgående under vinterfönstret
Viktor Johansson
mv
1998
Aston Villa FC
Andreas Haddad
f
1982
Fri
Daniel Theorin
b
1983
Fri - IK Frej Täby
Michael Timisela
b
1986
Fri
Sebastian Ludzik
b
1994
Fri - Nyköpings BIS
Nicklas Lindqvist
mf
1994
Fri - Nyköpings BIS
Sinan Ayranci
f
1990
Skadad - slutar?

Helsingborgs IF
Henrik Larsson tar över en trupp
som på senaste året förändrats i
grunden. Förhoppningsvis är den
elakhet som gjorde livet surt för
företrädarna Conny Karlsson och
Roar Hansen nu bortstädad. En ofin
men rimlig tanke är dock att en del av detta nu
återkommer. David Accams försäljning till Chicago
Fire var värd 20 mkr. Men beloppet fördelas mellan
HIF 40%, HIF:s finansiärer 10%, Right to Dream
Academy 30% och Östersunds FK 20%. Stora
pengar för ÖFK och en rimlig återbäring för finansiärerna. HIF fyller på med målvakten Pyzdrowski
(Ängelholm) samt kantspelarna Atakora (AIK) och
Wede (Falkenberg) – en skaplig Bosmanfångst. Om
det nya mittfältet håller stilen från i höstas så har
laget en ljus framtid.
Säljbara
+ Emil Krafth
+ Johan Mårtensson
+ Arnór Smárason
Anton Wede*

b/mf
mf
f
mf

1994
1989
1988
1990

7,0 mkr
6,0 mkr
5,0 mkr
4,0 mkr

mb
mf
mf
f
mf
b

1984
1994
1991
1985
1990
1994

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

På tillväxt (<2.000.000)
Jesper Björkman
mf
1993
Calle Johansson
b
1994
Emmanuel Boateng
mf
1994
Rasmus Lindgren
mf
1994
Fredrik Widlund
b
1995
Gustav Jarl
b
1995
Elias Andersson
mf
1996
Alexander Achinioti Jönsson mf
1996
Anton Kinnander
f
1996
Jordan Larsson*
f
1997

Utgående under vinterfönstret
David Accam
f
1990 Chicago Fire - 20 mkr
Andreas Linde
mv
1993
Molde FK
Måns Lagmark
mv
1995
Eskilsminne IF
Christoffer Andersson
b/mf 1978
Halmstads BK
Álvaro Santos
f
1980
Fri
David Svensson
mf
1993
Fri - Motala AIF
Måns Ekvall
mf
1995
Landskrona BoIS
Felix Olsson Lundgren
hb
1998
Fri - Malmö FF
BK Häcken
Det ingen tvekan om saken: Häcken
har just nu Allsvenskans mest eftertraktade unga spelare. Namnet är Simon Gustafson. Efter förra säsongen
(28/10) och vinterns landslagsdebut
finns det goda skäl att tro att han
kan föra Häcken till ännu en allsvensk medalj (om
han nu inte säljs redan i sommar). I övrigt erbjuder
Häcken en andra chans till målvakten Alexander
Nadj (Öster), mittbacken Jasmin Sudic (Mjällby),
mittfältarna Mohammed Abubakari (Åtvidaberg)
och Joakim Olausson (Atalanta) samt spetsen
Dardan Rexhepi (BP). Någon av dem borde lyckas.
Sedan får Simon och Samuel Gustafson sällskap
av ytterligare ett tvillingpar – Adam och Joel Andersson, 18-åringar som flyttats upp i A-truppen.
Men laget får klara sig utan Oscar Lewicki, som
återvänder till Malmö, och Carlos Strandberg, som
på transferfönstrets sista dag blev klar för CSKA
Moskva.

1995
1994
1995
1982
1982
1986

mf
mf
mf
hb
f
b

1994
1985
1991
1985
1988
1989

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

På tillväxt (<2.000.000)
Ole Söderberg
mv
1990
Lars Cramer
mv
1991
Ludvig Öhman
b
1991
Marcus Antonsson*
f
1991
Archford Gutu
mf
1993
Peter Westberg*
mf
1995
Muktar Ahmed*
f
1995
Sebastian Ramhorn
b
1996
Johan Ramhorn
b
1996
Giga Chkhidze*
b
1997
Filip Sachpekidis
mf
1997

Inventarier (<500.000)
Mattias Lindström
mf
1980
Pär Hansson
mv
1986
Matthew Pyzdrowski*
mv
1986
Andreas Landgren
mf
1989
Robin Simovic
f
1991

Säljbara
+ Simon Gustafsson
mf
Nasiru Mohammed
mf/f
Samuel Gustafsson
mf
René Makondele
mf
+ Gunnar Heidar Thorvaldsson f
+ Mohammed Abubakari* mf

Säljbara
Ismael Silva Lima
Tobias Eriksson
Jonathan Ring
Emin Nouri
Pär Ericsson
Viktor Agardius*

25,0 mkr
5,0 mkr
5,0 mkr
4,0 mkr
4,0 mkr
4,0 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Ronald Mukiibi
b
1991
Leonard Zuta
b
1992
Sebastian Ohlsson
mf
1992
Sula Matovu
mf
1992
Dardan Rexhepi*
f
1992
Abdel Bouraima
f
1993
Alexander Jeremejeff
f
1993
Simon Sandberg
b
1994
Egzon Binaku
b
1995
Joakim Olausson*
mf
1995
Joel Andersson*
mf
1996
Adam Andersson*
mf
1996
Gustav Berggren*
mf
1997
Inventarier (<500.000)
David Frölund
yb
1979
Martin Ericsson
mf
1980
Christoffer Källqvist
mv
1983
Kari Arkivuo
vb
1983
Alexander Nadj*
mv
1986		
Walid Atta
mb
1986
Emil Wahlström
b
1987
Peter Abrahamsson
mv
1988
Jasmin Sudic*
mb
1990
Ivo Pekalski
mf
1990
Utgående under vinterfönstret
Fredrik Björck
b
1979
Örgryte IS
Carlos Strandberg
f
1996 CSKA Moskva - 10 mkr
Björn Anklev
b/mf 1979
Fri - Örgryte IS
Oscar Lewicki
mf
1992
Fri - Malmö FF
Teodor Söderberg
mv
1995
Fri - Qviding FIF
Hosam Aiesh
f
1995
Fri - Östersunds FK
Augustine Okrah
f
1993 Bechem Utd (avsl lån)
Richard Donkor
mf
1996 Right to Dream (d:o)
Dime Jankulovski
mv
1977
Slutat
Kalmar FF
KFF dalar som ett blysänke. Nye
tränaren Peter Swärdh är mannen
som ska få tidvattnet att vända,
och det på befallning. I ett läge
när botten har gått ur truppen
– det gjorde den när Måns Söderqvist förvann till Hammarby som Bosman – välkomnas Rasmus Elm tillbaka i fållan. I ett annat
forum har han fått prislappen 20 miljoner. På klubben hemsida får fansen rösta om vilken tröja han
skall bära. Det här känns på en gång överdrivet,
korkat och osmakligt. Rasmus har betydande problem med magen, om nu någon missat det. Kan
han alls spela igen? Bosmanförvärv utöver Elm är
Viktor Agardius (Mjällby) och Marcus Antonsson
(Halmstad). Muktar Ahmed (FK Karlskrona) är däremot ett köp.

Utlånade spelare
Lucas Hägg Johansson
mv
1994 Oskarshamns AIK (14-15
Utgående under vinterfönstret
Daniel Mendes
f
1981 Minnesota United FC
César Santín
f
1981
Fri
Marcus Nilsson
b
1988
Fri
Rasmus Sjöstedt
b
1992 Fri - Falkenbbergs FF
Måns Söderqvist
mf/f
1993
Fri - Hammarby IF

Malmö FF	
MFF tappar 15 spelare. Men man använder pengarna till att fylla igen hålen,
både i truppen och i sin egen balansräkning. Det kommer in 86 mkr på försäljningar (minus 20% till GIF Sundsvall för Forsberg). Sportchefen Daniel
Andersson och tränaren Åge Hareide har tveklöst
ansträngt sig för att hitta rätt typ av ersättare. Yoshimar Yotún (Sporting Cristal) är 38-faldig landslagsman för Peru och tar lätt över efter Ricardinho. Vidare kan vi hoppas att norrmännen Magnus
Wolff Eikrem (mf) och Jo Inge Berget (f) inte glömt
bort allt under tiden i Cardiff Citys reservlag. Den
tunge Berget blir Rosenbergs nye partner. Tobias
Sana räddad från passningsskuggan i Ajax för 1
mkr kan ta en plats på kanten och Landskronas
uppmärksammade tonåring Erik Andersson har
hamnat i exakt rätt miljö för att komma vidare.
BoIS får 1,5–3 mkr, beroende på hur bra han lyckas.
Samt Oscar Lewicki. MFF-produkten som återvänder efter några år Bayern München och Häcken.
Det är nog så att vi har en dynasti på väg här.

mf
f
mf
b/f
mf
b
b
mf
mf
f
mf

1990
1990
1992
1988
1990
1993
1990
1994
1997
1989
1989

IFK Norrköping har en hyfsad startelva. Men när skador och avstängningar börjar radas upp kan samma
läge uppstå som i slutet av förra
säsongen (12:a, fyra poäng ovanför
kvalplatsen). Årets förstärkningar är
kantspelaren/fram-spelaren Nicklas Bärkroth (BP),
innermittfältaren Daniel Sjölund (Åtvidaberg) och
spetsen Joel Enarsson (Mjällby), samtliga Bosmanförvärv. Det ska erkännas att nykomlingarna
stärker truppen jämfört med de som försvunnit.
Trots det verkar det tunt. Förhoppningsvis kan de
nya mittfältarna stärka understödet till avslutarna
Kujovic och Kamara (som i sin tur måste förbli
skadefria).
Säljbara
+ Emir Kujovic
+ Nicklas Bärkroth*
+ Christoffer Nyman
David Mitov Nilsson
+ Alhaji Kamara

Inventarier (<500.000)
Nenad Djordjevic
mb
1979
Stefan Larsson
b
1983
David Elm
f
1983
Romario Pereira Sipião
mf/f
1985
Markus Thorbjörnsson
mb
1987
Mats Solheim
hb
1987
Rasmus Elm*
mf
1988
Papa Diouf
mf/f
1989
Tor Øyvind Hovda
b
1989

Säljbara
Magnus Wolff Eikrem*
Jo Inge Berget*
Oscar Lewicki*
+Erik Johansson
+Enoch Kofi Adu
+Filip Helander
Yoshimar Yotún*
Pawel Cibicki
Erik Andersson*
Agon Mehmeti
Tobias Sana*

IFK Norrköping

15,0 mkr
15,0 mkr
15,0 mkr
12,0 mkr
12,0 mkr
8,0 mkr
8,0 mkr
5,0 mkr
5,0 mkr
4,0 mkr
4,0 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Simon Kroon
mf
1993
Amin Nazari
mf
1993
Johan Hammar
b
1994
Pa Konate
b
1994
Piotr Johansson*
mf
1995
Franz Brorsson*
b
1996
Erdal Rakip
mf
1996
Marko Johansson*
mv
1998
Felix Olsson Lundgren*
hb
1998
Inventarier (<500.000)
Markus Rosenberg
f
1982
Zlatan Azinovic
mv
1988
Guillermo Molins
mf
1988
Robin Olsen
mv
1990
Anton Tinnerholm
b
1991
Utlånade spelare
Mahmut Özen
b
1988 Kayseri Erciyesspor
(2014/15)
Alexander Blomqvist
b
1994
IFK Värnamo (2015)
Petar Petrovic
mf
1995 FK Radnicki (2014-15)
Benjamin Fadi
f
1995
Mjällby AIF (2015)
Sixten Mohlin
mv
1996
Västerås SK (2015)
Utgående under vinterfönstret
Isaac Kiese Thelin
f
1992
Bordeaux - 38 mkr
Emil Forsberg
mf/f
1991
RB Leipzig - 32 mkr
Magnus Eriksson
f
1990 Guizhou Renhe - 16 mkr
Markus Halsti
b
1984
Fri - DC United
Ricardinho
b
1984
Fri
Tobias Malm
vb
1992
Fri
Alexander Nilsson
f
1992
Fri - Qormi FC
Simon Thern
mf
1992
Fri - SC Heerenveen
Egzon Sekiraca
mf
1993
Fri - FC Höllviken
Erik Pärsson
f
1994
Fri - FC Höllviken
Victor Wernersson
b
1995
Fri - Syrianska FC
Jakob Palander
b
1995
Fri - Trelleborgs FF
Petter Thelin
f
1995 Fri - Kramforsalliansen
Deniz Hümmet
f
1996
Fri - Troyes AC
Matias Concha
hb
1980
Slutar

f
mf
f
mv
f

1988
1992
1992
1991
1994

6,0 mkr
5,0 mkr
4,0 mkr
4,0 mkr
4,0 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Andreas Hadenius
b
1991
Arnór Ingvi Traustason
mf
1993
Joel Enarsson*
f
1993
Alexander Fransson
mf
1994
Edvard Setterberg
mv
1995
Linus Wahlquist
b
1996
Mirza Halvadzic
f
1996
Filip Degerstål*
mf
1997

ÅFF var (och är väl fortfarande) riktigt
illa ute ekonomiskt. Den akuta krisen
har avvärjts genom försäljningar av
Ricardo Santos (3,5 mkr) och Tom Pettersson (beloppet till externa finansiärer). Men förmågan att missköta sig sitter här
i styrelserummets väggar och alla uppryckningar (som den pågående) brukar förr eller senare
övergå i en glidning mot konkurs. Det penibla är
att ÅFF i den situationen måste sälja spelare, och
då tvingas göra det till underpris. Den här faktorn
gör att man aldrig kan sätta alltför höga priser på
de mindre klubbarnas spelare. Två Bosmanförvärv
är klara, båda innermittfältare: Mauricio Albornoz
(BP) och Ammar Ahmed (Östersund). Sju avslutade kontrakt gör att utgiftsbördan lättar en aning.
Samtidigt blir förra årets fina åttondeplats svår att
upprepa. Särskilt som 17 av 39 mål försvann med
Santos. Nye tränaren Roar Hansens uppgift är
inte avundsvärd. Å andra sidan kanske hans kynne
gynnar honom i den här miljön.
Säljbara
Victor Sköld
Martin Christensen
John Owoeri
+ Mauricio Albornoz*

f
mf
f
mf

1989
1987
1987
1988

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

På tillväxt (<2.000.000)
Månz Karlsson
b
1989
Joel Rajalakso
f
1993
Pontus Nordenberg
b
1995
Hampus Holmgren
b
1995
David Lundgren*
mf
1996

Inventarier (<500.000)
Andreas Johansson
mb/mf 1982
Daniel Sjölund*
mf
1983
David Boo Wiklander
mb/mf 1984
Marcus Sahlman
mv
1985
Rawez Lawan
mf/f
1987
Marcus Falk-Olander
mf
1987
Edvard Skagestad
b
1988
Christopher Telo
mf
1988
Nikola Tkalcic
b
1989
Christopher Meneses
b
1990
Utlånade spelare
Haris Sijaric
f
1994
Adnan Kojic
b
1995
Oscar Gloveus
mv
1996
Henrik Castegren
b
1996
Jonathan Lundin
mf
1996
Gentrit Citaku
mf
1996
Ihab Naser
mf
1997
Tesfaldet Tekie
mf
1997

Åtvidabergs FF	

IF Sylvia
IF Sylvia
IF Sylvia
IF Sylvia
IF Sylvia
IF Sylvia
IF Sylvia
IF Sylvia

Utgående under vinterfönstret
Andreas Lindberg
mv
1980
Fri
James Frempong
mf
1989
Fri
Lars Krogh Gerson
mf
1990
Fri - GIF Sundsvall
Mathias Florén
vb
1976
Slutar
gif sundsvall
Det finns inget skonsamt sätt att
säga detta: Jag kan inte hitta en
enda säljbar spelare i den här
truppen. Den består i huvudsak
av två kategorier – den hemvävda gruppen och den värvade
(så långt är det självklart). Men
huvuddelen av de värvade spelarna har antingen
kuggats ut från allsvenska lag efter junioråldern
eller nått sin kapacitetstopp i Superettan.
Spelaromsättningen har varit mycket sparsam.
Kevin Walker går till Djurgården (platsar han där?)
och får en direkt ersättare i Norrköpings Lars
Krogh Gerson, som kommer få slita ont utan att
känna att han räcker till. Problemet är att GIF:s
spelare med allsvensk rutin aldrig har varit ledande figurer i sina gamla klubbar, och därför antagligen kommer att springa och gömma sig om det
blåser snålt. Hoppet står till att någon av de tre
islänningarna skall få vingar.
På tillväxt (<2.000.000)
Eric Larsson
b
1991
Leo Englund
f
1991
Jonathan Malmberg
mv
1994
Joakim Nilsson
b
1994
Dennis Olsson
b
1994
Cevin Dotson
b
1994
Erik Granat
mf
1995
Filip Tägström
b
1998
Inventarier (<500.000)
Stefan Ålander
b
1983
Tommy Naurin
mv
1984
Johan Eklund
mf
1987
Daniel Sliper
mf
1987
Pa Dibba
f
1987
Sebastian Rajalakso
mf
1988
Adam Chennoufi
mf
1988
Jon Gudni Fjoluson
b
1989
Robert Lundström
b
1989
Marcus Danielson
b
1989
Lars Krogh Gerson*
mf
1990
Rúnar Már Sigurjónsson
mf
1990
Simon Helg
mf
1990
Robbin Sellin
mf
1990
		
Utlånade spelare
Granit Buzuku
mf
1993
Egersunds IK (2015)
Utgående under vinterfönstret
Johan Lundgren
mf
1991
GAIS
Kevin Walker
mf
1989
Fri - Djurgårdens IF
Philip Olofsson
mf
1995
Fri - Ånge IF

Inventarier (<500.000)
Kristian Bergström
mf
1974
Henrik Gustavsson
mv
1976
Daniel Hallingström
b
1981
Andreas Dahlén
b
1982
Bruno Manoel Marinho
mf
1984
Alberis da Silva
b
1984
Petter Gustafsson
b
1985
Gustav Jansson
mv
1986
Ammar Ahmed*
mf
1988
		
inlånade spelare
Simon Skrabb
mf
1995
FF Jaro (2015)
Utlånade spelare
Emmanuel Dogbe
mf
1992 Oskarshamns AIK (2015)
Utgående under vinterfönstret
Ricardo Santos
f
1987     Guizhou Renhe - 3,5 mkr
Tom Pettersson
b/mf 1990
IFK Göteborg
Allan Arenfeldt Olesen
b
1982
Fri
Daniel Sjölund
mf
1983
Fri - IFK Norrköping
Imad Zatara
mf
1984
Fri
Emmanuel Boakye
b
1985
Fri
Mohammed Abubakari
mf
1986
Fri - BK Häcken
George Tanzi
b
1994
Fri - Motala AIF
Olle Karlsson
mf
1995
Fri - BK Forward

Örebro sk
Även ÖSK minskar utgifterna, i deras fall genom två försäljningar och
sex avslutade kontrakt. In kommer
isländske backen Logi Valgardsson
(Sogndal), tidigare i IFK Göteborg,
och den nu definitivt återvände
Nordin Gerzic (IFK Gbg). 16-årige Douglas Bjäresten (AFK Linköping) är ny tredjemålvakt. På minussidan mittbacksveteranen Magnus Wikström,
som slutar efter åtta säsongen i ÖSK. Han kommer
att saknas liksom Mohammed Saeid, som numera
återfinns i USA. Målskytten Alhassan Kamara har
lyckats bra i klubben så här långt (39/24) och med
ett kontrakt som gäller över 2016 är han ett troligt
försäljningsobjekt.
Säljbara
+ Alhassan Kamara
Ahmed Yasin
Karl Holmberg
+ Oscar Jansson
Erik Moberg
+ Daniel Björnkvist

f
mf
f
mv
b
b

1993
1991
1993
1990
1986
1989

10,0 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Eidur Sigurbjörnsson
b
1990
Ayanda Nikili
b/mf 1990
Jacob Rinne
mv
1993
Sebastian Ring
b
1995
Carl Ekstrand Hamrén
b
1996
Christer Lipovac
f
1996
Douglas Bjäresten*
mv
1998
Inventarier (<500.000)
Nordin Gerzic*
mf
1983
Patrik Haginge
b
1985
Marcus Pode
f
1986
Robert Åhman-Presson
mf
1987
Daniel Nordmark
mf
1988
Logi Valgardsson*
b
1988
Samuel Mensah
b
1989
Christoffer Wiktorsson
b
1989
Daniel Gustavsson
mf
1990
Utgående under vinterfönstret
Tobias Nilsson
mf
1986
Jönköpings Södra
Mohammed Saeid
mf
1990
Columbus Crew
Daniel Sobralense
mf/f
1983 Fri - eft lån fr IFK Gbg
Ludwig Bergström
mv
1983
Fri
Ilir Berisha
b
1991
Fri
Boris Lumbana
b
1991
Fri - Degerfors
William Atashkadeh
f
1992
Fri - Örgryte
Magnus Wikström
b
1977
Slutat
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Klubbar på väg

”I skuggan av BK Häcken,
GAIS, IFK Göteborg och
Örgryte IS har Utsiktens BK
klättrat i seriesystemet och
tagit sig ända till Superettan.
Visionen är inte bara att
etablera sig i den näst högsta
serien, utan att bli hela västra
Göteborgs fotbollsklubb.

Under sina snart 80 år har Utsiktens BK mestadels tillhört Göteborgs lägre fotbollsserier, men
1998 startade en resa som har tagit klubben från division sex till
spel i Superettan 2015. Steg för
steg har klubben anpassat sig till
en högre nivå, och byggt sina lag
på karaktärer.
– Vi har byggt lag och inte jag,
och det är därför vi vann serien
trots att andra lag har individuellt skickligare spelare, förklarar
sportchefen Ingemar Lundin.
De flesta av seniorlagets spelare har haft ungdomskontrakt i övriga elitklubbar i Göteborg, men
fick aldrig det förtroende som Utsiktens BK har givit dem.
– Ibland är det bara det rätta självförtroendet som saknas. Vi har
trott på dem, vilket har fått många
att ta nästa steg. Jag är överraskad att ÖIS släppte Robin Jonsson som är ettans bästa mittback.

Foto: Michael Rindarp

Foto: Michael Rindarp

Utsiktens BK tar över västra Göteborg

Luka Mijaljevic

Stora utmaningar

Spel i Superettan innebär inte
bara att pengarna från Svenska Spel ökar från 75 000 kronor
till runt 3,5 miljoner kronor. Det
ställer också höga krav på föreningen, som nu står inför sin största utmaning någonsin.
– Vi måste forma en mer professionell organisation och skapa ett
attraktivare varumärke då vi tävlar mot starka varumärken i Göteborg.
Utsiktens BK har sina rötter i
västra Göteborg, som är ett av stadens mest expansiva bostadsområden och en stadsdel där inget annat
elitlag har ett starkt fäste. Klubben ser en stor potential i västerfotbollen, invånarna och det slitna

idrottsområdet kring Ruddalen.
– I mitten av januari i år fick
vi en avsiktsförklaring att ta över
Ruddalen i arrende med övriga
berörda västerklubbars godkännande. Nu kan vi ta fram en arbetsplan över arenan och få dispens av fotbollsförbundet. V har
även startat samarbete med duktiga breddföreningen Näset då vi
saknar egen ungdomsverksamhet,
säger Ingemar Lundin.

tens BK som en fantastisk förening med stabil ekonomi.
– Ska en idrottsklubb bli framgångsrik måste ledningen ha ekonomiskt sinne och flera ”doers”,
och det har Utsiktens BK. De
gör det riktigt bra med en så liten
budget och det finns ingen anledning för oss att sluta stödja dem,
säger Nils Wiberg som är uppväxt
i västra Göteborg.
Nils Wiberg, som själv genomför en stor ungdomssatsning i
Kviberg, är imponerad av klubbens visioner för västra Göteborg.
– Jag gillar visionen. Idrott är
uppfostrande på alla sätt och hjälper många ungdomar som annars
bara drar runt på stan.

Nöjd sponsor

Klubbens visioner för västra Göteborg har fått bra respons från
sponsorerna. Under 2014 gick
finansbolaget Prioritet Finans in
som tröjsponsor och företagets
VD Nils Wiberg beskriver Utsik-

Utsiktens BK
Grundades: 1935
Antal medlemmar: 225
Omsättning (2014): 2,5 miljoner
kronor.
Sponsorer: Prioritet Finans,
Dagnelidkliniken, Ehrenborg, Errea,
FM Finans mfl.
Kända spelare genom tiderna:
Evert ”Gullas” Gullberg, Lars
Hoglund, Reine Feldt och Tommy
Andersson.
Hemsida: utsiktensbk.se

Text: Pierre Eklund

Foto: Angelica Tånneryd

Foto: Angelica Tånneryd

IK Frej Täby tar steget in i elitfotbollen

I höstas skrällde kvartersklubben IK Frej Täby och gick upp i
Superettan. Nu står föreningen
inför sin största utmaning
någonsin. IK Frej Täby ska etablera sig i Superettan utan att
äventyra klubbens framtid.

Även om IK Frej Täby de senaste åren har etablerat sig som mittenlag i division 1 norra var andraplatsen och den efterföljande
kvalvinsten mot Östers IF en
skräll i fotbollssverige. Det är första gången som den lilla föreningen från Täby kyrkby spelar i Sveriges näst högsta serie.
– Det är stor skillnad mellan
division 1 och Superettan, och
vi försöker bygga en organisation
med fler personer inom olika ansvarsområden. Kansliet har dessutom omorganiserats för att passa
elitverksamhet, säger klubbordföranden Mats Aronsson.
Han är en av få ledare i IK

Frej Täby som vet vad det innebär att verka i Superettan. I sju år
var han klubbchef i Landskrona
BoIS, men valde våren 2014 att
lämna sitt uppdrag. Mats Aronsson har ingen operativ roll i sin
nya klubb, men ska bidra med
erfarenhet och kompetens kring
hur en elitidrottsklubb drivs. Han
påpekar vikten av att skapa förutsättningar för både bredd- och
elitverksamhet.
– Det är lätt, men farligt att
bara tänka kortsiktigt. Vi måste
skapa en stabil grund ifall vi åker
ut. Annars är risken att vi bara faller igenom seriesystemet.

konstgräset och omklädningsrummen inte godkända.
– Vi är optimistiska. Täby kommun ska investera 20 miljoner
kronor och har tagit fram en arbetsplan över när bristerna ska
åtgärdas. Om ingen överklagar
deras bygglov tror jag att vi får
dispens för 2015.
Stödet från kommunen har ökat
i samband med avancemanget,
och föreningen ser nu en möjlighet i att bli hela kommunens lag.
– Täby kommun har 70 000 invånare så potentialen är stor. Intresset från näringslivet har ökat
och vi förhandlar med ett par nya
samarbetspartners.

Investerar 20 miljoner kronor

IK Frej Täbys hemmaplan Vikingavallen är underkänd enligt
Svenska Fotbollförbundets krav.
Anläggningen saknar sittplatsläktare med tak för tusen personer och utrymmen för dopningkontroll och press. Dessutom är

Erfarna spelare

Klubbens geografiska läge är
gynnsamt då det finns gott om
bra spelare runt Stockholm. Tre
spelare – Christophe Lallet, Hampus Jönsson och Rickard Spong –
har spelat elitfotboll tidigare. Till

2015 har truppen förstärkts med
Sirius FK:s anfallare Joakim Runnemo, mittfältaren Adam Gradén
från IK Brage och mittbacken
Daniel Theorin som har spelat i
Allsvenskan med Gefle IF.
– När vi rekryterar tittar vi på olika kriterier. Spelarna ska ha relevant fotbollskompetens. De ska
även, oavsett ålder, ha utvecklingsfokus och ambition. Sen
är vi noggranna med den sociala kompetensen. Vi gör ett stort
bakgrundsarbete och har aldrig
haft konflikter i gruppen. Det är
nyckeln till vår framgång, förklarar tränaren och sportchefen Bartosz Grzelak.
– Vi har en vision tre år framåt.
Första året ska vi etablera oss. År
två ska vi bygga vidare och år tre
ska vi ta ytterligare kliv och nosa
på placeringar.
Text: Pierre Eklund

IK Frej Täby
Grundades: 1968
Antal
medlemmar:
1 400
Omsättning:
Cirka 4 miljoner kronor (2014,
herrfotboll) varav sponsring cirka
700 000 kronor.
Sponsorer: ALD Automotive, errea,
Euro Accident, ICA Supermarket Täby
kyrkby m.fl.
Kända spelare genom tiderna:
Bröderna Jawo, Amadou och Omar
samt Richard Spong
Hemsida: ikfrej.se
Vikingavallen
Under året ska kommunen investera
i provisoriska sittplatsläktare,
omklädningsrum, dopningutrymme
och pressläktare. Parkeringen
utökas och ny infart planeras. Ny
arenabelysning på 800 lux åtgärdas
2016.
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sport & affärer

Mot alla odds - IK Pantern
på väg till Hockeyallsvenskan
Trots en liten budget i jämförelse med seriekonkurrenterna radade IK Pantern upp
segrar i Hockeyettan under hösten. Klubben blev tidigt klar för Allettan södra där det
blev ny succé. Under våren ska IK Pantern
spela i kvalserien. När sportchefen Joakim
Tillgren ska förklara framgången lyfter han
fram tränaren Stephan Lundh.
– Lillis kunskap, erfarenhet och ledarskap
är av högsta klass och är den stora anledningen, tillsammans med bra spelare, att vi
har gått så bra i år.
Spännande utmaning

Sedan tiden i Malmö Redhawks bor Stephan Lundhs familj utanför Malmö. När
tränaren ville arbeta på hemmaplan efter
tre år i Ungern valde han IK Pantern trots
locktoner från lag högre upp i seriesystemet.
– Det är en spännande utmaning. Mina
krav var att få spelare med rätt attityd och
det har killarna verkligen visat trots att de
på den här nivån kombinerar hockey med
jobb. Allettan var bara ett delmål för laget.
Vi har goda möjligheter att ta oss långt. Det
finns spelare här med kvalitet att spela en
eller två serier högre upp, säger Stephan
Lundh, som tar ett beslut om sin framtid
efter säsongen.

IK Pantern
Grundades: 1959
Antal medlemmar:
376
Omsättning: Cirka
3,5 miljoner kronor
(2014/15)
Foto: Lars Rasmusson

Vintern 2013 kämpade Malmöklubben IK
Pantern för sin existens i Hockeyettan.
Ett år senare spelar föreningen,
som nu tränas av SM-guldvinnaren
Stephan ”Lillis” Lundh, i kvalserien till
Hockeyallsvenskan där storebror
Malmö Redhawks spelar.
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Huvudsponsor:
Förvaltningen
Mindre sponsorer: O’Learys, BMW
Kända f.d. spelare: Jens Olsson, Oscar
Alsenfelt, Jesper Mattsson, Katarina Timglas
och Sven Melander
Hemsida: pantern.se

Stephan
”Lillis”
Lundh
Ålder: 55 år

IK Pantern är Malmös äldsta ishockeyklubb, men om det inte vore för ordföranden Anders Öhrns engagemang hade klubben förmodligen inte existerat idag. Under
hans 16 år i styrelsen har han, via sitt bolag
Förvaltningen, sponsrat klubben med miljontals kronor.
– Han har ett stort föreningshjärta och
står säkert för 70 procent av seniorlagets
budget. Vi saknar större sponsorer och det
är något vi arbetar på, säger Joakim Tillgren.

na klubbens identitet och rötter i Kirseberg.
Malmö Stad, som i år har renoverat Rosengårds ishall för 15 miljoner kronor, har valt
att inte satsa på Kirsebergs ishall och IK
Pantern.
– Kommunen väljer istället att lägga
Dam-VM i Rosengård och renovera hallen trots att det inte finns någon senioroch ungdomshockey i hallen efter VM. För
att kunna ta nästa kliv måste vi snart lösa
arenafrågan, säger Joakim Tillgren.

Bor: Skanör, sonen
Fabian spelar i IK
Pantern.
Uppdrag som
tränare: Nacka
HK, Djurgårdens
IF, Svenska
Hockeylandslaget,
Malmö Redhawks,
Frölunda HC, Svenska U18-landslaget,
Dunaujvaros och IK Pantern.
Meriter: VM-brons 1999, SM-guld 2005, SMsilver 2006 och Årets Coach: 2004/2005.

Text: Pierre Eklund

Hård konkurrens

I en stad med Malmö FF, FC Rosengård
och Malmö Redhawks är konkurrensen
om samarbetspartners hård, och för en fattig hockeyklubb i en av Sveriges mest slitna ishallar finns inte mycket som attraherar
näringslivet.
– Vår ishall i Kirseberg är kall och sliten
med pelare som skymmer sikten. Publikoch sponsormässigt är det en katastrof.
Halva styrelsen vill flytta till Malmö Isstadion, medan den andra halvan inte vill läm-

Förhållandet till
Malmö Redhawks
Förhållandet till Malmö Redhawks har pendlat genom
åren och just nu har klubbarna ett samarbete. Ett par
spelare från IK Pantern har
fått träna med Redhawks och spela i Hockeyallsvenskan i år. IK Panterns
spelare födda 1992 är fostrade i Redhawks.

Kirsebergs Ishall
Fördelen med att spela i en
ogästvänlig hall är att även
motståndarna avskyr att
spela där. När IK Pantern
mötte IF Troja Ljungby i höstas hörde sportchefen Joakim Tillgren bortalagets spelare diskutera hur trist och
kallt det var att spela i hallen, som endast har ett publiksnitt på 200 åskådare.

IK Panterns långa väg
till eliten
Hockeyettan har fyra serier där de fyra bästa
går vidare till Allettan Södra eller Allettan
Norra. Resterande lag spelar i fortsättningsserier. Ettorna i Allettan blir klara för kvalserien, medan lag 2-5 spelar Playoff 1 med lag
1-2 i fortsättningsserierna. Lagen lottas mot
varandra. Vinnarna går vidare till Playoff 2.
Vinnarna där går till Playoff 3 och därefter
kvalserien där ettorna i Allettan och lag 13-14
i Hockeyallsvenskan väntar.  
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Eventprofilen

Med evenemang byggdes varumärket Göteborg
Evenemangsprofilen Leif Nilsson om historien, framgångarna och visionen om ett svenskt vinter-OS .

Man med överblick. Leif Nilsson fotograferad i Kaknästornet, december 2014,
medan Stockholm väntade på snön.

Kan du berätta något om resan mot Göteborg som en
ledande evenemangsstad och er spetskunskap i destinationsmarknadsföring?

- Allting ligger i historien. 1923 hade Göteborg sin jubileumsutställning på Liseberg som en manifestation av
300-årsjubileet. Då tillkom Svenska Mässan. Nya Ullevi
tillkom i samband med VM i fotboll 1958 och Scandinavium kom till 1971 i samband med stadens 350-årsjubileum.
- Vi stod på en bra grund genom detta men det var
först när Göran Johansson tillsammans med Lars-Åke
Skager bestämde sig för att 1991 bilda Göteborg & Co
som det tog fart. Claes Bjerkne blev vd och jag själv fick
tidigt en roll.
- Bolagets uppgift skulle vara att marknadsföra Göteborg
som en turist-, mötes-, och evenemangsstad. Visionen var
att utveckla Göteborg till en attraktiv storstadsregion i Europa för företag att etablera sig i, för människor att bosätta
sig i, och för turister att besöka.
- Vi fick genom Göteborg
& co en samverkansplattform
för hela näringen. Samtidigt
anställdes Mats Wedin på Liseberg, Lennart Mankert till
Mässan och Bengt Gabrieli till
GotEvent. Tillsammans fick vi
en väldig dynamik och spänst
i evenemangsindustrin där alla
ville prestera.
Vad hade Göran Johansson
för egenskaper som gjorde
att han blev en så viktig drivkraft för Göteborg?

- Jag har funderat mycket på det här och vad det var som
gjorde att man fick ett så stort engagemang ihop med Göran. Han blev helt enkelt som en far för oss som jobbade
ihop. Men han var också en slags far för hela Göteborg.

Allt han gjorde bottnade i hans kärlek för staden och det
genomsyrade hela verksamheten.
- Alla vi som fick vara med fick förverkliga våra liv. Ibland
var man väldigt arg på Göran. Vi hade olika uppgörelser.
En gång under Göteborgsvarvet satt vi sex timmar och diskuterade rätt eller fel. Men vi löste det. Han kunde vara väldigt tydlig i sitt språk. Man tycker inte alltid att en far har
rätt eller tycker om honom i alla sammanhang. Men man
älskar honom ändå och det är det som binder ihop det.
- Detta är min bild. Jag är otroligt tacksam för att jag fick
förverkliga mina idéer under Görans överinseende.
Vilket evenemang vill du lyfta som det mest framgångsrika?

- VM i friidrott 1995 gav oss en enorm kraft. Det blev en
vändning i Göteborg efter fastighetskrisen. Det gav oss
ett stort självförtroende. Vi skapade fanzones utomhus då
vi omformade festivalen Göteborgskalaset som skapades
1990 tillVM-kalaset 1995. Det var helt
nytt att involvera hela stan på det här
sättet kring ett idrottsevenemang vilket
underlättades av att alla arenor ligger så
samlade.Vi hade otrolig tur med vädret.
Det var 25-30 grader varmt varje dag
vilket också borgade för succén. Samma
koncept använde vi med framgång under friidrotts-EM 2006 (EM-kalaset).
- År 2007 övergick Göteborgskalaset i
Kulturkalaset, med en rad kulturella inslag, som satte en litet mer städad prägel
på stadsfestivalen. Stan har stöttat och
stöttar Gothia Cup och Partille Cup. Internationellt hade vi
ishockey-VM 2001, handbolls-VM 2011. Och vi har stått
som värd för Volvo Ocean Race tidigare som är tillbaka hos
oss i år. Vi har varje år biltävlingar och travlopp mitt i stan.
- Min ena dotter jobbar som ljussättare och sade en dag till

mig ”pappa varför ljussätter du inte hela stan?” vilket gav
mig idén till Julstaden Göteborg (tillsammans med Liseberg). Min andra dotter tog mig en sommar till Hultsfredsfestivalen och gav mig idéer som utmynnade i Way Out West.
Du stöttade bandyspel på Heden?

- Ja jag fanns med bakom den idén. GAIS Bandy fick lägga ner pga kraven på att sporten skulle byggas in i hallar.
Vad tycker du om att den klassiska bandyfinalen de senaste åren enbart spelats på multiarenor? Borde den inte
pendla mellan en modern arena som Tele2 och en klassisk
som Studenternas och Stockholms Stadion(med konstis)
varannan gång?
- Håller med. En historiskt präglad idrott som bandyn
är inte helt mogen att låta sin klassiska endagsfinal spelas
i en ultramodern inbyggd arena. Vi riskerar att förlora den
där nerven om allt blir för slipat och blankt.
Hur ser du på Göteborgs framtid som evenemangsstad?

- Mycket lovande. Med det jobb som görs av kommunens
ledande politiker och tjänstemän ser det mycket bra ut för
Göteborg som en ledande evenemangsstad i Europa.
Hur ser du på evenemangsbranschen idag?

- Branschen har förändrats radikalt på senare år och blivit
mycket mer kommersiell.
Många kommuner har fått ekonomiska problem med
sina arenor. På finansspråk har vi fått en ”sättning” i branschen. Lagen om offentlig upphandling gör att man idag
inte kan skjuta över pengar från kommunstyrelser till
kommunala bolag utan ett upphandlingsförfarande. Vi lever i en föränderlig tid. Mycket blir självreglerande. Vissa evenemang är mer kommersiella, andra mindre. Men
kommunerna måste gå in aktivt i de riktigt stora evenemangen. Samtidigt har kommunerna blivit allt mer proffsiga. Det har bildats evenemangsbolag runt hela landet.
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sport & affärer

världen att vi kan genomföra detta med begränsade medel som alltid
och med samlad kompetens och med
befintliga arenor i en demokratisk nation. Men staten måste ta ett tydligare ansvar. Vi har världens största årligt återkommande tävlingar i många
sporter (Vasaloppet, Vätternrundan,
Vansbrosimningen, O-ringen, Gothia
Cup, Göteborgsvarvet etc). Och de
går med vinst. Kompetensen saknas
inte på gräsrotsnivå. Den saknas inte
heller på högre nivå. Titta på Skidförbundet med bland andra Mats Årjes
och Niklas Carlsson som tagit hem en
rad VM i sina sporter.
Modet saknas på den högsta nivån

Vi har många proffsiga evenemangskommuner som Halmstad, Örebro,
Göteborg, Stockholm, Malmö, Växjö,
Kalmar, Jönköping, Umeå, Åre, Solna, Göteborg …ja listan kan göras
lång.
Men hur ska vi uppnå en samlad
manifestation – ett evenemang som
berör alla: befolkning, kommuner
och idrotten själv?

- Det är dags att samla Sverige genom ett vinter-OS. Vi ska visa om-

- Det som saknas är insikt och mod
på den högsta nivån, dvs. hos regeringen. De borde vara mer lyhörda
och lyssna mer på idrotten. Ett vinterOS skulle stärka och förena en hotad
breddidrott, elitidrottssatsningarna,
näringsliv och givetvis vår befolkning
och nation.
- Ett vinter-OS måste samla hela
Sverige. Stockholm, Åre och Östersund. Men även Malmö, Göteborg
och Falun. Jag tycker att man parallellt ska satsa på den infrastruktur som
ändå måste till. I Stockholm gör man
det men vi måste satsa på bättre kommunikationer även mellan Malmö,
Göteborg och Stockholm.

Vilka är de främsta argumenten
för att ta hem ett vinter-OS till
Sverige?

1) - Hela turist- och evenemangssektorn skulle få ett jättelyft. Hela
evenemangsindustrin skapar idag
175 000 arbetstillfällen och den
vill vi dubbla redan till 2020. Sverige skulle få en jättechans att visa
upp sig som en turistdestination inte minst naturturismen.
2) - I dessa tuffa tider skulle också samhörigheten i Sverige stärkas.
3) - Använd OS till att samtidigt
förbättra vår infrastruktur från
norr till syd
4) - Vi får chans att visa upp våra
demokratiska värden för världen
5) – Idrotten som är en bas för
hela demokratin med sina tre miljoner medlemmar, skulle stärkas
enormt.

vd framgångsrikt arbetade
med evenemangsturism
samt destinations- och
stadsutveckling.  Idag
evenemangskonsult.

Fakta Leif Nilsson
Ålder: 65
Gift med: Eva sedan 38 år

Hur vill du sammanfatta den här
intervjun?

Barn: Två döttrar och ett
barnbarn

- Glöm aldrig arvet och lär dig av
det men tiderna förändras och allt
kan bara bli bättre. Och kom ihåg:
- Du kan aldrig gnälla dig till god
stämning.

Civil karrriär: Började i
byggbranschen bland annat som
marknadschef på NCC och vd på
Göteborgslokaler. Jobbade på
Securum i början av 90-talet.
Sedan mitten av 90-talet och
fram till 2011 var han verksam i
det kommunal- och privatägda
marknadsföringsbolaget
Göteborg & Co där han som
evenemangschef, vice vd och

Text: Gustaf Berencreutz
Foto: Johan Jeppsson
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Sportslig karriär:
Spelat hockey på elitnivå
som vänsterforward i Västra
Frölunda. Juniorlandslagsman
(spelat med Börje Salming, LillPröjsarn och Anders Hedberg,
Lars-Erik Sjöberg mfl). Slutade
i tekniskt gymnasium för att
satsa på hockeyn. Efter lumpen
återtogs studierna efter ett
darrigt samtal till rektorn för
skolan ”- Du sade han, jag har
följt dig. Du är välkommen
tillbaka till skolan. Du ska
bli byggnadsingenjör!” Den
rektorns hjälp blev avgörande
för resten av mitt liv.
Styrelseuppdrag i urval:
Dunross AB, Orsa Grönklitt,
Tomteland i Mora, Chalmers
Studentbostäder samt Danske
Banks regionstyrelse.
Utmärkelser: Årets
Västsvensk 2006 (utnämnd av
tidningen GT).
Motto: Man kan inte gnälla sig
till god stämning.

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

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

MFF och Skellefteå avancerarflersektionsklubbar alla topp 5
Demoskop har på uppdrag av Sport & Affärer, frågat svenska folket, vilka tre svenska idrottsklubbar
de anser har det starkaste varumärket. Vi utformar frågan på det sättet för att de som svarat inte
enbart skall lyfta fram sitt eget favoritlag. Undersökningen skedde mellan den 27/1 och den 4/2 –
2015. Det är det fjärde året i rad som undersökningen genomförs och resultatet publiceras alltid i
Sport & Affärer nr 1 genom Dagens industris riksupplaga.
Man kan konstatera att klubbar som Dif, AIK och
Hammarby ligger bra till i årets lista(alla top 5) utan
att de presterade på topp i sina respektive ligor, AIK
Fotboll undantaget, som tog lilla silvret i Allsvenskan. Dessa tre klubbar på listan har flera olika sektioner (idrotter) vilket stärker och bygger varumärket. De är alla flersports/mångsektionsklubbar med
en lång historia och tradition och med stora medlems/supporterorganisationer. Listans ensportsföreningar i ishockey är åtta till antalet och ensportsklubbarna i fotboll sju.

Idrottsklubbarna med
starkast varumärken 2015
1. AIK (1)

16,3%

Flersportsklubben AIK är fortsatt etta men har
tappat 1%-enhet sedan ifjol. Klubben har 10 sektioner. Fotbollen dominerar och hockeyn tappar.
Fotbollsklubben Malmö FF ökar 4%-enheter och
klättrar till plats 3 på listan – inte märkligt med tanke
på SM guld och CL spel.
IFK Göteborg ligger tvåa på listan och tvåa i
allsvenska maratontabellen med lika många SM
tecken som MFF.
Fyran Djurgården har 19 aktiva sektioner vilka
genom åren tagit hem 395 SM guld. Klubben har
flest SM tecken(16) i hockey och elva i fotboll.
Flersportsklubben Hammarby har ökat över
1,5% men ligger fortfarande kvar på femteplatsen.
Klubbens avancemang till fotbollsallsvenskan lär
spela in. Men även att klubben har sektioner i bandy och handboll vars A-lag spelar i elitserien i respektive sport.

2. IFK Göteborg (2)

14,3% (15,8%)

Bland utpräglade hockeyklubbar är det i år FBK
som ligger högst upp på listan med sin sjätte plats.
Karlstadklubben toppar maratontabellen i SHL.
Leksand har åkt från sjätte ifjol till nionde, passerade av både FBK, Frölunda och Skellefteå. Leksand
har dock ett mycket starkt varumärke och hör till Top
10 med supportrar långt utanför den lilla dalakommunens 6000 invånare. Klubben har fler sektioner
bland annat inom konståkning men hockeyn dominerar verksamheten.
Skellefteå är den enda klubb på listan vars varumärke ökat i styrka varje år sedan mätningarna inleddes. Nu klättrar man två steg. Långsiktiga ungdoms
satsningar, professionell ledning, bra ekonomi och
en lång serie topp placeringar i SHL ger utslag. Detta av en klubb som var konkursmässig för ett antal år
sedan. Noterbart är att den forne flersektionsklubben GAIS varumärke ligger före klubbar som Häcken, Luleå Hockey och Kalmar FF. En traditionsrik
klubb med mycket hjärta.

(Förra årets placering och procentsatser inom parentes).

3. Malmö FF (4)
4. Djurgården (3)

14,1%

(17,4%)

(10,1%)

12,8% (12,6%)

5. hammarby (5)

8,2%

(6,9%)

6. färjestads bk (7)

4,0%

(4,4%)

7. Frölunda Indians (8)

3,1%

(3,4%)

8. Skellefteå AIK (10)

3,1%

(2,7%)

2,2%

(4,4%)

2,1%

(2,6%)

2,0%

(3,0%)

12 . M o d o ( 14)

1,5%

(1,3%)

13. Luleå Hockey ( 1 6)

1 , 3%

(0 , 8%)

9. Leksands if (6)
10. HV71 (11)
11 . B ry nä s IF (9)

EXPERTKOMMENTAREN:
- Varumärket är samtliga idrottsklubbars största
tillgång och varumärken inom denna värld är så
mycket mer betydelsefulla i människors liv än
företags motsvarigheter. Samtidigt är varumärket fortfarande, år 2015, sorgligt underskattat
och missförstått av de flesta klubbar. Man blandar ihop begrepp och går inte till botten med
det som verkligen gör skillnad. För det första
är varumärket mer än ett namn och en logotyp. Det är hela värdegrunden, det som skapar
en röd tråd mellan delarna i en organisation och
framförallt är det ett löfte till omvärlden. Alltså
något långsiktigt och hållbart som ska kännas
igen över tiden.
- Man brukar i varumärkessammanhang skilja på identitet, image och profil – där identiteten
är vad klubben vill stå för, imagen är hur den
uppfattas av omvärlden och profilen är sättet
den kommunicerar på. Ofta spretar dessa tre
begrepp för klubbarna, dvs. man tycker själv att
man t.ex är ”innovativ”, medan supportrarna
uppfattar klubben som ”konservativ” och kommunikationen (via hemsidor, annonser, matcharrangemang, etc.) uppfattas som ”intetsägande”.
- Dessutom bör man skilja på kännedomen
kring ett varumärke (dvs. hur välkänt det är)
och styrkan hos detsamma, något som brukar
kallas brand equity. Denna varumärkesstyrka är
förmågan hos klubben att omsätta kännedomen
till allt ifrån publik på läktaren, nya medlemmar och souvenirförsäljning till sponsorer och i
slutänden reda pengar på kontot. Detta är alla
klubbar inte lika bra på även om varumärket
uppfattas som starkt. Mitt råd är att ta varumärket på största allvar
(för det gör era supportrar), arbeta med det konsekvent och långsiktigt
och ta gärna utomstående hjälp. Det kommer att
löna sig.
TEXT:
NIKLAS TURNER OLOVZON

15. Helsingborg IF (12)

1,4%

(1,5%)

0 , 8%

( 1 , 3%)

16. gais (15)

0,7%

(1,0%)

17. Kalmar FF (19)

0,6%

(0,1%)

15. if Elfsborg (13)

Varumärkesexpert

TEXT: GUSTAF BERENCREUT

Kort om undersökningen:
Frågan som ställts till respondenterna:
– Vilka tre svenska idrottsföreningar eller klubbar anser du har det
starkaste varumärket?
Frågan har utformats på det sättet för att undvika att man enbart röstar på
sin egen favoritklubb. (Att enbart uppge en klubb godtas ej). Undersökningen är genomförd inom ramen för Demoskops telefonomnibus under
perioden 27 januari t.o.m. 4 februari 2015. Urvalet i undersökningen görs
med Demoskops standard för telefonnummerbaserade befolkningsurval.
Urvalet är riksrepresentativt och kan sägas utgöra ett mini-Sverige.
Resultaten baseras på 1 000 genomförda intervjuer med personer mellan
18 och 89 år. Urvalsprincipen är densamma som i Demoskops månatliga
väljarundersökningar som publiceras i Expressen. Procentandelarna i
resultaten utgör antalet svar för en viss klubb i förhållande till det totala
antalet klubbar som nämnts.

Kärnvärden hos de tio starkaste varumärkena bland svenska idrottsklubbar:
• AIK: Passion, stolthet och tradition.
• IFK Göteborg: Passion, professionalism och kamratskap.
• Malmö FF: Öppenhet, professionalism och vinnarinstinkt.

18. BK Häcken (18)

0,4%

(0,3%)

• Djurgården: Glädje, värdighet, respekt – alltid oavsett
• Hammarby IF: Rötter, ambition, gemenskap, respekt och kärlek.
• Färjestads BK: Målmedvetenhet, trovärdighet och professionalism.

19. Linköping HC (17)

0,3%

(0,4%)

• Frölunda Indians: Mod, passion och gemenskap.
• Skellefteå AIK: Tillsammans jobbar, växer och vinner vi
• Leksands IF: Stolthet, tradition, respekt.

20. Annat svar (ÖPPET)

11,0% (10,0%)

• HV 71: Where the passion is

VI LEVERERAR
VASALOPPET
STOLT LOGISTIKPARTNER TILL
VASALOPPET SEDAN 2011

Vasaloppet är bland det mest traditionella vi
har i Sverige och vi på DHL är väldigt stolta
över att vara den som sköter leveranserna
bakom världens största skidtävling. Under
Vasaloppets vintervecka hittar du oss i
mässan, där du bland annat kan prova på att
fylla en lastbil med överdragskläder, leta
minipaket eller bara koppla av. Välkommen!
dhlfreight.se/vasaloppet

Följ oss på facebook:
Vasaloppet levereras av DHL
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tema hästsport
Solid
Tango

”Vi är mer public service än SVT”
Det började med ljudlösa bilder under
Gotland Runt 2008. Idag handlar det
om världsrekord i livesända matcher
under Gothia Cup och direktsända hockeymatcher helt i klubbarnas regi. Solidtango vill med sin videoplattform förse
idrotten med verktyg att riva monopolet
för sportsändningar.
– Nu har alla möjlighet att sända och
ingen behöver gå med mössan i hand till
tv-kanalerna, säger vd Johan Lundqvist.

Demokratins vindar blåser igenom sportmarknaden och spelplanen ritas om av bara
farten.
– Historiskt är det bara sporter med stort
kommersiellt värde som fått utrymme i tv.
Det är fotbollen och ishockeyn som fått betalt för rättigheterna när andra förbund har
fått betala miljonbelopp till tv-kanalerna för
att deras sporter ska få sändningstid. Nu
har alla möjlighet att sända och själva tjäna
pengar, säger Johan Lundqvist, grundare
och vd på Solidtango.
Företagets första livesändning gick via en
kamera i aktern på en båt under Gotland
Runt till nära och kära framför datorerna.
Dåtidens internet och teknik möjliggjorde
inte mer avancerade produktioner.
– Internet har inte varit tillräckligt kraftfullt fram tills nu. Webb-tv kom igång med
Netflix och rent tekniskt är det en motsvarande tjänst vi levererar. Hårddraget är en
kamera och en dator det enda som krävs för
att sända och den tekniska utrustningen har
sjunkit enormt i pris.
Idrotten tar tillbaka kontrollen

Under politikerveckan i Almedalen uppmanade Jan Schermann, tidigare vd för TV4,
idrotten att bygga upp egen kompetens för
att ta tillbaka medierättigheterna från agenter och rättighetsbolag. Om demokrati är
myntets ena sida är ekonomi den andra i
utvecklingen som stärker idrottens förutsättningar att sätta värdet på sin produkt.
– Långsiktigt kommer idrotten att ta tillbaka rättigheterna och kontrollen. Idrotten kommer inte behöva tv-kanalerna som
fram tills nu har haft ett monopol på sändningarna på grund av höga produktionskostnader. Allsvenskan skulle de facto kunna komma till oss och säga att nu kör vi
allting i egna playkanaler. Det här kommer
generera mer pengar till idrotten på lång
sikt. Idag är det många mellanhänder som
tjänar stora pengar.
Innebandyklubben Warberg var först på
bollen och kom redan 2010 med en förfrågan om att sända matcher live på nätet
– Warberg hade ett specifikt önskemål om
att det skulle kosta pengar. Man var rädda
för att tappa publik på arenan och ville vänja tittarna med att det skulle kosta pengar.
Vi var restriktiva och tyckte att det skulle
vara gratis när allt var nytt, men de stod på
sig och med facit i hand tänkte de helrätt,
säger Johan Lundqvist.
– Det är vad vi försöker lära alla idag,
att inte bara slänga ut videoklipp gratis på
Youtube eller livesändningar på Bambuser.
Det kan aldrig bli en kontinuitet eftersom
det kostar att producera innehållet.
Ta betalt eller inte är frågan

Svenska Bilsportförbundet och Hockeyallsvenskan är två aktörer som ligger i digital
framkant om än med olika strategier.
– Hockeyallsvenskan är ett strålande ex-

Johan Lundqvist, vd för Solid Tango.

empel där Viasat väljer ut en match per omgång. Resten sänder Hockeyallsvenskan
själva med hjälp av vår plattform. Det finns
inga produktionsbolag på plats utan ligan
har investerat i teknik som gör att klubbarna själva kan sända matcherna med repriser
och allt. Pengarna som kommer in fördelas
mellan klubbarna.
Bilsportförbundet har valt att inte ta betalt för sin kanal SBF Play utan finansierar
det genom en sponsor.
– Idag står Skruvat.se som avsändare
för bilsportens webb-tv. Vi kommer få ser
mer av upplägg med sponsorer som driver
och finansierar tv-projekt tillsammans med
föreningar och förbund istället för att kasta
bort miljoner på tv-reklam.
Marknaden är i sin linda sett till omsättning och publik. Solidtango, som hanterar
betalningsströmmarna, har sedan plattformen lanserades i februari 2013 betalat ut
miljonbelopp till idrotten. Tittarsiffrorna
kan spänna från ett femtiotal till tusentals
vid ”stora matcher” med attraktiva lag.
– Den ekonomiska kurvan pekar brant
uppåt och marknaden kommer vara värd
mer än det som idag finns samlat under
sporträttigheter. Antalet tittare växer också
hela tiden och innebandyn som hade runt
50 tittare i början är nu uppe på 300 per

match. Om tre år kan det vara lika mycket som på arenan om inte mer. Krasst kan
man kapitalisera på en digital arena till en
kostnad av runt 10 000 kr kontra miljontals
kronor för att bygga en arena som kanske
inte ens genererar mer i intäkter.
Fansen bestämmer utbudet

I takt med att allt fler hänger på trenden
med webbsändningar växer utbudet lavinartat. En djungel växer fram som kan liknas
vid internet före Google. I ett framtidsscenario hägrar en gigantisk ström av sportsändningar ägda av idrotten.
– Vi arbetar med att lansera en kanal som
heter Solidtango TV som ska ge en översikt och hjälpa tittarna att hitta sändningarna. Det ska vara en public service-kanal
för idrott där alla som vill sända ska kunna
göra det. Vi ser oss redan som mer public
service än SVT sett till vår bredd av sporter
som sänds via vår plattform. Det är fansen
som ska bestämma vad som är värt att sända och mindre sporter som roller derby ska
kunna bygga sina profiler, sin sport och business utan att vänta på att media ska göra
det, säger Johan Lundqvist avslutningsvis.
text: JOHAN THORÉN

SOLIDTANGO
Grundat: 2013
VD: Johan Lundqvist
Antal anställda: 6
Första
livesändningen:
En kamera utan ljud
längst bak på en båt
under Gotland Runt
2008.

SOLIDTANGO

Världsrekord: Över 1 000 streamade matcher
under Gothia Cup 2014.
Tjänst: Videoplattform med livestreamning,
playkanal, betalningslösning och chattfunktion.
Kunder: Cirka 1 200 playkanaler med
idrottsrelaterade kunder som exempelvis: Svenska
Innebandyförbundet, Svenska Spel, IFK Göteborg,
Hockeyallsvenskan, Svenska Bilsportförbundet,
Hammarby IF, Djurgården Fotboll.
Prisexempel (bestäms av klubbar):
Hockeyallsvenskan 99 kr, SSL (49–69kr)
Omsättning: 9,1 Mkr (2013/14)
Abonnemang: Basic (995 kr), Plus (2 495 kr) och
Premium (4 995 kr)

ÅRETS NYHET!
Unikt sortiment av kläder och
utrustning.
Öppet året runt på skistarshop.com

Vi är fjällsport.
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hästsportmed svensk friidrott
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Om vi ställer rätt
frågor så lyckas vi
ännu bättre i framtiden!

I

mina tidigare jobb som regionchef på Ung Företagsamhet
och på Företagarna Dalarna
har jag ofta fått frågan ” Vilket företag tror du kommer lyckas bäst
de kommande åren?” Nu som
förbundskapten för friidrottslandslaget får jag samma fråga
igen – ”Vilka friidrottare tror du
kommer bli våra nästa stjärnor?”
Det är roligt och intressant att
vi alltid är så nyfikna på vad som
kommer hända i framtiden, vi vill
veta svaret innan allt börjat! Jag
tror att vår önskan om att veta något före alla andra ger oss en härlig känsla. Det är som att veta en
hemlis och sedan kunna sitta där
vid middagsbordet och berätta
”det visste jag redan!”.
Det är faktiskt som ni vet mycket svårt att förutspå vad som kommer att hända i framtiden. När
det gäller företag och affärsidéer
är det helt hopplöst, då vissa branscher är helt okända för dig själv
och kunderna beter sig inte som
du tror. När det gäller idrottsmän/
kvinnor är det också helt omöjligt, då vi oftast inte vet skaderisken för individen, förkylningar, glädjen och passionen, byten
av coacher och så vidare. Många
har försökt förutspå framtiden
med hjälp av kristallkulor, kortle-

kar, statistik, horoskop eller andra
smarta lösningar, men oftast utan
större framgång. Men så finns det
de som istället bestämmer sig,
dels för hur framtiden ska bli, dels
för att göra jobbet för att nå dit.
Det är de som går upp på morgonen, äter rätt, tränar rätt, tar hjälp
och har en långsiktig plan som de
utvärderar. Sedan börjar de om i
samma fotspår igen, hela tiden för
att utveckla sig själva.

dessutom får fler stjärnor i Sverige, både inom idrotten och företagandet. För det är inte i framtiden
vi skapar något utan här och nu!

Fler och bättre! Så kan Svensk
Friidrotts nya verksamhetsinriktning sammanfattas.
Stor enighet råder om hur friidrotten ska utvecklas i första
hand till 2020.

Hösten 2012 inleddes arbetet med att ta fram en ny verksamhetsinriktning för perioden
2014-2020. Nu har den nya verksamhetsplanen, som antogs av
Förbundsårsmötet 2014, sjösatts.
- När jag började här så tyckte
jag genast att de tidigare planerna på 3-4 års sikt var för korta för att ge långsiktiga resultat.
Vi vill med denna nya verksamhetsinriktning ta ett gemensamt
grepp som ger större genomslag
under längre tid. Själva processen vi gått igenom för att skapa
denna verksamhetsinriktning
har varit nästan väl så viktig
som slutresultatet, säger Anders
Albertsson, Generalsekreterare
för Svenska Friidrottsförbundet

Många likheter mellan företagare och idrottare

Likheterna är många mellan
framgångsrika företagare och
idrottare. Den största likheten är
nog ändå passionen, talangen och
glädjen.
Därför är frågan felformulerad
från början och ger en signal om
att framgång kommer slumpmässigt eller enbart genom talang.
Detta är det sämsta budskapet vi
kan sända till våra talanger och
ungdomar.
Så nästa gång du träffar mig
så fråga inte ”vem blir vår nästa
stjärna”, utan ”vilka av era talanger är det som i dag jobbar hårt och
målmedvetet? Vilka lägger ned det
där extra och har chansen att få
lyckas?” Då tror jag att vi bättre
träffar rätt i våra gissningar, och

Ny verksamhetsinriktning
för en stark och enad
friidrott

Karin Torneklint
Förbundskapten Svenska
Friidrottslandslaget
PS! Vi har många talanger i mitt
landslag, som jobbar hårt och
målmedvetet med stor passion
och några av dem känner ni redan till, och fler kommer ni får
höra talas om under 2015. Jag lovar! DS.

I verksamhetsinriktningen för
Svensk Friidrott samlas hela rörelsen: centrala förbundet, landets
alla friidrottsföreningar och lokala
distriktsförbund. Vilka är vi? Varför finns vi till? Och vilka finns vi
till för? Detta var några av frågorna som diskuterades och där svaren gett inriktningen för en stark
och enad svensk friidrott.

Svenska Löpare erövrar landet
Svensk Friidrott tar ett krafttag för den svenska folkhälsan.
Motionslöpningen ska stimuleras och utvecklas under
begreppet Svenska Löpare.

2014 genomfördes 388 lopp som
var godkända av Svenska Friidrottsförbundet. Cirka 743 000
löpare i alla åldrar deltog, och
det är främst antalet kvinnor som
ökar för varje år.
Loppen är viktiga inslag för
att bidra till hälsa och goda vanor. Det svenska löparintresset är
brett, hett – och kan även ge elit.
Ett samspel som gynnar varandra.
- Löparsverige samlas nu under
en gemensam flagga. Svenska
Löpare ska bidra till att långlopp och motionslöpning bibe-

håller sin position som motionsform, och blir en integrerad del
av Svensk Friidrott, säger Jan
Larsson, Svenska Friidrottsförbundets marknadschef.
Svenska Löpare skall täcka in de
aktiviteter som förbundet och föreningar bedriver inom detta område. Ett viktigt mål är säkra kvalitet och kompetens och fortsätta
vara marknadsledande arrangörer
av långlopp och motionslöpning.
- Vi på Förbundet ska stödja föreningarna som anordnar
loppen. Vi hoppas även kunna
utveckla nya samarbeten med
nya affärspartners och skapa
nya modeller för intäkter. Vi har
givetvis som syfte att inspirera
löpare till att delta i fler lopp,

fortsätter Jan Larsson.
Samling på svenskalopare.se

En projektledare håller på att
rekryteras, men förbundet har
redan startat och mottagandet ute
bland klubbarna är genomgående
positivt. Målet är att fler motionslöpare skall få möjlighet att motionera i en friidrottsförenings regi,
och verka för att loppen genomförs av föreningar som är medlemmar i Svensk Friidrott. Svensk Friidrott har inom ramen för Svenska
Löpare tillsammans med några av
de största arrangörsklubbarna planer på ett antal aktiviteter och projekt. På hemsidan Svenskalopare.
se ska det finnas information om
alla anslutna lopp. Andra viktiga inslag för att detta ska bli ett samlat
grepp som lyfter motionslöpning

Resultatet när denna nya inriktning slår igenom ska resultera i
fler och bättre friidrottare, föreningar, arrangemang, anläggningar
och tränare/ledare.Väl i samstämmighet med hela verksamhetsidén ”Vi erbjuder dig originalet och
rörelsen - för att vi älskar friidrott”
och Svensk Friidrotts vision: ”Din
idrott - för livet.”
Ny varumärkesplattform

Parallellt med arbetet med ny
verksamhetsinriktning har det
även utvecklats en ny varumärkesplattform. Ett starkt varumärke går ju hand i hand med verksamheten. Här klargörs det vad
svensk friidrott är och vad man
står för. Ett exempel är att Svensk
Friidrott inte enbart är en arenaidrott. Friidrott är dessutom en
upplevelse i ett långlopp, i skogen
eller på asfalten eller som åskådare.Utbildningsmaterial om varumärkesplattformen håller på att
utarbetas för att visa detta för alla
– såväl internt som externt.
Anders Albertsson
Generalsekreterare

är kost- och träningstips, löparbutik, försäkringsskydd, hjälp att hitta
motionsspår, hitta en träningskompis, hitta rätt förening och en digital löparkalender. En del av dessa
inslag kan ingå i ett så kallat supportermedlemskap som håller på
att utvecklas.
Text: Joachim von Stedingk

Evenemangskalender
Svensk Friidrott 2015
14-15 februari

Nordenkampen

Bærum, NOR

21-22 februari

inomhus-SM

Sätra

5-8 mars

inomhus-EM

Prag, CZE

18 april

SM-milen

Malmö

20-21 juni

lag-EM

Tjeboksary, RUS

25 juni

Folksam Grand Prix

Sollentuna

16-19 juli

Junior-EM 19-åringar

Eskilstuna

22 juli

Folksam Grand Prix

Karlstad

7-9 augusti

Friidrotts-SM

Söderhamn

22-30 augusti

Friidrotts-EM

Beijing, CHI

5 september

Folksam Grand Prix

Göteborg

12-13 september Finnkampen

Stockholm

Vår vision är att bli
Årets idrottskommun 2015
Linköping — där idéer blir verklighet!

Linköpings kommun

linkoping.se
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Volvo, Chevrolet
och Petter Northug
Några korta reflektioner så här i
början av ett nytt år.

Sponsring handlar som bekant om ett
givande och ett tagande, om prestationer och motprestationer. Men en
del bortskämda idrottsstjärnor anser
tydligen att detta inte gäller dem. Ett
exempel är Manchester Uniteds spelare. Chevrolet är sedan förra året en
av klubbens tyngsta sponsorer vilket
kostar företaget 550 miljoner kr årligen. I överenskommelsen ingår 15 bilar, främst Camero och Corvette, som
ställts till spelarnas förfogande. Wayne
Rooney och hans klubbkompisar ratar
dem till förmån för sina privata kärror
som Porsche och Range Rover. Inte
precis den reklam som sponsorstrategerna i Detroit tänkt sig.
Att idrottsmännen ofta väljer sina
egna vägar till förfång för klubbarna
och förbunden och deras sponsorer
är inget nytt. Individuella sponsringskontrakt väger ofta tyngst för den enskilde atleten. Minns bara den uppslitande striden i Norge förra året med
Petter Northug i centrum.
En annan biltillverkare, Volvo Cars,
har redan dragit slutsatser av sin
idrottssponsring. Strax innan årsskiftet meddelade marknadschefen Alain
Visser att man vill bryta den trend
där bilföretag, som han uttryckte det,
lägger stora summor på marknadsfö-

Sportdokumentärer och realityserier säljer

H

ANNONS

elt plötsligt hör jag förkortningen AFP var och varannan dag.
Och det kanske inte är så konstigt när hela reklammarknaden håller
på att förändras. Kul är att sponsring
fortsätter att öka, medan dagspress och
tv-reklam minskar. Och just det tror jag
är anledning till att AFP blir allt större
och spås en växande marknad framöver. Det har också en klockren koppling
till sponsring. AFP står för annonsfinansierad produktion och klassiska exempel är när Målaremästarna vill få oss
svenskar att måla mer och skapar programmet Roomservice.
När jag var i Oslo häromveckan på
Fagdag och SPOT, Norges motsvarighet till vår Upplevelseindustrins Största
Dag och Gyllene Hjulet fick jag höra en
mycket intressant dragning av Jan Tore
Kjaer och kring fenomenet Iskrigerne.
En realityserie om klubben VIF Ishockey och måhända en AFP-produktion.
Oavsett är det en fascinerande historia
där norska TV2 följt VIF i 17 månader
dygnet runt. Tusentals inspelningstimmar har blivit 20 avsnitt som hade premiär 10 november och sändes på bästa
tid måndag till torsdag fram till jul.
Det är en osminkad serie som bygger
på stark kultur och stora personligheter.
Laget har ingen påverkan på produktionen så serien kan skapa framgång eller
skildra VIF så negativt att effekten blir
det motsatta. Genom att serien visar allt
”naket” har den blivit omåttlig populär i Norge och laget har fått helt nya

ring med blygsamma fördelar. Sponsringsbudgeten bantas rejält med konsekvenser för bl a golf och motorsport.
Frågan är vad detta sänder för signaler till andra storsponsorer? Volvo har
i flera decennier framstått som en
mycket seriös och framgångsrik aktör
på den internationella sponsorscenen.
Idrottssponsring handlar fortfarande, trots kreativ utveckling, särskilt under senare år, mest om exponering. Ett populärt sätt att synas är
i evenemangsnamnen. Men då gäller
det att dessa namn accepteras på redaktionerna. Ett exempel kan hämtas
från Svenska Dagbladet som i höstas
skrev om Volvo Ocean Race men konsekvent utelämnade företagsnamnet i
rapporteringen. Den förklaring som
lämnades till de läsare som klagat över
detta var att tidningens sportsidor
produceras av TT, som har en mycket
restriktiv inställning i sådana frågor.
Att sponsra sport på internationell
nivå är spännande och ibland mycket
lyckosamt. Men lätt är det inte och
kraven på dem
som hanterar
dessa jättelika
budgeter växer
hela tiden.
UNO GRÖNKVIST,
journalist
och författare

målgrupper både som TV tittare men
även som följer deras matcher live. Att
nakna män i TV säljer visar deras nya
målgrupp kvinnor i åldern 18-29 år
som har vuxit lavinartat på läktarna efter några få avsnitt. Jan Tore Kjaer ser
mycket nöjd ut när han presenterar resultatet även om laget fortfarande ligger sexa i serien. De har skapat helt nya
idrottsprofiler i norsk idrott och ökat intresset för ishockey med fler sponsorer
som följd.
Kommer detta bli en ny trend? Uppenbarligen, Iskrigerne skapar redan en
andra säsong och här hemma kan vi redan nu se Filip och Fredriks ”integrations-feelgood-dokumentär” Trevligt
folk. Filmen följer det somaliska bandylandslaget, skapat som ett integrationsprojekt i Borlänge med Per Fosshaug
som förbundskapten, från uppbyggnadsfasen fram till fjolårets bandy-VM
i Irkutsk.
Jag tror AFP kommer att växa och
därmed också sponsringen. AFP är ett
raffinerat sätt att utveckla olika branscher oavsett om det gäller måleribranschen, byggbranschen eller bank- och
försäkringsbranschen med flera. Det
är bara fantasin som sätter gränsen,
men viktigast, liksom alltid när det gäller sponsring, produktionen måste tillfredsställa vår passion, vara till nytta
och/eller nöje och
absolut inte vara påträngande och störa
upplevelsen.
Niklas Birgetz
VD, Sponsrings &
Eventföreningen

… så mycket som möjligt!

H

äromdagen var det dags igen att
tvingas läsa om ”problemet med tidig specialisering”. Jag som trodde
vi hade klarat av den skendebatten.
Attackera de reella problemen! Det är
klart att ingen får bli ”inlåst” i en idrott och
måste vara med året runt för att inte ställas
utanför. Det är klart att det är fel med tidiga urval. Och det som kallas för ”tidiga elitsatsningar” har sällan något med framtida
elit att göra.
Dörrarna måste öppnas till fler idrotter!
Vi försöker bidra till det med våra Olympic
Days, som nu nått över 50 000 barn och
unga. Drömmen är att fler ska få chansen
att hitta ”sin” idrott, upptäcka lusten i idrotten och spänningen i att pröva nytt, i att utmana sig själv.
Så gör inte ett problem av att en del unga
håller på ”för mycket” med bara en idrott –
istället för lite mindre med tillräckligt många
idrotter, eller möjligen de idrotter någon
vuxen tycker skulle vara bra för deras utveckling!?
De ska förstås få hålla på med det de gillar! Då kan det inte bli för mycket! Bra tränare ser till att den nödvändiga basen smygs
in i alla fall. Den typiska bilden i vårt talangstöd är att man förvisso prövat många idrotter, men också tidigt lagt mycket tid i det
som blev ”min idrott”.
Så många som möjligt ska vara med så
länge som möjligt. Men om någon tycker att

det roligaste som finns är att paddla kanot
eller hoppa högt – ska då en vuxen komma
och säga ”inte mer än en timma två gånger
per vecka”? Hur mycket höll vi förr på med
det som idag kallas spontanidrott? Är något
kul vill vi hålla på mycket!
Det är lycka att se när unga fångas av sin
idrott. Blir du bekräftad i din lust till idrott
så är chansen mycket större att det blir ett
livslångt intresse, en livsstil! Det gäller både
om du blir hälsosam motionär eller tar vägen mot världstoppen. Om du inte får hålla
på med det du tycker om – hur stor är då
chansen att du fortsätter?
Ju mer du håller på desto oftare kommer
du att knäcka nya koder och hitta nya utmaningar. Det är i den resan grunden läggs
för dem som drömmer om resan till världstoppen.
Så - säg nej till ”inlåsning”. Attackera tidiga urval! Skrota begreppet ”tidig specialisering”. Öppna dörrarna så fler kan hitta sin
idrott. Spela in rätt utmaning för var och en.
Bejaka deras egna val.
Stöd de idrotter som gör sig tillgängliga för barn och unga när och så mycket de
önskar!

Stefan Lindeberg,
Ordförande för Sveriges
Olympiska KommittÉ

VM:s viktiga volontärer

S

upportrar, reportrar och filmkameror riktar just nu fokus mot
Falun och skid-VM. 700 aktiva
från 55 nationer gör sitt yttersta
för att bli en av de 21 världsmästare som ska koras inom längdskidor, backhoppning och nordisk kombination. Många av oss följer med spänning
och entusiasm de svenska damerna och herrarna vare sig det är på tv, i radiosändningar
eller på plats i Falun.
Bortom kamerorna och uppmärksamheten finns volontärerna, de frivilliga ideella
krafterna som ser till att göra arrangemanget möjligt. Som parkeringsvakter, värdar
för publik eller med uppgift att ta hand om
media är det de som möter både de aktiva
och publik med en hjälpande hand och visar dem tillrätta med ett leende, oavsett tid
på dygnet, oavsett väder och vind. Många
av dem ser inte ens loppen live trots att de
är så nära.
Skid-VM i Falun har hjälp av närmare
1 600 volontärer från 21 olika länder. Precis som de aktiva har volontärerna väntat och längtat. De kommer från Kanada,
Grekland, Schweiz, England, Ryssland och
många andra länder. Anledningarna till varför de väljer att ställa upp är lika olika som
de själva.
Det som förenar dem är att de får minnen och vänner för livet. I den mångfald av
volontärer som jobbar sida vid sida under
intensiva dagar och kvällar skapas en stark
gemenskap. De hjälps åt, utan att fundera
på varifrån den ena eller andra kommer eller vem kollegan hejar på i det lopp där de
själva följer sitt lands medaljhopp. Kvinnor
och män med toppjobb i det privata jobbar
sida vid sida med studerande och arbetslö-

sa. Siktet för dem alla är inställt på att göra
VM så bra som möjligt, tillsammans.
Att idrotten förenar må vara en fras som
kan kännas uttjatad. Den är inte mindre
sann för det. Under stora idrottsevenemang blir det tydligt vilken kraft som finns
i idrotten. Styrkan hos de aktiva som förberett sig och står redo att utmana varandra.
Intresset från oss närmare 500 miljoner tvtittare som väntas följa VM. Och inte minst
värdet av att kvinnor och män i alla åldrar
med olika bakgrund och av olika nationaliteter samlas för att umgås och arbeta tillsammans helt frivilligt i och utanför Falun.
Volontärerna är en del av idrotten och bidrar med andra värden än medaljer och segrar. Det är lätt att glömma bort att också
titta bortom kamerornas fokus och strålkastarna ljus. Visst måste tävlingarnas tjusning
få stå i centrum och upploppsstrider få våra
hjärtan att bulta snabbare. Men det är också en seger i sig att veta att 768 kvinnor och
832 män från 21 olika länder tillsammans
gör VM möjligt i en gränslös gemenskap.

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

STOLT SPONSOR AV SKIDÅKNING I VÄRLDSKLASS
Vi önskar svenska längdlandslaget lycka till under VM i Falun och resten av säsongen! Om du som vi, också
gillar skidåkning vill vi påminna om våra hotell som ligger nära – eller på väg till skidorter (bland dessa är
inte mindre än 21 nyrenoverade väghotell!). En skön resa kräver minst lika sköna stopp, eller hur?
Läs mer på scandichotels.se

Kör fast och
lär dig göra en
kangaroo flip.

åkestam.holst

Jon Olsson kör sedan flera år quattro® och är en av många frivilliga
Snöräddare. Du som kör fram- eller bakhjulsdrift – ladda ner appen
Svenska Snöräddare och få hjälp av äkta fyrhjulsdrift i vinter.
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