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Välkommen till Sport & Affärer Vinter
iden går så fort och ännu ett år närmar sig sitt slut.
Det här numret kommer lagom till helgerna med
mycket läsning om framträdande personer inom
svensk vintersport och om kommande vinterevenemang. Skid-VM i Falun närmar sig och det ska bli
spännande att få följa skidstjärnorna på nära håll
bara ett år efter den svenska succén i Sotji. VMchefen Sven von Holst berättar om det förberedande arbetet.
Sven var även chef den senaste gången som Sverige stod som värd
för ett längdskidåknings-VM, d.v.s. 1993.
Då kom 140 000 personer till Falun – nu måste 170 000 komma
för att VM-budgeten ska gå ihop. Mats Årjes, ordförande för Svenska Skidförbundet har mycket att glädjas åt. Dels har Sverige lyckats
vinna hem både längdskidåknings-VM nästa år och Alpina VM i
Åre 2019. Men också för att svenskarnas intresse för skidor ständigt växer. Detta ökar behovet av anläggningar där Skistar är marknadsledande med Mats Årjes som vd. Mats kan även glädja sig åt
att Skidförbundet för andra året i rad blir Årets idrottsförbund i vår
årssummering (se sid 28-29).

Ny chans för ett svenskt vinter-OS och exklusiv intervju
med idrottsministern
Stefan Lindeberg, ordförande för SOK ser i sin krönika nya möjligheter för Sverige att kunna arrangera ett vinter-OS. IOK har börjat mjukna vilket gör det lättare för mindre nationer att söka. IOK
går in med betydligt större finansiellt stöd än tidigare. Ulrika Renström, ordförande Samiska idrottsförbundet, beskriver situationen
för den samiska idrotten. Under vinjetten Eldsjälen inleder vi en serie om yrkesverksamma inom sportsektorn som berättar om hur en
typisk arbetsvecka kan se ut. Först ut är Mathias Kemi, sponsringschef för Scandic Hotels.
Vi har fått en exklusiv intervju med idrottsminister Gabriel Wikström som bland annat berättar om den röda tråden mellan idrott,
hälsa och sjukvård vilka är de tre områden som vilar under hans
ansvar.

Det magiska året 1994
Det är 20 år sedan nu men det känns som igår. Jag och kollegan
Helge, satt i slutet av februari i ett torp i ett vintrigt Roslagen och
följde OS-sändningarna från Lillehammer. Nu gällde det ishockey.
Det var fredag och Sverige skulle snart slå ut Ryssland i semifinalen och bli klara för OS-finalen mot Kanada på söndagen. Jag sade:
- Vi kan inte sitta framför en TV och följa den matchen. Vi åker upp!
Helge som hade flickvän och familj i Trysil beslöt att följa med. De
flesta i omgivningen sade: ”Lycka till – inte en chans att ni får biljetter till en OS-final så här sent”. Efter en mellanlandning hos Helges

familj, flickvän och hytta vidtog snart biljettjakten i Lillehammer.
Vi lyckades komma in efter att ha köpt biljetter till närmast ordinarie pris av en engelsman. Sen följde en olidligt spännande match.
När Forsberg skulle slå sin straff gick jag ner och tog en bild genom
plexiglaset. Pucken är då på väg in i mål och har passerat den kanadensiska målvakten Corey Hirschs plockhandske. Den bilden sitter
sedan dess inramad på kontoret. Efter OS-finalen sträckkörde vi till
Solna och kom fram i tid till måndagsmötet på förlaget. Till lunch
stod vi på Sergels Torg och hurrade för guldlaget Tre Kronor som
jag och Helge sett på plats i Lillehammer kvällen innan.
I maj 1994 föddes min dotter. Familjen for till svärföräldrarna i
Småland som fick bekanta sig med henne. Med mig hade jag en
landslagströja med Fotbollslandslagets autografer. Förlaget där vi var
anställda drev ”Vip Cluben” åt Svenska Fotbollförbundet och förutom några tröjor till nyckelsponsorerna så fick jag en tröja till svärfar. Inte kunde vi ana att landslaget skulle göra så bra ifrån sig senare
den sommaren under VM i USA. Svärfars tröja fick kultstatus.
Vi tillbringade sommaren i Roslagstorpet. Min fru och dotter dåsade ofta i en hängmatta mellan två stora lindar, i vars blommande
trädkronor, det dova surret från tusentals bin kunde höras. Vi följde
de otroliga VM-matcherna och jag sprang ofta ner till sjön för svalkande dopp i pauserna. Det rådde ju rekordvärme. Nästa gång vi
hälsade på svärföräldrarna den sommaren, slumpade det sig så att
vi passerade Rålambshovsparken på väg söderut via Västerbron, just
den dan då landslaget firade guldet. Hela parken var ett böljande
blågult hav när landslaget, Orup/Glennmark/ Strömstedt och supportrarna sjöng ”När vi gräver guld i USA”. Det var inte lika muntert när jag klev in på kontoret den hösten efter semestern. Förlaget
där jag varit anställd flera år hade gått i konkurs. 20 man stod utan
försörjning. Den hösten startade jag eget. Mitt företag fyller precis
som min dotter 20 år i år. 1994 var ett underbart men också dramatiskt år.
Vi önskar våra läsare och annonsörer en riktigt God Jul och ett
Gott Nytt År!
Nu passar vi på att vila ut så att vi kommer laddade till det nya året.
Oavsett om vi väljer trevligt umgänge,
en julklappsbok eller sköna aktiviteter i
det svenska vinterlandskapet.
Missa sedan inte nr 1 – 2015,
vårt VM-nummer!
Trevlig läsning
Gustaf Berencreutz
Redaktör
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Välkommen till

ÖREBRO

26 januari–1 februari blir Örebro Sveriges absoluta
idrottscentrum när svenska mästerskap i 25 idrotter
avgörs i staden. Mängder av svenska mästare bjuder på
massor av avgörande ögonblick. Dela dem med oss på
Sveriges häftigaste idrottsfest.
Läs mer på smveckan.se.

Avgörandets ögonblick
Huvudsponsorer

Partners

Lokal mediapartner

SM-veckan vinter 2015 arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) i samarbete med
berörda specialidrottsförbund (SF) och Örebro. Sveriges Television (SVT) är sändande
bolag.

Lokala partners

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

Vi är fjällsport.
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Idrottsministerns mål –
Gabriel Wikström är Sveriges nye idrottsminister. Han ska parallellt med idrottsfrågorna också ansvara för folkhälsooch sjukvårdsfrågor. Ministern ser en röd tråd mellan de tre ansvarsområdena: idrottsutövande främjar folkhälsan
vilket i sin tur sänker sjukvårdskostnaderna. Oavsett hans planer för idrotten, riskerar det parlamentariska läget fram
till nyvalet den 22 mars 2015, att göra honom till en minister i klister.

Hur ser du på dina möjligheter att genomdriva en bra
idrottspolitik med tanke på det parlamentariska läget?

– Jag tror att egentligen ändras inte min ursprungliga
planering så väldigt mycket fram till den 22 mars nästa
år. Anslagshöjningen till idrotten skulle ändå inte trätt i
kraft de första tre månaderna utan var planerad till kommande budgetar. Vi vill ha en kontinuerlig dialog med
idrottssverige och lyfta idrottsfrågorna på den politiska
dagordningen både vad gäller evenemang och olika möten. Jag kommer aktivt att delta i debatten. Det råder
dessutom en politisk samstämmighet kring idrottsfrågorna, även om jag tycker att den förra regeringen kunde gjort mer.
Din ministerpost delas mellan idrott, hälsa och sjukvård.
Kan du ge oss en bakgrund? Under Sahlins tid som
idrottsminister delades idrottsfrågorna med integrationspolitiska frågor och senast under Lena Adelsohn
skulle idrottsfrågorna delas med kulturen. Är inte idrotten värd en egen minister ?

– Jag tror att idrottsfrågorna har hittat hem nu. Idrott och
folkhälsa ligger oerhört nära varann. Det handlar om vikten av att vi rör på oss men också om att vara delaktig i ett
socialt sammanhang. Båda delar kan idrotten erbjuda, så
därför är den största folkhälsopolitiska instansen idrottsrörelsen i sig själv. Jag tror att idrotten mår bra av att ligga
på socialdepartementet. Det är ett av de äldsta och största departementen och kommer att ge idrotten större kraft
att flytta högre upp på den politiska dagordningen och ger
den en naturlig plats. Nån sade skämtsamt att de som sysslar med idrott förr eller senare hamnar på akuten och det
gör på sikt även de som inte gör det – en koppling till både
folkhälsa och sjukvård alltså.
Är detta även din syn på hur alla som sysslar med idrott
ska se på sin verksamhet?

– De flesta som sysslar med idrott på föreningsnivå gör det
för att det är kul. Det gäller främst arbetet inom barn- och
ungdomsidrott. Jag tror att den stora drivkraften är att få
vara med och se människor växa. Kan man sätta in arbetet
som bedrivs i ett hälsosammanhang som gynnar samhället
i stort är det ett stort plus.
Hur ser du på idrottens betydelse i samhället?

– Det största bidraget är att man skapar ett socialt kitt i
samhället. Det är över tre miljoner som är engagerade och
det här bidrar till att skapa en mycket viktig förståelse för
en tillit till varandra. Att sedan människor som mår bra på
sikt skapar en god samhällsekonomi genom att ohälsotalen
sjunker, är en positiv effekt.
Hur ser du på betydelsen av spontanidrottens plats i
samhället?

– I städernas framväxande förorter, med höjda markpriser
och med en större efterfrågan på bostäder och kontor, har
idrotten inte alltid en lika naturlig plats som i äldre kommundelar. Det är allvarligt och en stor utmaning för mig
och för idrottsrörelsen. Därför blir spontanidrottsplatser
där man kan utöva och prova på många olika idrotter väldigt viktiga. Spontanidrottsplatserna sänker tröskeln in i
den mer organiserade idrotten inte minst bland barn med
invandrarbakgrund.
Ska vi lagstadga om rätten till en idrottsplats i Planoch bygglagen som reglerar om det grundläggande som
måste finnas med när nya bostadsområden uppförs?

– Jag tror inte att man behöver gå den vägen i första hand
men kommunpolitiker måste bli mer villiga att skriva in
det här i detaljplanerna så att det också blir verklighet. Det
jag kan bidra med här är att lyfta idrottsfrågorna på dagordningen och att tydliggöra de samband vi nu diskuterar.
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bättre folkhälsa
Gabriel
Wikström
Titel: Folkhälso-,
sjukvårds- och
idrottsminister.
Ålder: 29.
Familj: En dotter
Bor: Västerås
Uppväxt:
Riddarhyttan i
Skinnskattebergs
kommun i
Bergslagen.
Utbildning:
En pol kand på
gång vid Uppsala
universitet.
Sportslig
karriär:
Spelat fotboll i
Skinnskatteberg
fram till 15 års
ålder. ”Då fick vi
inte längre ihop ett lag. När vi till slut lyckades slutade tränaren. Då
lade jag av och började i SSU”
Karriär: Långvarigt politiskt arbete inom SSU och i sin hemkommun.
Förbundets ordförande mellan 2011 - oktober 2014.
Tjänar: Ministerlön
Intressen: Motion/Gym. TV-serier som Orange is the new black och
The Walking Dead.
Äter gärna: Husmanskost och sushi.
Dricker: Det mesta.
Läser just nu: Farewell to Arms av Ernest Hemingway.

När tränaren slutade träna Gabriels lag Skinnskatteberg,
lade Gabriel av med fotbollen och gick istället med i SSU.

Favoritresmål: Barcelona. Har pluggat spanska där.
Kör: Medlem i bilpool av miljöskäl.

Vilka är viktigast multiarenor eller idrottsplatserna för
folkets egna idrottsutövning?

– Båda är lika viktiga.
Stockholm har avsatt en miljard för nya idrottsanläggningar kommande mandatperiod. Hur ser du på skiljelinjen mellan kommunalt och statligt ansvar i anläggningsfrågorna?

– Det är primärt kommunernas uppgift eftersom det är de
som har planeringsansvaret. Det staten kan göra är däremot att lyfta behovet av fler anläggningar.

Jag tror att man måste främja bredden, inkludera och
stödja ungdomarna över tid. Tids nog utkristalliserar
sig talangerna. Vår modell skapar styrka i lagidrotterna
och trygghet hos individen.
Vilka frågor brinner du personligen mest för?

– Ökad jämlikhet och inkludering i hela samhället inklusive
idrotten. Barn och unga som inte finns representerade idag
måste ges chansen att få vara med. Det här kommer på sikt
att öka våra chanser att hitta talanger och stärka Sverige
även som idrottsnation.

Även när det gäller uppförandet av en s. k.
nationalarena?

Kan idrottsfrågorna bli en tydlig del av valrörelsen inför nyvalet?

– Ja. Där staten på sikt kan tänkas gå in är vid riktigt stora evenemang

– Det är inte omöjligt, även om vi inte vill politisera idrotten för mycket. Risken är att det blir två,
tre frågor som debatten kommer att kretsa kring.
Men vi vill ha en dialog och en tydlig samverkan
– det vill inte alla.

Du är socialdemokrat – är det något som särskiljer er syn på idrottsfrågorna jämfört med
de andra partierna?

– Jag tycker att mycket är värdegemensamt mellan partierna men det som kan särskilja är att vi
är beredda att låta samhället ta en ännu större
roll i idrottsfrågorna.
Hur ser du på relationen individen kontra kollektivet inom idrotten?

Den
svenska
modellen
skapar
styrka i
lagidrotterna och
trygghet
hos individen.

– Den svenska modellen på idrottsområdet
har byggt mycket på kollektivet; man ställer
upp för sina kamrater. Men vi har ändå lyckats fått fram individuella världsstjärnor som
Zlatan och Björn Borg. Men även de var beroende av att det fanns anläggningar och män- Gabriel
niskor runt omkring dem som ställde upp. Vi Wikström
har främjat kollektiv där individen ändå til�låtits växa. Det hänger nog ihop med vårt sätt
att organisera idrotten inom en folkrörelsetradition. Jag
träffade till exempel Indiens idrottsminister för en tid
sedan men de är helt fokuserade på att ta fler medaljer
och handplockar därför tidigt unga talanger. I Indien
är det väldigt få som utövar idrott eller är organiserade i en klubb. Jag tror att det är en misslyckad modell
och så ser det ut i väldigt många andra länder också.

Hur ser du på den samhällsekonomiska vikten
av evenemang (både årligt återkommande och
internationella)?

– Stor, i vissa fall. Titta till exempel på Göteborg som etablerat sig som Evenemangsstaden
nummer 1. Evenemang tog över när varven
lades ner och betyder mycket för kommunen. Men evenemang betyder även mycket för
idrottsrörelsen för det blir någonting att kraftsamla inför.
– De skapar tydliga mål för både bredd och
elit. Gäller det stora evenemang blir evenemangen även tydliga mål för hela nationen.
Idrotten jobbade för en svensk OS-ansökan.
Hur ser du på en ny ansökan inför 2026?

– Vi ska inte diskvalificera oss från den tanken. Vi har år
efter år bevisat att vi är duktiga arrangörer av evenemang.
Vi har ett välorganiserat och strukturerat samhälle. Men
OS har på slutet blivit på tok för stort, fjärmat från den
idrottsliga grundidén. Det som ser lovande ut nu är att
det pågår diskussioner inom IOK där man vill göra OS
mer hållbart, med möjligheter också för mindre länder

Främsta förebild: Anna Lindh, min företrädare på posten. ”Hon
lyckades vara mänsklig i en rätt omänsklig miljö. Hon ringde alltid hem
från Bryssel och sade god natt till sina barn”.
Favoritsport: Fotboll.
Favoritklubb: VSK.
Favoritartister: Håkan Hellström. Lars Winnerbäck. Miss Lee.
Drömevenemang: ”Ett vinter-OS vore fantastiskt både för Sverige
och den svenska idrottsrörelsen”.
Motto: ”Vissa ser världen som den är och frågar sig varför. Andra
ser världen som den skulle kunna vara och frågar sig: - Varför
inte”. (Ett citat av George Bernard Shaw som även användes av
Kennedybröderna).

att kunna arrangera och till en rimligare budget än hittills. Blir detta aktuellt måste staten spela någon roll vad
det gäller ekonomin. Värdkommunen klarar det inte själv.
Idrottsrörelsen är rejält besviken på ett vallöfte som
inte hölls. Dvs det om att 272 extra miljoner skulle budgeteras till idrotten om ni vann valet. Kommentar?

– Jag förstår varför de är besvikna. De har inte fått höjda anslag sedan 2009. Det var därför vi lade det vallöftet.
Men ambitionen har varit att uppfylla detta under mandatperioden. Nu hanns inte detta med i vår första budget
som dessutom röstades ner. Men vi hoppas att vi får en ny
chans den 22 mars. Min ambition står klar – vi ska uppfylla vårt vallöfte.
Kan man säga att du är en minister i klister just nu?

– Det parlamentariska läget lamslår nu politiken där vi har
tre fraktioner i riksdagen som inte samarbetar. Vi kom fram
till att ett nyval var den enda lösningen för att lösa upp
knuten. Jag hoppas att extravalet kommer att lösa det här
och att vi får ett ökat förtroende och fler mandat i riksdagen. Men också att lusten för samarbeten ökar mellan fler
partier.
Text: Gustaf Berencreutz
Foto: Johan Jeppsson
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VM-generalen Sven von Holst

Laddad för succé i Falun
Sven von Holst ledde organisationen för
Sveriges senaste skid-VM 1993. 21 år
senare är falubon tillbaka i tätklungan
när Sverige och Falun återigen står
som värd för ett skid-VM. Hans erfarna
ledarskap borgar för en succé, både
sportsligt och ekonomiskt. Enda hotet
är snöbrist och blidväder. När intervjun
sker i mitten av november står temperaturen på plus. Men när bilderna tas
14 dagar senare är det äntligen minusgrader och pudersnö i den färdigställda
hoppbacken. Det ser lovande ut.
Hur gick det till när du blev vd för VMbolaget?

– Jag blev 2009 ombedd att leda kampanjen
och tog med mig ett nytt gäng in. Vi vann
omröstningen den 3 juni 2010 mot Lahti
och jag blev sedan av Skidförbundet och
Falu kommun tillfrågad om jag ville leda
projektet. Min uppgift är enkel: att förbereda, genomföra och avveckla skid-VM.
Du är ju en känd profil inom simsporten
både som landslagssimmare, förbundskapten och ordförande i Svenska Simförbundet – varför detta hopp till skidsport?

– Jag har alltid gillat skidor vid sidan om
simningen. Intresset sammanföll med skidVM 1974 med stjärnor som Sven-Åke
Lundbäck och Thomas Magnusson. Jag
hade varit i Falun som simmare och blev
så förtjust i både skidåkning, själva orten
och regionen så jag tänkte att här kan jag
verka och bo. Det dröjde inte länge förrän
jag fann ett intressant jobb på Stora Kopparbergs Bergslags AB. Det var mitt första
jobb efter högskolan så jag flyttade hit. Sedan kom jag som idrottsintresserad i kontakt med idrotten på orten och det ena gav
det andra
Hur ser du på det förberedande arbetet
nu inför VM?

– Det har varit lite av möjligheternas resa
för alla inblandade. Jag tycker att det har
gått relativt bra hela vägen. Man kom igång
litet sent med anläggningsinvesteringarna,
dvs. sent 2012, men vi reparerade det tappert genom full uppslutning och hårt arbete. Det viktigaste momentet under resan
inför VM var vår eget för-VM i feb/mars.
Då fick vi ett kvitto på hur vi låg till anläggnings- och organisationsmässigt. Det visade sig att vi låg bra till i planeringen och
trots stora utmaningar i form av bland annat blidväder och snöbrist gick det väldigt
bra. De stärkte vårt självförtroende. 2013
justerade vi vissa branta partier efter kritik
från åkarna i världscupen. Vissa vägrade till
och med att åka. Det var väl bra att det kom
då så vi fick chansen att ändra i tid.
Hur kommer ni att hantera den stora
publiken i VM-området?

– Bland annat så kommer vi, för att undvika
publikrusning från spåren ner till målområdet, placera ut två storbildsskärmar i skogen där folket kan följa målgången.
Stora Enso är med som huvudsponsor
för VM vilket känns naturligt med deras
lokala förankring och din historik med

Sven von Holst och Falun
välkomnar alla till Lugnet i februari.

företaget. Men hur har du lyckats få
med hela den långa raden av andra stora
svenska industriföretag, såsom: ABB,
LKAB, SSAB, Ericsson, Atlas Copco,
Electrolux och SAAB, och dessutom som
nationella sponsorer, vilket de i runda
slängar betalar en miljon kronor var för?

– Vi lade tidigt en tydlig strategi hur vi skulle nå företag som representerar svensk basindustri och som är internationellt verksamma. Min ordförande i LOC Advisory
Board (se faktarutan) Marcus Wallenberg
har betytt väldigt mycket, dels som bollplank, dels som kontaktskapare. Utan hans
medverkan skulle vi inte ha lyckats. Vi erbjuder företagen exponering, relationsaktiviteter samt möjliggör aktiviteter på VMområdet.
– Vi har bland annat erbjudit dem att
delta genom en industriutställning som
går under begreppet ”Innovation we trust”
med en intressant utställning om innovationer inom svensk industri.
Kan du berätta om sponsorkonceptet
Beyond Skiing 2015?

– Vi hade ansökt om VM ett par gånger efter VM 1993 och inte lyckats.
- Vi myntade därför det här begreppet
för vi ville åstadkomma något som stod för
något mer än själva skidåkningen. Vi ville
skapa något hållbart och som gav långsiktiga effekter. Det är förutom sponsring även
ett affärsnätverk på 450 företag med utbyten som gynnar alla parter. För oss innebär

det här en plattform för biljettförsäljning
och en rad andra spinoff-effekter som gynnar evenemanget. Först var det mest lokala
aktörer. Sen klev regionala aktörer in och
nu har vi med en rad nationella. Vi har tre
sponsornivåer: Founders för 120 000 kr,
Selected Suppliers för 25-75 000 kr samt
Supporters för 8 000 kr årligen.

vill mycket men att arrangera ett världsevenemang är annorlunda än de ordinarie
kommunala processerna. Det måste man
ha respekt för. Vi genomför och arrangerar
men det är kommunen som ska dra nytta av det här varumärkesmässigt och PRmässigt för att försvara sina anläggningsinvesteringar.

Vad gör kommande VM unikt i din ögon?

Med skidförbundet?

– Vi sade i vår kampanj att ”vi ska ta sporten till en nivå som aldrig upplevts tidigare”. Det blev vårt mantra. Målet med det
är att locka nya yngre målgrupper till sporten. Ett projekt heter Falun Live Arena vilket vi kör tillsammans med Ericsson.
De har ett koncept som heter ”Ericsson
networked event” som bygger på att vi stoppar in en rad olika data från SVT, Swiss
Timing (data och tidservicebolag), Internationella Skidförbundet, vi själva etc. Du
ska ha tillgång till en mängd info som du
ska kunna nå på din mobil, padda eller dator. Alla åkare kommer ha en gps sändare
på sig. Du kan logga in på Charlotte Kal�la och kolla hur hennes betingelser ser ut i
loppet. Vilka har hon framför sig? Tar hon
in? Tappar hon? Hur är underlaget? Temperaturen på det området i banan? Banans
40 kameror kopplas upp så du själv kan gå
in i loppet på helt andra ställen än de som
visas just då i tv-rutan.

– Det som är bra för oss som VM arrangör är också bra för Skidförbundet. Det gäller att underlätta för landslagsåkarna så det
lockar publik. Deras framgångar skapar intresse som lockar nya utövare och aktiva till
sporten.

Hur ser samarbetet med kommunen ut?

– Kommunen har haft en hög ambition och

Er budget är i balans. Det måste kännas
skönt.

– Ja men det förutsätter samtidigt att
vi har någonstans mellan 160 000 och
170 000 åskådare. Idag har vi sålt 60 000
biljetter och har ytterligare 35 000 reserverade. 1993 sålde vi 140 000 biljetter.
Vilket blir arvet efter VM tror du? Ger
Falu-VM ett bestående varumärkesavtryck i framtiden såsom Falu rödfärg och
Falukorven?

– Ja. För det första har Falu kommun
och svensk skidsport fått en modern arena som står sig minst 25 år framåt. Evenemanget genererar hotellnätter och turistintäkter under evenemanget men
förhoppningsvis även i framtiden. Var-
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je besökare förväntas konsumera mellan
1000 och1500 kronor per dygn. Det skapas attraktion för staden och kanske en
vilja att flytta hit – det tycker jag att jag
själv är ett bra exempel på. Sportsligt hoppas jag att VM bidrar till att locka nya ledare och aktiva. Framförallt inom backhoppning behövs en nytändning.
Du sitter i styrelsen för Vasaloppet. Kan
ni behålla greppet om VM-besökarna så
de stannar kvar veckan efter VM till den
andra söndagen i mars (8/3)?

– Ja samtliga 15 vasaloppskommuner är aktiva under VM och med i Beyond Skiing så
de jobbar aktivt med detta i nätverket.
Var har du fått din organisationsförmåga
ifrån?

– Jag tror det delvis är medfött. Jag märkte
det rätt tidigt både i skolan och i scouterna.
Jag blev ofta lagkapten och tyckte det var
kul. Inom idrotten har jag varit förbundskapen i simning, förbundsordförande och som
nu vd. Jag tycker om att ta ansvar.
Vad präglar en bra ledare?

– En viktig egenskap är att vara lyhörd och
kommunikativ. En annan är tillgänglighet,
samt att förstå helheten och hur de olika delarna hänger ihop. Folk måste kunna nå dig.
- En tredje är att hjälpa folk så de inte
lägger ned onödig tid på kringaktiviteter
utan satsar på kärnverksamheten. Genom
att fokusera rätt når vi snabbare målet.
Text:Gustaf Berencreutz
Foto: Ulf palm

Falu-VM
Datum: 18/2 – 1/3, 2015. (Samma startdatum
som VM 1993).
Aktuella grenar: Längd, Backhoppning och
Nordisk kombination.
Antalet mästare som kommer att
koras: 21
Antalet deltagande nationer: 55-60
Ägare: Falu kommun 45%, Svenska
Skidförbundet 45% samt Svenska
Skidspelen 10%.
Tävlingsbudget exklusive
anläggningsinvesteringar: 280 mkr.
(Anläggningsinvesteringarna tas av
kommunen med ungefär samma belopp.
Se nedan vid kommunens kostnader).
Kostnader: 280mkr.
Största kostnadsposter: Lönekostnader
till organisation och administration,
konsultarvoden, mediafaciliteter, all teknik,
lokaler (hyrs av kommunen), elkopplingar,
transporter och utlägg för trupperna enligt
direktiv från FIS och marknadsföring.
Vi kör en rad olika events under VM som
drar pengar.
Intäkter: 280 mkr. Sponsring: 100 mkr.
Bidrag från EBU: 65 mkr. Biljettintäkter:
65 mkr. Försäljning/Bidrag: 50 mkr.
Kommunens kostnader: Ca 300 mkr
(Bland mycket annat: ny infrastruktur,
renovering av hoppbackarna, ny ”Hästsko”,
ny bergbana, läktarsektioner och byggnader.
”En helt ny ”VM-stad” i staden uppförs).
Kommunala intäkter: 200 000 besökare
betyder 100 – 200 mkr i turismekonomiska
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intäkter till hotellnäring, bensinbolag,
restauranger etc i närregionen. 12 mkr i
hyresintäkter från VM-bolaget. Svårbedömda
långsiktiga positiva effekter av den massiva
exponeringen i tv och övrig media.

Titel: Vd i VM-bolaget Skid-VM
2015 i Falun AB. Var även chef för
senaste VM 1993.
Ålder: 66.

Antal anställda i organisationen: 25 på
heltid samt konsulter.

Familj: Hustru Lisa och tre barn.

Tongivande personer i LOC
Advisoryboard (Local Organizing
Committé): Prins Daniel, Marcus
Wallenberg, Hans Vestberg, Gunnar Brock,
Per Elofsson, Martin Lindqvist, Karin
Mattsson-Weijber, Mats Årjes, Øystein Løseth
och Maria Norrfalk.
Boende: Aktiva och ledare bor på hotell
i Falun. Massmedia i Borlänge. Partners i
Leksand, Rättvik och Tällberg. Gävle och
Sandviken tar emot en del. Många hyr utöver
hotellen ut privat till besökarna.
TV: SvT är ”host broadcaster” och
sänder samtliga VM-tävlingar direkt.
Nordisk kombination sänds på morgonen,
längdtävlingarna direkt efter lunch och
backtävlingarna sen eftermiddag kväll. Och
prisceremonierna kl 20.15 varje kväll.

Bor: Falun
Uppväxt: Djursholm
Utbildning: Pol. mag.
Civil karriär: Arbetat inom
skogsindustrin. Innehaft
tjänst inom Stora Enso som
kommunikationschef och
marknads- och försäljningschef.
Gick i avtalspension 2010 (bra
timing då Falun fick VM det året
och jag ledde kampanjarbetet.
Blev i samma stund tillfrågad om
jag ville leda projektet därifrån).
Sportslig karriär: Landslagssimmare 1965-1975. Inga
mästerskapsmedaljer. 1977-84 förbundskapten för svenska
simlandslaget och eran med Bengt Baron, Pär Arvidsson, Per
Johansson och Anders Holmertz.
Styrelseuppdrag: Suttit 12 år i SOK:s styrelse. Varit ordförande
i Svenska Simförbundet i elva år 2003-2014. Är idag VD i Skid-VM
2015 i Falun AB. Är ordförande i Vasaloppets Marknads AB. Sitter
i den lokala styrelsen för Swedbank i Falun. Är vice ordförande i
Europeiska Simförbundet.

Tv-tittare: Uppskattningsvis 500 miljoner
Budgeterat antal besökare: 170 000
Sponsorer: Internationella: Viessman,
Intersport, OneWay, StoraEnso, Audi,
Vattenfall och Cristall
Nationella: ABB, Atlas Copco, Electrolux,
Ericsson, LKAB, SAAB och SSAB

Intressen: Motion (gjort 36 Vasalopp), idrott, jakt och flugfiske i
Jämtland.
Läser just nu: Mandelas självbiografi. Vasalöparen.

Beyond Skiing: 450 lokala, regionala och
nationella företag

Kör: Volvo XC 60

Utställningar under VM:
Industripaviljongen Innovation we Trust
(med de nationella sponsorerna) och Beyond
Skiing Expo i innebandyhallen. Företag
representerar även i egna tält längs spåren
eller på området.

Favoritsport: Simning och skidor.
Favoritklubbar: Djurgårdens IF. Leksands IF.
Utmärkelser: Årets idrottsledare och Kungamedaljen, 1981.
Drömevenemang: Ett Vinter-OS. Tror det skulle vara bra för
Sverige.
Ledord: Att göra rätt för sig

F OTO : U L F PA L M

falun.se/

Lugnet i Falun
– Sveriges mest kompletta arena för
träning, tävling och evenemang.

Inte bara sport – Lugnet i Falun är också en arena för
konserter, konferenser, mässor och andra arrangemang.

På Lugnet i Falun genomförs
i snitt två arrangemang varje
helg – året runt.

F OTO : U L F PA L M

Sju idrottsarenor och möjlighet
att utöva 65 olika sporter.
I dag är Lugnet i Falun dessutom en av världens modernaste
anläggningar för längdskidåkning, backhoppning och nordisk
kombination.
18 februari – 1 mars 2015
arrangeras VM i nordiska grenar
för fjärde gången i Falun och för
tredje gången på Lugnet.

Välkommen hit!

ANNONS
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skidevenemang

Internationella skidevent
skideventen en katalysator för regional utveckling och möjlighet för nya
affärssamarbeten. Sport & Affärer har kartlagt internationella skidevent i
Text: Pierre Eklund
Sverige mellan 2015 och 2019.

längdåkning

Foto: Nisse Schmidt

Alpina världscupen dam
13-14 mars och 12-13
december 2015 i Åre

Alpina världscuptävlingar i Åre och
Hammarbybacken
I februari 2016 arrangeras
den alpina världscupens
parallellslalomtävling för
herrar och damer i Hammarbybacken i Stockholm.

lingarna, finns i regionen. Att den går i
Stockholm ökar förmodligen även den
mediala uppmärksamheten, säger Niklas Henning, sponsoransvarig på Audi
Sverige.

– Det är väldigt positivt för svensk skidåkning. Tävlingen kommer inspirera till
ökad skidåkning inför VM 2019, säger
Niklas Carlsson, förbundsdirektör Svenska Skidförbundet.
Världscupens titelsponsor Audi ser
också positivt på att tävlingen går i
Stockholm.
– Majoriteten av våra återförsäljare,
som brukar bjuda in sina kunder till täv-

För-VM i Åre
Dessutom ska Åre stå som arrangör av
två världscuptävlingar för damer under
2015 samt en världscupfinal för damer
och herrar 2018.
– Det blir som ett för-VM och bra test
för organisationen inför VM då finalen har
mindre resurser än VM och ska avgöras
under färre dagar, säger Karin Stolt Halvarsson, vd för världscuptävlingarna i Åre.

Ägare av event: Svenska Skidförbundet/Internationella Skidförbundet
Arrangör: World Cup
Åre AB
Omsättning: Cirka 9
miljoner kronor
Titelsponsor: Audi
Huvudsponsorer: Emmi, Jack
Wolfskin, Emmi, Rauch, Generali,
Bridgestone
Antal nationer: 19
Förväntad publik: 6 000
Tv-rättigheter: Infront äger de
kommersiella rättigheterna. Sänds live
eller i efterhand i tio länder. Magasin i
15 tv-bolag.
Alpina världscupfinalen
14-18 mars 2018 i Åre

Ägare av event:
Svenska Skidförbundet/
Internationella Skidförbundet
Arrangör: Åre 2019 AB
Omsättning: Cirka 24 miljoner kronor
Titelsponsor: Audi
Huvudsponsorer: TBD
Antal nationer: Cirka 15
Förväntad publik: 35 000
Tv-rättigheter: Infront

– Många företag kommer att leverera
tjänster till VM-organisationen, partners
och publik. Vi tror att fler företag kommer
att skapas och att antalet fastighetsinvesteringar ökar som de gjorde efter VM
2007.

Foto: Fredrik Thulin

Den alpina världscupen har satt Åre på
Stolt förbund
världskartan, och medfört att kommunen
Svenska Skidförbundet, som är stärkta av
ingår i världsomfattande och
ett bra kampanjarbete, är stolta
exklusiva nätverket Leading
över att få alpina VM bara tolv
Mountain Resorts.
år efter det senaste mäster– Nätverket jobbar med
skapet.
marknadsföring, projekt och ut– Det är viktigt att få stora
byte av erfarenheter, förklarar
evenemang till Sverige då det
Jan Andersson, näringslivschef
blir en katalysator för all form
vid Åre kommun.
av skidåkning. Vi har redan geNiklas Carlsson
Även VM 2019 kommer att
nomfört förbättringsåtgärder
skapa positiva effekter för reinför VM, bland annat kring logionen. Förutom en större besöksnäring
gistiken i målområdet, säger Niklas Carlsinför, under och efter mästerskapet förson, vd för VM-organisationen.
väntas näringslivet att växa.

Svenska Skidförbundet har gett Svenska
Skidskytteförbundet i
uppgift att arrangera
en världscuptävling i
längdåkning i Östersund 2015 eftersom
skidförbundet arrangerar VM i Falun.
Säsongerna 2015/16 och
2016/17 går tävlingarna som
vanligt i Falun med undantag
från slottssprinten i Stockholm.

Per-Åke Yttergård

– Genom att köra i huvudstaden når vi en större publik
som traditionellt sett inte är
så skidintresserade, säger
Per-Åke Yttergård, nationell
chef vid Skidförbundet.

Ägare av event: Svenska Skidförbundet/Internationella Skidförbundet
Arrangör: Åre 2019 AB
Omsättning: Cirka 8 miljoner kronor
Titelsponsor: Audi
Huvudsponsorer: TBD
Antal nationer: Cirka 14
Förväntad publik: 20 000
Tv-rättigheter: Infront

Alpina VM i Åre 2019
5 till 17 februari 2019 i Åre

Discipliner:
Störtlopp,
super-g, alpin
kombination,
storslalom, slalom
och lagtävlingar
dam och herr.
Ägare:
Internationella
Skidförbundet
Arrangör: Åre
2019 AB. Ägs av
Svenska Skidförbundet 50% och
Skistar 50%
Omsättning: Cirka 400 miljoner
kronor
Sponsorer: TDB
Antal nationer: 70
Förväntad publik: 100 000
Tv-rättigheter: Infront, mediarättigheter och sponsor

Världscupen i längdåkning dam och herr
14-15 februari 2015 i
Östersund. Februari
2016 och 2017 i Falun med
slottsprint i Stockholm

Ägare av event: Östersund:
Biathlon Event
och Östersunds
Skidlöpareklubb.
Falun: Svenska
Skidspelen med
medlemsföreningar.
Stockholm: Royal Palace Sprint
med Stockholms skidklubbar.
Arrangör: Svenska Skidförbundet
Omsättning: TBA
Titelsponsor: Viessmann
Huvudsponsorer: Helvetia,
Crystall Lefortovo, Craft och
Polar
Publik: Kan ej uppskatta
Tv-rättigheter: TBA

VM i Falun arena för
affärssamarbeten
ställningspaviljonger för svenska industriföretag
på totalt cirka 8 000 kvadratmeter.
– Allt ligger på Lugnets arenaområde. Vi vill
hjälpa våra partners att utnyttja VM till nya affärssamarbeten. Även biljettsidan har gått bra.
I mitten av december
passerade vi 100 000
sålda biljetter, berättar Kent Lövgren.

Världscupens parallellslalomtävling
2 februari 2016 i Hammarbybacken, Stockholm

VM i Åre katalysator för
näringsliv och skidåkning
Mellan 5 och 17 februari
2019 samlas alpina världseliten i Åre för VM. Svenska
Skidförbundet och Åre kommun tror på stora positiva
effekter av VM.

Världscuptävlingar
i längdåkning
Foto: Ulf Palm

alpint

I februari riktas skidvärldens blickar mot Falun och Skid-VM 2015.
– Vi är redo, säger Kent Lövgren,
försäljningschef i VM-organisationen.
Med bara månader kvar innan Skid-VM i Falun pågår försäljningsarbetet för fullt och intresset för
mästerskapets tre olika VIP-paket är stort. Under
VM är det ett flertal samarbetspartners som genomför kundarrangemang.
– VIP on track med sex kåtor längs spåret är i
stort sett utsålt, och VIP-restaurangen för 1 400
gäster är fullbokad under två dagar.
Totalt finns 450 internationella, nationella, regionala och lokala sponsorer. Inför VM har organisationen delat upp alla partners i sex grupper och
löpande arrangerat möten för varje grupp. Till VM
byggs tillfälliga restauranger och butiker samt ut-

Infrastruktursatsningar
Carl Johan Ingeström,
vd på destinationsutvecklingsbolaget
Visit Södra Dalarna,
som ägs av regionens
Kent Lövgren
näringsliv och sju
kommuner, berättar
att antalet regionala
utvecklingsprojekt har ökat sedan VM-beskedet
kom 2009.
– Antalet samarbeten har ökat. Samtidigt genomförs flera infrastruktursatsningar med nya vägar och nytt resecentrum. VM är bara tolv dagar,
men sköter vi det rätt kan det innebära utveckling
i tolv år. Ur besöksnäringsperspektiv innebär VM
en stor turistomsättning och mycket reklam för
Dalarna.

Skid-VM 2015
18 februari till 1 mars 2015

Grenar: Längdskidor, backhoppning och nordisk
kombination
Ägare: Internationella Skidförbundet (FIS)
Arrangör: VM-bolaget Falun2015 som ägs av
Svenska Skidförbundet, Falu kommun, Svenska
Skidspelen
Omsättning: 280 miljoner kronor exklusive Falu
kommuns anläggningsinvesteringar. Ev minus
eller överskott fördelas mellan huvudägarna till
VM-bolaget. Sponsordelen och sålda biljetter
står för en betydande intäkt.
Internationella Sponsorer: Viessman, Inter

sport, OneWay, StoraEnso, Audi och Vattenfall.
Nationella sponsorer: ABB, Atlas Copco,
Electrolux, Ericsson, LKAB, SAAB och SSAB
Antal nationer: 60
Förväntad publik: 200 000
Tv-rättigheter: Får 65 miljoner kronor från
EBU för tv-rättigheter. Cirka 500 miljoner
tittare.

Foto: Ulf Palm

Fyra VM och ett flertal världscuptävlingar de närmaste fem åren vittnar
om hur högt den internationella skidvärlden värdesätter svenskt arrangörskap. Samtidigt som världseliten bjuds på tävlingar av högsta klass blir
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i Sverige 2015 – 19
skidskytte

Freestyle

”Varje världscup blir ett
genrep inför VM”
Under 2000-talet har Östersund blivit
hemvist för internationellt skidskytte.
Årligen arrangerar staden världscuppremiären i skidskytte och 2019 är
Östersund värd för VM i skidskytte.
Skidskyttestadion i Östersund är sedan 2013 den svenska
nationalarenan för skidskytte, och varje år fram till 2018
är staden värd för världscuppremiären i skidskytte.
– Varje världscup blir ett genrep inför VM. Vi har gjort
om arenans logistik och gjort det smidigare för aktiva,
media och publik. Tillgänglighet är ett nyckelord, berättar Patrik Jemteborn, som är ordförande för världscuptävlingarna i Östersund.
Just tillgänglighet är också en av anledningarna till
att Östersund tilldelades VM. Svenska Skidskytteförbundet vill inte bara arrangera bra tävlingar utan utveckla en
större skidskyttevärld.
– Vi har också varit små och vet hur viktigt det är att
någon delar med sig av sin kunskap. Vi vill få med oss
Asien, Oceanien och Sydamerika och har idag utbyte med
Argentina, Australien, Estland och Nya Zeeland.

Framtidstro
För Svenska Skidskytteförbundet ger VM-värdskapet
framtidstro. VM innebär att förbundet kan behålla sin
nuvarande organisation och fortsätta satsningen på för-

Världscup och
Europacup
eningsutveckling och unga åkare som ska vara med och
slåss om medaljer 2019.
– VM gör också att våra sponsorer törs satsa på
svenskt skidskytte. Vi har kontaktats av företag som
vill vara partners 2019 och har noterat deras intresse,
men först måste vi titta på hur vi och näringslivet vill att
sponsring av skidskytte ska se ut 2019, berättar Patrik
Jemteborn.
Putte Eby, projektsamordnare vid Östersunds kommun,
ser mästerskapet som ett kvitto på att kommunen gjorde
rätt som investerade ekonomiska medel i arenan.
– Hela regionen får ökade restaurangbesök, hotellnätter och ökad handel. Lokala företag, som sponsrar skidskyttet, genomför en stor del av sina affärer under skidskytteveckan. Det kommer bli mycket business under VM.

Världscuppremiären i skidskytte
November 2015 till 2018

VM i skidskytte 2019
Mars 2019

Ägare: IBU/Svenska Skidskytteförbundet
Arrangör: Svenska Skidskytteförbundet samt fyra
lokala föreningar
Omsättning: 14 miljoner kronor
per tävling
Titelsponsor: BMW
Huvudsponsorer: Viessman, DKB, e-on, Erdinger,
Bauhaus, IFS samt Polar
Antal nationer: 39
Publik: 25 000
Tv-rättigheter: Sålts av IBU vidare till EBU. Runt 150
miljoner tittare. Sänds även via webb, vilket framför
allt växer i Ryssland, Asien och Nordamerika.

Ägare: IBU/Svenska Skidskytteförbundet
Arrangör: Svenska Skidskytteförbundet
Omsättning: Cirka 60 miljoner
kronor
Sponsorer: TBD
Antal nationer: TBD
Förväntad publik: 130 000
Tv-rättigheter: Sålts av IBU
vidare till EBU. Runt 150 miljoner tittare

Åre värd för världscupen i skicross
För tredje året i
följd är Åre värd
för en världscuptävling i skicross
för både dam
och herr. Bakom
arrangemanget
står samma
organisation som
arrangerar alpina
världscupen i
Åre.
– Den stora skillnaden är att skicross har en byggd bana och består av två
moment där deltagarna kvalar in genom storslalom och därefter tävlar sin
final i heat om fyra på en bana, säger Karin Stolt Halvarsson, världscupgeneral i skicross.
Det är ännu oklart vart världscupen i skicross 2015/16 ska gå.

Världscupen i
skicross dam och
herr
15-16 mars 2015 i Åre

Ägare av
event:
Svenska Skidförbundet
Arrangör:
World Cup
Åre AB
Omsättning:
Cirka 3,5 miljoner kronor
per säsong
Titelsponsor: Audi
Huvudsponsor: Tele2
Antal nationer: Cirka 140
deltagare fördelat på
17 nationer
Förväntad publik: 6 000
Tv-rättigheter: Tvrättigheterna ägs av
respektive arrangör. Sänds
live eller i efterhand i
sju länder och i länder
med Eurosport. Magasin
i 17 tv-bolag, bland annat
arabiska Al Jazeera.

– De uppskattar vårt proffsiga arrangemang. Vi behöver dock
sponsorer om det ska bli fler tävlingar på svensk mark, säger
Pär-Magnus Kikajon, Freestylekommittén vid Svenska Skidförbundet.
Europacupen Freestyle
13-14 mars 2015 i Åre*

Ägare av event: FIS
Arrangör: Åre slk på uppdrag av Svenska Skidförbundet
Omsättning: 100 000 kronor
Sponsorer: Lokala sponsorer
Publik: 1 000. 5 000 via stream
Tv-rättigheter: Sänds via nätet, puckel.se
* Arrangeras även kommande säsonger om
ekonomin tillåter. EC pendlar mellan Åre och
Kungsberget.
Världscupen Freestyle
2016 i Åre*

Utöver detta kan även Juniorvärldscupen och
IBU Cup (skidskyttets internationella div II) arrangeras i Sverige.

skicross

Freestyleåkarna rankar Europacup- och
världscuptävlingarna i Åre bland de bästa
freestyle-eventen i världen. Åkarna får bra
boende, hospitality och en backe mitt i byn.

Ägare av event: FIS
Arrangör: Åre slk på uppdrag av Svenska Skidförbundet
Omsättning: 2 miljoner kronor per säsong
Sponsorer: TBA
Publik: 3 000. 450 000 per tävlingsdag via SVT.
Tv-rättigheter: Produceras av SVT och distribueras
via infront. Sänds live eller i efterhand i fyra länder och
i länder med Eurosport. Magasin i Eurosport.
* Arrangeras även kommande säsonger om
ekonomin tillåter.

rullskidor

Sollefteå arrangör
av VM i rullskidor
I september 2017
är Sverige, som tillhör världseliten inom
rullskidor, arrangör av
VM i rullskidor. Mästerskapet arrangeras som
ett samarbete mellan
Svenska Skidförbundet,
Sollefteå skidor IF och
Sollefteå kommun.
– Det är givetvis fantastiskt för
skidförbundet att vi är tilldelade
ännu ett världsmästerskap – det
är kvitto på vår goda verksamhet.
Det är andra gången rullskid-VM
kommer till Sverige. Det känns
fantastiskt att Sollefteå kommun

och Sollefteå Skidor IF går in med
sådant hjärta i arrangemanet, och
att få arrangera ett VM i en av de
grenar inom skidförbundet som
utvecklas snabbast för tillfället,
säger Ludvig Remb, grenkoordinator på Svenska Skidförbundet.
– Jag är väldigt stolt och glad
över det arbete som Sollefteå
Skidor IF har lagt ner. Det är ett
bevis på den kraft som finns i vår
kommun och vad vi kan uppnå genom att samarbeta. År 2017 fyller
Sollefteå 100 år och det här är ett
perfekt arrangemang för att fira
detta, säger Elisabet Lassen, kommunalråd Sollefteå kommun.
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tävlingskalendarium
Internationella skidevent i Sverige 2015-2019

2015
14-15 februari: Världscupen i
längdåkning dam och herr,
Östersund
18 februari-1 mars:
Skid-VM, Falun
8 mars: Vasaloppet
Sälen
13-14 mars: Alpina
världscupen dam, Åre
13-14 mars: Europacupen freestyle, Åre
15-16 mars: Världscupen i skicross
dam och herr, Åre
November: Världscupen i skidskytte, Östersund
12-13 december: Alpina världscupen dam, Åre

2016
2 februari: Världscupens parallellslalomtävling, Hammarbybacken
Februari: Världscupen i längdåkning dam och herr,
Falun och Stockholm
Mars: Vasaloppet,
Sälen
November: Världscupen i skidskytte, Östersund
TBA: Världscupen freestyle, Åre

2017
Februari: Världscupen i längdåkning dam och herr, Falun och
Stockholm
Mars: Vasaloppet, Sälen
September: VM i rullskidor,
Sollefteå
November: Världscupen i skidskytte, Östersund

2018
14-18 mars: Alpina världscupfinalen dam och herr, Åre
Mars: Vasaloppet,
Sälen
November: Världscupen i skidskytte,
Östersund

2019
5-17 februari: Alpina-VM, Åre
Mars: Vasaloppet,
Sälen
Mars: VM i skidskytte, Östersund
TBA= Meddelas/bekräftas senare
Svenska Skidförbundets organisation för snowboard och freeskiing
har uppgett att de inte arrangerar internationella tävlingar under
denna period.
VM i rullskidor dam och
herr 2017
Fyra dagar
i september
2017, Sollefteå

Ägare: FIS/ Svenska Skidförbundet
Arrangör: Svenska Skidförbundet, Sollefteå
skidor IF och Sollefteå kommun
Omsättning: TBA
Sponsorer: TBA
Antal nationer: 15-20
Förväntad publik: Svårt att veta redan nu.
Tv-rättigheter: TBD
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Mats årjes

Han stakar ut vägen

Skidförbundets ordförande
Mats Årjes är stolt över
att Alpina VM 2019 går
i Åre, där även Skistars
anläggningar ståtar. Lika
glad är han över att Längdåknings VM nästa år går i
Falun.

Mats Årjes är ordförande för Svenska Skidförbundet och samtidigt vd för skidanläggningsjätten
Skistar. Han har genom sitt arbete i förbundet varit framgångsrik med att vinna hem stora internationella skidevenemang till Sverige. Han konstaterar att folks intresse för våra skidhjältar är mycket
högt samtidigt som intresset växer hos folk att själva ge sig ut i spår och backar. Som vd för Skistar
kan han glatt konstatera att skidboomen skapar ett tryck på anläggningssidan där bolaget innehar
en ledande position. Får Sverige någon gång ett vinter-OS så glöm inte att Mats Årjes var med och
stakade ut vägen.
Du är idag Sveriges skidkung: ordförande för Svenska
Skidförbundet och samtidigt vd för börsnoterade Skistar som äger de största skidanläggningarna i landet.
Kan du berätta om din bakgrund och resa fram till din
position/dina positioner idag?

för min karriär. Jag kunde inte träna tillräckligt hårt så jag
beslöt mig för att satsa på studierna istället. Jag hade tidigt
intresserat mig för affärer så jag ville studera ekonomi och
siktade på en karriär i affärsvärlden.

– Jag växte upp i hockeykommunen Leksand. Pappa spelade för klubben och satt även en period som ordförande. Att spela hockey var därför naturligt. Nära vårt hus
fanns en liten slalombacke och jag ville prova på även
det. Först på miniskidor. Jag blev riktigt biten och blev
snabbt bättre och bättre. Jag vann distriktsfinalen i Dalarna 1977 och snart började jag tävla på riktigt. Jag vann
året efter uttagningstävlingen i junior-SM i Dalarna och
ledde Sverigefinalen efter första åket som gick på måndagen. Andra åket skulle gå på onsdagen så jag hann bli
rejält nervös. Jag slutade trea. Under den här tiden var
Stenmark kung och sporten ung. Det rådde rena slalomhypen i landet och moderna skidanläggningar började
byggas. Jag fick resa till platser som Åre och det gjorde
stort intryck på mig. I hockeyserierna spelade vi mest
på orter i närheten.
– Ju närmare jag kom gymnasiet var jag sen tvungen att
välja sport. Valet föll på skidor och jag valde att plugga på
skidgymnasiet i Järpen där en av mina kurskamrater var
den blivande OS-medaljören Lars-Börje ”Bulan” Erisson.
Sen gick det som det gick. Jag bröt benet under en träning i
Åre 1985. Jag försökte komma igen men skadan satte stopp

Vd-jobb, föbundsdirektör och sen vd igen, för Skistar

– Jag tog en civilekonomexamen och blev efter studierna anställd som vd för Tomteland i Gesunda (Santaworld
AB). Jag var därefter ansvarig för rekonstruktionen av
Mora Hotell som hotelldirektör. Därefter fick jag anställning som förbundsdirektör på Svenska Skidförbundet. I
arbetet med att ta hem alpina VM till Åre 2007 kom jag i
kontakt med Skistars ägare Erik och Mats Paulsson. Det
här var i slutet av 2002 och de berättade att de sökte en ny
vd. Jag kom sent in i processen men efter en månad stod
det klart att jag fått jobbet.
Du var väldigt ung?

– Ja, 35 år är rätt ungt för en nybliven börs-vd men jag
kände att jag hade mycket att tillföra. Jag hade lärt känna
skidsporten inifrån som aktiv och som förbundsdirektör.
Jag kände till behovet av fullgoda anläggningar och allting
runtomkring som boende och infrastruktur. Jag hade även
byggt upp ett stort kontaktnät som jag visste att jag skulle
få stor nytta av som vd. Men som alltid gäller det att sätta
sig in i verksamheten och få en klar helhetsbild av läget.
Detta gick förhållandevis snabbt.

Var du tvungen att agera ”städgubbe” i början?

– Jag hade erfarenhet av det innan och lärt mig en del av
det. Både i samband med hotellrekonstruktionen i Mora
och som förbundsdirektör på Skidförbundet. Förbundet
var i det närmaste konkursmässigt 1998. När jag lämnade
2002 så hade kurvan vänt och ekonomin var stark.
– Vi bytte ut folk och ändrade andra bärande upplägg
för verksamheten. Vi lät breddidrotten styras av det ideella
och den kommersiella delen av professionella. Sen blev inte
saken sämre av att vi tog hem alpina VM till Åre. Det blev
klart i slutet av min sejour som förbundsdirektör.
Det är novemberrusk och grått när den här intervjun
görs. Hur ser du på den stundande säsongen?

– Bokningsingången ser bra ut. Kalendern ser också kanon ut med en lång sammanhängande ledighet över julhelgen. Påskhelgen ligger inte för sent eller för tidigt. För oss
ser det optimalt ut. Hösten har varit mild så vi har kunnat
jobba med reparationsarbeten och förbättringar utan problem. Nu får gärna snön komma eller åtminstone kylan så
vi kan sätta igång snökanonerna.
Hur anser du att skidintresset utvecklas i landet? Kan
vi tala om en boom och hur yttrar den sig isåfall?

– Skidintresset är större än någonsin. Längdåkningen har
fått ett rejält uppsving. Mycket kan härledas till våra framgångsrika elitåkare. Att året efter det bästa svenska vinterOS:et någonsin få arrangera ett VM på hemmaplan, det är
så bra så man nästan får nypa sig själv i armen. Det kommer att stimulera ännu fler att röra på sig oavsett om det
sker spontant eller i en klubb.
– Det ökade intresset återspeglas även i förbundets ökade
sponsorintäkter. Alltfler företag vill förknippas med skidsport. Enligt Sport & Affärers årliga mätning ligger vi tvåa
efter Fotbollförbundet och med mer än dubbelt så stora
intäkter som Ishockeyförbundet som ligger trea.(Skidförbundets sponsorintäkter uppgick 2014 till 89 mkr).
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för svensk skidsport
Några frågor som du i egenskap av förbundsordförande
tycker är extra viktiga?

ga en kampanj med de värden som gör just ditt koncept
starkt och unikt.

– En av de viktigaste utmaningarna är att få folk mer aktiva
och att komma åt de passiva som fastnar framför tv-spel
osv. En annan utmaning är att hitta duktiga ledare.

Hur hade du kampanjat kring ett vinter-OS till Stockholm?

Hur viktiga är de internationella evenemangen anser du,
samhällsekonomiskt och sportsligt?

– Se på Åre 2007. Det investerades i området för 3 miljarder. Man ökade antalet aktiva företag med 32 %. Butiksytan ökade från 8 000 till 17 000 kvadrat. Lägger du till
värdet av att fler får intresse för sporten kommer hälsoperspektivet till, vilket i slutändan blir samhällsekonomi. Ökat
mediautrymme ökar intresset hos bredden vilket gynnar
tillväxten även inom eliten. En positiv spiral.
Hur ser Skistars roll ut kring internationella evenemang?

– Vi är aktiva kring WC i Åre och under alpina VM 2019.
I övrigt sysslar vi inte med tävlingsidrott utan med kärnverksamheten skidturism.
Har Skistar någon del i själva styrningen av alpina VM?

– Ja vi äger VM-bolaget till 50 %. Den andra halvan ägs av
Skidförbundet. Det är ett bra upplägg. Skistar kan bidra
med delar som inte förbundet har. Vi delar på risken och
ett eventuellt överskott. Vi får 275 miljoner som grundplåt
från FIS för tv- och reklamrättigheterna.
Det diskuteras en ny flygplats för att stimulera skidturismen i Sälenområdet samt ett köpcentrum kopplat till
den. Hur ser du på de planerna och hur långt har man
kommit?

– Tillgänglighet är oerhört viktigt för tillväxten i regionen.
Vi har kommit väldigt långt i processen och riksdagen står
bakom en delfinansiering på 300 miljoner (budgeten ligger på 1 miljard). Vi väntar nu på detaljplaner och signalerna från EU.
Vi verkar tagit hem de flesta event som går att vinna
hem på skidor som längd-VM i Falun och Världscupen
och alpina VM i Åre. (Även skidskytte-VM som dock har
ett eget förbund). Vad tror du om våra chanser att ta
hem ett vinter-OS?

– Hade vi sökt 2022 hade vi fått det. Jag tycker att det är
tråkigt att det blev som det blev. Bara två blev ju till sist
kvar att vilja ansöka om OS 2022: Kina och Kazakstan.
Det positiva är väl att IOK nu kanske mjuknar och ser
arrangörsalternativ som det svenska som mer attraktiva i
framtiden.

– Jag skulle först och främst betonat att vi ska bygga det
första OS:et någonsin med befintliga arenor i Stockholm,
Åre och varför inte Falun. Jag hade sedan lyft fram hållbarhetsfrågorna, Sveriges unika natur, vår demokratiska hållning och syn på integration.
Faluns anläggningar till nästa års VM kommer fortfarande att vara i kanonform 2026. Åre rustar inför alpina
VM 2019 och kommer stå superrustat med moderna anläggningar även 2026. Stockholm erbjuder kanonhotell, en
då utbyggd infrastruktur och arenor.
Apropå Stockholm – det ska köras ett WC-lopp i parallellslalom i Hammarbybacken 2016?

– Ja, det är väl häftigt! Med 11 dagars mellanrum körs
två WC-tävlingar för damer och herrar i Stockholms innerstad.
Jag har hört viskas om att det var du som låg bakom
idén med slottssprinten?

– Ja, jag presenterade idén för kungen under VM i Ramsau
1999. I år och 2015 gör tävlingen ett uppehåll men vi siktar
på att köra igång igen år 2016.
Driver Skistar några egna events?

– Ja, det är en del av vår produkt och med egen eventpersonal på varje destination.
Vad förväntar du dig av vår nye idrottsminister?

– Att den nya ministern sätter sig in i frågorna på ett seriöst sätt till skillnad från den förra. Jag tycker att det är oerhört märkligt på det sätt som vinter-OS-ansökan behandlades på regeringsnivå. Framförallt när vi med facit i hand
känner till att IOK var villiga att gå in med betydligt högre summor än det som stod klart vid den första kalkylen.
Handen på hjärtat: Var befinner du dig helst i vinter: i
spåret eller i backen?

– Jag kommer att följa Falu-VM intensivt bredvid spåren
och senare i backarna under alpina VM i Vail.
– Sen behöver jag ju själv befinna mig mer i spåret av
andra skäl: för konditionen, även om backen nog är mitt
rätta element.
Text: Gustaf Berencreutz

Hur ska organisationen se ut?

– Kompetenta och samtrimmade krafter var och en på sitt
område som alla är eniga om handlingsplanen och om när,
hur och med vilken kraft de olika stegen ska tas.
Vad är viktigast i en sån stor biddingprocess?

– Lär känna delegaterna. Jag minns år 2000 på en FIS
kongress i Melbourne – vi sökte längd-VM till Falun och fick storstryk. Alla undrade varför – de sade ”vi hade
ju en så fin monter och ett så bra program”. Då beslöt
jag mig för att om jag nånsin skulle delta i ett sånt sammanhang igen så måste jag ha fullständigt klart för mig
vilka de avgörande faktorerna är. Först och främst måste du veta hur varje delegat resonerar. I FIS är det 17
delegater och alla har helt olika motiv för att stödja en
ansökan. Den ene delegatens beslut styrs helt av sin privata åsikt, nästa kan vara påverkad av ett förbund, nästa
lyssnar mycket på sin kollega i styrelsen och ibland är
motiven helt irrationella. Sedan måste du analysera vad
som är centralt för FIS. Först därefter kan du börja byg-

Titel: Vd för Skistar
AB och ordförande för
Svenska Skidförbundet.
Ålder: 47.
Familj: Fru och två
barn.
Bor: Leksand och
Stockholm.
Uppväxt: Leksand.
Utbildning:
Skidgymnasiet i
Järpen 1983-1986
(studiekamrat med
Lars-Börje ”Bulan”
Eriksson). Militärtjänst
på idrottsplutonen i
Östersund, 1986-87.
Civilekonomutbildning i
Borlänge 1987 -1991.
Sportslig karriär:
Löfte inom storslalom
(rankad som nr 2).
Karriären avbröts
genom ett benbrott i
Åre 1985.
Civil karriär: 1992-96 vd för Santaworld AB. 1996-97 hotelldirektör på
Mora Hotell. 1998-2002 förbundsdirektör på Svenska Skidförbundet.
Från 2002 vd för Skistar AB. Från 2008 ordförande för Svenska
Skidförbundet. Sedan 2010 styrelsemedlem i FIS (Internationella
Skidförbundet). Styrelsemedlem i New Wave Group. Suppleant i
Leksands IF:s styrelse.
Intressen: Skidåkning som livsstil.
Läser just nu: Bokslut och facklitteratur.
Kör: Audi A6 Avant.
Favoritsport: Skidåkning och ishockey.
Favoritklubb: Leksand.
Favoritunderlag: Snö
Ungdomsidol: Ulf ”Lill-Pröjsarn” Nilsson (min syrra var au pair i hans
familj. Glömmer aldrig när jag fick sitta bredvid honom och Bobby Hull
på en middag i Leksand.) Sen faktiskt Andreas Wenzel för han körde på
samma skidmärke som jag (Kästle). Vi känner varandra väl idag.
Förebilder: Entreprenörer som bröderna Paulsson.
Drömevenemang: ”Vi har tagit hem alla evenemang vi drömt om.
I FIS är man gröna av avund. Nu saknas bara ett vinter-OS”.

Foto: Sören Andersson

Nya anläggningar på gång: Förvärv av skiddestinationer utanför
Skandinavien har diskuterats men inget är konkret.
På gång till säsong: I Vemdalen tillkommer en ny sexstolslift för 63
mkr och pistytan i området fördubblas genom att fem nya nedfarter
byggs. Norska Hemsedal får en ny pist som ska gå ända ner till bykärnan.

Kan du tänka dig att arbeta aktivt för en ny OS-ansökan?

– Absolut!

Mats Årjes

Skistar
Bakgrund: Skistar har idag samma organisationsnummer som en gång
Lindvallens Värdshus. Det visar var resan började.
1975 köper bröderna Erik och Mats Paulsson (som startade PEAB)
skidanläggningen i Lindvallen (Lindvallen AB). 1994 introduceras bolaget
på Stockholms fondbörs. 1997 förvärvas Tandådalen & Hundfjället AB.
Bolaget byter 1998 namn till SälenStjärnan AB. 1999 förvärvades ÅreVemdalen AB och år 2000 förvärvades Hemsedal Skisenter AS. 2001
byter SälenStjärnan AB namn till SkiStar AB. År 2005 förvärvades Trysil
Alpinsenter AS.
Kärnverksamhet: Skidåkning med gästens upplevelse i centrum.
Verksamheten omfattar även events, logiförmedling, skidskolor och
skiduthyrning, samt fastighetsutveckling omfattande byggnationer och
exploatering. Bolaget driver ett försäkringsbolag samt en webshop med
försäljning av fjällsportsprodukter.
Huvudkontor: Sälen
Omsättning: 1,7 miljarder
Vinst: 179 miljoner kronor
Investerar: 200 - 250 mkr per år.
Antal anställda: 900 – 2 500 (vid toppar)
Anläggningar: I Sverige: Hammarbybacken, Sälen, Vemdalen och Åre. I
Norge: Hemsedal och Trysil.

På gång långsiktigt: Investeringar krävs inför alpina VM i Åre. Bland
annat byggs en ny träningsanläggning i Duved med breddade pister, nya
snökanoner och en ny ljusanläggning.
Sponsrar: Alpina landslaget och Båstadtennisen (Ski Star Swedish Open).
Sponsringens andel av MF-budgeten: Ca. 10 %

Svenska Skidförbundet
Säte: Falun och Åre.
Grenar: Alpint, Snowboard, Freestyle,
Speedskiing och Telemark. Nordiska
sidan: längd, backhoppning, nordisk
kombination och rullskidor.
Antal aktiva: 91 000 aktiva och minst
två miljoner motionärer på skidor.
Aktuella evenemang: Årliga
världscuptävlingar. Längd-VM i Falun
2015. VM på rullskidor 2017. Alpina VM i
Åre 2019.
Sponsringsintäkter 2014: 89 mkr
Utmärkelser: Årets idrottsförbund två år i rad i Sport & Affärers årssummering.
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OS är mycket mer än
två veckors idrottsfest!

O

S är en oslagbar inspirationskälla för att locka
unga till idrotten och oss andra till fysisk aktivitet eller till att våga tänja på våra egna gränser i vardagen.
OS är en två veckors idrotts- och folkfest.
Men det är tiden fram till, och efter, OS som är viktigast!
De tre senaste åren har vi genomfört mer än 130 Olympic Days i samarbete med 1200 föreningar runt om i landet. 55 000 barn har fått chansen att pröva nya idrotter
med olympier som inspiratörer, med sikte på att fler ska
hitta ”sin idrott” och upptäcka lusten i att utmana sig själva.
Ett OS skulle ge ny energi och en plattform för att nå fler
unga, nya unga ledare och nå in i nya områden, där idrotten traditionellt inte är så stark. Vi skulle kunna få med talangreserven, både aktiva och ledare.
Ett OS skulle behöva, och bidra till, ett brett engagemang över olika barriärer i vårt samhälle och öka förståelsen för värdet i olikheter. Det skulle ge en ny bas för volontärer och öppna dörren för många unga till delaktighet
och arbete. Ett OS behöver 25 000 volontärer och skapar
direkt 3 000 jobb.
Det är därför idrotten vill ha ett OS och de positiva effekterna är stora för samhället, även utan ”exportintäkten”
av ett OS, ökad snurr i besöksnäringen och värdet av en
stärkt Sverigebild hemma och i omvärlden.
OS är en symbol för respekt, vänskap och strävan
efter excellens. OS ger ett sammanhang hemma och
internationellt.
Så vill vi ha det också framöver! Men då måste OS leva
upp till de värderingar den olympiska rörelsen själv bygger
på. Då måste OS också vara ledande när det gäller långsiktig hållbarhet - etiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt.
IOK säger nu att man vill ta den rollen.
Det var också ledstjärnan för OS-projektet i Stockholm.
Med Stockholm ville vi gå längre än att kritisera vad andra
gjorde. Vi ville sätta exemplet!
Ett OS ska vara en självklar symbol för allas lika värde.
Icke-diskriminering är grunden i IOK:s egna regler och i
sin pågående regelöversyn lägger IOK nu konkret till att
det även gäller sexuell läggning.
I Stockholmsprojektet gjorde vi tidigt ett avtal med LO
för att säkra att vi skulle följa internationella konventioner
och standarder när det gäller hälsa, säkerhet och arbetsrätt.
Det har fått efterföljare internationellt och finns nu med i
IOK:s nya förslag till kontrakt med värdstäderna för OS.
Ett OS skulle vitalisera idrotten, engagera nya volontärer och slå nya bryggor mellan stad och land, städer och
stadsdelar. Ett OS bjuder in hela världen och språk stärker
broarna. Vid OS i Rio är det EF Education First, som inte
bara språktränar funktionärer och volontärer utan samtidigt också erbjuder över en halv miljon unga brasilianare
språkutbildning som en språngbräda från OS till framtiden.
I Stockholmsprojektet kopplade vi från start in ÅF, som
är vår och flera andra olympiska kommittéers ”Green Advisor”. För fem år sedan hjälpte de oss att ta fram en första hållbarhetsstrategi och perspektivet har bara blivit viktigare.
Produktionsvillkor och miljöaspekter är viktiga i samarbetet med H&M om OS-utrustningen. De arbetar hårt för
att vara världsledande i sin bransch. Vi har också en löpande dialog med våra huvudsponsorer Nordea, Vattenfall och
ATG om vår egen verksamhet och om hur OS ska kunna
bli den förebild vi vill.
I kontakterna med företag om OS-projektet var hållbarhet en given ingång. Näringslivet rör sig snabbt mot en
ökad medvetenhet om hur det också skapar mervärden.
Svenska företag är, eller strävar efter att bli, världsledande
när det gäller hållbara lösningar. Företagen såg i ett OS på
hemmaplan chansen att exponera sin förmåga till innovativa och hållbara lösningar. Det visar också att sponsring

av ett OS är något helt annat än den sponsring vi ser nationellt idag och att den är relevant särskilt för internationella storföretag.
Med 95% av tävlingarna i Stockholmsområdet skulle
transporterna bli kortare, kostnaderna lägre och miljöpåverkan minde än i något annat vinter-OS. Nya lösningar
för kollektivtrafiken skulle kunna sättas i drift och behållas efter OS.
De anläggningar som behöver byggas för OS i Stockholm handlar mest om landskapsmodulering. Samtidigt
pågår enorma massförflyttningar i regionen. De stora infrastruktur- och bostadsprojekt som planeras kommer att
ytterligare öka det trycket.
Istället för att som idag transportera miljontals ton till
deponier på stora avstånd ger byggandet av ”landskap” för
idrott alternativ med kortare transporter, lägre kostnader
och mindre miljöpåverkan! Skanska har visat hur mycket
som finns att vinna både ekonomiskt och miljömässigt på
en sådan samplanering. Samtidigt som helt nya möjligheter till vinteridrott skulle skapas.
Hållbarhet har varit ett honnörsord under lång tid. Ett
OS i Stockholm skulle bli att gå från ord till handling. Det
kommer att krävas av alla OS när IOK:s nya regler får genomslag.
OS i Sverige är en god affär! ”OS i Sotji kostade 300
miljarder”. Redan för ett halvår sedan hade siffran upprepats så många gånger att den uppfattades som sann. Men
ingen verkar ha kollat den.
300 miljarder kronor är den sammanlagda kostnaden
för OS och för de investeringar som görs för att förvandla Sotji till en ledande konferens- och turistregion. I den
planen ingår också de 85 miljarder som behövdes för OS.
Vi behöver inte tycka att satsningen på Sotji som turistmetropol är rimlig, eller gjordes på ett bra sätt, men utan
den förväntade långsiktiga nyttan hade väl inte Ryssland
gjort den investeringen?
I Sotji återstår då 14 miljarder, som är budgeten för att
genomföra OS, inklusive hyra av bostäder som används
för OS-by, hyra av anläggningar som används som arenor
etc. I de senaste projekten för vinter-OS ligger den budgeten på 10 till 14 miljarder, i Stockholm på 11,5 miljarder.
Men intäkterna är minst lika stora! Budgeten balanserar
eller ger överskott i alla de senast projekten för vinter-OS,
utan skattebidrag. Så var det i Vancouver och så såg det ut
i München och Krakow. Där liksom i Stockholm fanns till
och med utrymme för en efterbruksfond, i vårt fall på 600
miljoner kronor!

D

en här budgeten har inga konstigheter och
kan garderas med klok riskhantering. Vi trodde IOK skulle bidra med fyra miljarder, men
det blev drygt sex. Det täcker halva kostnaden
för genomförandet, reducerar risken dramatiskt, kan fylla på efterbruksfonden rejält och göra kapitalkostnad och drift på anläggningar som behöver byggas
för OS hanterliga.
Till skillnad från Sotji har Stockholm flygplats, järnväg,
trafikleder, tunnelbana och hotell! Det som behövs för ett
OS av infrastruktur och boende finns eller byggs ändå och
de stora arenorna är redan byggda. Investeringen stannar
på 1,5 miljard. Det handlar om nya möjligheter att åka
skridskor och skidor i regionen, som får ett långsiktigt värde och egentligen borde skapas oavsett OS.
Alla kostnader för att hyra in OS-byar, arenor och mediecenters är inräknade i budgeten för genomförandet. I det
ingår också den del av en investering som motsvarar användningen under OS. Resten ska förstås betalas av dem
som långsiktigt har nytta av investeringen. Hur stor del av
en långsiktig investering ska för övrigt belasta ett OS som
pågår totalt en månad när avskrivningstiden är 30, 40 eller 60 år?
Återstår ungefär 2 miljarder främst för säkerheten ut-

Foto: Johan Jeppsson

krönikör STEFAN LINDEBERG, ORDFÖRANDE SVERIGES OLYMPISKA KOMMITTÉ

Vi trodde att IOK
skulle bidra med
fyra miljarder,
men det blev
drygt sex. Det
täcker halva
kostnaden för
genomförandet.

anför arenorna. Det är kostnader som staten förväntas ta.
Men mot den kostnaden ska ställas en efterbruksfond på
dryga 2 miljarder och att OS omsätter 11,5 miljarder, ger
en omedelbar exportintäkt på drygt 6 miljarder och skapar 3 000 jobb.

M

en OS är också två veckors idrottsfest!
Idrotten ska vara det möjligas arena. Alla ska
kunna möta sina utmaningar. Det gäller också dem med potential för världstoppen. Oavsett den egna idrottens kommersiella kraft
ska de få satsa fullt ut. Då kommer deras drivkraft att göra
oss konkurrenskraftiga i många idrotter trots att vi är ett
litet land.
Vi har haft tre rekordår i SOK. Vår omsättning har mer
än fördubblats. Våra sponsorintäkter har ökat från dryga
40 till över 100 miljoner. Antalet aktiva som får stöd har
ökat med nästan 50 %. Vårt resursteam som ger kompetensstöd till aktiva och coacher är fördubblat, medan staben som sköter administration, logistik, information och
finansiering är oförändrad.
Trots det är vår flerårsplan dyster. Utan en enda statlig
krona för talanger på väg till världstopp - ett rekord i sig –
måste fler se värdet och vilja bidra.
Lika dramatiska som tävlingarna är berättelserna om
olympiernas väg från den enkla starten, genom ibland
grått vardagsslit, till OS då hela världen ser på och den
egna idrotten aldrig varit mer lockande och samtidigt mer
skrämmande.
Idrotten drivs av mod att pröva, nyfikenhet att lära och
längtan att bryta gränser. Att få göra det man älskar mest
när det är som vackrast, vad kan vara mer lockande - och
mer svårbemästrat? Allt som laddats in ska släppas fram,
utan tvekan, utan rädsla, i det som kanske är den enda
chansen. Det ger en sårbarhet som kräver mod att möta.
Det gör olympierna till förebilder, oavsett resultatet.
De måste få lära känna förhållandena i OS så de kan
vara trygga i miljön. Serviceteamen måste tränas också på
plats. Smidig logistik, service av toppkvalitet - allt som kan
minska energiläckage ska göras.
Det här kostar pengar. Sambandet är tydligt mellan hur
mycket vi kan satsa på förberedelserna och hur utfallet blir
i medaljer. Idag har vi inte de pengar vi behöver för OS i
Rio. Det blir 20-25 aktiva som får stanna hemma. Vi kompromissar inte med kvaliteten för de som åker dit.
Vinter-OS 2026 är nästa möjliga tillfälle för ett
svenskt OS. Det är långt dit. Det är bra! Många i
OS-truppen om 12 år står bara på tröskeln till idrotten idag.
Tänk vad vi kan uppnå, inom idrotten och för samhället, om vi samlas runt en vision om 2026 och drar
igång det vi skulle göra om vi visste att vi skulle vara
värdar för OS? Nya anläggningar, flera rekryteringsprojekt, helt ny tränarsatsning, utbyggt talangstöd,
högsta kvalitet för större OS-trupper, nya förebilder
i nya idrotter... för alla idrotter i hela landet!
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sport & affärer vinter

Audi ska
dominera
vintersport
Den tidigare landslagsåkaren Niklas Henning kan världscupbackarna
utan och innan när han rattar Audis
event och sponsring i Sverige. Den här
säsongen gäller det att styra rätt när
bilmärket som länge förknippats med
alpint ska associeras med längdskidåkning och då möter en familjemedlem i
VM-spåret.
När är sponsring som mest effektivt för
Audi?

– Först och främst att driva top-of-mind.
Att förmedla en känsla och finnas med när
beslutet ska fattas om ditt nästa bilköp.
Sponsring kan också hjälpa till att med att
bygga relationer när du som kund bekräftat ett val. I vårt fall görs affären i bilhallen
och i samband med sponsringsaktiviteter
erbjuder vi ofta möjlighet att testa produkten genom provkörningar.

Hur ser sponsringsstrategin ut?

– Inom Audi finns en global strategi
som legat fast i många år. Inom skidor
har Audi samarbetat med tyska skidförbundet sedan 1984 och i Sverige har vi
varit partner till alpina landslaget sedan 1997.
Är skidor den mest strategiska sporten?

– Det som görs med Quattro ihop med
snö och det som drivs på snö är väldigt
viktigt strategiskt. Quattro är en stor del av
vår kommunikationsplattform sex månader om året och har varit ett bärande tema
rakt genom all kommunikation sedan mitten av 1980-talet. Vintersport och racing
ska domineras av Audi.
Har ni gått in i några nya samarbeten?

– Audi är ny internationell huvudsponsor
inom Nordiska disciplinerna och till Skid-

VM i Falun. Vi har även sedan något år
engagerat oss i Skicross.

NIKLAS HENNING

Volkswagen har positionerat sig inom
längdskidåkning i Sverige – hur hanterar
ni det när Audi är internationell sponsor
till skid-VM i Falun?

Bakgrund: Alpin skidåkare
tävlandes för Åre SLK. Numera
tränare i Järfälla AK.

– Volkswagen har ett mycket framgångsrikt samarbete med svenska längskidlandslaget. Audi kommer inte att göra
kampanjer kring VM, men aktivera oss på
plats och genom att VM är ett stort medialt engagemang få stor synlighet i SVT
och andra kanaler.

Familj: Gift, 2 barn

Titel: Sponsring/Event
Manager

Ålder: 50
Bor: Järfälla
Sportsliga meriter: 8 SM-guld i störtlopp och
Super-G, 1 världscupseger i Val d’Isère. Vinterolympier
1984 i Sarajevo och 1988 i Calgary.
Intressen: Familjen & sport
Favoritsport: Alpin skidåkning

Kan du beskriva hur ni arbetar integrerat i Åre?

– Åre ingår i destinationsstrategin som
Audi AG tagit fram. I Sverige har vi jobbat med Åre som destination långt innan
globala strategin kom till. Målsättningen
är att synas och aktivera oss mot gästerna.
Det arrangeras alpina världscuptävlingar
på orten och i år utvecklar vi testkörningarna med exempelvis ”Q-test drive”.

AUDI AG
Omsättning: 48 miljarder Euro
Sålda bilar 2012: 1 455 000
Anställda: 68 000
Marknader: + 100 länder
Varumärkeslöfte: ”Vorsprung durch Technik”

AUDI SVERIGE
Del av: Volkswagen Group Sverige

Har ni redan börjat ta sikte mot Alpina
VM 2019 i Åre?

– Vi är inte partner till alpina VM 2019
ännu. Audi AG är huvudsponsor för alpina VM 2015 i Vail, St: Moritz 2017 och
för världscupen fram till 2018.
Slutligen, vilken nytta har du, med din
professionella skidbakgrund, i arbetet
med Audis sponsring?

– Det är ingen nackdel med att ha kunskapen och kontakterna. Jag känner väl alla
inom skidvärlden, åtminstone i Sverige
och är kvar i sporten.

Grundat: Scania blev generalagent för Audi 1976
Huvudkontor: Södertälje
Återförsäljare: 47 st

SPONSRING
Position: Trendsättare inom avancerad teknik,
topprestanda och dynamik. Långvariga samarbeten
med sikte på morgondagens stjärnor.
Strategiska sporter: vintersport och motorsport.

Sponsringsportfölj
Vintersport: Sveriges alpina landslag, Alpina skid-VM,
Världscupen alpint, längd och Skicross. Skid-VM 2015
i Falun.
Övrigt: Motorsport, fotboll, segling, golf och tennis (If
Stockholm Open).

text: JOHAN THORÉN

Energirik sponsring: Vattenfall
Den 20 april 1994 gick pressmeddelandet ut som föregåtts av frågan från
koncernchefen Carl-Erik Nyquist till
kollegan Leif Emsjö om att hitta ett bra
sponsringsprojekt. I år firar Vattenfall
och Svenska Skidförbundet 20-årsjubileum. Sponsringschefen Annika Bränning
berättar om hur Vattenfall går tillbaka
till rötterna och använder sponsorkraft
för att påverka för ett mer hållbart OS.

Vattenfall har sedan 1994 gått igenom stora förändringar och sponsringen har speglat utvecklingen.
– Först jobbade Vattenfall enbart
svenskt genom huvudsponsorskapet med
Svenska Skidförbundet för att 2010 gå in
i Internationella skidförbundet. Nu är vi
tillbaka till det nationella samarbetet med
förbundet och skid-VM i Falun, och du
ser oss inte längre i världscupen.
Minusresultat och negativ marknadsutveckling har satt alla Vattenfalls kostnader
under luppen.
– Vår sponsring mäts noga. I varumärkesundersökningar ser vi att det medför positiva värden i attityden till varumärket och intresset att bli kund. Det är minst tio procent
bättre siffror i gruppen som känner till att vi
sponsrar än i gruppen som inte vet om det.
Sponsringen krattar manegen för exempelvis försäljningsavdelningen att ta fram erbjudanden som exempelvis kan kopplas till ett
skid-VM eller ett 20-årsjubileum.
Skarpare avtalsformuleringar

Swedwatch släppte inför OS i Sotji en kritisk rapport på temat mänskliga rättigheter

VATTENFALL
Historik: Grundat 1909 genom
ombildandet av Trollhätte kanal till Kungliga
Vattenfallstyrelsen. 1992 från statligt verk till
aktiebolag.
Ägare: Svenska staten
Kärnvärden: Safety. Performance.
Cooperation.
Huvudmarknader: Norden, Tyskland, Holland
och Storbritannien.
Huvudprodukter: El, värme och gas
Marknadspositionering: ”Smart Energy
Enabler”
Nettoomsättning 2013: 171,7 miljarder kr
Annika Bränning är sponsringschef på Vattenfall, som är i fokus under skidsäsongen.

och miljö som fick huvudsponsorerna till
SOK att agera.
– Vattenfall sponsrar inte IOK, men vi
sponsrar SOK som är förknippade med
OS. Genom vårt avtal har vi möjlighet att
påverka SOK att ta en dialog med IOK
som nu pågår och ger resultat.
– I alla Vattenfalls leverantörsrelationer
gäller Code of Conduct Suppliers och det
måste även gälla sponsring. I våra nya avtal har vi förstärkt kopplingen till vårt hållbarhetsarbete med skrivelser kring uppförandekod och miljöpolicy. Det har vi
förstått är nytt inom sponsring.
Att förlägga skid-VM till Falun får anses
vara okontroversiellt och megaeventet har
alla förutsättningar att bli en folkfest.
– VM blir en mötesplats för skididrotten
och en mötesplats för affärslivet. De flesta

13

stora svenska industriföretag är sponsorer
och flera är kunder till oss. Det blir enklare
att aktivera ett VM i Sverige.
Storstadsenergi med triathlon

Trots två decennier av skidtradition finns
utrymme för nya kraftsporter. När Lisa
Nordén kickade igång triathlonboomen
valde energibolaget att gå in i Vattenfall
World Triathlon Stockholm.
– Stockholm är en viktig stad för oss. Vattenfalls huvudkontor finns här och många
anställda, kunder, beslutsfattare och viktiga målgrupper. Vi har inte sponsrat någonting i Stockholm tidigare och triathlon
är en sport som många kan engagera sig i,
avslutar Annika Bränning.
text: JOHAN THORÉN

Rörelseresultat 2013: -6,5 miljarder kr
Antal anställda 2013: 31 819 (Sverige 8 902)

SPONSRING
Syfte: En del av varumärkeskommunikationen,
ska tillföra mervärde och stödja initiativ lokalt
där Vattenfall har verksamhet. Inspirera till
hälsosam livsstil.
Ledord: Långsiktigt engagemang och
ansvarstagande.
Organisation: Sponsringschef + 3
projektledare.
Byråer: Xperience Group och DDB.
Portfölj: Huvudsponsor för SOK Skidsport:
Huvudsponsor Svenska Skidförbundet, SkidVM i Falun 2015, Vasaloppet. Barn och Ungdom;
Barnens Vasalopp, Stjärna på skidor, Alla på
snö. Triathlon: Vattenfall World Triathlon
Stockholm

ANNONS 				
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isracing, vikingarännet, skidays

Stort intresse för Vikingarännet

VM-kval
i isracing
på klassisk mark
Foto: Rolf Lundstedt

Förväntningarna bland deltagare, funktionärer och sponsorer är höga inför
Vikingarännet 2015.
– Vi fick ställa in tävlingen förra året
och känner av att det är ett extra stort
sug i år, säger Anders Tysk, generalsekreterare för Vikingarännet.

82 år efter att den moderna isracingen
föddes i Hallstavik står ortens speedwaylag Rospiggarna värd för ett VMkval i isracing.
Alla sporter har haft pionjärer som utifrån sina idéer
och metoder har skapat en modern idrott. Inom isracing
är Torsten Sjöberg den store innovatören. Han var inte
först med att tävla på is, men det var han som under
vintern 1932-33 blev först med att fästa långa stålnabbar i däcken och introducera dykstilen med vänster knä
mot isen.
– Intresset för isracing lever kvar i Hallstavik. När
vi arrangerade lag-SM 2013 kom 2 000 åskådare och är
vädret bra den 10 januari räknar vi med ännu större
publik, säger Mikael Teurnberg, lagledare och marknadsansvarig i Rospiggarna som hade bäst publiksnitt i
Elitserien i speedway 2014.

Kan generera intäkter
När Mikael Teurnberg, av en slump, träffade Jouni Seppänen, koordinator för VM i isracing, under året föddes
idén med ett VM-kval i Hallstavik.
– Som marknadsansvarig tittar jag ständigt på hur vi
kan nyttja vår fina anläggning året om, och förhoppning-

en är att detta kan generera intäkter och PR till isracing
och Rospiggarna.
Sporten påminner om speedway med samma antal
varv och bana, men det finns ett par skillnader i utrustning och körteknik.
– Det är lite annorlunda cyklar med annan växellåda
och körteknik. Däcken har dubbar som är 28 millimeter
och du har maximalt
VM-kval isracing
fäste under hela lop10 januari,
Hallstavik
pet. Idag är det ingen
Arrangör:
Rospiggarna
speedwayförare i
som arrangerar tävlingen i
Elitserien som kör isFIM:s regi
racing, utan förarna i
Antal deltagare: 16 förare
VM är specialister på
från 8 nationer
just isracing.
Omsättning:
VM körs i serieCirka 250 000 kronor
form och efter en
Sponsorer: Just nu inga,
kvaltävling i Hallstamen jobbar för fullt med
marknadsbiten.
vik är det dags för
Funktionärer: Cirka 120
GP-challenge i Östertävlingsdagen
rike och sedermera
Premiärår VM: 1966
finalserie.
Hemsida: rospiggarna.nu

Långloppet Vikingarännet går på Mälarisar längs den
gamla vikingaled som finns mellan Uppsala och Stockholm, och är världens längsta återkommande skridskolopp på naturis. Förra året fick dock ställas in på grund
av den milda vintern.
– Förväntningarna hos omgivningen och våra 350
funktionärer, som genomför arrangemanget, är därför
extra stora nu. Vi håller på och laddar för loppet och har
fullt upp med att ta emot alla anmälningar.

God ekonomi
Redan tre månader innan loppet, som avgörs i februari
och i snitt lockar 3 000 deltagare, var omkring 700 personer anmälda. Under de två sista veckorna brukar hälften av deltagarna anmäla sig, och det är också då som
banans sträckning avgörs.
– Vi har alltid samma längd på våra sträckor, och är
flexibla vad gäller målgång. Förhoppningen är alltid
Stockholm, men när det inte går tittar vi på Hässelby och
Kungsängen. Trots att vi fick ställa in förra året har vi en
förhållandevis bra ekonomi och ligger på ungefär plus
minus noll, vilket är bra. Vi väntar alltid in i det sista med
utgifter som mat, bespisning och annan utrustning, berättar Anders Tysk
De senaste åren har Vikingarännet fått allt fler sponsorer som exempelvis Folksam, Lundhags och Naturkompaniet.
– Vi har en ständig dialog med våra sponsorer för att
se till att de är nöjda och vill satsa på oss. Just nu arbetar vi tätt med de åtta kommuner som finns längs banan
och har åtagit sig att ploga banan.

Text: Pierre EklunD

Vikingarännet
8 februari, Skarholmen

Arrangör: Friluftsfrämjandet och Svenska Skridskoförbundet
Antal deltagare:
Cirka 3 000
Antal klasser: 9
Omsättning: 1,5
miljoner kronor
(2013)
Sponsorer: Folksam, Lundhags,
Naturkompaniet, Upplandsstiftelsen, Friiberghs
Herrgård, SigtunaHem med flera.
Funktionärer: 350
Premiärår: 1999
Publik 2014: 3 000
Hemsida: vikingarannet.com

Text: Pierre Eklund

Längdåkning
på travets
nationalarena
Träning, hälsa och skidupplevelser maffigt inramat av
travsportens nationalarena är ingredienserna i Solvalla Skidays. Tvådagarsevenemanget tar längdskidåkningen till storstan med spår som ger förutsättningar
för vältrimmade Vasaloppsmotionärer och i ett längre
perspektiv fler nollåttor i världscupen.
Bakom idén att lägga skidspår på Solvalla står Mathias Fredriksson och tidigare ishockeyproffset Peter Wallin, som via sitt bolag Beta samarbetar med
idrottare efter deras aktiva professionella karriärer.
Premiärupplagan som gick under namnet Solvalla skidstafett har nytt namn och
omfattar fyra lopp: stafett, damlopp, 15
km klassisk stil och Barnens vasalopp. Evenemanget möjliggörs genom bland annat
Volkswagen med sin svenska positionering inom längdskidåkning, Norges största
bankkoncern DNB och hälsokedjan Life
som står som avsändare för tjejloppet.
Mathias Fredriksson
– Grundkonceptet är detsamma i Solvalla Skidays. Nytt för i år är att vi har sänkt anmälningsavgifterna och har ett
tajtare samarbete med Sundbybergs IK, som håller spåren i ordning under säsongen, säger Mathias Fredriksson.

SOLVALLA SKIDAYS
31 jan – 1 feb

Snart kör längdskidåkare in i Solvallas ”hästsko”.
– Långsiktigt ger det här fler möjligheter att utöva skidåkning på en arena
som vi med största sannolikhet kan erbjuda bra snö och spår om det inte blir
en riktig mildvinter. Den är anpassad för hela familjen och ligger centralt.
Fördelen med Solvalla är också att allt finns permanent: från elljus, vatten till
snökanoner, omklädningsrum till stora ytor inomhus för nummerlappsutdelning och vallning. I vanliga fall brukar man utgå från var snön finns och bygga
upp saker tillfälligt, här gör vi tvärtom.

Vinterstudion driver boomen
Import av norskt framgångsrecept
Norges skidframgångar och medaljskörd har stuckit i ögonen på många och
närheten till skidåkning i Oslo anses vara en förklaring. Nu ska Stockholmarna ges förutsättningar med tillgängliga och välpreparerade spår som ligger
fram till helgen innan Vasaloppet.

Intresset för längdskidåkning är stort i allmänhet och i minst i Stockholm
med störst geografisk andel deltagare i Vasaloppet. Mathias Fredriksson tar i
år plats i Vinterstudion som har en nyckelroll.
– Det råder en allmän boom för klassiker-idrotterna och uthållighetsidrotter. Vinterstudion har också lockat många fler genom att längdskidåkningen

Arena: Solvalla
Lopp: Solvalla Skidstafett,
Solvalla Skirace, Ladies
ski for Life och Barnens
Vasalopp
Bana: 2,5 km
Ägare: Beta (25%), Solvalla (25%), PS Live (25%) och Mathias
Fredriksson (25%)
Omsättning: 3-7 Mkr
Sponsorer: Volkswagen, DNB, Life, Intersport, Ramirent, Kläppen, CM Partner, Collin Alpin, Posten Fritid och Dagens industri
fått mer utrymme i tv och gjort historier runtomkring och inte bara rapporterat vilken åkare som kom först i mål.
Utöver Solvalla Skidays har tidigare landslagsåkaren flera evenemangsjärn i elden och arbetar intensivt med världscuptävlingen i Östersund och
sitt egna Åre Cross Country Open. Inledningsvis fanns en tveksamhet till
skidåkning på en travbana.
– Jag var mycket skeptisk från början, men har helt ändrat åsikt när jag
såg alla möjligheter med Solvalla. Arenan är mäktig och lär ge många skidåkare en aha-upplevelse.
Text: JOHAN THORÉN

NYHET! NU HAR VI BYTT
UT LAMPSKÄRMARNA
I VÅRA RUM.

PLUS GJORT 95 700 ANDRA FÖRBÄTTRINGAR.
Nordens största hotellkedja förändras hela tiden och när du hälsar på oss
kan det hända att du får en överraskning. Med nybyggda och renoverade
hotell är det mycket som är nytt. Men det viktigaste, hjärtat i vår service
och din trivsel, kommer vi aldrig att ändra på. Välkommen till ekologisk
frukost, snabb surf, dygnet-runt-öppen shop och fräscha gym.
Välkommen till Scandic!

scandichotels.se
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rally, sm-veckan

Foto: McKlein

”Allt fler vill se rally på plats” VM ger extra glans
åt Vasaloppet 2015

Intresset för Rally Sweden ökar bland
sponsorer och de kommuner där tävlingen genomförs.
– Vi har känt av ett uppsving de
senaste åren, säger Jonas Bjällfalk,
presschef på Rally Sweden.
Sportsligt har rally-VM blivit mer ovisst och spännande
sedan storstjärnan och niofaldige världsmästaren Sebastian Loeb slutade tävla 2013. Som en följd har intresset för Rally Sweden ökat.
– Publiken minns gärna de stora legenderna, men när
de är mitt uppe i det tycker de det är tråkigt att samma
kille alltid vinner. Nu är teamen mer jämna och allt är
mer osäkert, vilket sporrar intresset.

Red Bull skapar event
Intresset från näringslivet har också ökat efter att ha
varit nere i en svacka mellan 2007 och 2009. Rally Sweden upplevde då att allt fler företag köpte reklam på TV
istället för ren idrottssponsring.
– Nu är det tvärtom. Allt fler vill vara på plats och
skapa event. Red Bull ska exempelvis göra en stor effektshow med skoter- och crosshoppning. Näringslivet
ser ett värde i att dra nytta av stora händelser för att
marknadsföra sig, säger Jonas Bjällfalk och berättar att
slutförhandlingar pågår med ett par nya partners.

Bland befintliga partners finns bland annat Volkswagen, Ramirent och OKQ8 samt flera av de kommuner där
tävlingen genomförs. I kommunerna arrangeras dessutom lokala shower, företagsevent och fester för att
locka publik.
– Kommunerna har tagit en annan roll de senaste
åren. Tidigare var det mer jaha, vad kul att tävlingen går
här. Nu är det ett idrottsevent av stort värde för kommunernas profilering.

I slutet av februari råder skidfest i Dalarna. När VM i Falun avslutas startar
Vasaloppsveckan. Själva huvudloppet
går med anledning av VM, den andra
och inte som traditionen bjuder den
första söndagen i mars.
– Vi har stora förväntningar på
århundradets skidfest, säger Anders
Selling, vd för Vasaloppet.
Inför Vasaloppet 2015 har arrangörerna haft en nära
planering med VM-organisationen. Under VM:s sista
helg inleds Vasaloppsveckan med KortVasan, TjejVasan,
UngdomsVasan och Öppet spår.
– Det kommer vara mycket folk i Dalarna. Vi hoppas
på fler elitåkare i Vasaloppet och att de elittjejer som
inte kör tremilen i VM ställer upp i TjejVasan.
Anders Selling, vd för Vasaloppet, har stora
förväntningar.

Text: Pierre Eklund

Rally Sweden
12-15 februari

Arrangör: Svenska
Rallyt AB
Antal deltagare:
Cirka 100
Omsättning: 19
miljoner kronor (2014)
Sponsorer: Bauhaus, Volkswagen, Ninetech, Ricoh
med flera. Materialpartner: Ramirent och OKQ8.
Mediepartner TV4 och Värmlands Folkblad.
Funktionärer: 3 500
Premiärår: 1950, blev vinterrally 1965, fick Karlstad
som bas 1967
Publik 2014: Totalt över fyra dagar, cirka 200 000
(polisens uppskattning)
Hemsida: rallysweden.com

Nära ställas in
I år var det nära att Vasaloppet fick ställas in då det
inte fanns någon tjäle i marken och vatten trängde upp
ur myren.
– För att undvika liknande scenarier har vi genomfört
markarbeten och dräneringar.
Inför 2015 har längdskidtillverkarna Madshus och
stavtillverkaren Swix Sport gått in på partnernivå medan
Silva, som säljer tillbehör till sport- och outdooraktiviteter, är ny leverantör.
– Vi jobbar tätt med våra sponsorer. Tidigare pratade
vi om aktivering. Nu vill vi ha integrering där partners
deltar med kompetens och resurser för att utveckla arrangemanget, säger Anders Selling.
Text: Pierre Eklund

Vasaloppet
8 mars 2015

Ägare: IFK Mora och
Sälens IF
Lopp: KortVasan,
TjejVasan, UngdomsVasan, Öppet
Spår, HalvVasan, StafettVasan och Vasaloppet.
Omsättning: Drygt 100 miljoner kronor (2014)
Huvudsponsorer: Stadium, Alecta, Volkswagen, IBM
och Preem
Antal deltagare: 68 000 för alla lopp
Publik: Görs ingen publikmätning
Medier: SVT, SR och tidningar. Sänds som deltävling
i Swix Ski Classics i 12 länder samt live på swixskiclassics.com

intresset för svenska mästerskapen och samla större och
mindre idrotter i ett gemensamt evenemang. Många människor ska kunna ta del av Sveriges bästa idrottsutövare
på plats, i media och framför tv:n, säger Per Bergljung,
projektledare på RF.
Medaintresset är stort. Senaste Vinterveckan sände
SVT och SVT Play cirka 60 timmar, med fler än 750 000
unika tittare vid ett och samma tillfälle. Under veckan var
över 200 medierepresentanter ackrediterade. Eftersom
det är ännu fler idrotter som deltar 2015 lär siffrorna
överträffas.

Årets Evenemang
SM-veckan utsågs nyligen av Sport & Affärer till Årets
Idrottsevenemang.
– Vi är verkligen glada och stolta över denna utmärkelse. SM-veckan har ända sen starten 2009 sett till att
stärka de arrangerande städernas utveckling inom idrotten. I och med att evenemanget flyttas så blir det ett lyft
över hela Sverige. Över 50 specialförbund har på detta
sätt fått en ökad fokusering, inte minst tack vare samarbetet med SVT. Detta ger oss ytterligare energi för att
fortsätta att utveckla SM-veckorna, säger Per Bergljung.

SM-veckan vinter :

26 idrotter ger bredd,
dramatik och fart i Örebro
I slutet på januari vankas det idrott på
elitnivå – och i många idrotter. SMveckan vinter genomförs i år i Örebro.
26 idrotter kommer att vara representerade så alla besökare och alla tvtittare kan njuta av såväl välkänd som
mindre välkänd toppidrott.
Tävlingarna kommer att genomföras på ett tiotal arenor. Exempelvis kommer squashen att spelas på en
bana som byggs upp på Bauhaus, på Örebrotravet ge-

nomförs flera motorgrenar och Örebro Skidcentrum blir
nav för skidgrenar. Örebro, där SM-veckan blir en del i
750-årsfirandet, har ett stort upptagningsområde och
tävlingarna väntas locka mycket publik.
– En försiktig prognos är att vi hoppas på minst 50
000 unika åskådare. Det kommer, med en lika försiktig
prognos, att ge mer än 30 mkr i turistekonomisk intäkt, säger Mikael Pers, som har den digra och spänxnande uppgiften att vara projektledare för SM-veckan
i Örebro.

Rekryteringsbas ger framtid
Syftet med SM-veckan är att under en veckas tid genomföra svenska mästerskap i olika idrotter i en och samma
stad, och den genomförs vinter respektive sommar på
olika orter. Ambitionen är att under en vecka vara en
idrottslig folkfest i värdstaden. SM-Veckan blir en viktig
rekryteringsbas, eftersom besökarna får möjlighet att
pröva många olika idrotter, och förhoppningsvis fastna
för någon.
– Med SM-veckan, som blir som ett mini-OS, vill vi öka

Text: Joachim von Stedingk

SM-veckan Vinter
Örebro, 26 januari1 februari 2015

Sponsorer: Huvudsponsorer; ICA, Sverigelotten.
Partners; Bauhaus, SJ,
NEH, Chyron-Hego, Nordic
Choice Hotels.
Turistekonomisk intäkt: Minst 30 mkr
Arrangör: Riksidrottsförbundet (RF), berörda specialidrottsförbund (SF) och Örebro.
TV: SVT
Deltagande idrotter: Biljard (carambole), bilorientering, bowling, curling, danssport, draghund, dragkamp
(individuell), isracing (MC), isracing (bil), gång (inomhus),
jiu jitsu, landhockey, längdskidor, muaythai (thaiboxning), radiostyrd bilsport, rally (sprint), rullstolsinnebandy, rullstolscurling, skridsko (maraton), skidorientering, stadioncross (snöskoter), softboll, sportrodel,
styrkelyft, taido, x-trial.

VI TAR MOUNT EVEREST
TILL STOCKHOLM
7:E FEBRUARI 2015 HAMMARBYBACKEN

Har du också undrat över hur det är att ta sig till toppen av världens högsta
berg? Nu har du möjligheten att möta några av bergets prövningar. Spring
genom snöstormar, klättra över glaciärsprickor, dra dig uppför isväggar och
få chansen att uppleva känslan av den tunna luften på 8000 m höjd. Utmana
dig själv, en vän eller kollega i årets tuffaste löp- och klättringstävling!
Everest Challenge är världens första hinderbana vintertid som samtidigt
efterliknar förhållandena på Mount Everest.

www.everestchallenge.se
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Bandyfinalen 2015

Hallå, Anna Lindström…

Från Friends till Tele2 Arena
– Tele2 Arena är
en lagom stor arena med en utformning som ger en
otrolig närhet för
publiken ned till
planen. Dessutom ligger vårt arenaområde bra till
rent geografiskt.
Man kan promenera hit, röra sig
runt på vårt område med närhet till
mat och shopping
och inne på arenan
skapas en härlig atmosfär.

Bandyfinalen flyttar 13 kilometer åt
nordost, från Solna till Johanneshov.
– Allt talar för att det blir utsålt hus,
säger Marcus Norman, generalsekreterare på Svenska Bandyförbundet.

Har det uppstått en saknad efter
bandyfinalen i Uppsala?

– Självklart. Bandyfinalen var en av
Uppsalas största och mest traditionsbundna evenemang, och en folkfest
utan nationell jämförelse. Vi lärde oss
mycket genom värdskapet.
– Idag finns det en fantastisk självkänsla och ett ”go” i stan. I dagarna
antogs bland annat vår nya mötesoch evenemangstrategi, för fler
idrottsevenemang i
Uppsala i
framtiden.
lyckades slå det 45 år gamla publikrekordet med råge.

Tele2 Arena ligger visserligen på historisk bandymark, men arenan som sådan
saknar bandyanknytning. Ser du det som
ett problem när det gäller att locka den
breda bandypubliken?

Foto: sören andersson

50 år på Stockholms Stadion, 27 år på Studenternas IP, 23 år på Söderstadion och två
år på Friends Arena. Den tydliga parallellen
mellan bandyfinalen och Uppsala har försvagats. Åtminstone om man får tro Marcus Norman, generalsekreterare på Bandyförbundet.
– Stämpeln suddades bort efter den
enorma succén på
Friends 2013. Men
historiens vingslag
gjorde sig påminda
då vi inte lyckades
attrahera lika mycket publik år två, och
många blev nostalgiska. Vi är glada över
Marcus Norman
att vi agerade snabbt
och bröt avtalet med Friends i tid.Varumärket ”bandyfinalen” är det mest värdefulla
vi har.
Från och med 2015 är det Tele2 Arena som
ansvarar för finalernas final i bandy-Sverige.
Marcus Norman konstaterar att Tele2 Arena ”är en bra anpassad
arena för publikunderlaget som finns”.
Daniel Stålbo, marknads- och kommunikationschef på Stockholm Globe Arena,
instämmer i resoneDaniel Stålbo
manget.

Verksamhetsansvarig Möten &
Evenemang samt Convention Bureau
Manager på Destination Uppsala

Tycker du att ni har hittat ett arenaformat som passar er nu?

– Absolut. Vår kärnpublik på cirka 15 000
tyckte att finalen kom bort lite grann i Solna. Nu koncentrerar vi allt till Söder och
Globenområdet. Många minns litenheten
och charmen i Uppsala med positiva förtecken. Att finalen flyttar till lördag känns
också positivt. Vi har starka fästen i Småland, Hälsingland och Västergötland och
med 30 till 40 mils hemresa är natten till
måndag inte optimalt att komma hem med
skola och jobb dagen efter.

– Det är nog en ny arena för många, men
det mottagande som arenan fått har ju skapat ett intresse för att komma hit. Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med
och upptäcka ”Sveriges yngsta 109-åring”.
Nu kommer den klassiska bandyfinalen till
världens mest moderna arena.
2012 besöktes finalen av 38 474 åskådare, nytt rekord. Ifjol var publiksiffran tillbaka på strax över 20 000, vilket är i nivå
med de senaste årens snitt på Studenternas. Enligt Marcus Norman har intresset
för svensk bandy inte sjunkit.
– Nej, det finns inga statistiska belägg för
det. Vi har haft ett stabilt snitt i Elitserien
de senaste tio åren. Men givetvis hade vi
önskat mer publik ifjol, när vi första året

Vad talar för att finalen blir utsåld?

– Allt. Vi har inte bara den starkaste elitserien någonsin utan också en ny arena med
nya traditioner. Att vi dessutom inför en
bronsmatch som gör att fler får chansen att
se sina idoler på Tele2 Arena kommer också bidra.

Studenternas IP
står för en
annalkande
förändring
Anna Lindström
och välbehövlig
ansiktslyftning. Är ni en realistisk
konkurrent om finalen i framtiden?

– Nej, inte så länge förbundet efterfrågar en bandyarena med tak för 20 000
-30 000 personer. Det är positivt att
Uppsala utvecklar arenor för fler idrotter som växer både på elit- och breddnivå.
Att ”Studan” renoveras innebär att
fotbollen får en egen och moderniserad arena och att friidrotten flyttas till
en kommande ny friidrottsarena för
inom- och utomhusbruk. I planen ingår även att bandyn i Uppsala ska få
en mindre arena med tak.

Text: Henrik Lenngren

Bandyprofiler tror på ljus framtid

Ålder: 70
Bor: Vetlanda
Spelar/
tränarkarriär:
Förbundskapten för
Sveriges Bandylandslag
1973–75 och 1987–89,
tränare för IF Boltic
och Vetlanda BK.

att inte bli av med den. För att få mer konstruktivt spel bör vi kanske göra som i basket där lagen har en viss tid på sig att komma över halva plan. Vi måste i alla fall öka
debatten i bandy. Just nu är den för svag.
Förbundskaptenen Jonas Claesson tror
inte att regelförändringar är rätt väg att gå
och vill behålla spelformatet som det är
idag.
– På elitnivå ser det redan väldigt bra ut
rent sportsligt. För första gången på åtta år
var två svenska lag i World Cup-final 2014.

Meriter: SM-guld som tränare för IF Boltic och
Vetlanda BK.
Övrigt: Curt Einarsson anser att bandy och övrig
idrott är ett viktigt verktyg till att integrera
invandrare i samhället.
Har tre söner som spelar elitbandy – Per och Ulf
Einarsson i Hammarby Bandy och Björn Einarsson
i IFK Motala.

Ljus framtid

Curt Einarsson föreslår tre halvlekar med
omspolning för bästa iskvalitet i hallarna.

Gynna offensivt spel

Bandyprofessorn, som han kallas i bandykretsar, tycker det är viktigt att bandysverige är öppet för att styra spelets utveckling i framtiden. Han är inte främmande
för regelförändringar som kan gynna offensivt spel och få fram fler konstruktiva spelare som exempelvis Johan Esplund i Västerås SK.
– Det fina med bandy är passningsspelet, hjärnorna och tekniken, men i många
matcher spelar lagen bara hem bollen för

Han upplever att elitklubbarnas ekonomi
har förbättrats och att det finns en uppåtgående trend i takt med att hallarna blir fler.
– Vi har precis som andra idrotter problem med minskning av licenserade spelare, men på de orter som vi är starka är vi
oftast den största idrotten. Jag tror på en
ljus bandyframtid.
Curt Einarsson tror också att bandy har
en ljus framtid och betonar vikten av att
utöver hallarna även i framtiden spola is på
spontanidrottsplatser för att uppmuntra till
lek och idrott.
– Det är där som framtidens spelare tar
sina första skär.
text: Pierre Eklund

Jonas Claesson
Foto: Fanny Nikula

Under de senaste åren har allt fler klubbar
tagit steget från konstfrusna utomhusarenor till moderna inomhusanläggningar. Enligt smålänningarna Jonas Claesson
och Curt Einarsson har hallarna redan
betytt mycket för bandyns elitverksamhet.
– En hall ger förutsättningar till att skapa event. Idag vill inte publik stå i regn och
kyla och titta på bandy. Hallarna har även
utvecklat spelare och tränare som får bättre möjligheter till bra träning, säger Jonas
Claesson.
Curt Einarsson, som ser stora möjligheter med inomhusarenorna, anser att isen
kan bli för dålig i vissa hallar. För att lösa
det vill han införa tre halvlekar, som i ishockey, vilket han tror skulle öka bandyns
attraktionsvärde bland sponsorer och publik.
– Arenorna är en mötesplats för många
och två pauser ger bättre plattform för att
umgås. Dessutom får vi bättre is. Motargumentet är vi blir för lika ishockey, men det
är kanske inte fel att plagiera bra lösningar
om det får sporten att växa.

Foto: Stefan Sjödin

2015 är det 120 år sedan bandyn kom
till Sverige. Istället för att blicka bakåt
har Sport & Affärer frågat bandyprofessorn Curt Einarsson och förbundskaptenen Jonas Claesson om bandyns framtid.

Curt Einarsson

Ålder: 44
Bor: Utanför Eksjö
Spelar/tränarkarriär:
Spelare i Sävsjö, Vetlanda
BK och Hammarby Bandy.
Tränare för Vetlanda BK,
Kuzbass och förbundskapten
för Svenska Bandylandslaget sedan april 2013.
Meriter som spelare: 82 landskamper. Tre
VM-guld. Skyttekung i VM fyra gånger och
i allsvenskan sju gånger. Två SM-guld med
Vetlanda. Meste målgöraren i högsta bandyserien
(allsvenskan/elitserien) med totalt 771 mål.
Övrigt: Såldes till Hammarby Bandy för 400 000
kronor 1996, vilket är bandyns dyraste övergång
genom tiderna.

Foto: Stewen Quigley/Qimage
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Printannons?

Japp, sådana gör vi.
Vi gör även mycket annat och framförallt kopplar vi ihop byråer
från olika discipliner och samlar dem under ett tak med ett
gemensamt erbjudande. Reklam, PR, event och digitalt är bara
några av de saker som vi arbetar med helt sömlöst.
Så som det borde vara.
Vi kan ta din kommunikation in i 2015 och vi är särskilt duktiga
på det här med sport. Det ligger liksom i vårt DNA.
Kreativitet och strategi driver oss, men när andra stannar vid det
IRUWVlWWHUYLOLWHWLOO'HWNDQKDQGODRPDOOWIUnQ¿QDQVLHULQJ
till aktivering. Vi är både det ena och det andra.
Så som det borde vara.
Välkomna till Nordens ledande byrånätverk inom brand experiences.
Gott nytt 2015.

Patrick Walldén, CEO
XperienceGroup
patrick.wallden@xperiencegroup.com
+46-70 652 31 30
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ordföranden har ordet, universiaden

Samisk idrott:
Kulturell idrott – gemenskap –
tradition och utveckling
krönikör Ulrika Renström

L

assokastning, renskötarsprint, renskötarstafett är
några grenar som du kan hitta inom den samiska
idrotten, men vad är nu samisk idrott? Ulrika Renström heter jag och är ordförande för SSIF, som står
för Samernas Svenska Idrottsförbund. Jag har fått
möjligheten att för er berätta om ett litet idrottsförbund som kämpar för att kunna bedriva samisk idrott på svensk
sida samt kunna utveckla och bevara dessa idrottsgrenar. Våra
medlemmar är sameföreningar och samebyar
Den samiska idrotten går tillbaka till 40-talet och bestod då
främst av skidåkning som genomfördes och arrangerades av elever vid Samernas folkhögskola i Jokkmokk. 1948 bildades samernas skidförbund och då var det främst skidåkning med en
renskötarkombination av lassokastning och skytte som arrangerades varje år. 1971 byttes namnet ut till samernas idrottsförbund och I slutet av 70-talet och början av 80-talet kom våra
sommarmästerskap igång. I början bestod mästerskapen av
terränglöpning med en renskötarkombination av lassokastning
samt enbart tävling i lassokastning men dagens tävlingar har
även infört en sprintvariant i löpning. Idrottsförbundet utvecklades med att fotbollen kom in i förbundet samt den alpina grenen under våra vintermästerskap. Idag har vi även
mästerskap i innebandy. Fotbollen har idag ett eget förbund
och arrangerar egna tävlingar.

samt kunna utveckla den framåt. Idag söker vi verksamhetsbidrag via sametingets kulturnämnd och de valda politikerna som
sitter där har verkligen slagits för vår verksamhet trots att vi vindarna lutar mot att de finns de som tycker att vi inte hör till kultur utan ska ligga under svensk idrott. Jag tycker inte idén är
dålig eftersom det skulle vara roligt att kunna söka pengar så vi
kan utvecklas vidare samt kunna ge bidrag till landslagsverksamhet. Vi har försökt söka pengar från Riksidrottsförbundet men vi
passar inte in där heller. Så i dagsläget finns det inte någonstans
där vi kan söka pengar till återkommande landslagsverksamhet
och för vår del gäller det ungdomar.
Arctic Winter Games

Under ganska många år har Sápmi varit representerade i Kanada
som gäster och deltagit i en stor ungdomstävling för ungdomar
boende norr om polcirkeln som heter Artic Winter Games. När
Sápmi har åkt så har det varit ungdomar från Norge, Sverige och
Finland och från svensk sida har det alltid varit svårt att kunna finansiera en sådan verksamhet att låta duktiga skidungdomar samt
fotbollstjejer med samiskt ursprung få representera sitt land.
Det här är vår utmaning idag – att slåss för vår samiska idrott
– och utveckla den framåt i kulturell anda samt kunna stötta de
hårt satsande ungdomarna som finns inom ”vår vanliga svenska
idrottsrörelse” samt möjliggöra chansen för någon ungdom att få
stå enad under den samiska flaggan.

Svårt få bidrag

Vårt samiska idrottsförbund med kriterier att bara de
som har ett samiskt ursprung får delta har svårt att hitta
någonstans att passa in i vårt moderna svenska samhälle. Jag tror nu inte att vi skiljer oss från idrottsmängden om att det är svår att hitta pengar till sin verksamhet men jag tror att vi har det lite tuffare. Vi har
ambitionen att kunna bevara vår idrottsverksamhet

Gäjhtoe! Tack!
Ulrika Renström är ordförande för Samiska idrottsförbundet. Ulrika
arbetar även på kommunledningskontoret i Malå kommun som sedan
2010 är en samisk förvaltningskommun, där samisk kultur och samiskt
språk har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk.

Medaljer i student-OS ställer dörren till en framgångsrik idrottskarriär på vid glänt. I februari är det
dags för den 27:e upplagan av Vinteruniversiaden –
och Sverige finns representerade med en egen delegation i Granada.

När Charlotte Kalla korsade mållinjen i Sotji hade rubriksättarna en delikat uppgift – att krydda med adjektiven.
”Historisk bragd gav svenskt stafettguld”, skrev SR. ”Magisk Kalla spurtade hem guldet”, kontrade Aftonbladet.
Olympiska spel och svenska framgångar ger ett naturligt
eko i pressen och i förlängningen till tv-sofforna.
Vad färre känner till är att Sofie Elebro, Julia Jansson
och Lisa Dahl också tagit längdåkningsmedalj – ett silver i
Vinteruniversiaden, motsvarigheten till OS för studenter,
2013.
Trots att Universiaden är en av världens största tävlingar,
och har arrangerats sedan 1959, är den fortfarande relativt
obekant för den sportintresserade publiken.
– Jag tror att det beror på att den fått lite medial uppmärksamhet, samt att respektive specialidrottsförbund inte jobbar aktivt med att marknadsföra arrangemanget. Sveriges Akademiska
Idrottsförbund gör det men det räcker inte, säger Pernilla
Eriksson, biträdande föreståndare för Idrottshögskolan på
Umeå universitet, ett av flera svenska universitet som har
studenter representerade i spelen.
Förberedelse inför framtida landslagsuppdrag

Totalt brukar det handla om 2 500 deltagare från 50 länder, och de tävlar i exempelvis alpin skidåkning, snow-

board, freestyle, backhoppning, curling, ishockey, konståkning, längdskidor och skidskytte.
Tävlingarna håller högsta internationella klass och brukar fungera som förberedelse inför kommande landslagsuppdrag och andra stora internationella mästerskap. Bland
studenterna ökar intresset för spelen.
– Vi marknadsför Vinteruniversiaden på vår hemsida och
Facebooksida, samt gör utskick till de studenter vid Umeå
universitet som har elitidrottsavtal, berättar Pernilla Eriksson.
Sedan 2013 har Umeå universitet genom ett resebidrag
kunnat stötta sina elitidrottsstudenter som deltagit.
– Studenternas motprestation har varit att de har bloggat på vår hemsida inför och under Universiaden. Eftersom
studenterna tävlar för sitt universitet har vi ansett att det
varit ett bra sätt att marknadsföra att det vid vårt universitet går att kombinera en elit-idrottssatsning samtidigt som
de studerar på akademisk nivå.
Är det någon prestige de svenska universiteten sinsemellan?

– Jag upplever inte att det finns någon prestige. Studenterna från de olika universiteten utgör en svensk delegation,
och vi gläds gemensamt över de svenska framgångarna, avslutar Pernilla Eriksson.
Text: Henrik Lenngren

Fotnot: För att få delta i Universiaden måste man vara mellan 17 och 28 år och bedriva postgymnasiala studier. Sveriges
Akademiska Idrottsförbund ansvarar för nomineringar, anmälningsförfarande och delegationsledning.

Foto: Sveriges Akademiska Idrottsförbund

Studenter jagar guld i Spanien

Veronica Smedh tog brons i storslalom i Trentino 2013.
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Modigt möte med
Mount Everest
i Hammarbybacken
Mount Everest med sina 8848 meter är en dröm för världens klättrare och äventyrare. Fredrik Sträng vet hur det
är att nå toppen och får ofta frågan hur det känns.
– Det är oerhört svårt att beskriva med ord. Det enklaste, dyraste och farligaste är att åka dit och testa själv.
Problemet är att få vill spendera 250 000 spänn, få vill
riskera liv och lem och vara borta i två månader. Jag skapar därför ett miniatyr-Everest där deltagarna får smaka
på många av bergets tuffa prövningar och bli Edmund Hillary för en dag.
Hammarbybacken i Stockholm med sin 330 höjdmeter
får utgöra världens högsta berg. Deltagarna ska bestiga
backen 3,5 gånger och bekämpa snöstormar, glaciärsprickor och isväggar.
– Du kan inte få en helt korrekt bild av hur det är, men
upplevelsen ska vara så nära det bara går. Har du snökanoner som sprutar rakt i plytet med andningsfilter som
försvårar andningen får du känsla och respekt för hur det
är att vara ensam och förgänglig på 8 000 meters höjd.
Det här är ingen hinderbanetävling utan en verklighetstävling.

Entreprenörskap i blodet
Fredrik Sträng med sin välutvecklade entreprenörsådra
började realisera idén i somras och fick via Beta kontakt
med PS Live som sköter kommersiella rättigheter, partneraktivering, marknadsföring och pr i det gemensamma
affärsprojektet. Skistar Everest Challenge väntas omsätta 2-2,5 miljoner kronor med kapacitet för 1000 deltagare. Klara sponsorer är Cloetta, IT-företaget Tacton och
titelsponsorn Skistar.
– Skistar upplåter Hammarbybacken, marknadsföringsplats och garanterar kraven vi ställer på backen
med utrustning och snö. Det här ligger i linje med deras
långsiktiga mål att bredda sig inom företagssegmentet
och konferenser, säger Fredrik Sträng som är flitigt anlitad för föredrag och klättringsaktiviteter av skidkoncernen.
Om Stockholmarna och äventyrsentusiaster tänder på
Everest Challenge ska konceptet skalas upp.
– Det finns en långsiktig plan på att det ska spridas till
andra orter och exporteras till flera länder. Visionen är
Everest Challenge ska bli det största löp- och äventyrsloppet vintertid i världen.

Äventyrare är drömyrket
Trenden talar sitt tydliga språk i att motionsdeltagarna
efterfrågar tuffare och skitigare evenemang. Fredrik
Sträng har sin teori.
– Manpower gjorde en undersökning som visade att

Foto: johan jeppsson

Den 7 februari är det premiär för
Skistar Everest Challenge i Hammarbybacken. Höghöjdsklättraren Fredrik
Sträng vill bygga världens största och
tuffaste löp- och klättringstävling baserat på hans personliga erfarenheter från
världens tak.

SKISTAR
EVEREST
CHALLENGE
7 februari

Plats: Hammarbybacken
(330 höjdmeter och 3 400 längdmeter)
Ägare/Arrangör: Fredrik Sträng och PS Live
Deltagarkapacitet: 1 000 deltagare
Klasser/anmälningsavgift: kändisklass, Barn/
ungdom (400 kr), Kvinnor och män (790 kr) Lag
(1 200 kr), Elitklass (790 kr)
Omsättning: beräknad 2-2,5 Mkr
Sponsorer: Skistar (titelsponsor), Cloetta och
Tacton
Fredrik Sträng: 37 år, äventyrare, dokumentärfilmare och föreläsare. Årets äventyrare
2007 och 2010. Bestigit de sju högsta topparna
på sju kontinenter 2006. Förlorade elva kollegor
på K2.

äventyrare hamnar överst på listan över mäns drömyrken
och på tredje plats hos kvinnor. Det pekar på att vi är uttråkade när allting i våra liv är kontrollerat, storebror ser
dig, snuttifierat och skyddat. Folk behöver få ta hand om
sig själva, känna stolthet, känna att man skyddar sin familj och söker sig till event som är på riktigt.
Den 7 februari får vi vet hur många som klarar strapatsen.
– Ska man vara ärlig är största utmaningen med Mount
Everest inte att nå toppen utan att ta sig ned, men det
får vi spara till nästa år, avslutar bergsklättraren och arrangören med ett garv.
text: Johan Thorén

Idrottskommunen Jokkmokk
Världens nordligaste godkända kartingbana. En styrkelyftsklubb med 1 000
medlemmar – i en kommun med 5 000
invånare. Och en kommunledning som
vill skapa framtidstro via idrott och
fritid. Det är några anledningar till att
Jokkmokk utsetts till ”årets idrottskommun” av Norrbottens idrottsförbund.

Ingen spikrak väg

Men vägen fram till att bli ”årets idrottskommun 2014” har inte varit spikrak.
– Vi ville satsa på utbildning för att stärka föreningslivet. Men det visade sig att
knappt någon var intresserad av att lägga en helg på att åka bort på olika kurser.
Så då gjorde vi tvärtom – tog hit föreläsare
och ordnade utbildning på hemorten, säger
Ann Enberg.
Föreningarna fick göra en önskelista på

Foto: Agneta Nyberg

– Det känns som om vi nu börjat få valuta
för våra satsningar. Våra föreningar känner
att de blir tagna på allvar, säger Ann Enberg, chef för fritidsfunktionen i kommunen och ansvarig för bland annat idrottsutveckling.
I botten finns de bygdemedel som betalas
ut till områden som är berörda av vattenkraftutbyggnad. Pengar som ska användas
till investeringar i ”allmänna ändamål som
är till nytta för bygden”.
Jokkmokk har valt att lägga en del på
idrottsutveckling.
– Vi får 600 000 kronor per år. Det är en
viktig del i vår budget, säger Ann Enberg.

Tommy Sundgren
belönades som
”årets eldsjäl”under
idrottsgalan i Jokkmokk.

vad man behövde – och fritidsförvaltningen
försökte infria efter bästa förmåga.
– Till en början fick vi tjata och tjata på
klubbarna för att de skulle bli intresserade.
Kom igen nu – sök bidrag. Vi har ju pengar,
var budskapet, säger Ann Enberg.
– Men nu har det börjat rulla på. Vi träffar alla ordföranden med jämna mellanrum
och trots att vi är en avfolkningsbygd så vill
vi blicka framåt. Vi vill att alla ledare i kommunen ska förstå hur mycket de är värda,
säger Ann Enberg.
Utmärkelsen firade Jokkmokk för en månad sedan med en egen idrottsgala. Ett antal ledare, klubbar och idrottare i kommu-

nen hedrades med 5 000 kronor var, en
pokal och stora ovationer från de 300 gästerna.
Årets eldsjäl

67-årige Tommy Sundgren fick kliva upp
på scenen och ta emot priset som ”årets
eldsjäl”. Han har varit den drivande kraften
bakom byggandet av världens nordligaste
godkända tävlingsbana för karting och är
ett bevis på det engagemang som finns i
idrottskommunen Jokkmokk.
– Det var väldigt kul att bli uppskattad
för det jobb man lagt ned. Det är klart att
det blivit många timmars ideellt arbete men

det känns bra när man nu kan se resultatet,
säger Tommy Sundgren.
Vuollerim Karting Ring började projekteras 2006 och var tävlingsklar tre år senare.
Finansieringen på drygt fem miljoner
har Tommy Sundgren och klubbkollegorna jobbat ihop via RF, allmänna arvsfonden och olika företag. I dag finns ett 40-tal
licensierade förare i klubben, en ungdomsverksamhet ända ned till sju års ålder och
ett antal bilar anpassade för att också handikappade ska kunna prova på karting på
den miljöcertifierade banan.
– Nu skulle vi behöva 200 000 kr till ett
sista byggprojekt för att kunna ersätta ett
dieselaggregat med el. Hittills har det varit
svårt att få loss pengar – men kanske kan
det bli lite lättare nu när vi uppmärksammats som årets idrottskommun, hoppas
Tommy Sundgren.
Text: urban tjernberg

JOKKMOKK
Fakta: Sveriges näst största
kommun till ytan. Ligger
i landskapet Lappland i
Norrbottens län.
Invånare: 5 087 (2013)
Norrbottens
idrottsförbunds motivering
till Årets idrottskommun
i Norrbotten: ”Med projektet Idrottsutveckling
i Jokkmokk vill kommunen öka nyrekryteringen
av ledare och höja utbildningsnivån på redan
engagerade. Siktet är inställt på att bli ett
ledande nav för folkhälsofrågor i Norrbotten.
Engagemanget är äkta och personligt och
föreningarna och kommunen jobbar tight med
varandra. Med sina blott 5 000 invånare vågar
kommunen satsa på utveckling istället för
avveckling”.
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ISP

Från skyltreklam
till sponsorskap
ISP Sport & Marketing har ingått ett
nytt fyraårigt samarbete med Djurgården
Fotboll och breddar därmed verksamheten från försäljning av arenareklam till
utveckling av kommersiella rättigheter
med influenser från Bundesliga.

Det Göteborgbaserade sportmarknadsföringsbolaget har med nya ägare expanderat
snabbt senaste åren och växt till nio anställda.
– Vi har nått taket och kan inte bli mycket större inom försäljning av arenareklam till
tv-sända idrottsevenemang. Våra nationella
kunder gör mycket mer kring idrotten och
vi vill ta ett kliv till genom att knyta ihop och
paketera arenareklam med affärsnätverk,
kundaktiviteter och motiverande aktiviteter
för personal. Omsättningen har fyrdubblats
på tre år och vårt mål för 2015 är 40-45 miljoner, säger Andreas Ottermark, vd på ISP.
Influenser från Bundesliga

ISP fokuserar på ishockey, handboll, skidor,
friidrott och fotboll som väger extra tungt i
portföljen. Djurgården Fotboll är det första
avtalet byggt på en ny uppgraderad samarbetsmodell.
– Det går ut på att vi tar över alla kom-

med. Vi har rekryterat en säljkår på tre personer som enbart jobbar med Djurgården
plus våra säljare som jobbar mot våra nationella kunder.
– Klubbar är mer öppna för den här typen av samarbetsmodell som är utbredd
i Bundesliga och Premier League. Vi vill
anpassa den modellen till svenska förhållanden, säger Andreas Ottermark som
framöver ser antågande konkurrens från
internationella sportmarknadsföringsbolag som Sportfive.
Stärkt säljkraft

Andreas Ottermark

mersiella rättigheter runt Djurgården Fotboll, förutom nuvarande huvudsponsor
som klubben fortsätter sköta kontakten
ISP SPORT & MARKETING

Djurgården har genom flytten från Stockholms Stadion till Tele2 Arena fått ett kommersiellt lyft och får nu förstärkning i säljleden.
– Det finns en stor potential i företagsmarknaden som vi fram till idag inte har
haft kapacitet att bearbeta. ISP passar som
handen i handsken för oss med både deras
befintliga nätverk och säljerfarenhet inom
sporträttigheter och reklam, säger Gunnar
Gidefeldt, kommersiell chef på Djurgården
Fotboll.
text: JOHAN THORÉN

2013: 30, 7 Mkr

Fotboll),
Rambergsvallen (BK
Häcken), Frölunda
Indians, Svenska
Handbollförbundet,
Svenska
Friidrottsförbundet
och Svenska
Skidförbundet.

Projekt: Svenska Fotbollandslagets bortamatcher,
Gamla Ullevi för Gais, IFK Göteborg och Örgryte
IS (arenareklam, loger), Tele2 Arena (Djurgården

Kunder: Prioritet Finans, Ehrenborg, Sportbladet,
Björnkläder, Stavdal, Bet365, Nilfisk, Göteborg Energi,
Kuhmo Tires, Sohlberg Buss.

Grundat: 1985 av Sven Ivarsson
Huvudkontor: Göteborg
Antal anställda 2014: 9
Omsättning:
2010: 7,6 Mkr

Är du en
leverantör av
utrustning till
idrottsföreningar
och kommunala
anläggningar?
Från och med nr 1 -2015
tar vi in intressanta produktnyheter under vår nya
rubrik ”Idrottens
leverantörer”. Maila era
produktnyheter till Pierre
Eklund på mail:
kontakt@sportaffarer.se

Linköping —
Framtidens idrottskommun!
Vi ligger i framkant!
Vi har utmärkta arenor för fotboll, hockey och
friidrott. En toppmodern ridanläggning byggs
och en ny simhall planeras.
Vi satsar på breddidrotten!
Den gör Linköping till en attraktiv och aktiv
kommun och förser våra elitklubbar med
nya talanger.
Nya talanger i kombination men satsningar
inom både bredd- och elitidrotten skapar
framtidens idrottskommun.
Vår vision är att bli
Årets idrottskommun 2015!

Linköpings kommun

linkoping.se

Äntligen är det dags igen för Stockholms stora skidevenemang. Vi följer upp
förra årets succé med ännu mer skidåkning på Stockholms nya skidarena.
Välj mellan att träna i öppet spår eller delta i något av våra lopp. Var med
när vi åter tar skidupplevelsen till Stockholm. Välkommen.

solvallaskidays.se
Main sponsor:

Founding partners:

Suppliers:

Media partner:

In cooperation with:
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Emilia Bjuggren

Hur viktig är cykeln i stadsmiljön kopplat till idrottsfrågorna?

– Allt fler stockholmare väljer cykeln som transportmedel.
Därför har vi i vårt förslag till budget för Stockholm 2015
kraftfulla investeringar i cykelinfrastruktur. Det handlar
om fler och bättre cykelbanor men också insatser för bättre framkomlighet som snöröjning, tydligare skyltning och
signalprioritering. Cykling är för många som bor inom rimligt avstånd ett bra sätt att ta sig till jobbet och samtidigt
få vardagsmotion.
Hur viktiga anser du att idrottsevenemangen är för stan
– vilken funktion har de?

– Tvådelat. Dels fungerar evenemang som ett sätt att locka
nya unga utövare till sporten. Se på Finnkampen som jag
tror är jätteviktig för tillväxten inom friidrotten. Sen sätter
evenemangen Stockholm på kartan och ökar turismomsättningen. Se på alla motionslopp som ändå går mitt i city:
Stockholm Marathon, DN Galan, Midnattsloppet, Tjejmilen,Triathlon, Stockholm Bike. Utöver det att världselit och
mängder av motionärer möts är det publikfester. Det här ett
sätt för invånarna att ”ta tillbaka stan” som sin egen. En viktig funktion för stan är inte enbart en plats för bilar.
De borgerliga partierna sänkte ansökan om ett vinterOS 2022. Hur ser du på ett omtag inför 2026 nu när
Oslo hoppade av sin ansökan? (Normalt tilldelar inte
IOK ett OS till samma region annat än ett spann på 12
år).

Bland det första som Emilia Bjuggren gjorde i sitt nya
ämbetsrum i Stadshuset var att hänga upp sina medaljer
från Tjejklassikern, Lidingöloppet och Skärholmsloppet.

Om inte nu: När?
Sport & Affärer har träffat Emilia Bjuggren som är
Stockholms nya idrottsborgarråd. Hon betonar betydelsen av föreningslivet där idrotten spelar en stor
roll. Hon menar att barn som idrottar är positivt för
folkhälsan och att det ska börja i skolan. Men även att
idrotten på fritiden ska vara tillgänglig för alla. Därför, menar hon, måste tillgängligheten till idrottsytor
och anläggningar förbättras så att det inte uppstår
köer och konkurrens. Därför satsas en extra miljard
på Stockholms idrottsanläggningar de kommande sex
åren!
Vad fick dig in i politiken?

– Jag växte upp i Tensta där många hade det relativt knapert ekonomiskt, det saknades framtidstro och många var
drabbade av arbetslöshet. Jag såg de här sakerna och ville
förändra världen när jag samtidigt såg kraften i områdets
förenings- och kulturliv. För de som lyckas ta sig vidare
trots tuffa odds tror jag det kan gå mycket bra med stark
drivkraft.

nas självbestämmande. Vi har i vår plan för Stockholm
skrivit in att man måste skapa plats för idrottsanläggningar och rekreationsytor tillsammans med förskolor
och skolor när man planerar nya bostadsområden. Här
gäller även att måna om de grönytor vi har så att de inte
säljs av.

– Det har inte fungerat så jättebra hitills. Vi måste få till en
bättre dialog mellan kommunerna när det gäller barn- och
ungdomsidrottsfrågorna och när det gäller idrotter som
skytte, motorsport och orientering som kräver mer ytor.

Ålder: 27.

Titel: Idrottsborgarråd i
Stockholm stad.
Uppväxt: Tensta.
Bor: Gröndal.

Du är socialdemokrat – är det något som särskiljer er
syn på idrottsfrågorna jämfört med de andra partierna?

Familj: Stor och som jag står
nära.

– Jag upplever att vi starkare månar om själva föreningslivet. Det är jättebra att många går på gym och spontanidrottar men det finns även ett egenvärde med att vara delaktig i en förening.

Utbildning: Pol.kand. med
inriktning Nationalekonomi.

– Det är vårt huvudfokus. Mycket kommer att handla om
att få fler i de grupper som idag inte idrottar att komma
med. Det handlar ofta om barn som växer upp i fattiga förhållanden och tjejer. Vi försöker stötta föreningarna i den
här saken och kanske stödja olika ungdomsevenemang som
lockar barn och unga att själva delta och prova på.

– Jag ser problemet och förstår varför alltfler vill ha en
lagstiftning som det ser ut nu i många kommuner där
anläggningsfrågan ofta hamnat vid sidan av. Man slåss
istället i efterhand om de ytor som finns kvar. Samtidigt tror jag på den politiska dialogen och kommuner-

text: Gustaf Berencreutz

EMILIA BJUGGREN

– Det är jättekul att vi fick priset som är uppburet av sådan bredd i kriterierna. Samtidigt har vi en bit kvar innan
vi kan vara helt nöjda.

Vad har du för syn på att idrottsplatser ska finnas med
i Plan- och bygglagen som reglerar vad som ska ingå när
nya bostadsområden anläggs?

– Jag brinner för ökad folkhälsa och det är uppenbart att
frågorna hör ihop. Folk som mår bra och rör på sig sänker definitivt också sjukvårdskostnaderna. Samtidigt måste
självklart frågorna också bevakas var och en för sig.

Hur ser du på samarbetet i idrottsfrågorna mellan
Stockholms stad och kranskommunerna?

På vilket sätt tänker du arbeta för barn- och ungdomsidrotten ?

– Det här ser jag som den största utmaningen för barn- och
ungdomsidrotten i Stockholm. Därför satsar vi nu en miljard kronor extra i vår investeringsbudget för kommande
mandatperiod. Det gäller nya hallar, konstgräsplaner och
utveckling av friluftsområden för spontanidrott. Ett exempel är den nya idrottsplatsen med friidrottshall i Bällsta och
upprustning av Kanalplan så att den möter de internationella arenakraven för damfotboll.

Hur ser du på att idrottsfrågorna på ministernivå delas
med hälsa och sjukvård? (Tidigare mellan idrott och
kultur och innan det idrott och integration).

foto: Johan Jeppsson

Stockholm blev i år utsedd till Sveriges främsta idrottskommun – din kommentar?

Inför valet gick ett antal idrottsförbund i Stockholm ut
med anropet ”Bygg i kapp – Bygg i takt” med hänvisning till behovet av nya idrottsanläggningar i Stockholm
– din kommentar?

– Vi är öppna för en fortsatt diskussion. Ska Sverige söka
ska det vara utifrån våra premisser. Vi vill ha ett hållbart
evenemang och till en rimlig kostnad. OS har blivit på tok
för stort och fjärmat sig från grundidén.

Civil karriär: Jobbat 2,5 år på
en försäkringsmäklare.
Politisk karriär: Har varit
politiskt aktiv sedan tonåren.
Sportslig bakgrund: Spelat
ungdomsfotboll. Arbetat inom
AIK. Har tagit Tjejklassikern.
Intressen: Politik.
Samhällsförändring. Träning.
Vännerna. Idrott.
Förebilder: Pappa. Min första
chef Anna.

För skolidrotten?

Kör: Cykel och kommunalt.

– Det är ett stort problem och jag har lobbyjobbat för att
införa Bunkeflomodellen. Barn behöver röra på sig mer
under skoltiden. Det handlar både om mer tid för idrott
men även om att skolgårdarna ska stimulera till lek och
rörelse.

Drömevenemang: Vinter-OS.

Ska vi rentav ha lektioner till fots?

Socialdemokraternas övergripande krav
angående idrottsfrågorna i Stockholm

– Ha, ha varför inte. Naturkunskap till exempel funkar utmärkt utomhus.
För spontanidrotten och friluftslivet?

– Våra utegym är enormt uppskattade och vi ser över var
vi kan få till fler spontanidrottsplatser. Friluftslivet handlar mycket att ha tillgång till bra servicebyggnader. Och vi
hoppas att kunna anlägga fler skidspår vintertid. Skidsporten har ju fått ett enormt uppsving.

Bästa egenskap: Drivande.
Sämsta: Otåligheten.

Emilia Bjuggren i
startblocken för en
ny mandatperiod.

Ledord: Om inte nu: När?

Folkhälsan i staden ska förbättras
Betydligt fler unga kvinnor med socioekonomiskt svag bakgrund ska
idrotta eller vardagsmotionera och vara föreningsmedlemmar
Simkunnigheten i Stockholm ska öka
Idrottsanläggningar och andra ytor att motionera på ska finnas tillgängliga i närmiljöerna i ett växande Stockholm året runt
Det ska vara lätt att driva en förening och att vara föreningsaktiv i
Stockholm
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LOPPEN I STOCKHOLM
29 MARS:

Premiärmilen

Du springer 10 km i härlig miljö på Norra
Djurgården. Ett perfekt lopp för dig som
vill testa formen efter vinterns träning.
• Premiarmilen.se
18 APRIL:

8 AUGUSTI:

Stockholm Ultra Marathon

Sommarens stora utmaning. Stockholm Ultra
har tre distanser: 50 km, 75 km och 100 km.
Den snabba banan går på Gärdet och Djurgården.
• StockholmUltra.se
19, 20, 22 AUGUSTI:

Bellmanstafetten

Vårens största svenska terränglopp. Naturskön och inspirerande bana på Norra Djurgården. Start och mål vid Ugglevikskällan,
Lill-Jansskogen. Loppet har två distanser: 5
km och 10 km.
• SpringCross.se

Sveriges största stafettlöpning med 18 000
deltagare. Stafetten har tre klasser: herrar,
damer och mixed. Fem löpare i varje lag. Alla
springer 5 km. Banan går på Norra Djurgården.
Samtliga lag bjuds på picknick. Välj mellan att
springa på onsdagskvällen, torsdagskvällen
eller på lördagen.
• Bellmanstafetten.se

25 APRIL:

5 SEPTEMBER:

Efter en lyckad premiär 2014 avgörs Women’s
Health Halvmarathon för andra gången. Du
springer halva den klassiska maratondistansen, d.v.s. 21 098 meter, på en vacker bana på
Södra Djurgården i Stockholm.
• whhm.se

för flickor 7-13 år gamla. Alla
får Lilla Tjejmilens T-shirt och en elegant medalj. Banan är 1,5 km lång.
• Tjejmilen.se

Spring Cross

Lilla Tjejmilen
Women’s Health Halvmarathon Ett
festligt lopp

21 MAJ:

MilSpåret

Spring 5 km eller 10 km på en flack slinga
runt Djurgårdsbrunnsviken på en av Stockholms vackraste banor. Start och mål vid
Sjöhistoriska Muséet.
• MilSparet.se
25 OCH 26 MAJ:

Vår Ruset

Vår Ruset är inte en tävling, utan en fest för
tjejer och kvinnor i alla åldrar. Du springer,
joggar eller promenerar 5 km i din egen takt.
Samla ihop en grupp på sex personer så
bjuder Coop på picknick. Vår Ruset avgörs i
17 städer över hela landet. I Stockholm genomförs Vår Ruset måndag 26 maj och tisdag
27 maj.
• VarRuset.se
30 MAJ:

ASICS Stockholm Marathon

Årets kraftprov och folkfest. Du springer
42 195 meter på en av världens vackraste
maratonbanor. Mål på Stockholms Stadion.
Entusiastiska åskådare skapar en härlig stämning under loppet där ca 21 500 löpare från
hela världen springer.
• StockholmMarathon.se
31 MAJ:

Stockholm Mini Marathon

Den stora löparfesten för alla tjejer och killar
mellan 5 och 17 år. Det är inte viktigt att
komma först eller att få en bra tid, utan att
kämpa väl. Banan går på parkvägar genom
Lill-Jansskogen och målgång på Stockholms
Stadion.
• Minimaran.se

5 SEPTEMBER:

Tjejmilen

Landets största idrottsevenemang för kvinnor med 33 000 deltagare. Du tävlar mot dig
själv på den vackra 10 km-banan runt Djurgården. Bilda en Tjejmilen Kvartett och tävla
om fina priser!
• Tjejmilen.se
12 SEPTEMBER:

Stockholm Halvmarathon

Ett inspirerande lopp genom Stockholms
innerstad med deltagare från hela världen.
Start och mål vid Slottet och Riksdagshuset.
21 098 meter på gatorna genom några av de
finaste delarna av huvudstaden.
• StockholmHalvmarathon.se
19 SEPTEMBER:

ToppLoppet

Ett trevligt lopp med flera underhållningsstationer längs den sköna banan i Hagaparken. Spring 5 eller 10 km, eller gå 5 km.
• Topphalsa.se/Topploppet
3 OCH 4 OKTOBER:

Tjur Ruset

Höstens tuffaste och roligaste löparäventyr.
Du springer 10 km genom krävande och
delvis obanad terräng. Vi letar upp de brantaste backarna och de blötaste kärren. Välj
mellan att springa på lördag eller söndag.
• TjurRuset.se
11 OKTOBER:

Hässelbyloppet 100 år

2015 firar Hässelbyloppet hundra år. Det firar
vi med ett historiskt jubileumslopp. Det blir
samma sköna och snabba 10 km-lopp! Lättlöpt bana genom Hässelby och Vällingby.
• Hasselbyloppet.se

29 AUGUSTI:

Bagheera Fjällmaraton Sälen
- Upplev årets trailäventyr
Ett utmanande lopp i vacker fjällmiljö. Du väljer mellan två banor, 21
eller 42 km, som slingrar sig längs fjällstigar, leder, spänger och vägar.
För de yngre finns barnens fjällmaraton. Välkommen till en högklassig
löparfest, med deltagaren i fokus. Ett utmärkt tillfälle för en weekend
med familj eller kompisgäng, med närhet till bad, boende och god mat.
• fjallmaratonsalen.se
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karriär

Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån

Utdelning av pris till bäste spelare under EM-kvalmatchen mellan Sverige – Liechtenstein! Från vänster
Mathias Kemi, *Mikael Franzen, Jimmy Durmaz, *Kristian
Borgström, Rickard Forsberg.

Foto: Kristian Roeise Dahl

Foto: Björn Tilly
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Lagledare för IK
Waxholm, Team 03.
Bilden från derbymatch mot Viggbyholm.

Avtalsskriving med Norska Idrottsförbundet och
Olympiatoppen, tillsammans med Börre Rognlien,
president för Norsk Idrott, och Svein Arild Steen-Mevold,
managing director, Scandic Norway.

*Bodde inför landskampen inne på Friends Arena i Scandics mobila hotellrum,
Scandic To Go!

Eldsjälen Mathias Kemi

Sport & Affärer inleder en artikelserie
om eldsjälar inom sportsektorn.
Vi får här närgångna inblickar i hur
en arbetsvecka kan se ut presenterad
i dagboksform eller genom direkta klipp
ur liggare och almanackor. Hur får
man egentligen ihop livspusslet när
man har tusen järn i elden? Först ut är
Mathias Kemi, sponsringschef på
Scandic Hotels.

Veckodagbok

Måndag - highlights

Telefonmöte med Finland gällande JVM i
Finland. Möte gällande den nya kommunikationsplattformen för Sport och nästa
version av Sportkortet. Lunch med Säljchefen. Telefonmöte med Scandic Tyskland gällande Paralympics. Genomgång
av vårt matchvärdskap vid EM-kvalet.
Några timmar kontorstid innan hemresa.
Kommer hem, äter snabbt innan jag och
mellansonen åker till hockeyträning, avslutar dagen med att springa sex km fast jag
är extremt osugen.

Scandic skall presentera. Blir lite nervös,
inte för att jag är oförberedd på presentationen utan mer att jag som ny i gänget
skall prata om tidigare ”lilla Scandic” i
Norge som nu är ”stora Scandic” (Scandic gick från femte plats till första plats
i Norge efter köpet av Rica), hur Scandic ser på idrott och jobbar kommersiellt med det, och det faktum att jag är
svensk. Nya nätverk byggdes och denna
kväll var både lång och lika rolig, i säng
vid 02:00.

Bil/pendlingsrutiner Vaxholm – Stockholm – Vaxholm

Precis som för många andra finns det två
varianter: när min fru är bortrest och när hon
är hemma. Är jag själv med barnen så ansvarar
jag för wakeup och morgonlogistiken, stämmer av dagen gällande skola, dagis och aktiviteter likt vem som helst. Efter lämning sitter
jag dessa dagar i bilen och pratar i telefon från
08:10 tills jag är framme på jobbet, försöker
hinna ifatt dåliga samvete-samtal men gör det
aldrig till hundra procent.
Det andra allternativet är att jag åker in
före köerna och kan då med nybryggt kaffe
cruisa in till jobbet tidigt med 107,1 i högtalarna. Många har problem med pendling,
men jag gillar denna egna tid med radion.
Många dagar börjar med ett frukostmöte
på något Scandic, hotellen är också en perfekt plats att jobba ifrån vilket jag gör så
ofta jag kan!

Hur kan du få mitt jobb?

Det behövs inte 300 poäng på fina skolor men du behöver ett antal komponenter. Det viktigaste är driv, social kompetens
och även att våga ta beslut. Scandic har
230 hotell i åtta länder och över 13 000
anställda
Mantra

It´s better to burn out than fade away.

Morgonrutiner

När frun är bortrest ringer klockan 06:00
annars 05:30.
Kliver upp, sätter på TV4 Nyhetsmorgon och kaffebryggaren, gör mig i ordning
innan jag väcker barnen.
Dottern som är äldst är enklast, mellansonen hyfsat enkel men sedan har vi
vår sladdis som är en riktig sömntuta. När
han är sur - vilket han ofta blir på morgonen - säger han: ”Morr på dig!”.
Respekterar verkligen alla som jobbar på förskola, men de måste verkligen
skratta gott åt mig och andra som sladdar
in och sladdar ut med puss och tummen
upp, utan att verka stressade!

man prioriterar jobbet under veckorna.
Happy life är en bra kombo av jobb och
privatliv.

Tisdag - highlights

Fredag - highlights

Flyg till Danmark för marknadsledningsmöte, heldag. Tid för återkoppling till mail
och aktivitetsplan under pauser och på
flygplats, hemma vid 21:00.

Frukostmöte på Scandic Svolli där jag
bor med ett av våra partnerförbund
i Norge. Tillbaka till rummet för att
packa ihop, checka ut och sedan ta mig
till Gardemoen. Hemma väntar svensk
ryggbiff med tillbehör, varje fredag får
barnen tillsammans bestämma vad vi
skall äta.

Onsdag - highlights

Workshop Live Nation och Ticnet. Bekräftar två tågset (1 000 personer) upp
till VM i Falun i feb/mars. Bokar upp läktarbiljetter av VM-organisationen. Säkerställer biljetthanteringssystem. Bokar
upp smygläsning för QX för 250 personer på Grand Central. Går igenom samarbetet med Idol tillsammans med produktionsbolaget. Sista mötet sker i Solna.
Förhandling med SvFF, EFD och SEF
gällande nytt avtal. Stannar till i Mörbybadet och simmar 30 minuter innan jag
kommer hem.
Torsdag - highlights

Advisory Board med sex utvalda hotelldirektörer. Expressen till Arlanda, flyg till
Oslo och vidare med flygtåget mot Norska
Idrottsförbundet och Olympiatoppens
julbord. Hoppar på fel tåg = fel slutstation. Måste vara på plats till samlingen för
att ta båt 16:00. Snabbt beslut att åka taxi
till Scandic Fornebue och kanske bo där
men det var fullt. Byter om i bagagerummet och hoppar in i en ny taxi till samlingsplatsen. Hade inte fått all information om vad som väntade och vilka som
skulle delta. Tar med mig den nya corppresentationen laddad på en sticka om jag
skall säga något.
Visar sig direkt att Aftenposten och

Lördag/Söndag - highlights

Sovmorgon, blir väckt av frun att det är
frukost vid 09:00. Åker sedan iväg för att
konservera båten med min båtmek Hultman innan familjen åker iväg på hockeymatch, denna gång borta mot Lidingö. I
bilen har vi förutom sonen en annan spelare med, kul diskussion om matchen som
enligt dom blir så lätt! Vi kan inte förlora som ligger tvåa i serien. IKW förlorade med 2-3, det blev en intressant diskussion varför dom förlorade. Något som har
hjälpt mig extremt mycket i min roll som
sponsor- och partnerchef för Scandic är
just mitt engagemang som idrottspappa,
massa år som lagledare och snart fem år i
klubbens styrelse.
Helgerna är magiska och viktiga för att
ladda batterierna tillsammans med familjen.
Förberedelse inför ny vecka

Prioriterar inte att jobba hemifrån på helgen om det inte är något väldigt akut.
Har många kollegor och vänner som
jobbar sent även helger. Jag tror inte på
det utan tror på att man skall prioritera
familjen lika mycket under helgen som

Mathias
Kemi
Ålder: 40
Företag:
Scandic Hotels
Titel: Director
Sponsorship &
Partnership
Familj: Bor i
Vaxholm med
fru och tre
barn
Bakgrund:
Uppväxt i Vittangi utanför Kiruna. Min pappa är
skogsman så hela min barndom och även nu när
jag hälsar på väntar arbeten och projekt i skogen.
Det finns inget som slår friska luften, få jobba med
händerna och höra bruset från älvarna.
Intressen: Familj, skärgården, skogen, fjällen, nya
resmål, mat och dryck.
Läser: Sport & Affärer

Scandic
Scandic sponsrar
i Sverige:
Riksidrottsförbundet, Svenska Friidrottsförbundet,
Svenska Fotbollförbundet, SEF, EFD, Simförbundet,
Svenska Handbollförbundet, Svenska
Handikappidrottsförbundet och Team Paralympic,
Svenska Ishockeyförbundet och Svenska
Hockeyligan, Svenska Skidförbundet
Urval av sponsring i Norden: Paralympic i
alla länder, Norska Handbollförbundet, Norska
Idrottsförbundet, Olympiatoppen, Rosenborg,
Danska Handbollförbundet, FCK, SM-Liiga Finland,
Salibandyliiga
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Framtidens industri är upplevelser
PS COMMUNICATION

PS Communication och XperienceGroup
ska omsätta en miljard kronor år 2024.
Målet ska nås genom att erbjuda en
totalentreprenad inom brand experience
och möta ökad efterfrågan på nya och
unika publika liveevent.

Kontor:
Stockholm,
Göteborg, Malmö,
Oslo, Helsingfors
och Köpenhamn
Antal anställda: 140
Omsättning: 200 miljoner
Antal uppdrag: 1 000 årligen

Foto: Johan Jeppsson

PS Communication har alltid varit evenemangsbyggare och var med redan 1999 när
Vikingarännet lanserades för att locka holländare till Stockholms skärgård på vintern.
– Nyheten är att efterfrågan på nya skräddarsydda publika liveevent ökar. Förra veckan ringde ett företag och ville ha hjälp med att
skapa ett mountainbike-lopp, säger Patrick
Walldén, koncernchef för XperienceGroup.
I affärsidén med att erbjuda en totalentreprenad finns paralleller till byggindustrin.
– Vi är experter på att sätta ihop projektorganisationer. Inom XperienceGroup kan
vi leverera allting för ett evenemang från
marknadsföring, digitalt gränssnitt, projektledning, produktion till finansiering genom
delsponsorer som sköts av vår säljorganisation, säger Patrik Mehks, affärsområdeschef
för PS Live.
Oavsett företag eller varumärke ökar intresset av att äga och kontrollera sin varumärkeshistoria.
– Det blir bara dyrare och trubbigare att
gå i tv. När tv-mediet nu viker kan företag
istället satsa miljonerna i en plattform för
content marketing. Det ger en spetsigare berättelse att ta ut i digitala kanaler, pr, kundklubbar och event. Det spelar ingen roll om
det är Volvo Ocean Race eller ett cykellopp i
Mälardalen, principen är densamma, säger
Walldén.

Grundat: 1997
av Stefan Norén,
Patrick Walldén
och Lars Westling

Patrick Walldén och Patrik Mehks

Under 2000-talet var det inte fullt ut accepterat att företräda både företag och rättigheter som evenemang. I mitten av 2010-talet
har gränserna suddats ut.
– Det räcker inte längre att sälja in en rättighet utan kunderna efterfrågar en helhetslösning med aktiveringen och ett kreativt
content-tänk, säger Mehks.
– Idrottsförbunden med traditionella evenemang som Finnkampen och Sweden Hockey Games måste förnya sig genom innovation
och affärsutveckling. Företagen och varumärken nöjer sig inte med att vara en av femton
längre utan jag upplever att de hellre går in i
något nytt och nischat event, säger Walldén.
PS Live driver i nuläget Skistar Everest

Challenge, Tjejgirot, Solvalla Skidays och
Battle of Vikings samt ansvarar för de kommersiella rättigheterna i samband med Örebro stads 750-årsjubileum. Under 2015
kommer fler event rullas ut och affärsområdet ska driva tillväxt.
– Det tar två till tre år att sätta ett nytt evenemang och bygga strukturkapital. I merparten av fallen tar vi en ägarandel för att i
partnerskap dela möjligheter och risk. Det
kommer vi få se mer av då potentialen inom
livevent är mycket stor. Framtidens industri är upplevelser och inom tio år ska XperienceGroup omsätta en miljard i Norden,
avslutar Walldén.
text: Johan Thoren

Kunder i urval: Volvo, Ericsson,
Panasonic, Trygg-Hansa, Swedbank, TV4
och Coop
Internationell partner: George P.
Johnson

XPERIENCEGROUP
Nordiskt byrånätverk inom film, reklam, sponsring,
digitalt, retail,
event, bemanning, strategi och
design.
Bolag: Story
Design Studio,
People Partner, Brand Experience
Scandinavia, PS Communication, PS
Live, Meeting Room, A Loud Minority,
Apartment5
Ägare: Grundarna till PS Communication
(85%) samt 15 delägare
Omsättning: 300 Mkr
Antal anställda: 185
Antal kunder: 100
Resultat 2013-2014: 5 Mkr

Ny vd anger tonen för
utbildningsbolag
Fredrik Karlsson är nytillträdd vd för Caddie Sport &
Business som driver Sveriges enda yrkeshögskoleutbildning inom sportmarknadsföring.
Hur ser du på utmaningarna med det nya jobbet?

– Jag vill att vi blir tydligare på att kommunicera behovet
av kompetens inom sektorn sport och affärer i ett vidare
perspektiv. Idag är vi uppdelade på två verksamhetsgrenar
nämligen utbildning och konsultverksamhet. När det gäller konsultverksamheten ska det tydligare framgå att vi är
en värdefull part som kan bidra till en kompetenshöjning
inom både idrottsföreningar och -förbund.
– Vi jobbar i något vi kallar för en ”hybridbransch” med
en rad verksamhetsgrenar som vävs ihop, som till exempel
evenemang och besöksnäring, sponsring, arenautveckling
och idrottsföreningens samhällsroll. Medvetna om detta
vill vi skapa en tydlig och positiv målbild: Caddie ska växa
och få en större roll på marknaden. Vi har ett gott renommé
i botten som bildar en utmärkt grund när vi nu ska expandera runt hela landet, inte minst i Stockholm. Vi har sedan
tidigare ett stort kontaktnät inom idrotten. Min primära
roll blir att utveckla organisationen.
Hur många av era elever får idag jobb efter er utbildning?

– Det rör sig om i genomsnitt 70 procent.
Vilken del av sportsektorn upplever du har stort behov
av att anställa en student som genomgått utbildning
hos er?

Fredrik
Karlsson
Familj: Fru och två barn
Bor: Roslagsgatan i
Stockholm och Växjö
Titel: Vd på Caddie
Sport & Business sedan
2014
Ålder: 50

– Det gäller främst elitföreningar men även klubbar som
vill bli mer professionella och som till exempel behöver
anställa en ny marknads-, sponsrings- eller försäljningschef. Och det kan gälla projektkoordinatorer hos arrangörer. Men vi märker även av ett växande behov av kompetent personal bland konsulterna som jobbar med sponsring
och event.

Utbildning:
Företagsekonomi
i Lund och vid
Linnéuniversitetet i Växjö
där han även innehar en
lektorstjänst.
Civil karriär:
Konsultverksamhet.
Byggt upp Nordic
Business Institute, Växjö.
Vd för NBI i närmare 10 år.

Jobbar ni i nätverk med högskolor som Handelshögskolan etc?

– Vi tittar på att hitta samarbetsformer. Vi är rätt unika på
vår utbildningsgren och vi upplever egentligen inte någon
konkurrens. Idag snarare kompletterar vi högskolornas managementutbildningar.

Favoritidrott: Golf

Caddie
Sport&Business AB

Hur ser du på ert företagnamn?

Startade: 2005 i Växjö

– Jag gillar namnet. För mig symboliserar det en aktör som
hjälper en annan att bli bättre utan att själv vara i fokus och
som spelar en viktig roll om man spelar den rätt.

Säte: Stockholm och
Helsingborg

Kan namnen bli tydligare så man tidigt uppfattar uppdelningen mellan verksamhetsgrenarna – typ Caddie
Consulting och Caddie Utbildning?

Antal anställda: 4 personer

– Varför inte? Vi kommer hursomhelst att se över styrkan i
våra varumärken och hur de upplevs.
– Tydligheten blir viktig. Det kommer att märkas på vår
hemsida men även på det sätt vi kommunicerar i övrigt,
avslutar Fredrik.
Text: Gustaf Berencreutz

Verksamhet: Utbildningsoch konsultverksamhet
Omsättning 2013: 3 607 000 kronor
Huvudman för: Yh Sportmarknadsförare, Sveriges enda
yrkeshögskoleutbildning inom sport och marknadsföring. Utbildningen
är på två år och motsvarar 400 yh-poäng.
Finansiering: Statsbidrag (schablonbidrag). Bestäms per
studerandeplats i heltidsutbildning och betalas ut av myndigheten för
yrkeshögskola. Bidraget baseras på antalet platser som utbildningen
har och hur många studenter som går kvar på utbildningen

ANNONS 		

28

		

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA

ANNONS

årssummering 2014

Sport & Affärers årssummering
Vid en prisceremoni på Ulriksdals Wärdshus delades priserna för
Sport & Affärers Årssummering 2014 ut. Från vänster Viktor Svensson, informationschef ÅF, Per Eliasson, Malmö FF, Per Bergljung, RF,
Marie Lindqvist, vd Stockholm Globe Arenas, Niklas Carlsson, Svenska
Skidförbundet.
Foto: Sören Andersson och Johan Jeppsson

”
Sport & Affärer
gratulerar pristagarna
och önskar läsarna en
God Jul och ett
Gott Nytt År
Nästa nummer utkommer vecka 8

Årets idrottssponsor

Årets idrottsförening

Årets idrottsevenemang

ÅF

MALMÖ FF

SM -VECKAN

Långsiktighet präglar detta
sponsorskap. För tio år sedan
hamnade ÅF på 85:e plats på
’Universums’ lista över de mest populära arbetsgivarna bland unga yrkesverksamma ingenjörer. Idag intar
företaget andraplatsen efter Google.
En fantastisk utveckling som till
stor del tillskrivs företagets medvetna sponsorstrategi. Bolaget har troget stöttat Sanna Kallur trots långa
perioder med skadeproblem. Man
sponsrar långsiktigt Charlotte Kalla
och underlättar hennes väg mot nya
framgångar. Inträdeskravet för att
namnsponsra Gotland Runt (numera ÅF Offshore Race) var att flytta
startpunkten till Skeppsholmen – ett
succédrag! Bolaget är exklusiv miljörådgivare åt SOK och stödjer arbetet mot ett hållbart, ekonomiskt försvarbart vinter-OS, på svensk mark.

”

Med en professionell organisation och ledning har föreningen intagit en ledarställning
inom svensk fotboll såväl på som utanför planen. 2014 var året då man
lyckades bli svenska mästare, vinna
Supercupen och som första svenska
herrlag på 14 år kvalificera sig för
Champions League. Malmö FF är
en institution inom svensk idrott,
en viktig lokal och regional motor
i samhället och numera också en
klubb som ger avtryck i hela fotbollsEuropa. MFF bidrar även till att
göra Malmö till en av landets starkaste idrottskommuner.

”

SM-veckan är ett framgångsrikt samarbetsprojekt mellan
Riksidrottsförbundet, specialidrottsförbund, SVT och värdkommunen. Evenemanget har fått stort
genomslag i media och lyckats nå
sitt mål: att skapa ett större intresse för svenska mästerskapen genom
att samla större och mindre idrotter
under ett och samma paraply. Evenemanget är ett koncept i tiden, som
medverkat till att förena och stärka
svensk idrottsrörelse. Som bonus har
arrangörskommunerna kunnat påvisa en stark turismekonomisk effekt
med positiva profilvärden för destinationen.

Jurymedlemmarna i Sport & Affärers Årssummering: Gustaf Berencreutz, Niklas Birgetz, Frans
Fransson, Uno Grönkvist, Björn-Anders Larsson, Peter Rohmée, Joachim von Stedingk och
Johan Thorén.
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OVÄNTAT MYCKET
FEST PÅ LAGER
6 STOLAR + BORD
[11640-492] Ord. pris 1.925:-

1.395:-

m mer i ng

KLAPPSTOL
[116392-492] Ord. pris 200:-

Samtliga priser är exkl. moms
och gäller t.o.m. 2015-01-19

150:-

Årets idrottsarena

Årets specialidrottsförbund

TELE2 ARENA

SVENSKA
SKIDFÖRBUNDET

28 STOLAR + VAGN

[116382-492] Ord. pris 725:-

[118642-492] Ord. pris 7.195:-

545:-

5.795:-

5.795:-

SOPSÄCKSSTÄLL

AVSPÄRRNINGSSTOLPE MED BAND

KLÄDHÄNGARE /
KONFEKTIONSSTÄLL

[311112-492] Ord. pris 1.140:-

[21807-492] Ord. pris 1.320:-

895:-

1.175:-

[11908-492] Ord. pris 365:-

”

En modern och flexibel arena med internationell status
som ändå upplevs intim och
med VIP-utrymmen som matchar nutidens krav. Hemmaarena
för Djurgården och Hammarby
som genom flytten till arenan höjt
sina respektive publiksnitt till över
15 000/match.Tog hem Bandyfinalen 2015. Goda kommunikationer
och genom Globen City närhet till
restauranger, shopping och utbud för
hela familjen som skapar mervärden för besökarna. En viktig motor
för Stockholms och Sveriges besöksnäring.

”

Skidförbundet lockar genom
ett gediget och långsiktigt arbete nya generationer motionärer och utövare ur vars lager senare
diamanter som Charlotte Kalla och
Marcus Hellner vaskas fram. Idag
är intresset för skidsport större än
någonsin. En proffsig biddingorganisation borgar för årliga världscuptävlingar inom längd och olika discipliner inom alpint. Falun står nästa
år som värd för längdskidåknings
VM. I år blev det klart att Stockholm arrangerar sin förstaWC tävling år 2016, att VM på rullskidor
gick till Sollefteå 2017 och att man
tog hem alpina VM i Åre år 2019.
Att ökad efterfrågan möter utbud på
anläggningssidan försvåras inte av
det faktum att förbundets ordförande innehar en ledande position inom
skidanläggningsjätten Skistar.

8 BORD + VAGN

FÄLLBORD

295:-

[116492-492] Ord. pris 7.295:-

TORKMATTA ENTRÉ
[260361-492] Ord. pris 1.730:-

1.495:-

KLOCKA
[146114-492] Ord. pris 325:-

199:-

Ring 035-180 500 eller besök ajprodukter.se
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Fortsatta
framgångar
väntar oss
under 2015
Året går mot sitt slut och jag vill på
några få tecken lyfta 2014 som ett
historiskt år! Det är Inte bara för att
Charlotte Kalla gjorde den mest historiska slutspurten på OS i Sotji och att
Malmö FF kvalificerade sig till Champions League utan det är för att sponsring och event aldrig varit större!

Oavsett händelser inom idrott, kultur eller socialt engagemang så ser vi att den
förändrade kommunikationsvärlden runt
omkring oss använder alltmer gränsöverskridande kommunikation och att fler byråer, företag och organisationer tar till sig
av sponsring och event i sin dagliga kommunikation.
Vi ser att sociala medier påverkar den
utvecklingen kraftfullt. Anledningen är
givetvis att sociala medier behöver det
så viktiga ”content” som sponsring och
event kan erbjuda och sponsring och
event behöver en större spridning, dvs
en mindre kostnad per kontakt. Vi ser
också att fenomen som Volvo och Zlatan växer explosionsartat och i min värld
är även det klockrent sponsring (ersättning lämnas för att nyttja en känd person
i affärssyfte) oavsett vad man idag väljer

att kalla det. Sponsring och event bygger
på passion, upplevelse, relation och ett
möte som går i båda riktningarna vilket
gör att den integrerat kommer växa sig
starkare och starkare i framtidens kommunikation.
Men oavsett vilken händelse som skett
under det gångna året så engagerar alltid idrotten, kulturen och de sociala engagemangen oss. 2014 kanske blev ett
mitt-emellan-år för vissa personer, men
för mig är omvälvningen inom branschen
stor och betydelsefull och jag vet att våra
passioner kommer leva vidare och att jag
kommer alltid leta nya tillfällen där en
stjärna, ett lag eller ”you name it” kommer göra historiska framsteg.
2015 kommer blir ett fortsatt framgångsrikt år för sponsring och event och
vi kommer få vara med om många händelserika upplevelser! En som ni absolut inte får missa är Upplevelseindustrins
Största Dag den 26 mars! Då kommer
vi fortsätta skrapa oss under ytan av det
bästa sponsring och event kan erbjuda
och skriva vidare på den fantastiska historien vi just nu ser. Givetvis avslutas dagen också med den årliga tävlingen Gyllene Hjulet där vi korar det bästa under
2014 och där vi lägligt i år presenterar
SEX nya Gyllene Hjul.
Låt oss se tillbaka och
njuta av Kallas slutspurt
och veta att mer kommer upplevas 2015!

Niklas Birgetz
VD, Sponsrings & Eventföreningen

Idrotten förtjänar politiker
som ser vad vi gör

Å

r 2014 är snart slut och samtidigt som vi kan summera
ett framgångsrikt idrottsår
med många mästerskapsmedaljer och lyckade evenemang på hemmaplan befinner vi oss i ett
unikt politiskt läge. Som i högsta grad påverkar svensk idrott. Nu har ett par veckor
gått sedan alliansens budgetförslag vann
över regeringens i riksdagen och är det förslag som gäller under 2015, även om detaljer kan ändras fram till nyvalet i mars.
Alliansens förslag innehåller ingen höjning
av stödet till idrotten, det gjorde inte regeringens budgetförslag heller.
Samtidigt som vi diskuterar den unika
och osäkra politiska situationen så fortsätter svensk idrott att rulla på. Varje dag
tränar 145 000 barn och ungdomar i över
15000 aktiviteter ledda av 650 000 ideella ledare i 20 000 föreningar. Ledare,
barn och ungdomar, föräldrar som skjutsar, mormor och morfar som står i kiosken
och alla som ställer upp på olika sätt över
hela landet inom idrotten gör det i tysthet
och i de flesta fall helt utan ekonomisk ersättning.
Många av ledarna, de aktiva och föräldrarna kände sig besvikna över att än en
gång ha blivit förbisedda när varken regeringens eller alliansens budgetförslag innehöll något höjt statsstöd till idrotten. De
förtjänar att bli tagna på allvar, förtjänar
att bli sedda och uppskattade för sitt engagemang och sina insatser. Ett engagemang
som bidrar till att barn och ungdomar rör

på sig, men också till så mycket mer.
Forskning visar att barn och unga som
är aktiva i idrottsföreningar ser mer positivt på framtiden, presterar bättre i skolan, röker mindre, dricker mindre alkohol
och är mindre benägna att begå kriminella handlingar. I idrotten möter barn och
ungdomar också olikheter, och får lära sig
att respektera dem. Olikheter i etnisk bakgrund, religiös tro, sexuell läggning eller
ålder. Olikheter vi alla kan lära oss av för
att på olika sätt utvecklas som människor.
Alla engagerade i idrottsrörelsen gör det
här möjligt och bidrar till ett starkare Sverige. Vi förtjänar att politikerna ser vad vi
gör och ger oss förutsättningar att fortsätta
att utveckla och utvecklas.
Idrottsministern Gabriel Wikström har
vid upprepade tillfällen lovat ett förstärkt
idrottsstöd – någon gång under mandatperioden. Moderaterna har kritiserat regeringen för att inte ha levt upp till det löfte på 272 miljoner kronor i ökat stöd som
gavs under valrörelsen. När båda nu tydligt
uttryckt sitt stöd för idrotten borde båda
också visa, när möjligheterna nu återigen
finns, att de tar idrotten på allvar och står
för sina ord. Oavsett
utgången av extravalet.

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

UTBLICK

Av Gunnar Persson
december 2014

H

ur stora är egentligen evenemang som olympiska spel och
fotbolls-VM? För stora, skulle
jag säga. Åtminstone så stora
att ingen vettig själ vill ta på
sig att arrangera dem. Därmed inte sagt inte det inte finns folk som
är villiga.
Kostnaden har blivit så hög att en västlig
demokrati är i underläge. Politikerna kan
inte rättfärdiga kostnaderna, särskilt inte
om de skenar. I en demokrati betyder det
att de politiker som sagt ”ja” riskerar att förlora makten i nästa val.
Allt blir däremot mycket enklare om man
bortser från det ”demokratiska risktagandet”. Se på Ryssland, som efter OS 2014
också har VM i fotboll 2018. Kandidaturerna vann bifall i ett läge när landet tycktes vara
på gång, åtminstone ekonomiskt (inte demokratiskt). Det fanns klädsamma svenska betänkligheter före OS-invigningen i februari.
Men idag vore inte Sotji-OS genomförbart.
Ty när spelen avslutats startade Rysslands
annektering av Krim, en ogenerad invasion
där korten blandas bort genom ständiga förnekanden av fakta.
Idrotten utnyttjas i ett avancerat maktspel där OS och VM är propagandaverktyg
för att upprätthålla en inrikespolitisk normalitet. Den som bor i Ryssland får veta att

omvärlden är oprovocerat ond, att etniska
ryssar i Ukraina måste räddas från denna
ondska men att Ryssland samtidigt är en
varm och välkomnande nation som ordnar
idrottsfester för all världens ungdom. Men
aggressionen mot Ukraina tonas ner under
det kommande året. Allt annat skulle äventyra fotbolls-VM. Hösten 2018, däremot …
Fallet Qatar och fotbolls-VM 2022 handlar däremot om mutor från början till slut.
Arabvärlden har länge suktat efter ett arrangemang av den här kalibern, kosta vad
det kosta vill. Det är ett arrangörsskap som
inte tar hänsyn till förluster i vare sig pengar eller människoliv. Man har köpt ett VM,
utan hänsyn till vad konkurrenterna kunde
erbjuda. Nu bygger man sina arenor, utan
några som helst hänsyn till de arbetare som
gör jobbet. Och 2022 skall VM genomföras,
utan hänsyn till den 40-50-gradiga värmen.
FIFA försöker dessutom mörklägga resultatet av sin egen utredning i frågan.
Vad göra? Utse tre eller fyra arrangörer
för sommar- respektive vinter-OS på fast
rotationsbasis.
FIFA bör överväga att återgå till mera
hanterliga 16 lag i VM-slutspelet. VM:s nuvarande gruppspel kan avgöras i regionalt
utlokaliserade fyralagsgrupper som spelas
under en vecka där arrangören klarar sig
med två stora arenor.

Vart tog den blågula
stoltheten vägen?
Det fanns en tid när målet för alla
svenska elitidrottare var att kvalificera sig för landslaget. De som
lyckades var oerhört stolta och
glada. Att dra på sig den blågula
dressen var något som de drömt
om i många år.
Det var då det. Numera finns det en del lirare
som med diverse ursäkter nobbar landslagsuppdrag och det är en trend som verkar bli
allt vanligare. Lyckligtvis gäller det ett fåtal
idrotter än så länge, men det är sådana som
får stor publicitet och därmed väcker undran
både inom och utanför idrottsrörelsen.
Ett exempel som fick stor medial uppmärksamhet inträffade i somras inför EM-kvalet i
basket. Återbuden från uttagna spelare i herrlandslaget blev så många att de motsvarade ett
helt lag. Till råga på allt var det de bästa spelarna, de som skulle utgjort stommen i kvallaget, som tackade nej. Inte oväntat sprack den
svenska EM-drömmen och landslagschefen
Jonte Karlsson var besviken.
Han konstaterade att benägenheten att
spela i landslaget verkar vara större i andra
länder där stjärnorna ställer upp när det
verkligen gäller. Han underströk att stora
resurser satsas på att utveckla unga spelare
och att många av dem med rätt hjälp lyckas bli proffs i utländska ligor och tyckte att
dessa spelare borde förstå kopplingen och
ställa upp när landslaget kallar.
Det är inte bara Jonte som känner sig negligerad. Pär Mårts får allt svårare att stäl-

la ett bra landslag på isen. I många år har
det varit vanligt att elitspelare – särskilt de
som huserar i NHL – har sagt nej till turneringar som årligen spelats i Finland och
Ryssland. Men numera förekommer återbud även till mästerskapsturneringar med
olika förevändningar. Stanley Cup har blivit
viktigare än VM!
Det går i och för sig förstå att mätta svenska hockeystjärnor i Nordamerika drar sig för
att ställa upp för Tre Kronor, särskilt när de
har en slitsam säsong bakom sig. Men med
tanke på att de sannolikt aldrig blivit dollarmiljonärer utan den uppbackning de fått av
klubbar och förbund på hemmaplan när de
inledde sina karriärer vore det klädsamt med
återbetalning.
Även fotbollen drabbas. Senast var det
nyblivna Panathinaikoproffset Valmir Berisha, född i Kosovo och uppväxt i Halmstad, som lämnade återbud till U18-landslagets trenationsturnering i Norge. 18 år och
nobbar landslaget!
Landslagsuppdragen devalveras och de
internationella proffslagen prioriteras. Förbundskaptenerna går en hård tid till mötes. Men att hoppet lever bland många unga
har framgått av SVT:s dokumentärserie
”Blågula drömmar – vägen till landslaget”.
Kanske nästa generation kommer att tänka i samma banor som
gällde för flera decennier sedan?

UNO GRÖNKVIST,
journalist
och författare

TILLSAMMANS BYGGER
VI SVENSK FRIIDROTT!

Foto: Deca text & bild

Michel Tornéus
Brons längdhopp
(Inomhus-VM)

Foto: Deca text & bild

Sofi Flink
Silver spjut (Junior-VM)

Foto: Ryno Quantz/Svensk Friidrott

Meraf Bahta
Guld 5 000 m (EM)

Foto: Deca text & bild

Foto: Deca text & bild

Irene Ekelund
Silver 200 m (Junior-VM)

Andreas Almgren
Brons 800 m (Junior-VM)

Foto: Ryno Quantz/Svensk Friidrott

Charlotta Fougberg
Silver 3 000 m hinder (EM)

Foto: iRunFar.com/Bryon Powell

Jonas Buud
Silver 100 km (VM 100 km)
Abeba Aregawi
Guld 1500 m (Inomhus-VM)
Silver 1500 m (EM)

Foto: Ryno Quantz/Svensk Friidrott

HUVUDSPONSOR AV SVENSK FRIIDROTT

gåshud

Missa inte VM-festen!
Var med och upplev stämningen,
spänningen och VM-festen på plats.
Du hittar Falun2015 här:
#falun2015 | facebook.com/Falun2015 | twitter.com/Falun2015
instagram.com/falun2015 | youtube.com/falun2015

PRESENTING SPONSOR

INTERNATIONAL SPONSORS

Köp biljetter

på falun2015.com
DATA SPONSOR

NATIONAL SPONSORS

OFFICIAL SUPPLIERS

BEYOND SKIING

