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Äntligen sportlov!
et här numret landar precis i inledningen
av Skid-VM. Nu får den som är ledig tid
att följa alla spännande sändningar från
Lahtis i lugn och ro och förhoppningsvis
också bryta av med egen träning i härlig
vintersportsmiljö. För er som inte reser till
fjälls så vet vi att just din hemkommun har laddat med
aktiviteter till glädje för alla sportlovssugna. För barn,
ungdomar och hela familjen. Sportlovet i Sverige har
sitt ursprung i de så kallade koksloven som introducerades av Bränslekommissionen 1940 för att spara på uppvärmningen av skolorna (stenkol och
koks var det bränsle som vanligen
användes att elda med i städerna).
Ransoneringen under krigsåren gjorde att uppvärmningskostnaderna var
höga och måste skäras ned.
För att ge de lediga skolbarnen en
meningsfull sysselsättning anordnades olika aktiviteter. Ganska snart
kom aktiviteterna att fokuseras på
friluftsliv i allmänhet och vintersporter i synnerhet; antingen genom
sportutövande på hemorten eller genom resor till de
svenska fjällen. Från början var det främst meningen att
barn från storstäderna skulle få möjlighet att uppleva
fjällmiljön.
Senare kom också andra argument in som stöd för skolbarnens ledighet. Februari/mars började influensor av
olika slag att florera så det var praktiskt att stänga skolorna för en kortare tid även av det skälet. Det var i slutet av 50-talet som sportlovet fick sitt genomslag i hela
landet.

INNEHÅLL NR 1, 2017
Numera erbjuder många kommuner även sportlovsaktiviteter som inte har med vintersport att göra, till exempel innebandy. Sportlovet i Sverige varar i en vecka under februari eller mars, mellan vecka 7 till 10, med vissa
undantag.
Så här fördelas sportlovsveckorna kommunvis runt om
i landet:
• Vecka 7: Göteborg, Kungsbacka, Sjuhärad, Skaraborg,
Jönköpings län, Ydre.
• Vecka 8: Uppsala län (utom Älvkarleby), Skåne län,
Södermanlands län. (utom Gnesta),
Östergötlands län (utom Ydre), Hallands län (utom Kungsbacka),
Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län, Fyrbodal, Örebro län.
• Vecka 9: Stockholms län, Dalarnas
län, Gästrikland, södra Hälsingland,
Västmanlands län, Värmlands län,
Gnesta, Älvkarleby, Gotland.
• Vecka 10: Västerbotten, Norrbotten, norra Hälsingland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Idre.
Hoppas att alla får tid och möjlighet att njuta av ett
skönt och sportigt friluftsliv oavsett om ni har lov eller
inte. Ha en riktigt skön period fram till vårt eventnummer i juni.
Trevlig läsning!
Gustaf Berencreutz
Redaktör
Ps. Ni glömmer väl inte att anmäla er till årets seminarium Professionell
idrott i Jönköping! Bokningen öppnar i mars på www.professionellidrott.se
Det preliminära programmet finner du på sidan 31.
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Rör på dig i Stockholm

the get away car
N YA V O L V O V 9 0 C R O S S C O U N T R Y

MADE BY SWEDEN

Upplev nya Volvo V90 Cross Country
Nya Volvo V90 Cross Country kombinerar överlägsen komfort,
design och säkerhet med vägegenskaper för riktigt tuffa förhållanden. Upplev V90 Cross Country på Vasaloppsmässan i Mora.

Koppla av på Vasaloppsmässan
Besök oss på Vasaloppsmässan i Mora. I vår lounge kan du
koppla av en stund och kanske lyssna på någon av våra poddar
som vi tagit fram tillsammans med Värvets Kristoffer Triumf.

Välj Volvospåret.
Ett minne för livet
Åk genom Volvospåret efter Oxberg så
får du din egen Vasaloppsfilm mailad
till dig efter målgång. Vår hyllning till
din fantastiska insats och ett minne
du enkelt kan dela med dig av.

Nya Volvo V90 Cross Country kostar från ca 378 000 (D4 AWD). Bränsleförbrukning blandad körning: 5,1–7,7 l/100 km, Koldioxidutsläpp CO 2 : 134–176 g/km (D4 AWD man–T6 AWD aut). Miljöklass Euro
6b. Bilen på bilden är extrautrustad. Lokala avvikelser kan förekomma. När du köper en ny Volvo ingår alltid Volvo Assistans samt vagnskade- och rostskyddsgaranti. Läs mer på volvocars.se
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Siriusprofilen Lasse Svensson månar om sitt Uppsala och kallas av många för stadens ambassadör. Här fotograferad i ett av tornen i Uppsala slott.

Ambassadör för Uppsala
Uppsalasonen Lasse Svensson har varit sin
hemstad trogen sedan barnsben. Han har varit
engagerad inom idrotten både som aktiv och
som ideell ledare. Han är entreprenör inom
krogbranschen och har i alla år varit engage
rad i Uppsalas stadsutveckling. Sport & Affärer
har träffat mannen som av många kallas för
stadens ambassadör.
Kan du berätta något om din bakgrund?

– Jag växte upp på Viktoriagatan mellan
Luthagen och Stabby. Pappa var cykelhandlare och aktiv i Uppsalaidrotten. Mamma
kom från bandydeltat i Hälsingland.
– Vi grabbar idrottade spontant på gräsytorna längs Ringgatan mittemot klassiska
Konditori Savoy. Innan det blev Sirius för
hela slanten spelade jag fotboll i pojklaget
Milan med pappa Gunnar som tränare och
även ishockey.
Bandy och fotboll samtidigt

– På den tiden gick det att förena elitidrott
i flera sporter samtidigt. Allt var möjligt.
1967 spelade jag i Sirius juniorlag i fotboll
och gick samma år in i Sirius A-lag i bandy.
Året efter tog vi SM-guld. Jag fortsatte tio
år i bandylaget.
I fotbollslaget skulle däremot Lasse snart

få det svårt att försvara en plats. Detta på
grund av en viss Owe Bergström. 60-talet
präglades av en enorm framtidsoptimism
och Lasse Svensson är själv ett barn av den
optimismen. Allt var som sagt möjligt. Det
rådde högkonjunktur och i Sverige rådde
byggboom.
1964 blev Owe Bergström ordförande i
Sirius och snart skulle förändringens vindar börja blåsa över fotbollsklubben.
Bergström var arvtagare av PUB-varuhuset i Stockholm och började med egna
miljoner att köpa in en rad namnkunniga
spelare från andra klubbar som Leif Eriksson, Roland Grip, Hans Mild, Björn ”LillGarvis” Carlsson med flera.
Man tog sig till Allsvenskan 1969 och
spelade i högsta serien även åren 1973 och
1974. Sportsligt gick det inget bra för klubben som dock blev en riktig publikmag-

net. På 37 allsvenska hemmamatcher under de tre åren nådde man ett publiksnitt
på 6 835.
– Vi lärde oss mycket av den tiden och
det var ju stort att få lära känna alla härliga profiler. Leif Eriksson var ju fantastisk
– hans blick för spelet räckte även till att ta
ett guld med Sirius i bandy 1966 trots att
han inte var nån stjärna på skridskor.
– Men Sirius gjorde under den här värvningsvågen misstag som vi inte kommer
att göra om idag. Vi måste ha en balans av
egna produkter och sansade spelarinköp
kommenterar Lasse de uppseende händelserna i klubben under ”the roaring sixties”.
Från discjockey till krogägare, krasch
och nystart

Parallellt med bandyn jobbade Lasse som
discjockey under 70-talet. Det började
med spelningar på Nationerna i Uppsala
och växte till uppdrag i Visby, Båstad etc.
Lasse drev detta i ett bolag där han även
lade in arenareklamuppdrag för den lokala
idrotten i Uppsala.
Därefter drev Lasse ett antal krogar i
Stockholm under 80-talet, introducerad
och upplärd av sin svärfar. Bland de krogar som Lasse ägde märktes Glada Laxen,
Vaudeville och Arnolds (senare Spy Bar).
– Det gick riktigt bra med 600 anställda.
Sen kom kraschen 1990 och allt raderades
ut i konkurser.
– Jag hade nog idrotten att tacka för att
jag inte klappade ihop helt. I idrotten måste man lära sig att förlora vissa matcher ibland. Så jag bestämde mig för att komma

tillbaka.
Och det gjorde den glada laxen Lasse
med besked när han på 90-talet startade
Svenssons Krogar i Uppsala, en koncern
som idag omsätter närmare 120 mkr.
En av krogarna är Stationen inredd i det
gamla klassiska stationshuset på moderna Uppsala Central där den här intervjun
görs. Restaurangen är indelad i tre sektioner: London, Rom och Paris. Utanför passerar hela tiden tåg och på andra sidan rälsen tornar ett ultramodernt välvt Radisson
Blu Hotel upp sig i svart granit.
Under åren i Stockholm hade idrotten
fått stå tillbaka i uppbyggnadsskedet av
krogverksamheten. Men tillbaka i Uppsala tog Sirius åter en stor plats i Lasses
liv mycket tack vare samarbetet med affärspartnern/delägaren David Åström.
Han förstår vikten av en fungerande elitidrottsverksamhet i Uppsala och lät Lasse
lägga en enorm mängd ideell tid på Sirius
vid sidan om arbetet med krogarna. Lasse
som vet att bra elitlag är viktiga ur en samhällsynpunkt, för de lockar unga att börja
idrotta och ger dem en sund livsstil.
Du kom tillbaka till Sirius igen på allvar
runt 2002. Kan du berätta om förändringsarbetet?

– Det är människorna bakom som gör det.
Jag hade med mig ett stort nätverk. När jag
klev in som ordförande i moderföreningen
2002 så låg alla tre bärande Siriusklubbar
(fotboll, bandy och innebandy) i Division
2. Idag spelar alla tre i högsta divisionen i
respektive liga.
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Hur lyckades ni bygga upp ett fotbollslag
mitt i kaoset?

– Vi satte oss ned och gjorde upp en långsiktig plan. Vi byggde en organisation som
är ryggraden idag. Vi bollade initialt med
fotbollskännare som till exempel Bosse Andersson och Bosse Lundqvist i Djurgården.
Du är ordförande i Sirius huvudstyrelse
och ska måna om varumärket. Hur ser du
på ert varumärkesarbete?

– Sirius varumärke är starkare än någonsin. Genom det kan vi rekrytera en bred
bas av medarbetare, locka idrottsmän som
vill spela för oss och unga att börja träna
längre ner i åldrarna.
– Vi beslöt 2002 att arbeta medvetet med
vårt varumärke. En viktig grundpelare är
den värdegrund vi skall luta oss mot när vi
agerar i klubbens namn, både i stort och
smått.
– Vi delar in värdegrunden i två delar –
den ena är mer övergripande och handlar
om klubbens roll i samhället. Att alla som
verkar inom Sirius ska vara goda förebilder och att vi ska agera på ett ödmjukt och
ansvarsfullt sätt. Vi är dessutom medvetna om att idrott är en viktig del i samhället och vi vill ta ett samhällsansvar utifrån
vår position.
– Den andra delen handlar mer om agerandet inom klubben. All vår verksamhet
bygger på god kamratskap där alla behandlas lika. Fair Play är en självklarhet och spelare och ledare skall vara föredömen både
på och utanför planen. Vi ska ha tydliga
målsättningar som hela tiden leder till både
klubbens och individens utveckling.
– Som ett led i varumärkesförädlingen
har vi satsat mycket på en ny hemsida som
jag tycker är riktigt bra.

fakta: Lasse svensson
Ålder: 68
Bor: Uppsala. Sommarställe i Funbo.
Familj: Flickvän Mahnaz. Två vuxna barn –
Sebastian och Michaela. Tre barnbarn.
Utbildning: Byggnadsingenjörsexamen.
Karriär: Professionell discjockey på 60-70 talen.
Drev arenareklambolag under 70-talet med den
lokala idrotten i Uppsala som uppdragsgivare. I
krogbranschen sedan 1978. Först ca 10 år i Stockholm
med krogar som Arnolds (senare Spy Bar) Vaudeville,
Glada Laxen mfl. Därefter i Uppsala med Svenssons
Krogar (Stationen, Hyllan, Åkanten, Aaltos mfl).
Svenssons Krogar är även fastighetsägare, har ca
250 anställda och omsätter idag ca 120 mkr.
Idrottslig karriär: Bandy- och fotbollspelare i
Sirius fram till 1978. Spelat ishockey i Almtunas
jr och TV pucken för Uppland. Ordförande för
moderföreningen sedan år 2002. Mellan 2004 och
2011 även ordförande för IK Sirius fotboll.
Meriter: SM-guld för Sirius i bandy 1968.
Bästa idrottsögonblick: Bandyguldet -68.
Avancemanget från Div. 1 till Superettan 2006
lagom till klubbens 100-årsjubileum och vårt
avancemang till årets Allsvenska.
Idrottsidoler i Sirius: Sigge Parling (spelade VM
finalen på Råsunda 1958, blev kallad järnkamin då
han spelade tufft som back i DIF och pappan var
smed, tränade senare Sirius i fotboll och tog som
bandyspelare SM-guld 1961 med klubben), Leffe
Eriksson (fotbollsstjärnan tog även ett guld med

Foto: Dan Pettersson

– Göran Angesten (med i guldlaget -68)
och senare Janne Sjonemark, blev ordförande för bandyn (2002) och jag för fotbollen (2004) ” ingen annan ville”. Det
var Göran och jag som gjorde hundgörat
i början.
– Ekonomin var usel med över nio mkr
i skulder men genom att så många krafter
ville klubben väl började det att hända saker. Spelare och ledare avstod krav de hade
på klubben och sponsorer stöttade. Kommunen gav oss anstånd med lånen. Vi knöt
Magnus Pehrsson som tränare till klubben
2006 och han var med och förde upp oss
i Superettan. Jag, Tomas Sonesson och
Lars-Inge Kinge förhandlade med Bengt
Ågerup på Q-Med som från och med 2007
gick in med sammanlagt 50 mkr i fotbollen. Vi visade att vi var på banan igen och vi
började beta av lånen. Samtidigt ville Ågerup mer än att betala av lån för insatsen.
Han ville tillsammans med oss bygga en
väl fungerande organisation med bra ledning och tränare där Ola Andersson blev
en viktig kugge. Och han ville investera i
lovande spelare.

Sirius i bandy), Hasse Selander, Ulf Fredin, Askis
"Isens Pelé" Askelöf och Sergej Lomanov.
Styrelseuppdrag: Ordförande för IK Sirius FK
mellan 2004-2011. Ordförande i huvudstyrelsen för
Sirius sedan 2002 med huvudansvar för klubbens
varumärke. Ordförande i styrelsen för Svenssons
Krogar. 23 år i Uppsala Citysamverkan.
Intressen: Upplevelser och evenemang
Äter gärna: Sallader, fisk och en varmkorv på
matchen.
Dricker: Ramlösa. (På 70-talet gällde mellanöl).
Lindvalls Mörkrostade kaffe.
Favoritdestination: New York, Rio de Janeiro.
Favoritartister: Elvis, Owe Thörnqvist, Rod
Stewart, The Trammps och Michael Jackson.
Kör: Volvo, Rolls Royce och MB.
Förebilder: Pappa och mamma. Ulf Fredin (han
hatade att förlora). Lennart Johansson.
Bill Lindvall.

– Jag tror att vi kan bli ett stabilt mittenlag.
Vi har byggt upp en trygghet i spelet.

– Vi för sådana diskussioner. Sen ska vi
komma ihåg att sponsringsunderlaget lokalt är relativt begränsat så vi vinner på
att lyfta blicken och söka samarbeten med
sponsorer som har hela Sverige som marknad. Spelar vi i högsta ligan i respektive
sport så syns vi ju över hela landet året om.

– Genom att fortsätta att bygga ett fungerande lag inte bara på plan utan i styrelserummen och i den sportsliga ledningen.

– Bra, då det ger klubben intäkter och skapar delaktighet bland andelsägarna.
Var hamnar Sirius i årets tabell?

sin agenda. Vi har traditionen och kunskapen här i stan att bjuda in till en fantastisk
bandyfest utomhus som minner om ursprunget. Så det kanske blir dags för mig
att servera bandyfrukost igen.
Du är alltid positiv och full av energi med
nya projekt på g. Kan du berätta litet om
hemligheten bakom din positiva inställning?

Jag förstår att sponsringsarbetet sköts
av respektive sektion och inte centralt.
Kan det även bli aktuellt med en central
sponsring som sedan föredelas ner på
sektionerna?

Man kan genom Trade in Sports köpa
andelar i fotbollklubbens transferöverskott. Vad tycker du om det?
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Hur ska ni lyckas hålla er kvar i Allsvenskan?

Hur bedrivs damverksamheten i de olika
sektionerna?

– Sirius har för avsikt att bedriva damverksamhet, men har inte haft kraft att satsa, då
ekonomin varit ansträngd.
Nu är vi försiktigt igång att bygga underifrån i alla tre grenarna.
Ni tappade bandyfinalen – kan ni vinna
tillbaka den på sikt och isåfall hur?

– Ja. Jag vet att bandyklubben har detta på

– Jag växte upp under en tid när allt var
möjligt. Allt var ljust och glatt i en stad som
präglades av studentliv och sociala relationer. Sen har jag alltid fått jobba med saker
jag älskar och tycker om att jobba med så
det är klart att då blir man positiv. Men
livet är inte alltid en räkmacka. För räkmackan tar slut när du ätit upp den. Då
måste du fortfarande ha den energi som
krävs för att gå vidare.
– Sen såg jag upp till min pappa som var
cykelhandlare och reparatör. Han jobbade
jämt och alltid på lördagar. Uppsala är en
cykelstad så jag hade haft att göra om jag
ärvt verksamheten. Jag fick med mig mycket av pappas driv.
Vad kännetecknar en bra företagsledare
tycker du?

– En person som vill bygga ett bra lag som
trivs och som når framgång tillsammans.
Där har jag fått mycket positivt med mig
från idrotten. En ledare måste kunna lyssna men också vara bestämd när det behövs.
Det gäller att vara resultatorienterad med
tydliga mål. En ledare ska vara och upplevas som schysst, ärlig och rättvis.
– Själv försöker jag vara öppen och ödmjuk och att inte bygga onödiga murar.
Det ska vara kul att umgås och att jobba
med mig.
Hur mycket betyder Sirius framgångar
för idrottskommunen Uppsala?

– Det går inte att värdera i pengar. Det betyder mycket för stan som ökar sin attraktion och gör invånarna mer delaktiga. Jag
tror att det betyder mycket för alla idrotter som ser att det går att vända en negativ
trend till något positivt.

Vilka är era tydligaste mål med verksamheten?

– Att vi ska vara framgångsrika och att våra
representationslag skall finnas med i elitskiktet i respektive idrott. Vi vill nå maximalt resultat och framförallt ha roligt tillsammans.

– 2002 var det inte alla på stan som gillade Sirius. Vi ansågs kaxiga utan anledning om man samtidigt tittade på resultaten. Idag är det litet annorlunda. Vi har
blivit något av en motor i samhället och
idrottsklubbarna samverkar mer i gemensamma frågor. Det är bättre stämning helt enkelt.

Foto: Dan Pettersson

Uppland har väldigt många aktiva klubbar. Är det alltigenom givet att det är
Sirius i regionen som ska vara elitlaget i
fotboll?

Lasse Svensson var 1968 med i laget som tog SM-guld i bandy. Här i snöyra på gamla ”Studan” som snart ska renoveras för 39 mkr.
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Lasse är ingen vanlig Svensson. Han kör både Volvo och Rolls Royce.

– Uppsala har ju förutom Sirius bra
elitidrott genom Storvreta i innebandy
och Uppsala Basket. Elitidrotten är en
magnet för ny upptagning. Ta innebandy
som exempel: över 8 000 spelar innebandy i kommunens 450 lag.
Arenaboomen en ketchupeffekt

– När jag kom in i Sirius huvudstyrelse
2002 hade Uppsala ett slitet Studenternas, Fyrishov och Almtunas ishall från
1974. Idag byggs det arenor för 2,2 miljarder. Arenastatusen stod länge och
stampade men där har många av oss jobbat på bred front för att Uppsala ska ta sin
plats i uppleveleseindustrin och avancera
som idrottskommun. Det är klart att Sirius framgångar betytt oerhört mycket i
den här processen och jag har själv suttit
i otaliga utvecklings- och strategimöten
med kommunledningen i de här frågorna. Men av de 2,2 miljarderna står kommunen för 700 mkr.Resten är privata investeringar.
– Nu får fotbollen en ny arena till en
kostnad av 550 mkr nere på Studenternas, med plats för 10 000. Strax bredvid
fotbollen renoveras även bandyplanen för
40 mkr. Friidrotten, innebandyn och basketen kan stoltsera med nybyggda IFU
Arena. Ett stort eventcenter i Gränby planeras med bland annat en stor arena för
ishockey och kulturevenemang (Uppsala
Event Arena). Parallellt byggs det hallar
till exempel för tennisen och utomhusan-

läggningar för en rad idrotter.
- Det stod länge still men vi tryckte på.
Nu råder rena ketchupeffekten på arenafronten. Det är jäkligt kul.

Man
känner
enorma
vibbar
i stan.
Vi har
fått nytt
självför
troende.
lasse svensson

Hur ser du på Uppsalas stadsutveckling?

– Man känner enorma vibbar i stan. Vi
har fått nytt självförtroende. I pipeline ligger 50 000 nya bostäder. Vi är inte längre
lillebror utan en medveten stad som förenar kultur med utbildning, företagsamhet och upplevelser. Vi kommer att bli en
stad att räkna med framöver. Var så säker, säger Lasse och blickar ut över det
ökande sorlet från nöjda lunchgäster på
restaurang Stationen.
– Snart kommer förresten den allsvenska upptaktsträffen hit med över 300 journalister. Mötet sker den 20 mars på Uppsala Konsert & Kongress och man bor på
Radisson Blu Hotel ett stenkast därifrån.
Banketten hålls här på Stationen.
Vi tackar för samtalet med eldsjälen
som bjudit Uppsala på så många mål både på och utanför plan. En eldsjäl som
sett till att uppfylla målen. Sen han klev in
som ordförande spelar alla tre sektioner i
Sirius i högsta divisionen efter att ha harvat i division 2. Och kroglivet blomstrar.
Det växer så det knakar i fogarna när bostäder och arenor byggs som aldrig förr.
I studentstan som förenar tradition med
nytänkande.
Text: Gustaf Berencreutz

Stjärnan Sirius är dubbelt så
stor som solen och lyser ungefär
25 gånger starkare. Från jorden
sett är Sirius den klarast lysande
stjärnan efter solen. Stjärnan
lyser även klart i idrottsföreningen
Sirius klubbmärke.

IK SIRIUS MODERFÖRENING
IK Sirius är en alliansförening.
Stadgar reglerar förhållandet
mellan alliansmodern IK Sirius
och specialklubbarna. Det råder
ett varumärkesavtal mellan IK
Sirius och specialklubbarna och
bestämmelser om klubbdräkter,
klubbmärken, förtjänsttecken
och medalj. Klubbmärket är
immaterialrättsligt skyddat och
har en internationell registrering.
Antal sysselsatta: 135
Antal aktiva ungdomar i
verksamheten: ca 2 000
Ordförande i moderföreningen:
Lasse Svensson

Omsättning 2016: 29 mkr.
Resultat: Pekar på plus. Ny
fotbollsarena ska uppföras på
Studenternas för ca 550 mkr
med plats för 10 000 åskådare.
Ordförande: Ove Sjöblom.
Tränare: Kim Bergstrand.
Hemsida: www.siriusfotboll.se
Bandy: IK Sirius Bandy. Bildades
1907. Spelar i Elitserien. SMtecken: 1921, 1922, 1961, 1966 och
1968. Hemmaarena: Studenternas
IP (ska rustas för 39 mkr).
Omsättning: 8 mkr.
Ordförande: Erik Weiman.
Hemsida: www.siriusbandy.se

Specialklubbarna:

Innebandy: IK Sirius IBK.
Bildades 1999. Spelar i Superligan.
Hemmaarena: IFU Arena (även
hemmaarena för Storvreta).

Fotboll: IK Sirius FK. Bildades
1907. Spelar åter i Allsvenskan
(tidigare 1969, 1973 och 1974).

Omsättning: 4 mkr.
Ordförande: Peter Tornberg.
Hemsida: www.siriusinnebandy.se

Hemsida: www.siriusuppsala.se

FEI EM I RIDSPORT 21-27 AUGUSTI 2017

MISSA INTE
EM-FESTEN!

Den 21-27 augusti blir det stor hästfest i hela Göteborg.
FEI Europamästerskapen i Ridsport förvandlar då hela
staden till arena med tävlingar och aktiviteter på Ullevi,
Heden och i Slottsskogen. Boka dina biljetter på
www.gothenburg2017.com
Main Partners:

Official Partners:

Official Suppliers:

Institutions:
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vasaloppet

Vasaloppet pågår året runt
Vasaloppet, Öppet Spår, Stafettvasan, Halvvasan, Tjejvasan, Cykelvasan, Nattvasan, Ultravasan.
Vasaloppet är idag en storindustri som pågår året runt. Förutom den viktiga regionala betydel
sen håller loppen människor från hela landet igång genom åretruntträning. Vasaloppet är en
viktig faktor för folkhälsan och en tummelplats för sponsorer. – Ibland när jag är ute och före
läser frågar folk vad vi gör de andra 50 veckorna på året, men idag vågar jag nog säga att vi
ägnar alla dagar, alla minuter året runt åt det här, säger Vasaloppets vd Eva-Lena Frick.

D

en 5 mars är det dags igen, 95 år
efter att det första Vasaloppet genomfördes, den 19 mars 1922.
Till start kom då 119 åkare. Ifjol var det
13 677 som kom i mål bara i själva Vasaloppet. Räknas samtliga vinterveckans lopp
med Kortvasan, Tjejvasan, Öppet Spår,
Halvvasan, Nattvasan, Ungdomsvasan,
Blåbärsloppet och Stafettvasan, handlade
det om nära 60 000 som gick i mål.
I år fylldes Vasaloppet på fyra minuter
när anmälningsmöjligheterna lades ut på
hemsidan.
Nattvasans 750 platser – nytt för i år –
fylldes efter en och en halv minut.
Siffror som var och en förstår gör Vasaloppet till ett hett varumärke.
– Vi försöker hela tiden utveckla våra relationer och skapa mervärden och hjälpa till
att få våra deltagare
och partners att hitta varandra, säger vd
Eva Lena Frick, som
tillträdde sin tjänst för Eva Lena Frick
drygt ett år sedan.
Långsiktiga samarbeten

Vasaloppet har byggt ut sin sponsororganisation och sedan i höstas är Lena Hermansson sponsorchef.
– Vi jobbar mycket
med långsiktiga samarbeten, vi har sett hur
stora effekter långsiktiga relationer ger. Vi
har också ett starkt varumärke som står för
många bra saker och Lena
det är vi väldigt måna Hermansson
om. Vi har en standardstruktur men sedan ”individanpassar”
vi och försöker optimera nyttan för våra
partners, säger Lena Hermansson.
Preem är en av Vasaloppets huvudsponsorer. Marie Bark är marknadschef
– Vasaloppet är en rättighet vi gärna vill
bli förknippad med, det stämmer väl med
vår vision om ett hållbart samhälle och är
ett fint evenemang att bli associerad med.
– Det finns en utbredd reklamtrötthet
för traditionell reklam. Vasaloppet erbjuder
många kontaktmöjligheter och vi kan genomföra olika aktiviteter med olika kundgrupper.
Preem ställer också upp med konkreta
insatser inom logistiken som busstransporter från Stockholm eller till och från startområdet i Mora.
– Det är också väldigt
uppskattat hos våra
medarbetare och det är
många som deltar i Vasaloppet och även olika
lopp på andra delar av
året, säger Marie Bark.
Volvo Cars är också Marie Bark
en huvudsponsor och
här finns många beröringspunkter enligt

15 000 deltagare och alla som går i mål är vinnare. Han som gick först över mållinjen ifjol var Kristian Dahl från Norge.

sponsor- och eventchefen Jonas Eriksson.
– Vår varumärkesstrategi har de senaste åren handlat om
Made by Sweden och
där passar Vasaloppet
väl in. Vi pratar gärna
om partnerskap och
det finns många kopp- Jonas Eriksson
lingar mellan oss. Värderingar, historien men också framtiden.
Liksom vi försöker Vasaloppet hela tiden
vara innovativa och hitta på nya saker.
– Vasaloppet har ju också blivit en nationell angelägenhet, med deltagare från
norr till söder både sommar och vinter.
Som marknadsledare för bilar har vi samma situation, vi är två väldigt starka varumärken.
– Även internt har Vasaloppet stor betydelse för oss. Vi deltar med flera lag i Stafettvasan exempelvis. Det stärker vår kultur, säger Jonas Eriksson
En annan huvudsponsor är Stadium.
– Stadium har sedan 2001 varit en stolt
huvudsponsor till Vasaloppet och finns på

plats vid starten i Berga by, Sälen samt vid
målet i Mora med våra butiker. I Gopshus
hejar vi på deltagarna vid vår "Stadium energy zone" där vi bjuder på vätska.
– Stadium jobbar aktivt med sponsorskapet året runt för att tillsammans med
Vasaloppet, och även andra partners, bidra
till att deltagarna kommer så väl förberedda till loppet som möjligt. Vi vill även inspirera sådana som inte varit med tidigare
att försöka testa och vi har också stor delaktighet i Barnens Vasalopp, säger Amanda
Larsson på Stadium.
Clear Channel ny för året

Förutom Preem och Stadium är Volvo och
IBM huvudsponsorer,
Det finns alltså ett antal tunga huvudsponsorer men sponsorstrukturen ger också andra möjligheter.
Att bli värd, partner, mediepartner eller leverantör är andra alternativ. Craft of
Scandinavia som partner kan ni läsa om
på sidan tio.
DHL Freight är logistikpartner till Vasaloppet.

FAKTA VASALOPPET – världens äldsta, största och längsta skidlopp
Ägs och drivs av:
Startade: 1922
Vasaloppsföreningen Sälen Mora
Längd: 90 km
med dotterbolaget Vasaloppet
Sträcka: Från Berga by i Sälen
Marknads AB. Föreningen ägs i sin tur
till Mora.
av idrottsföreningarna IFK Mora (77
I dag: Sexton olika lopp inom
procent) och Sälens IF (23 procent).
disciplinerna cykling, löpning
Omsättningen 2016: Ca 125
och längdskidåkning lockar
miljoner kronor år.
tillsammans 100 000 anmälda
Huvudsponsorer: IBM, Preem,
deltagare.
Stadium, Volvo.
Antal helårsanställda: 35

– Vasaloppet är en
anrik tradition i Sverige och vi på DHL är
väldigt stolta över att
hantera alla transporter kring vinter- och
sommarveckan. Vi får
helt enkelt visa det som Anna Hansback
vi är absolut bäst på logistik, säger Anna Hansback på DHL.
Ny för året är Clear Channel som blir
mediepartner till loppet.
– Det är vi glada för, det innebär att vi på
ett effektivt sätt kan nå ut med våra budskap, säger Lena Hermansson.
Starten på det samarbetet var en kampanj i november ifjol i Stockholm i samband med det omfattande snöovädret som
drabbade staden. Via Clear Channels digitala skärmar kunde man uppmana stockholmarna att ta skidorna till jobbet och
börja träna inför vinterveckans lopp.
Vasaloppet är med andra ord ett mycket starkt varumärke men Eva-Lena Frick
påpekar att det gäller att inte slå sig till ro.
– Konkurrensen är mördande. Vi måste
vara vaksamma och arbeta hårt hela tiden,
säger Eva Lena Frick.
Det har runnit en hel del vatten under
broarna sedan det allra första Vasaloppet
som ju faktiskt kördes 400 år tidigare än
det officiella startåret 1922. År 1521 och
då var det bara en deltagare: Gustav Eriksson som flydde undan den danske kungens soldater och längs vägen uppmanade
svenskarna att göra uppror.
Eriksson blev senare Sveriges förste
kung – Gustav Vasa.
Text: Håkan Söderberg
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Vasaloppet påverkar Dalarnas län på flera sätt. Evenemanget skapar nya företag och tillväxt i regionen, förbättrar folkhälsan och gynnar det lokala föreningslivet.

Vasaloppet motor för regional tillväxt
När ansökan om fler globala evenemang
dök upp som en del av den svenska
exportstrategin var det ännu ett kvitto
för det moderna idrottsevenemangets
samhällsekonomiska betydelse. I Sverige har vi flera goda exempel, varav
det främsta kanske finns i Dalarnas
län. Där har Vasaloppet under många
år bidragit till regional och kommunal
tillväxt i de tre Vasaloppskommunerna.

S

öndagen den 5 mars riktas blickarna återigen mot den lilla byn Berga, mellan Sälen och Transtrand i
Malung-Sälens kommun, för Vasaloppets
start. Det finns framgångssagor även utanför spåret.
– Beslutet att
öka antalet tävlingar och skapa en hel
vintervecka har lett
till stora ekonomiska vinster för Vasaloppskommunerna. Huvudloppet är
idag bara en del av Maggie Grundén.
det totala intresset
kring vinterveckan som lockar män, kvinnor och barn i alla åldrar, säger Maggie
Grundén, näringslivschef vid Malung-Sälens kommun.
Vinterveckan, som samlar minst 140
000 skidåkare, anhöriga och åskådare, avgörs vecka nio – samma vecka som sportlovslediga barn, ungdomar och föräldrar
reser till norra Europas största alpina skidområde. Maggie Grundén berättar att ett
väl fungerande samarbete gör det möjligt
att få ihop logistik och organisation.
– Under jul och nyår har vi fulla skidanläggningar och på sportlovet fyller vi
dessutom varenda bädd hemma hos kommuninvånarna. Vecka nio är vår största och
viktigaste vecka, men för att nå en ännu
större tillväxt i kommunen krävs inflyttning och fler återkommande gästbesök
under hela året.
För att se till att besökarna kommer tillbaka till regionen, helst genom inflyttning,
är de tre Vasaloppskommunerna – Malung-Sälen, Mora och Älvdalen – på plats
under Vasaloppet. Eftersom det finns gott
om jobb i offentlig och privat sektor i Malung-Sälens kommun försöker kommunen
nå besökare med information om jobb, lediga tomter och lokaler.
– Vi har märkt av en viss inflyttning i
regionen de senaste fem åren som vi har
kunnat härleda till deltagande i Vasaloppet.
Många av dem som flyttar hit är egenföre-

Trafikverkets skylt används för att hjälpa trafikanter att hitta och för att locka fler besökare
till regionen året runt.

tagare eller personer som har möjlighet att
arbeta hemifrån. En del bor här i perioder.
Deras företag och familjer bidrar till regional tillväxt.

der möjligheter till träning inför Vasaloppet och skapar event för skidintresserade.
Människor från hela landet åker hit för att
träna i spåren. De är ett bra exempel på hur
man kan skapa tillväxt genom Vasaloppet.

Turister bosätter sig i Evertsberg

Större delen av Vasaloppet går genom
Älvdalens kommun, som befolkningsmässigt är en av regionens minsta kommuner
med begränsade resurser för marknadsföring. Trots det har kommunen märkt av en
inflyttning kring den klassiska Vasaloppskontrollen Evertsberg.
– Det finns konkreta exempel på hur
natur- och skidintresserade turister köper
upp stugor i det området som de nyttjar
sommar och vinter. Tillgången på tidig snö
gör att vissa flyttar hit permanent. Siffror
visar också att antalet besökare som bor i
Älvdalen under vinterveckan ökar stadigt
för varje år. Kommunen har bostadsbrist
och ska nu bygga bostäder och en ny skola,
berättar Ing-Marie Bergman, projektledare
Älvdalens kommun.
Hon upplever att evenemanget har en
stor effekt på turistnäringen och Älvdalens varumärke. När Sveriges Television
tar vackra landskapsbilder från ett helikopterperspektiv är det mestadels Älvdalens kommun som syns på skärmarna i de
svenska hemmen.
– Det är ovärderlig reklam för kommunen som vi aldrig hade haft råd att
köpa. När prinsessan Sofia, som är
uppväxt här, gifte sig
gjorde vi en kärlekskontroll vid sträckan Ing-Marie Bergman
innan Evertsberg.
Kontrollen fanns där även förra året och
fick stor uppmärksamhet i media.
– Vasaloppet innebär intäkter och jobb,
och har även bidragit till att nya företag
har skapats. Tre systrar i Älvdalen har startat företaget Sportkullan, som riktar sig till
människor som vill ha ett aktivt liv genom
sport, träning och rehabilitering.
– Sportkullan, som i mars 2015 blev
utsett till årets företag i Älvdalen, erbju-

Maggie Grundén berättar hur viktigt det
är för ungdomar att kunna sätta Vasaloppet på sitt CV eftersom arbetsgivare då vet
att de har kunskap om logistik, service och
bemötande. Hon lyfter även fram sommarveckan, som blir allt mer betydelsefull för
regionen. Sommarveckan, som gav 60 miljoner kronor i turistintäkter 2015, har i år
nio cykel- och löplopp.
– Cykelvasan betyder oerhört mycket för
Sälen och fjällen. Cykelintresset har en stor
del i att vår sommarturism har gått från
fem till 20 procent av vår totala turism. Att
fördela turismen över året är viktigt för regionens tillväxt.

Beroende av intäkter

I byarna längs Vasaloppsträckan finns butiker och caféer som är beroende av intäkterna under vinterveckan. Ett eller flera inställda lopp skulle innebära ett ekonomiskt
bakslag för många familjer. Även för Mora
som är den största av Vasaloppskommunerna med drygt 20 000 kommuninvånare
har evenemanget stor betydelse.
– Vi har flera varumärken som förknippas med kommunen, men Vasaloppet är
det starkaste och ger en omedelbar effekt
på tillväxten genom handel och övernattningar. För att fortsätta utvecklas behöver
vi statliga satsningar på infrastruktur. Nu
byggs visserligen en ny genomfart genom
Mora som kommer minska bilköerna, men
flygplatsen får vi i kommunen driva själv,
förklarar Caroline Smitmanis Smids, utvecklingschef vid Mora kommun.
I anslutning till Vasaloppets mål i Mora
ligger Vasaloppsmässan med service, restaurang och ett 50-tal utställare. Här möter
kommuner, destinationsbolag och företagare nyfikna deltagare och anhöriga.
– För en del företag är evenemanget en
arena för rekrytering, vilket blir allt viktigare i den urbanisering som pågår.
Undersökningsföretaget Rubin Research har på uppdrag av Vasaloppet och
de tre Vasaloppskommunerna under flera år genomfört undersökningar av de turistekonomiska effekterna. Vinterveckan
genererade 2015 turistintäkter på 226,1
miljoner kronor, varav logi låg på 45,3 miljoner kronor.
– Vad som inte alltid framgår när man
pratar tillväxt är föreningsliv, gemenskap
och folkhälsa. För föreningarna som ställer upp med funktionärer blir detta en viktig inkomstkälla som gör att de kan erbjuda bra förutsättningar för barn, ungdomar
och vuxna året om. Ökat idrottsintresse
och bättre folkhälsa minskar kostnader för
sjukvården.

Text: Pierre Eklund
Foto: Tobbe Nilsson, ulf palm

Malung-Sälen
Antal invånare: Cirka 10 024
Kommunikationer: E45 och E16.
Utbildning: Malung-Sälens gymnasieskola med
idrottsprofil, bland annat Skidlärargymnasiet och
Riksgymnasium i Freeski, Snowboard och Alpint.
Elitklubbar: Sälens IF, Malungs IF,
Skogsmårdarna, Malungs curlingklubb, Malungs
ridklubb. Lima IF
Arenor: Vasaloppsarenan

Mora
Antal invånare: Cirka 20 257
Kommunikationer: E45 och tågförbindelser 4 timmar till Stockholm.
Mora-Siljan flygplats.
Utbildning: Mora Gymnasium med intag inom
idrott och skidåkning. Mora folkhögskola och
Mora högskolecentrum.
Idrottsföreningar: Cirka 80
Elitklubbar: Mora IK, KAIS Mora IF och IFK Mora
skidklubb
Arenor: Vasaloppsarenan, Smidjegrav Arena.
Unihoc arena (innebandy), Prästholmen
(konstgräs, friidrott), Mora motorstadion.

Älvdalen
Antal invånare: Cirka 7 035
Kommunikationer: Riksväg 70,
Vasaloppsvägen (Fiskarheden – Evertsberg)
Utbildning: Älvdalens Utbildningscentrum eller
pendla till Mora Gymnasium
Idrottsföreningar: Cirka 35
Elitklubbar: Älvdalens IF och Brunnsbergs IF
Arenor: Vasaloppsarenan
40 procent av deltagarna i Vasaloppsveckan
har angett att de deltagit i träningsläger inför
sitt lopp. Två procent av dessa (433 personer)
låg på läger i Älvdalen och hade 4 350 kronor i
genomsnittlig utgift, vilket ger en omsättning på
cirka 1 884 000 kronor.
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recension
10 vinjett

Vasaloppet – en bragd på flera sätt
År 1922 ställde sig 119
skidåkare på startlin
jen för att åka nio mil
från Sälen till Mora.
Av dessa kom 117 i
mål och hade därmed
genomfört det första
Vasaloppet. I år har
15.800 anmält intresse
för att göra om
bragden.
Författare: Joacim
Larsson von Garaguly
Förlag: Stockholm
School of Economics 2016
Titel: Vasaloppet – Resan från
skidtävling och skidlöpare till
produkter och kunder.
En studie av kommersialisering och professionalisering.

Recension: Hans-Erik Olson

A

tt åka Vasaloppet är i sig en
bragd, men frågan är om inte
också loppets ledning har genomfört en bragd? Hur har
man lyckats förvandla denna
lilla tävling till dagens äldsta, längsta och
största längdskidtävling?
Om detta har Joacim Larsson von Garaguly (JLG) vid Högskolan Dalarna skrivit en intresseväckande avhandling. Den
är dessutom den första i Sverige i Företagsekonomi som behandlar idrott. Det säger mycket om bristerna i svensk idrottsvetenskap.
Ur organisationsteoretiska resonemang
analyserar han utvecklingen. Hur har Vasaloppsledningen lyckats balansera mellan
idrottsrörelsens traditionellt ideella logik
och ett företags nödvändiga kommersiella logik?
Källäget är inte det bästa. Mycket är affärshemligheter. JLG uppväger en del av
detta genom att intervjua ett 30-tal centralt placerade personer. Läsaren får intrycket att de har varit öppenhjärtliga.
JLG delar in Vasaloppet i fyra tidsperioder: 1) amatörperioden 1922–1950; 2)
motionsvågen under 1950- och 70-talen;
3) förändringsperioden under 1980- och
90-talen samt 4) den sentida perioden från
2000.
Under många år deltog bara några
hundra. Flera gånger hotades loppet av
nedläggning, men en person höll ut – Sveriges radios Sven Jerring. Från 1925 rapporterade han i direktsändning år efter år
fram till 1973. Jerring blev en legend.
En annan legend var Mora-Nisse Karlsson, som först vann nio lopp mellan 1943
och 1953 och sedan avslutade Vasaloppskarriären som föreningens ordförande, tävlingsledare och banchef. En tredje
legend kom med tv:n – Sven Plex Pettersson. Han bevakade 49 lopp innan han avled 2011. Numer brukar cirka två miljoner
titta på sändningarna.

Att åka Vasaloppet är i sig en bragd, men frågan är om inte också loppets ledning har genomfört en bragd, säger Hans-Erik Olson i sin recension.

Motionsvågen krävde sponsorer

Det ökande antalet motionärer ledde 1966 till sammanbrott i tidtagningen.
Åkarna fick stå i kilometerlånga köer innan de kunde passera mållinjen. Ledningen
kontaktade IBM som utvecklade nya tekniker – hålkort, streckkoder och nu chips
fästade vid åkarnas ankel.
Insikten spreds att tävlingsorganisationen behövde professionaliseras. För att få
pengar behövdes nya sponsorsavtal. Procordia (Statsföretag), Pfizer och Volvo
gjorde entré. JLG ger läsaren god inblick
i hur sponsorverksamheten kom till nytta
för bägge parter. Vasaloppet kunde utveckla sin marknadsföring. Under 1990-talet
öppnades ”officiella Vasaloppsbutiker”
runt om i landet.
Kvinnornas deltagande är en särskild
historia. Den första deltog faktiskt redan
1923, men då ingrep Svenska skidförbundet. Stopp blev det fram till 1979 då kvinnor fick delta i Öppet spår. Från 1981 fick
de också delta i söndagsloppet, men det
var först 1997 som en särskild damklass
infördes.
Samarbetet mellan de olika byarna gick
inte på räls. Alla markägare var inte förtjusta över att tusentals skidåkare stormade
fram över ängarna och genom skogarna.
Frågan löstes 1994 när Länsstyrelsen utsåg
Vasaloppsspåret till naturreservat.

Vasaloppet är ett
varumärke med två
sidor – en ideell och
en kommersiell.
Hans-Erik Olson

Aktiebolag bildas

Amatörismen tog definitivt slut 1990. Det
året fick loppet ställas in på grund av snöbrist. Resultatet blev organisatorisk och
ekonomisk katastrof. Fram till dess hade
tävlingen skötts av två organisationskommittéer inom respektive IFK Mora Idrottsallians och Sälens IF.
Vasaloppsföreningen Sälen-Mora bil-

dades i vilken Moraklubben äger 77 procent och Sälens IF 23. Den sköter allt det
idrottsliga – funktionärer, spårdragning,
kontroller mm. Samtidigt fick föreningens
helägda aktiebolag Vasaloppet Marknads
AB ny luft under vingarna för att sköta den
kommersiella delen som marknadsföring,
TV-rättigheter, sponsorkontrakt mm.
Verksamhetens produktutveckling hade
startat redan på 1970-talet, när Öppet
spår introducerades 1979. Sedan följde
Tjejvasan 1988, Kortvasan 1996, Halvvasan 1997, Stafettvasan 2003 och Ungdomsvasan 2008. Och 1994 invigdes Vasaloppsmuseet. Under sommaren tillkom
Vasastafetten 1991, Cykelvasan 2009 och
Ultravasan 2014.
Totalt räknar man med att 250.000 besöker Mora varje år under Vasaloppsveckan. 2012 års vecka skapade 250 miljoner i
regionala turistekonomiska effekter.
Legitimitetsproblem

Läsaren får intrycket att det mesta fram till
1970-talet sköttes med kontoret på fickan.
Men vid denna tid kom stora sponsorer in
i tävlingen och ville ha utdelning. Allt fler
motionärer krävde bättre service. Ledningen tvingas heltidsanställa. Vasaloppet blev
alltmer professionaliserat.
Därmed uppstod legitimitetsproblem.
Aktiebolagets första vd Mats Budh insåg
detta och manade: ”Vi får inte bli alltför
smarta, inte alltför kommersiella”. Bilden
av Vasaloppet som en stor folkfest skulle
vidmakthållas.
Balansgången mellan den ideella och
den kommersiella logiken har inte alltid
varit enkelt. 1996 föreslog ledningen att
aktiebolaget skulle börsintroduceras. Protester följde och förslaget drogs tillbaka.
Loppet är populärt. När anmälningstiden öppnas tar det bara ett par minuter
innan platserna är fulltecknade. Därmed
kunde ju priserna höjas, men det gör inte
Vasaloppet. Man försvarar sin legitimitet
som folkfest och signalerar andra värden
än att tjäna så mycket pengar som möjligt.
Startavgifterna ligger på mellan 150 och
1.690 kronor beroende på tävling.
Vasaloppet är ett varumärke med två sidor – en ideell och en kommersiell. JLG
menar att Vasaloppet är en hybridorganisation, som samtidigt arbetar utifrån två
skilda logiker. Han reflekterar också över

tidsandans betydelse. Kommersialiseringen ägde rum under 1990-talet, när nyliberalismen hade förändrat mycket av det
ekonomiska tänkandet. Vad hade hänt om
kommersialiseringen hade hänt under det
radikalare 70-talet?
Varje år behövs minst 3.500 funktionärer
för att klara sportlovsveckan. De kommer
från olika föreningar i trakten. Alla arbetar
gratis, men klubbarna får ersättning. Totalt brukar de få runt 3 miljoner varje år.
Men det har blivit allt svårare att rekrytera
funktionärer.
Ledningen har krattat manegen inför
framtidens utmaningar. I slutet av 00-talet avgick både vd:n för aktiebolaget Mats
Budh och generalsekreteraren för föreningen Rolf Hammar. Den nye Vd:n – idag
Lena Frick – blev chef för hela verksamheten. Även på sponsorsidan har förändringar gjorts. Av storbolagen har IBM och
Volvo engagerat sig längst. Nya i sammanhanget är Preem och Stadium.
Avhandlingen leder till många frågor.
Kan tävlingen fortsätta rekrytera oavlönade volontärer i ett företag som omsätter över 100 miljoner? Kommer man att
hålla balansen mellan det ideella och det
kommersiella? Skiljer sig Vasaloppet från
andra liknande tävlingar som Göteborgsvarvet och Stockholm Marathon?
Det enda vi kan vara riktigt säkra på är
att vi behöver betydligt mer forskning kring
idrottsekonomiska frågor. JLG har gjort en
betydande insats. Avhandlingen är lättläst
även om texten hade mått bra av att ha
stramats upp och kortats ner. Den går att
gratis ladda ner på www.diva-portal.org.
Om författaren:
Namn: Joacim Larsson von
Garaguly
Arbete: Lärare i
företagsekonomi vid
Högskolan Dalarna
sedan år 2000.
Programansvarig för Sport
Managementprogrammet.
Disputerade 2016 vid Handelshögskolan
i Stockholm (Vasaloppet – resan från
skidtävling och skidlöpare till produkter och
kunder: En studie om kommersialisering och
professionalisering)·
Övrigt: Har aldrig åkt Vasaloppet (förutom i bil
med tävlingsledningen vid några tillfällen!)
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sponsorprofilen

fakta: Daniel Högling
Titel: Produkt- och marknadschef
Ålder: 34
Familj: Fru och en son på två år
Bor: Borås
Utbildning: Management in Sports and
Recreation, Örebro Universitet
Intressen: Sport att titta på (NFL och
PGA touren in golf) och utöva (golf,
cykel och all typ av skidåkning). Musik.
Familjen och vänner.
Favoritlag: Färjestads BK

Craft-full satsning på bredd och elit
Under hösten bytte New Wave Sports namn till Craft of Scandinavia. Men det är inte bara ett namnby
te. Nu satsar man på två spår i sin strategi för att nå ut bredare. Redskapet heter strategisk sponsring.

D

et kända sportvarumärket Craft
har länge varit en del av den professionella idrottsvärlden. I fyra
årtionden har man levererat funktionella
idrottskläder för optimal prestation. Avtal
med skidlandslaget och friidrottslandslaget
har planterat ordet Craft i de flesta svenskars medvetande.
Craft kommer inte att lämna toppidrotten nu heller. Istället handlar det om att
följa två spår.
– Vi följer den utveckling som har varit.
Sportkläder har blivit inspirerat av modetrender och till och med bidragit till vissa
av dem och tar en betydligt större del av
vardagsgarderoben hos konsumenterna. Vi
har varit innovativa och levererat det absolut bästa till de mest hängivna. Nu vill
vi lägga minst lika stort fokus på att leverera en stark kommersiell line för en större kundkrets. Det finns exempelvis en stor
affär inom allmän träning för bra, sköna
och snygga sportkläder. Istället för att prata
om funktionalitet influeras den målgruppen till större del av rådande modetrender
och möjligheten att shoppa en snygg och
modern look. Att bara prata i termer som
funktionalitet är därför inte alltid det bästa,
i vissa fall kan det rent av vara ointressant,
säger Daniel Högling, produkt- och marknadschef på Craft of Scandinavia.
Starka synergier

En del i den nya strategin är att satsa på
klubbkonfektion.
Den lanseras redan nu i vår och handlar
till stor del om logistik och att ha varor på
lager. Craft ser en stor potential i det segmentet.
– Vi har starka synergier genom vårt
moderföretag New Wave, som är experter
i profilbranschen. Med hög servicegrad,
tydliga lagernivåer, hög kvalitet, leveranssäkerhet och brett färgurval.
Craft ska redan från start ha en stor kol-

lektion med fokus på ungdom och ha allt
på lager. Tjejkollektionen är lika stor som
den för killar och sydd för att passa tjejer.
– Vi har idag kontakter med många av
föreningarna då vi levererar underställ,
huvtröjor, jackor och mycket annat till
dem. Nu kan vi till skillnad från det vara
totalleverantörer när det gäller textilier, vi
kan vara en kontaktpunkt. Samtidigt har
vi inga problem med att ha två aktörer i en
förening. Om vi sköter textilier som vi är
bäst på så kan någon annan, om det gäller
fotbollsklubbar, exempelvis leverera fotbollar som de är bättre på, säger han.
I linje med strategin ligger också att
Craft of Scandinavia förnyat sitt samarbete
med Vasaloppet. Vi har varit partner sedan i
början av 2000-talet. På så sätt skapar vi ytterligare affärsmöjligheter för föreningarna.
– Vasaloppet rimmar bra med oss som
varumärke. Redan i år kommer vi att använda oss av Vasaloppet i vår kommunikationsplan och bland annat bland annat
lyfta fram veteranerna som är cirka 1 000
personer och med olika event lyfta fram
som dem som inspiratörer som ska få också
andra att ta sig an utmaningen, säger han.
Vasaloppet har blivit urbant

Vasaloppskollektionen från Craft består
av funktionella plagg där design, passform
och material valts med hänsyn till prestationen som ska utföras.
– Vasaloppet är ett mycket intressant fenomen och en väldigt bra partner. De har
också lyckats bli mer urbana. Det började
med en klick entusiaster men idag är det
ett gigantiskt evenemang. Här möter vi en
kund som är väldigt intresserad av längdskidor men vi får också en grupp där vi kan
se andra typer av exempelvis klädtrender.
– Det kan låta lite märkligt men det viktigaste är inte själva exponeringen i samband med loppet utan mer det som är runt
omkring. Vi har bland annat ett samarbete

med Stadium som äger försäljningsytorna och här är vi närvarande både sommar
och vinter. Här möter vi kunderna och kan
visa upp ett bra och brett sortiment. Vi har
fått väldigt bra respons från våra kunder
på detta. Vi har också samarbete med andra sponsorer som exempelvis Volvo.Vasaloppet är en fantastisk plats att träffa andra överhuvudtaget säger Daniel Högling.
Naturligt med löparskor

Att satsa på löparskor ligger också i pipeline för Craft. 2018 räknar man med vara
igång. Craft har sedan tidigare ett samarbetsavtal med det svenska friidrottslandslaget där man är officiell klädleverantör fram
till 2019. Ett samarbete med Sanna Kallur
finns också i portföljen.
Så att Craft nu satsar på löparskor kan
kännas ganska naturligt.
De ska utveckla skorna helt själva och
det är ett projekt som de redan förberetts
och arbetats med under ett par års tid.
Först ut blir skor för asfaltslöpning men
kollektionen kommer att vara bredare än
så om några år.
Nyligen har kraft också Craft förlängt
avtalet med det tyska cykellaget BORAhansgrohe. Inför säsongen 2017 har det
tyska stallet flyttats upp till den högsta nivån inom proffscykling – WorldTour – och
även rekryterat några av världens bästa cyklister, inklusive den regerande världsmästaren Peter Sagan.
– Vi har samarbetat med laget i två år
och det har varit en fantastisk upplevelse, säger Daniel Högling, det ska bli väldigt spännande att ta vårt samarbete till
proffscyklingens högsta nivå, och självklart
mycket roligt att få designa och tillverka
världsmästartröjan.
Funktionella idrottskläder har alltid varit
en del av Craft. Nu lägger man till mode,
komfort och de nya segmenten. Målet är
att växa 50 procent på fyra år, från dagens

fakta: Craft of Scandinavia
Startade: 1977
Huvudkontor: Borås
Omsättning: 100 MEUR 2016 (ca 1 miljard svenska
kronor). För konceptet Craft som helhet.
Antal anställda: 93
Resultat: Konceptet ligger i New Wave Group och
kan inte redovisas separat
Marknadsför: Craft och Speedo.
Marknader: 39 marknader i världen. Systerbolag
och distributörer. Huvudmarknader är: Sverige,
Norge, Danmark, Tyskland, Benelux och USA
Affärsområden: Retail och B2B
Försäljningskanal: Sport retail
Sortiment: Underställ, träningskonfektion med
speciell inriktning mot cykel, löpning och skidåkning.
Craft sponsrar (ett urval)
Lag:
Svenska Skidlandslaget
Svenska Friidrottslandslaget
Norska friidrottslandslaget
BORA – hansgrohe, tyskt cykellag
Team Serneke (långdistans)
Enskilda atleter:
Charlotte Kalla, Johan Olsson, Oskar Svensson,
Julia Svan, Hanna Falk, Anneli Johansson, Johan
Rogestedt, Sanna Kallur
Evenemang:
Vasaloppet, Vätternrundan och Tjejmilen

omsättning på runt en miljard till 1,5 miljard kronor 2020.
– Vi ska fortsätta att vara extremt innovativa men också ge oss själva möjligheten att
anpassa sortimentet snabbt till de trender
som råder på marknaden. Vi får aldrig stå
stilla och måste hänga med i utvecklingen,
säger Daniel Högling.Text: Håkan Söderberg
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Idrottspolitiska program

Sport & Affärer kartlägger
kommunernas idrottspolitiska program
Allt fler kommuner antar idrottspolitiska program, där spontan-, bredd- och
elitidrott vävs samman och där jämställd idrott, evenemang, anläggningsfrågor och folkhälsoperspektiv ses som
viktiga mål. Att sakna program behöver
dock inte innebära att det saknas en
strategi för idrott och hälsa. Det visar
en kartläggning som Sport & Affärer
har gjort . Ett idrottspolitiskt program
är det viktigaste kriteriet i tidningens
årliga kommunranking.

B

reddidrott, elitidrott, spontanidrott,
friluftsliv och idrott som integration. Idrott och idrottsrörelsen har
en viktig roll i samhället. Under 2016 utarbetade Riksidrottsförbundet ett nytt intressepolitiskt program, men hur ser det
ut bland några av Sveriges idrottskommuner, och vart går kommunernas skattepengar? Av de 16 kommuner som Sport
& Affärer har kontaktat har hälften antagit
ett idrottspolitiskt program och två kommuner har påbörjat arbetet med att ta fram
ett program.
I de idrottspolitiska programmen finns
mål som flera kommuner, bland annat

Karlstad, Stockholm och Västerås, delar med Riksidrottsförbundet, exempelvis
fokus på folkhälsan, jämställd idrott och
utveckling av anläggningar. Årets idrottskommun Karlstad har bland annat satsat
på kommunal prova-på-idrott i anslutning
till skoltid, och nolltaxa för träning för alla.
– Nolltaxa är ett av
våra viktigaste stöd till
föreningarna. Kommunen har även tagit över
driften av slalomanläggningen Bryngfjordsbacken och genomfört Karin Karlsson.
en arenautredning för
nya anläggningar för friidrott, fotboll och
amerikansk fotboll, samt utveckling av
Tingvalla isstadion, berättar Karin Karlsson, verksamhetschef kultur- och fritidsförvaltningen.
Programmen är unika för varje kommuns
behov och inriktning. I Östersund är vintersport prioriterat, i Luleå är programmet en
del av kommunens översikts- och utvecklingsplan och i Linköping, en av landets
främsta event- och elitidrottsstäder, finns
underhållning och elitidrott i programmet.
Västerås belyser ett flertal satsningar på

breddidrott och integration. Under 2016
har tusen personer inkluderats via insatser av det tillfälliga flyktingstödet, och 35
idrottsföreningar har fått ekonomiskt stöd
för att inkludera i ordinarie verksamhet.
– Satsningen fortsätter
2017. Under våren fortsätter även satsningen
på Midnattsfotboll, med
barnlotsmedel, för ungdomar i utanförskap. Vi
har genomfört Idéforum Stefan
med fokus på mångkul- Brandberg.
turella Västerås och vi har
utökade sommarlovsaktiviteter med hjälp
av MUCF-pengar, förklarar idrottschefen
Stefan Brandberg.
I samarbete med Stockholms Universitet
driver Stockholms stad sedan tidigt 1980tal ett forskningsprojekt, Ung livsstil, som
undersöker ungas livsstil, levnadsvillkor,
hälsa och preferenser för fritid.
– Vårt program pekar ut prioriterade
grupper som Ung livsstil visat vara minde
fysiskt aktiva än genomsnittet. Vi har bland
annat särskild satsning på att öka andelen
aktiva ungdomar, framförallt tjejer och
ungdomar med funktionsnedsättning, i

resurssvaga områden,
säger Magnus Åkesson,
enhetschef vid idrottsförvaltningen.
Att sakna idrottspolitiskt program behöver
inte innebära att det sak- Magnus
nas ambition eller fokus Åkesson.
på idrottens frågor. Tre
av landets främsta idrottskommuner – Göteborg, Malmö och Växjö – har inget program. Växjö, som har gjort stora satsningar
på idrotten, har ersatt programmet med en
internbudget för att få en tydligare styrning
av verksamheten.
– Genom att avskaffa programmet blir det
tydligare att internbudgeten styr verksamheten. I de inledande delarna av internbudgeten
lyfts de fritidspolitiska Jessica Råhlin.
utgångspunkterna fram
och dessa utgörs av samma punkter som
fanns i det dåvarande fritidspolitiska programmet, säger Jessica Råhlin, avdelningschef fritid.
Text: Pierre Eklund

Sport & Affärers frågor till utvalda kommuner
1a) Varför har ni ett idrotts
politiskt program?
b) Varför har ni inget program?
2) När togs den senaste versionen i bruk och när ska den revi
deras nästa gång?
3) Vad är unikt med ert programinnehåll?
Avgränsning

Sport & Affärer har skickat frågorna till några framträdande idrottskommuner i landet. Göteborg, Växjö,
Malmö, Umeå, Solna och Halmstad
saknar idrottspolitiskt program. Falun
och Jönköping tar fram ett program
just nu. I mars presenterar vi en längre
version av enkäten på Sport & Affärers
hemsida.

Karlstad
1a) Ge stöd och vägledning i arbete med idrott. Genom att sätta upp
mål ska det bli tydligare, både internt och
externt, att kommunen vill skapa en idrott
som är till för alla medborgare.
2) 2014. Uppdateras 2018.
3) Tydliggörande av förhållningssättet
”idrott för alla”. Fortsatt fokus på att ge
ett bra stöd till föreningsidrotten. Nämndövergripande ansvar för miljöer till idrott
och motion. Behålla och utveckla befintliga anläggningar och Elitidrotten tar större
ansvar för sina kostnader.

Stockholm
1a) Målet är att fler ska bli fysiskt aktiva med fokus på barn och ungdom.
Syftet med programmet är att ange inriktning och strategier för stadens arbete med
idrott och motion.
2) 2013. Revideras 2017.
3) Tydligt folkhälsoperspektiv. Program-

Kommuner med idrottspolitiskt program
munens idrottspolitik.
2) Skulle ha reviderats 2014, men av olika
skäl sköts revideringsarbetet upp.
3) Tydliga kopplingar till arbetet för folkhälsa och jämställdhetsarbetet och nära
samverkan mellan idrottsrörelsen och
kommunen. Vintersport är prioriterat med
anläggningar och möjligheter att anordna
vintersportarrangemang. Finns även tillväxtprogram samt ny evenemangsstrategi.

met pekar ut prioriterade grupper som
bland annat forskningsprojektet Ung livsstil visat vara mindre fysiskt aktiva än genomsnittet. Programmets fokusområden:
Jämställdhet och mångfald, tillgänglighet,
föreningsliv, övrig organiserad idrott/motion och spontanidrott, samverkan, anläggningar och ytor samt idrott som upplevelse
och inspiration.

Linköping
1a) Ge stöd och vägledning för
nämnder och styrelser i arbetet med
idrottsverksamhet. Gör det tydligt för alla
vad kommunen gör för idrotten och vilken
utveckling man vill se.
2) 2008. Revideras och antas under hösten 2017.
3) Att programmet avser och omfattar
bredd- och elitidrott. Utgångspunkten i
tre grundstenar som nationella idrottspolitiken bygger på: folkhälsa, folkrörelse och
underhållning. Sju olika utvecklingsområden och målformuleringar.

Alltfler kommuner sammanfattar idag sin
idrottspolitiska inriktning i handlingsprogram.

Västerås

Luleå

1a) Stärka och utveckla förutsättningarna för att idrotten ska vara
tillgänglig för alla på likvärdiga villkor utifrån skilda behov och förutsättningar. Utveckla ett attraktivt idrottsutbud för att
göra Västerås intressant som besöks- och
bostadsort.
2) 2016. Revideras 2018
3) Idrott för alla, Barn och ungdomsidrott
och Elitidrott. Föreningarnas roll och ekonomi och Anläggningar. Vi ser friluftsliv
och idrott ur ett folkhälsoperspektiv.

1a) En del av kommunens översiktsoch utvecklingsplan, som är uppdelad i sex program. Syftet är att peka på de
områden vi anser vara särskilt viktiga samt
vad vi ska göra fram till 2020.
2) 2013. Beslut om revidering tas i år.
3) Att det är en del av vår ÖP/utvecklingsplan. Vet ingen annan kommun som har
gjort en ÖP på det sätt som vi. Vårt idrottspolitiska program är en del av programmet
”Rum för möten”.

Uppsala

Östersund

1a) Syftet är att för kommunens
samtliga nämnder, styrelser, för-

valtningar och bolag ange kommunens
gemensamma inriktning.
2) 2015. Revideras 2022.
3) Möjligheterna till en aktiv fritid är en
välfärdsfråga och utgör en starkt bidragande faktor för god folkhälsa och livskvalitet liksom för kommunens attraktivitet. I
Uppsala är jämlika och jämställda förutsättningar för idrott- och fritid en självklar
del av samhällsplaneringen.

1a) Syftet är att ange mål och visioner för fortsatt utveckling av kom-

Eskilstuna
1a) Styra inriktning för idrotten,
främst det som avser kommunens
egen verksamhet, men även föreningslivets verksamhet, t.ex. jämställdhet.
2) Reviderad plan antogs 9 feb 2017.
3) Barnrättsperspektiv. Stärka olika gruppers folkhälsa med mer fysisk aktivitet.
Mer fysisk aktivitet i skolan. Berör i princip alla förvaltningar och flera bolag inom
kommunkoncernen som är ansvariga för
att genomföra olika aktiviteter som är
kopplade till måluppfyllelsen, Samverkan
mellan olika aktörer för en god folkhälsa
och Aktiviteter.

Sundbyberg
1a) Att sätta en övergripande
idrottsideologisk agenda för hur
idrotten bör bedriva sin verksamhet
för att få kommunalt stöd.
2) 2016. Ej bestämt när det ska revideras.
3) Mycket konkret idrottsideologi utan att
programmet blivit för långt. Programmet
ska locka till läsning. Riktlinjer för barnoch ungdomsidrott i enligt med RF:s tankar, idrott för hela livet, om anläggningsfrågorna och samverkan mellan den lokala
idrotten och skolan. Ämnen som integration, jämställdhet och inkludering finns
med.
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Idrott och utbildning bygger Sverige
En flexibel högskola
är viktig för att
elitidrottare inte
ska behöva välja
mellan idrott
och studier.

Elitidrottande och studier ska kunna
kombineras – för idrottsliga framgångar, ett livslångt idrottande och ett
livslångt lärande.

Sverige är ett litet land, men vi är framstående inom en rad områden. Bland annat
är vi en stark kunskapsnation och ett framstående idrottsland. Men vi kan bli ännu
bättre. Att vi är en erkänd idrottsnation är
en viktig del av vår konkurrenskraft, och
elitidrott inspirerar också den breda idrotten och kan i förlängningen hjälpa till att
stärka folkhälsan. Det finns även en stark
koppling mellan utbildning och idrott som
många kanske inte tänker på. Kombinationen av idrott och utbildning kan nämligen
ge fler möjlighet att studera samtidigt som
det gör oss till en starkare idrottsnation.
Som minister för högre utbildning och
forskning ser jag positivt på att våra universitet och högskolor profilerar sig inom olika områden. 2015 infördes certifieringarna
riksidrottsuniversitet och elitidrottsvänliga
lärosäten av Riksidrottsförbundet. De universitet och högskolor som har antagit utmaningen jobbar särskilt intensivt för att
idrottare ska kunna studera samtidigt som
de fullföljer en idrottskarriär. Dessa lärosäten blir ett föredöme, men de är också
ett utmärkt exempel på hur anpassningsbar högskolan är och kan vara.
Flexibilitet ett signum

Flexibilitet är ett av den svenska högsko-

Helene Hellmark Knutsson

En flexibel högskola är viktig för att elitidrottare inte ska behöva välja mellan idrott
och studier. De som elitsatsar ska dessutom inte känna att de behöver sluta idrotta när idrottskarriären så småningom tar
slut. Vi ser en utveckling mot ett samhälle
där idrott blir ett mer naturligt inslag i alla
skeden av livet, och där tror jag att idrottssatsningarna på våra lärosäten kommer att
spela en än mer viktig roll framöver. Universitet och högskolor spelar också en avgörande roll för det livslånga lärandet, som
blir allt mer viktigt i samhället. De ska vara
en naturlig arena att komma till för att inhämta kunskap, och det ska gå att återvända i olika skeden av livet och arbetslivet.
Stora samhällsvinster

lans signum. Vi har ett högskolesystem där
man kan bygga sin egen utbildning utifrån
olika kurser, och där det går att studera i
olika takt och även på distans. Tillgången
till så kallade fristående kurser har dock
minskat på senare år, och långt fler behöriga har sökt sig till högskolan än som har
kommit in. Regeringen bygger därför ut
högskolan, en utbyggnad som uppgår till
18 000 utbildningsplatser år 2021. Att det
finns ett stort utbud av kurser och utbildningar gynnar alla som vill studera. Att det
dessutom finns möjlighet till deltidsstu-

dier, och studier på distans såväl som på
campus, är särskilt viktigt för dem som inte
annars skulle ha en möjlighet att studera.
Det gäller till exempel dem som har familj
och vill studera senare i livet, men det gäller också i allra högsta grad idrottare. Det
är en viktig fråga för regeringen att den
svenska högskolan möjliggör för studier
oavsett var i livet du befinner dig och var
i landet du bor. För en idrottare kan distansstudier till exempel göra det möjligt att
klara studierna även under tävlingssäsongen och särskilt intensiva träningsperioder.

Genom att anta utmaningen som riksidrottsuniversitet och elitidrottsvänliga lärosäten har flera svenska universitet och
högskolor tagit chansen att profilera sig
och bli särskilt inriktade på att erbjuda
goda villkor för elitidrottare som också är
studenter. Samtidigt som de utgör en stabil plattform för att elitidrottare ska kunna
utvecklas och nå sina mål, har dessa universitet och högskolor också stärkt sin position och sin attraktivitet. Och när idrott
och utbildning drar nytta av varandra tror
jag att samhällsvinsterna blir stora. Vi behöver ett livslångt lärande – och ett livslångt idrottande.
Text: Helene Hellmark Knutsson,
minister för högre utbildning och forskning (S).

Varför investerar vi hela 2,9 miljarder
mer i herridrott än i damidrott?
Det finns ett stort värde av att ställa
den frågan. Inte bara för att den är
intressant, utan också för att den
hjälper oss att vara mer normkritiska
i vårt sätt att se på investeringar till
idrotten. När vi frågar varför sponsring
och resurser är så ojämställt fördelat
inom idrotten får vi uteslutande svaret:
”marknaden styr”. En diskussion som
sällan går djupare än så.

För varje gång någon säger att marknaden
styr, och lämnar diskussionen där, förlorar vi perspektiv och möjligheter till positiv
utveckling – både socialt och ekonomiskt.
Om vi ska prata marknad måste vi ta fasta
på vad som utgör en marknad, och de underliggande orsakerna till att det ser ut som
det gör. Marknader är trots allt inte något
som växer av egen kraft. Det handlar om
människor, våra beslut och vårt handlade
som återskapar, formar och styr vilken riktning vi vill att samhället ska ta, och var vi
vill att våra pengar ska landa.
Normkritik bra verktyg

En marknad är också värderingar, prioriteringar, normer och attityder. Därför är
det viktigt att prata om normkritiska investeringar när vi pratar om sponsring till
idrott. Normkritik är ett bra verktyg för att
lösa upp traditionella strukturer. Istället för
att prata om att kvinnor nästan alltid väljs
bort kan vi också prata om varför män alltid väljs in – och fundera på varför det är
så, och vad det innebär. Normkritik handlar om att ifrågasätta det vi tar för givet,

Alltfler inser värdet av jämlik sponsring. Men
det återstår mycket arbete innan målet är
uppnått.

Isabelle Widmark
och Caroline Jönsson.

att utmana de osynliga reglerna för vad vi
förväntas göra och vara. Det är ett synsätt
som behövs för att idrotten och samhället ska kunna växa på ett hållbart och inkluderande sätt samt åstadkomma mycket
mer – för fler.
Ett normkritiskt angreppssätt på investeringar, liksom på verksamheter, ger oss nya
perspektiv på oss själva och vår omvärld,
vilket i sin tur ger oss möjlighet att identifiera hinder för utveckling samt hitta nya
lösningar på samhällsutmaningar. Normkritik skapar också förutsättningar för nya
innovationer i relation till idrott där fler får

verktyg att titta bortom invanda mönster.
Pengar ett symbolspråk

Vi är många som arbetar för en värld där
normer inte ska begränsa oss. Där vi människor, oavsett kön, bakgrund eller sexuell läggning, ska kunna utvecklas på lika
villkor.
Idag håller samhällets osynliga, och ibland synliga, gränser oss tillbaka. Och de
som har bäst möjlighet att sudda ut dessa
gränser är de som utgör normen (oftast
vita medelålders män). Ett bra sätt att utmana normen är att fråga varför vi ger hela

2,9 miljarder kronor* mer till män inom
idrotten per år? Pengar talar ett språk. Ett
symbolspråk. Och det positiva med pengar
är att vi, genom att fatta andra beslut, kan
förändra strukturer i grunden.
Normer och attityder tacklas bäst på en
strukturell och systematisk nivå, sällan på
individnivå. Därför är det upp till var och
en av oss, oavsett idrottssponsor, kommun,
idrottsförbund eller supportrar, att kritiskt
fundera över vilka normer vi upprätthåller
i vår vardag genom de beslut vi fattar och
de sätt vi agerar på.
När vi har gjort den analysen, då kommer vi att kunna fatta bättre och mer rättvisa beslut – som gynnar hela samhället.
Text: Caroline Jönsson och
Isabelle Widmark, Fairpay
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Sponsringsläget i förbunden

Skilda världar i förbundens spons
Specialidrottsförbundens sponsorer 2017
Det råder stora skillnader
i specialidrottsförbundens
sponsorarbete, och klyftan
mellan rika och fattiga för
bund fortsätter att växa. Flera
mindre förbund saknar eller
minskar sina sponsringsintäk
ter medan de stora tar en allt
större andel av sponsorkakan.

S

port & Affärers årliga kartläggning visar återigen stora skillnader mellan hur förbunden
arbetar med sponsring. Mindre attraktionskraft och små resurser för sponsorarbete gör
att många mindre förbund saknar sponsorintäkter. I år minskar dessutom 13 förbund sina sponsorintäkter, vilket kan jämföras med OS-året 2016 då
endast åtta minskade.
Förra året ökade 22 förbund sina sponsorintäkter.
2017 är det 18 som ökar, varav åtta finns på listan över
de tio förbund som drar in mest i sponsring. Ända sedan
Sport & Affärer startade sin kartläggning 2007 har den
totala summan för de tio största förbunden ökat för varje
år. Den totala summan är i år 426,4 miljoner kronor, vilket är en ökning med 12,5 miljoner kronor.
De tio förbund som ökar mest i reella tal har en ökning på cirka 20,7 miljoner kronor, vilket är en liten
minskning mot förra årets ökning på 21 miljoner kronor. Ridsportförbundet ökar med hela 3,9 miljoner kronor medan Bordtennisförbundet ökar med 89 procent.
Fotbollförbundet har som vanligt störst sponsorintäkter
och nästa år kan Skidförbundet bli det andra förbundet
som når över hundra miljoner kronor.
Så här har undersökningen gått till

Sport & Affärer har för elfte året i rad kartlagt sponsorläget i de 71 svenska specialidrottsförbunden utifrån följande kriterier:
• Beloppet eller värdet skall uppgå till minst 50 000
kronor per år.
• Rabatter eller så kallade ”kick-backs” skall även det
ge förbundet minst 50 000 kronor per år.
• Sponsorer av enskilda evenemang eller tävlingar
(SM-sponsorer eller liknande) räknas inte med, utan intäkterna/värdet skall finansiera förbundets övergripande
verksamhet.
Vi redovisar som vanligt den beräknade totalintäkten
för 2017 från sponsring och kommersiella samarbeten
för förbunden, som den uppskattats av förbunden själva.
De sponsorintäkterna som har redovisats finansierar förbundets övergripande verksamhet.Vi har valt att redovisa
alla sponsorer utan inbördes ordning i storlek eller värde.

Akademiska Idrottsförbundet
<50 000 kr
(Oförändr.)

Dragkampförbundet
<50 000 kr

(Oförändr.)

Badmintonförbundet
1 006 000 kr
(Minskning 20 000)

DÖVIDROTTSFÖRBUNDET
<50 000 kr

(Oförändr.)

Sponsorer: Uppsala kommun/Fyrisfjädern, Scansport /
Yonex, Active Sportswear/ Forza, Uppsala Gymnasieboende
och Upplands idrottsförbund.

Flygsportförbundet
<50 000 kr

(Oförändr.)

Bandyförbundet
7 800 000 kr 	

Fotbollförbundet
160 000 000 kr
(Ökning 5 000 000, +3%)

(Minskning 300 000)

Sponsorer: Svenska Spel, Reebok/CCM, Viking Line, Påhl
sons Reklam, Scandic Hotel, SSI Schäfer, LO Försäkring,
P&M Sales, SP Fönster och Grand Travel.

Bangolfförbundet
<50 000 kr

(Oförändr.)

Baseboll- och Softbollförbundet
<50 000 kr
(Oförändr.)
Basketbollförbundet
4 000 000 kr
(Ökning 1 000 000, +33%)
Sponsorer: Bonnierförlagen, Loka, SJ, Scandic, Folksam,
Spalding, Stadium, Mediroyal, Inprint och Molten.

Biljardförbundet
150 000 kr

(Oförändr.)

Sponsorer: Biljardexperten AB

Bilsportförbundet
2 500 000 kr

(Oförändr.)

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

Bob- och Rodelförbundet
<50 000 kr

(Oförändr.)

Bordtennisförbundet
2 000 000 kr		(Ökning cirka 940 000, +89%)
STIGA Sports AB, Green Cargo AB, Apcoa Parking AB, Hello
Sweden promotion AB, SRB Travel Group AB, Köpings
kommun Fotnot 1.

Bouleförbundet
<50 000 kr

(Oförändr.)

Bowlingförbundet
135 000 kr

(Ökning 100 000)

Sponsorer: Nordic Amusement Group

Boxningsförbundet
<100 000 kr

I alla undersökningar måste avgränsningar göras för att
få jämförbara resultat. Det gör att resultaten inte alltid
upplevs stämma med verkligheten. Vissa förbund söker
affärsmässiga samarbeten som inte klassas som traditionell sponsring, medan andra förbund eftersträvar icketraditionella samarbeten med näringslivet som ger ekonomiska möjligheter att sänka delar av kostnaderna för
förbundet eller genomföra aktiviteter som ej skulle ha
genomförts utan samarbetspartners. Enskilda event och
tävlingar har stor betydelse för många förbund och dess
ekonomi, men inkluderas inte som tidigare nämnts i denna sammanställning.
Text: Pierre Eklund

Friidrottsförbundet
16 050 000 kr		
(Ökning 150 000, +0,9%)
Sponsorer: Bauhaus, Folksam, Citygross, Atea, Craft, Be
rendsen, Folkspel, Tallink Silja, Umara, Arkitektkopia, Grand
Travel, Sporrong, Scandic, ISP, Aleris, Kosta Boda Orrefors,
Intersport, SJ, BRA, Sundström Safety, Mabi, Future och
Prioritet Finance.

Frisbeeförbundet
<50 000 kr

(Oförändr.)

Fäktförbundet
125 000 kr

Golfförbundet
22 000 000 kr

(Minskning 5 000 000)

Gymnastikförbundet
1 400 000 kr
(Ökning 400 000, +40%)
Stadium, Vera Sport, Pensum, Svedea, LEG, Rantzows Sport,
Scandic Hotels och Folkspel.

Svenska Spel, KEMPA, XL-Bygg, BRING, Stadium, Grolls,
Scandic, SJ, NeH, Rehband, Zac Sport, Grand Travel Group,
Simplicity, Sparbanken Rekarne, Ricoh, Nätverket Svenska
Framtidslandslaget och ISP – Arenareklam

Bågskytteförbundet
<50 000 kr

(Oförändr.)

Castingförbundet
<50 000 kr

(Oförändr.)

CRICKETFÖRBUNDET
<50 000kr

(Minskning 100 000)

Curlingförbundet
600 000 kr

(Oförändr.)

Cykelförbundet
4 000 000 kr

(Oförändr.)

Innebandyförbundet
12 000 000 kr
(Ökning 1 000 000, +9%)

(Oförändr.)

Dartförbundet
<50 000 kr

(Oförändr.)

Draghundsportförbundet
300 000 kr
(Ökning 3 000 000)
Sponsorer: Doggy

Dessa förbund har ökat sponsringsintäkterna
mest mellan 2016 och 2017 i procent

1. Bordtennisförbundet
2. Tennisförbundet
3. Ridsportförbundet
4. Gymnastikförbundet
5. Baketbollförbundet
6. Kanotförbundet
6. Triathlonförbundet
8. Skidskytteförbundet
9. Innebandyförbundet
10. Skidförbundet

89 %
50 %
43 %
40 %
33 %
20 %
20 %
15 %
9%
4%

Brottningsförbundet ökar, men eftersom deras
avtal är konfidentiella går det inte säga hur
mycket de ökar i procent.
Draghundsportförbundet, Bowlingförbundet och
Taekwondoförbundet går från mindre än 50 000
kronor till över gränsen 50 000 kronor och kan
inte jämföras med 2016.

Svenska Spel, Returpack/Pantamera, Försvarsmakten,
Ford, Team Sportia, Folksam, XRcise, NeH, Newbody,
Unihoc, BRA Sverige och Unisport.

Ishockeyförbundet
64 750 000 kr
(Ökning 2 050 000, +3%)
Aftonbladet, AJ, Bauhaus, CCM, Enervit, Europcar, Falcon,
Gainomax, Intersport, Jernkontoret, Leader Foods, Live
Arena, Mataki, NeH, Nocco, Passion Lab, Pour, Pro Sharp,
Resevaruhuset, Rockklassiker, SAS, Scandic, Skoda, Svedea,
TV & Radio, Traveller Buss, Time Advokatbyrå, Svenska Spel
och Upplevelseinstitutet.

Isseglarförbundet
<50 000 kr
JUDOFÖRBUNDET
<50 000 kr

(Oförändr.)
(Minskning 300 000)

PostNord, Sportson, POC och Enervit.

Danssportförbundet
<50 000 kr 	

Totalsumman för dessa tio förbund är 20 685 000
kronor, vilket kan jämföras med förra året då summan
var 21 081 000 kronor för de tio främsta förbunden
(ny på listan eller förra årets placering i parentes).

Sponsorer: Skandia, Entercard, Callaway, Ahlsell, Folksam,
Swedbank, TomTom, Golfstore, Dormy, Adidas, Volkswagen,
Golf Plaisir, Cmore, Viaplay, Ocay, Best Western, Elite Hotels
och Folkspel. Fotnot 5.

Brottningsförbundet
>150 000 kr
(Ökning >50 000)

Fotnot 3.

5 000 000
4 000 000
3 900 000
2 050 000
1 745 000
1 000 000
1 000 000
940 000
600 000
450 000

(Minskning 25 000)

Handbollförbundet
17 800 000 kr
(Ökning 600 000, +3%)

Budo & KAMPSPORTSFÖRBUNDET
<50 000 kr
(Oförändr.)

1. Fotbollförbundet (3)
2. Skidförbundet
3. Ridsportförbundet (ny)
4. Ishockeyförbundet (1)
5. Skidskytteförbundet (ny)
6. Basketbollförbundet (ny)
6. Innebandyförbundet (ny)
8. Bordtennisförbundet (ny)
9. Handbollsförbundet (4)
10. Triathlonförbundet (ny)

ApoEx AB, Eastek International och Interverbum Techno
logy AB

Sundsvall Mark Transport.

NeH AB, Folksam och Puts & Tegel i Örebro AB. Fotnot 2.

Dessa förbund har ökat sponsringsintäkterna mest
mellan 2016 och 2017 i reella tal

(Oförändr.)

Gång- och vandrarförbundet
<50 000 kr
(Oförändr.)

361°, Stjärnägg och Swerock. Fotnot 4

Avgränsningar

Svenska Spel, Adidas, Postnord, Scandic, Aftonbladet,
Swedbank, Mondelez, Malaco, Folksam, Intersport, Ricoh,
SJ, Fabege, ICA, Volvo, Folkspel, Woody Bygghandel, Acade
mic Work, Estrella, Hertz, Cloetta, Netrelations, Kinnarps,
Björk & Boström, Spectrum Brands, Mediatec, Cavaliere,
Steve Perryman, TMG Tabergs, Leeads, Viking Line,
Rehband, Grand Travel, LA Travel, Privab, Svensk Jordelit,
Kontorab, Björks Buss, Orkla Food, Electronic Arts, Express
bild, Panini, Kommunalarbetareförbundet, ISP, Hörmann,
Arkitektkopia, Skånefrö, GML Sport, Gårdajohan, Indogrow,
KSAB Konstgräs, Polytan, Trafik & Fritid, Sandmaster.

KANOTFÖRBUNDET
300 000 kr

(Ökning 50 000, +20%)

Errea Sport och Wallenius Wilhelmsen.

KARATEFÖRBUNDET
500 000 kr

(Oförändr.)

Sponsorer: Kaiten. Fotnot 6

KLÄTTERFÖRBUNDET
50 000 kr 		

(Oförändr.)

Sponsorer: Mammut Sports Group Sverige. Fotnot 7

De största förbunden, sponsorintäkter i kr

1. Fotbollförbundet
2. Skidförbundet
3. Ishockeyförbundet
4. Golfförbundet
5. Handbollsförbundet
6. Friidrottsförbundet
7. Skidskytteförbundet
8. Ridsportförbundet (10)
9. Innebandyförbundet (8)
10. Parasportförbundet (ny)

160 000 000 kr
99 000 000 kr
64 750 000 kr
22 000 000 kr
17 800 000 kr
16 050 000 kr
13 260 000 kr
13 000 000 kr
12 000 000 kr
8 500 000 kr

Totalt 426 360 000 kr. Flera förändringar i
listan (ny på listan eller förra årets placering
inom parentes). Simförbundet tappade intäkter
och åkte ur topp10.
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sport & affärer

ringsintäkter
KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET
300 000 kr
(Minskning 200 000)

SportdykarFÖRBUNDET
<50 000 kr

Foto: Bildbyrån

Kommentarer

SQUASHFÖRBUNDET
150 000 kr
(Oförändr.)

(Oförändr.)

JOMA och Dunlop

Folksam

LANDHOCKEYFÖRBUNDET
<50 000 kr
MOTORCYKELOCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET
<50 000 kr
MÅNGKAMPFÖRBUNDET
<50 000 kr

STYRKELYFTFÖRBUNDET
<50 000 kr
(Minskning 50 000)
(Oförändr.)

Eleiko Sport

(Oförändr.)

SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET
<50 000 kr
(Oförändr.)

(Oförändr.)

TAEKWONDOFÖRBUNDET
200 000 kr

(Ökning 200 000)

Sponsorer: Nippon Sport

ORIENTERINGSFÖRBUNDET
1 300 000 kr
(Minskning 300 000)
Folksam, Team Sportia, Nordenmark, Nordic Green Energy,
Idre Fjäll, Bagheera, Silva, Sportdoc (Svea Medical Sport)
och Knowit.

PARASPORTFÖRBUNDET & SVERIGES
PARALYMPISKA KOMMITTÉ
8 500 000 kr
(Oförändr.)
Sveriges Paralympiska Kommittés Huvudsponsorer: ATG,
Folksam och ICA samt Kone, KIA Motors, SKF, Jysk och
Svensk Adressändring som sponsorer. Svenska Parasport
förbundets huvudsponsorer: Folksam, ICA och ATG samt
Kone, SKF, Svensk Adressändring och Jysk som sponsorer.
Officiella Leverantörer: Scandic, Hemma Kommunika
tionsbyrå och Grand Travel. Special Olympics sponsorer:
Angselius Rönn och Hemma Kommunikationsbyrå. Fotnot 9

RACERBÅTFÖRBUNDET
<50 000 kr
(Minskning 130 000)
Leroy AB

RIDSPORTFÖRBUNDET
13 000 000 kr
(Ökning 3 900 000, +43%)
Folksam, ATG, Saab, Resia, Leksands Knäckebröd, LRF,
NeH, Nordic Choice Hotels, Equi Tours, Safety Systems
och Animo.

RODDFÖRBUNDET
150 000 kr

(Oförändr.)

Enjoy Sport Sverige AB

RUGBYFÖRBUNDET
<50 000 kr

(Oförändr.)

SEGLARFÖRBUNDET
1 800 000 kr

(Oförändr.)

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

SIMFÖRBUNDET
7 500 000 kr

(Minskning 2 000 000)

E.ON, Arena, Scandic, Malmsten, Myrtha Pools, Medley,
Gustavsvik, Svenska Resebolaget, Luma, Heba Fastigheter,
Acess Rehab, Vansbro och NeH.

SKATEBOARDFÖRBUNDET
<50 000 kr
SKIDFÖRBUNDET
99 000 000 kr

(Oförändr.)

(Ökning 4 000 000, +4%)

Vattenfall, AUDI, Bauhaus, Bliz Eyeware, Bra Flyg, Craft,
Goldwin, Forefront, GoodYear, Helly Hansen, ICA, Intersport,
Kinnarps, Life, McDonalds, re:member, Scania, SkiStar,
Sportringen, Svenska Postkodlotteriet, Sätila, Tenson,
Weber, Volkswagen mfl. Fotnot 10

SKIDSKYTTEFÖRBUNDET
13 260 000 kr
(Ökning 1 745 000, +15%)
Huvudsponsorer: Fristads Kansas och Skånska Byggvaror.
Teamsponsorer: STANLEY Security, DeWALT, Serneke, IFS,
BIG Travel, SJ, Norrskog och Adidas. Officiella samar
betspartners: Synsam Sports, Hestrahandsken, BRA Flyg,
Polar, Idre Fjäll, MoreSpace, WIST Last & Buss, SportsGym,
AccessRehab, Concept och Arctura.

SKOLIDROTTSFÖRBUNDET
<50 000 kr
(Minskning 500 000)
Coca-Cola

SKRIDSKOFÖRBUNDET
200 000 kr

(Oförändr.)

SportsNavigator och SveaNor Fastigheteter AB.

SKYTTESPORTFÖRBUNDET
300 000 kr
(Minskning 50 000)
Norma Precision AB och Sport&Funktion/Umbro.

Ni är det förbund som ökar näst mest, fyra miljoner kronor, och ligger
tvåa på listan över mest sponsorintäkter. Varför är ni så duktiga på
sponsring, Ola Strömberg, förbundsdirektör Svenska Skidförbundet?
– Det finns ett tydligt växande intresse från våra partners att associera sig med
våra framgångsrika idrottare i landslagen. Dessutom gör vi kraftfulla insatser för
att få fler intresserade av att åka skidor eller snowboard genom insatser som
exempelvis Alla på snö.

(Oförändr.)

Sponsorer: Scanworld och Sporrong. Fotnot 8

KORPEN
300 000 kr

15
15

TENNISFÖRBUNDET
1 200 000 kr
(Ökning 400 000, +50%)

Ridsportförbundet är en av dem som ökar mest (tredje mest i år) och
ligger nu på åttonde plats över mest sponsorintäkter. Hur kommer
det sig att ni ökar så mycket, Camilla Sand, marknadschef?
– Våra sportsliga framgångar fortsätter att göra avtryck, både genom ökat
medieutrymme och sponsorintäkter. Fler upptäcker hur stor ridsporten
faktiskt är och vill förknippas med de positiva värden som vår sport står
för. Bredden inom svensk ridsport är unik på många sätt och vi fortsätter
att arbeta för fler framgångsrika samarbeten och att fler ska upptäcka
hästkraften.

Fotbollförbundet ökar med fem miljoner kronor trots att Zlatan
Ibrahimovic har slutat i landslaget. Hur kommer det sig, Stefan
Abelsted, t.f affärsutvecklingschef?
– Vi är i förändringarnas tider. Vi är mitt i ett omfattande arbete med ny
varumärkesidentitet och varumärkesplattform, och bygger den nya kommersiella strukturen utifrån den. Vi ser bland annat över vår sponsorstruktur och våra erbjudanden och koncept i stort.

Gjensidige Försäkring, Volkswagen, Tretorn, VMI och
Quality Team.

TRIATHLONFÖRBUNDET
2 750 000 kr
(Ökning 450 000, +20%)
Danske Invest, Vattenfall, Apollo och Scandic. Fotnot 11

TYNGDLYFTNINGSFÖRBUNDET
50 000 kr

(Oförändr.)

Eleiko Sport

VARPAFÖRBUNDET
<50 000 kr

(Oförändr.)

VATTENSKIDFÖRBUNDET
<50 000 kr

(Oförändr.)

VOLLEYBOLLFÖRBUNDET
100 000 kr

(Oförändr.)

Ni är på tredje plats vad gäller sponsorintäkter och är på fjärde
plats vad gäller de förbund som ökar mest i år (etta förra året).
Varför är ni så framgångsrika i ert sponsorarbete, Anna Nordkvist,
marknad & kommunikationschef på Ishockeyförbundet?
– Vi jobbar med en ny kommersiell plattform med bland annat nya rättigheter
kopplat till det. Vi har gjort en förflyttning tillsammans med våra partners
som betyder att vi gått från traditionell sponsring med huvudfokus exponering till en tydligare kommersiell affär. Vi ser även en vikt i att som förbund
förnya oss och ständigt vara relevanta för våra partners samt att ta ett
större socialt ansvar i samhällsfrågor och kommer att jobba för det framåt.
Att vi gjort den här förflyttningen har varit framgångsrikt för oss.

Mikasa

Fotnoter
1.
Förra året kunde inte Bordtennisförbundet
uppge exakt siffra, vilket gör att årets ökning inte
är exakt.
2.
Brottningsförbundet vill inte uppge exakt siffra
då det skulle röja uppgifter som är exklusiva för
alla parter.
3.
Inga sponsorer, men förra året erhöll Budo &
Kampsportförbundet 540 000 kronor av Svenska
spel och Prispallen för att deras förbund vann
flest internationella medaljer.
4.
Curlingförbundet har verksamhetsår 1 juli till
sista juni. Redovisade perioden avser 2016-2017.
5.
Sponsringsarbetet för helår 2017 kommer inte
vara klart förrän slutet av februari, först då kan de
presentera korrekt summa. Den stora minskningen
beror på att Nordea har avslutat sin sponsring.
6.
Med anledning av att Karateförbundet nu blivit
OS-idrott och har mer att erbjuda som Sveriges
största kampsport hoppas de kunna attrahera
ytterligare sponsorer.
7.
Klätterförbundet har en grupp som ska jobba
med sponsring, men har inte budgeterat någon
mer intäkt för 2017.
8.
Konståkningsförbundet förhandlar med flera
nya sponsorer.
9.
Förbundet har tre verksamhetsdelar - Svenska
Parasportförbundet, Sveriges Paralympiska
Kommitté och Special Olympics Sweden – de
kommersiella rättigheterna är uppdelade i dessa.
Beloppet som anges är den totala summan.
10.
Summan omfattar Alpint, Längdskidåkning,
Freestyle, Skicross, Snowboard,
Speedskiing, Telemark, Backhoppning med Nordisk
kombination, Rullskidåkning och Freeskiing.
11.
Förhandling med ny konfektionspartner pågår.

20 år av framåtblickar

NU HAR VI SLÄPPT

BILJETTERNA!
GYLLENE HJULETS 20-ÅRSJUBILEUM: 27 APRIL PÅ ARTIPELAG

Välkommen till en minnesvärd gala i spektakulär miljö, där vi
hyllar de vassaste projekten inom event och sponsring
och firar det förflutna genom att blicka framåt.
Säkra din plats:
WWW.GYLLENEHJULET.SE
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Sport & Affärer bedömer fotbollsallsvenskans spelare
Agentkriget ger klubbarna högre intäkter
analys: gunnar persson gunnar@sportaffarer.se

Bakom sammanställningen nedan över vinterns utlandsförsäljningar döljer sig agenternas ständigt pågående kamp om de
hetaste klienterna. I fallet Michael Olunga blev det helt avgörande
för Djurgårdens jätteaffär med en kinesisk klubb.

Ryssland. Kanske inte världens roligaste resmål, men ändå: 20
mkr till Elfsborg och tryggad framtid för Claesson.
Sport & Affärer har kartlagt agenternas inflytande i Allsvenskan. Två aktörer dominerar:
• Nordic Sky, med Anders Carlsson som vd, har just nu 38 klienter i 10 klubbar.
• Global Soccer Management, lett av Patrick Mörk, med 34 klienter i 14 klubbar.

Olunga kom till Djurgården från Liberty Sports Academy i Kenya tidigt 2016. Han hade de tre senaste åren varit utlånad till i
tur och ordning Tusker, Thika United och Gor Mahia, samtliga i
hemmaligan. I försäljningen till Djurgården företräddes han av
sydafrikanske agenten Lance Davids, som själv spelat i Djurgården 2006–08. Efter Olungas succé hösten 2016 ökade intresset.
Just avläsningen av det breda nätverket är avgörande för att
Man kan tänka sig att Davids fick förfrågningar. Men det verkliga
kunna greppa tillfällen i flykten, som Mörk gjorde med Olunga.
kanonbudet kom från Kina, och då via Patrick Mörk som av allt att Skvallret sade antagligen att Olunga var missnöjd med sin agent.
döma har bättre kontakter på den marknaden.
Då fick Mörk en förfrågan från Kina. Pang!
Davids informerades först när affären gick mot sin avslutning.
Sydafrikanen ilsknade till och hotade med rättsliga åtgärder gentemot Mörk. Men Mörk hade ju egentligen bara gjort vad Davids
förväntades åstadkomma. Ska bli intressant att följa utvecklingen
i det fallet.
Patrick Mörk hade å sin sida nyligen förlorat en
klient av samma skäl. Det var Elfsborgs Viktor
Claesson, ”Sveriges mest lovande fotbollsspelare” de senaste åren, som inte var nöjd med
Mörks arbete och som därför bytte till Jonas
Svensson. Efter några veckor hade Svensson
nått en överenskommelse med FC Krasnodar i

Patrick Mörk

Agentsammanställningen nedan handlar enbart om agenternas/byråernas engagemang i Allsvenskan. De har i allmänhet
betydligt flera klienter, spelare som man tidigare bistått vid flytt
utomlands. För flera av de mindre aktörerna är Sverige enbart en
sidomarknad.
Observera att alla spelare (faktiskt!) inte har en egen agent. I
många fall blir det aktuellt först när det handlar om flytt utomlands. Det kartlagda materialet baserar sig på hemsidor som fotbolltransfers.com och transfermarkt.co.uk plus aktuell nyhetsrapportering. Det ger en generell uppfattning om agenternas
inbördes förhållanden. Men en exakt aktualitet går inte att uppnå.

Vinterns övergångar: Alexander ny rekordhållare
Nio allsvenska spelare såldes utomlands under vinterfönstret.
Fyra svenskar, en dansk och fyra afrikaner inbringade sammanlagt 190,7 mkr. Det är en minskning jämfört med sommarens
transferfönster (195 mkr) men då var det 17 spelare som försvann. Utan Alexander Isak hade alltså Allsvenskans intäkt
halverats.

Vlado Lemic

Isaks agent Vlado Lemic satt i guldsits. Denne lät
Ajax medverka i budgivningen tills holländarna
tröttnade och gav sig vid ca 50 mkr. Därefter blev
det en kamp mellan Real Madrid och Borussia
Dortmund, två stora klubbar som presenterade i
stort sett likvärdiga bud där valet föll på det tyska
alternativet.

Lemic sålde även Stefan Silva till Italien och låg bakom övergångar för sammanlagt 98 mkr. Global Soccer Management
(Mörk och Fhager) hade fingret med i övergångar för 58 mkr.

1) Alexander Isak, 90 mkr
AIK till Borussia Dortmund (Agent: Vlado Lemic)
2) Michael Olunga, 40 mkr
Djurgården till Guizhou Hengfeng Zhicheng (Patrick Mörk)
3) Viktor Claesson, 20 mkr
Elfsborg till Krasnodar (Per Jonsson)
4) Ebenezer Ofori, 14 mkr
AIK till VfB Stuttgart (Patrick Mörk)
5) Stefan Silva, 8 mkr
GIF Sundsvall till Palermo (Vlado Lemic)
6) John Owoeri, 6,5 mkr
Häcken till Baoding Rogda (Martin Dahlin)
7) Enoch Kofi Adu, 5,7 mkr
Malmö FF till Akhisar Belediyespor (Elite Consulting)
8) Erik Israelsson, 4 mkr
Hammarby till PEC Zwolle (Carl Fhager)
9) Jakob Ankersen, 2,5 mkr
IFK Göteborg till SV Zulte Waregem (Gulli Tomasson)

Utöver detta har 20-åringen Ivan Rako (Motala AIF, Div 2 Södra
Svealand) gått till SC Heerenveen. Han skrev på för 1,5 år i en
övergång som sköttes av Global Soccer Management.
Motala sålde sommaren 2013 försvararen Ali Suljic till Chelsea.

Agenterna i Allsvenskan
De största aktörerna
Nordic Sky

Taldea Advisory Group

Stefan Pettersson

Per Jonsson, Anders Karlsson (”Astrio”),
Svante Larsson, Mikael Dorsin, Anders Carlsson
(”VSK”, vd), Jonas Brorson och Robert Bärkroth (scouter), 38 klienter i 10 klubbar

Gustaf Grauers, 9 klienter i 4 klubbar

8 klienter i 5 klubbar

Total Football

Jonas Svensson

Magnús Agnar Magnússon, 8 klienter i
6 klubbar

8 klienter i 5 klubbar

VMC Group AB, Göteborg

7 klienter i 5 klubbar

Global Soccer Management (GSM)
Patrick Mörk, Nima Modyr, Blash Hosseini,
Tonny Westring (scout), Carl Fhager (jurist),
34 klienter i 14 klubbar

MD Management
Martin Dahlin, 12 klienter i 6 klubbar

Vision Management & Consulting Group,
Arash Bayat, Mentor Zhubi, 8 klienter i
5 klubbar

John Thornberg
Martin Klette
7 klienter i 5 klubbar

Neverland Management
Michael Kallbäck, 8 klienter i 5 klubbar

övriga
6 klienter HC Management (Hasan Cetinkaya)
5 klienter OML Sport&Marketing
4 klienter Brightbird Management, Essel Sports Management (Søren Lerby), Innocent Okeke, Miro Jaganjac, Sportbusiness Nordic
3 klienter AMA Sports Agency, HK Football Management, Keypass AS, Rispect Sports Agency (Fredrik Risp), Roger Ljung, Wasserman Media Group
2 klienter Elite Consulting, goOn AS, Jim Solbakken, Nordic Sports Group, Talenti Sport Agency, Vlado Lemic
1 klient Advokatbyrån Vaziri, Agentbyrån Pro XI, André Schei Lindbæk, Benchmark Sports and Entertainment Pty Ltd, Big Point, Carlos Delgado, Carlzon Sport Agency, Claes Elefalk, Darren
Young Sports Management, DF-Sportmanagement, Eden Sports Group, Eijkelkamp Pro Soccer, Fabio Alho, Global Football Consulting, Global Premier Management, Golden Star, Hardy M,
HMFootball84, H.O.L.M., JL Sportmanagement, JPA Soccer, Lamine Touré, LionShare, Luzzsports, MAQS, Max Goldberg, MB Sports, Meïssa N’Diaye, Michael Makaab Jr, Mike Kjølø, Niklas
Strand, Nordic Scouting, Olafur Gardarsson, Oliver Cabrera, Onfield Management, OrsaSport, people in sport, sports-deal, PESM, Phil Radley, Prestige Sports, Soleon Sports Management,
Sports Advisers Group, Sports Entertainment Group, Sports Plus Football Management, Terje Ström, Thomas Andersson, TopSpot, Transfair

SPELARTRUPPERNA
Så här var läget i Allsvenskans spelartrupper fredagen den 17 februari. Övergångar inom Sverige är
möjliga fram till sista mars. Klubbarna kan också
komplettera med kontraktslösa spelare. Årets nyförvärv är märkta med asterisk (*).
Kolumnerna: Namn, position, födelseår, försäljningsvärde samt agent.
+ – anger värdeförändringarna uppåt eller nedåt
sedan förra mätningen.

athletic Fc eskilstuna

Nykomling – både i Allsvenskan och i Eskilstuna – med Per Olsson som nytillsatt tränare
och hög spelaromsättning. Det är ingen tvekan om att Olsson prioriterar defensiva funktioner i förberedelserna (och vem skulle inte
göra det?). Hela laget, eller företeelsen om man så vill,
är ett oskrivet blad. Mauricio Albornoz (förra året
i IFK Göteborg och Sundsvall) får en viktig sammanhållande roll.
säljbara
Daniel Björnkvist*
Anel Raskaj*
Ludvig Öhman*
Mohamed Buya

b
mf
b
f

1989
1989
1991
1995

På tillväxt (<2.000.000)
Sasa Matic
f
1993
Thomas Ulimwengu*
f
1993
Gustav Jarl*
b
1995
Haris Cirak
mf
1995
Christoff Dias de Oliveira mf
1995
Robert Åstedt
b
1996
Bun-Dawda Sowe
b
1996
Amadou Kalabane
mf
1996
Rinor Nushi
f
1996
Aaron Zahui Bazoukou
f
1996
Cem Alpek
mv
1997
Michel Dado Termanini
b
1998
inventarier (<500.000)
Korede Aiyegbusi
b
1988
Mauricio Albornoz*
mf
1988
Thomas Piermayr*
mf
1989
Omar Eddahri
f
1990
Chidi Omeje
f
1990
Jernade Meade
b
1992
Ferid Ali
mf
1992
inlånade
Tim Erlandsson

mv

1996

2 mkr
2 mkr
2 mkr
2 mkr

Wasserman Media Gr.
Hasan Cetinkaya
Talenti Sport Agency

Blash Hosseini

Sportbusiness Nordic

Talenti Sport Agency
HK Football Management

VMC Group

Thomas Andersson
HK Football Management

Nottingham Forest FC Oliver Cabrera

utGående under vinterFÖnstret
John Mensah
b
1982
Fri
Josh Wicks
mv
1983
Fri – IK Sirius
Isa Demir
b
1985
Fri
Denis Viana da Silva
b
1986
Fri
Carlos Gaete Moggia
mf
1997
Fri
Soufiane Laghmouchi
f
1990
Fri
Erik Figueroa
b
1991
Fri – IF Brommapojkarna
Tristan Bowen
f
1991
Fri
Daniel Jarl
b
1992
Fri – IK Sirius
Abdul Razak
mf
1992
IFK Göteborg
Davor Blazevic
mv
1993
Fri
Filip Rogic
mf
1993
Fri – Örebro SK
André Österholm
mf
1996
Fri – Coruxo FC

aik

AIK säljer för stora pengar (Isak 90 mkr+
Ofori 14 mkr) och köper Kristoffer Olsson
framför näsan på IFK Norrköping, som
gärna ville ha hem honom efter fem år hos
Arsenal och Midtjylland. 10 mkr var mer än
vad IFK ville betala. Ny är också Dalkurds mittback
Jesper Nyholm (ursprungligen Sirius). Två framtidsinriktade köp. Bland vinterns avpolletterade finns
flera äldre spelare med höga löner.
säljbara
Kristoffer Olsson*
Eero Markkanen
+ Haukur Hauksson
– Amin Affane
+ Anton Jönsson Salétros
+ Daniel Sundgren
+ Sauli Väisänen
– Johan Blomberg
Denni Avdic

mf
f
b
mf
mf
b
b
mf
f

1995
1991
1991
1994
1996
1990
1994
1987
1988

10 mkr
Nordic Sky
8 mkr
OrsaSport
5 mkr
Total Football
5 mkr
Vlado Lemic
5 mkr
Martin Klette
3 mkr
AMA Sports Agency
3 mkr Sports Entertainment Group
2 mkr
Martin Klette
2 mkr
MD Management

På tillväxt (<2.000.000)
Jesper Nyholm*
b
1993
Noah Sonko Sundberg
b
1996
Oscar Linnér
mv
1997
Rager Rebandi*
mv
1997
Patrick Kpozo
b
1997
Christos Gravius
mf
1997
Rickson Mansiamina
mf
1997

Patrick Mörk
Innocent Okeke
Martin Klette
HMFootball84
Patrick Mörk

inventarier (<500.000)
Kenny Stamatopoulos
mv
1979
Nils-Eric Johansson
b
1980
Stefan Ishizaki
mf
1982
Per Karlsson
b
1986
inlånade
Simon Thern
Stipe Vrdoljak

mf
b

1992
1993

utlånade
Ahmed Yasin

mf

1991

Patrick Mörk
Claes Elefalk
MD Management
Nordic Sky

SC Heerenvee
NK Novigrad

MD Management
Argentum Sport

Muaither SC
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SPorT & Affärer

if elfsborg

Börstoppen
Oförändrat värde
Allsvenskans spelarvärde ligger fast på 820 mkr efter vinterns
transaktioner.
Förändringarna i AIK:s trupp har lett till ett dramatiskt tapp.
IFK Göteborg backar också. Anledningen är att klubben aldrig
kan vänta tills en spelare är mogen att säljas. Oavsett värdering
går deras spelare i regel för underpriser.

säljbara
+ Viktor Prodell
+ Alex Dyer*
+ Issam Jebali
+ Jesper Karlsson*
Per Frick
Joakim Nilsson
+ Adam Lundqvist
+ Simon Lundevall
– Daniel Gustavsson
– Kevin Stuhr Ellegaard

Plus för IFK Norrköping, Djurgården och Östersund tack vare
många unga spelare.
Titta gärna närmare på de två nya kolumnerna, där antalet
sälj- respektive utvecklingsbara spelare i varje klubb framgår.
De ”storklubbar” som har låga tal i högerkolumnen är inställda
på att köpa snarare än att utveckla själva. Sådant kostar i längden. Mindre klubbar med höga tal har goda möjligheter att få in
pengar den vägen.

Klubb

Malmö
Norrköping
Elfsborg
AIK
Göteborg
Örebro
Djurgården
Häcken
Halmstad
Hammarby
Kalmar
Östersund
Sundsvall
AFC
Sirius
Jönköping
Totalt

Uppskattade värden
Feb 2017
Sep 2016

+/–

102,5
78,0
71,5
59,0
59,0
50,5
48,0
47,5
43,5
42,5
40,5
38,0
36,5
35,5
29,5
28,0

92,0
57,5
70,0
105,0
75,0
54,5
36,0
38,5
ny
46,0
48,0
27,5
34,0
ny
ny
22,0

+10,5
+20,5
+1,5
–46,0
–16,0
–4,0
+12,0
+9,0

815,0

820,0

Antal
säljbara
spelare

Antal
spelare på
tillväxt

+6,0

9
10
10
9
7
5
7
5
3
7
3
5
3
4
2
1

11
10
7
7
7
13
14
9
15
9
12
7
13
12
9
9

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

–5,0

90

164

A

–3,5
–7,5
+10,5
+2,5

Utgående Under vinterfönstret
Dickson Etuhu
mf
1982
Fri
Jos Hooiveld
b
1983
Fri – FC Twente
Chinedu Obasi
f
1986
Fri - Shenzen FC
John Chibuike
mf
1988
Fri – Hapoel Tel Aviv
Patrik Carlgren
mv
1992
Fri – FC Nordsjælland
Ebenezer Ofori
mf
1995
VfB Stuttgart – 14 mkr
Niclas Eliasson
mf
1995
IFK Norrköping
Marko Nikolic
f
1997
Fri – KVC Westerlo
Alexander Isak
f
1999
Borussia Dortmund – 90 mkr

djUrgårdens if

Med 40 fräscha miljoner på kontot för
Michael Olunga borde sportchefen Bosse
Anderssons frenetiska säljande avta betydligt. Återkomne Kim Källström är en
nyckelvärvning som ger nye tränaren
Özcan Melkemichel möjligheter att bygga laget. Tommi
Vaiho (reservmålvakt tillbaka efter fyra säsonger med
GAIS), Soulymane Kone (back från Ararat Jerevan) och
Aliou Badji (anfallare från Casa Sports) har anslutit.
Kerim Mrabti, tillbaka efter skada, kommer att stiga under våren liksom unge mittfältaren Joseph Ceesay.
säljbara
+ Kebba Ceesay
+ Niklas Gunnarsson
Andreas Isaksson
Magnus Eriksson
Othman El Kabir
Daniel Berntsen
Jesper Karlström

b
b
mv
f
mf
mf
mf

1987
1991
1981
1990
1991
1993
1995

På tillväxt (<2.000.000)
Jacob Une Larsson
b
1994
Kerim Mrabti
mf
1994
Jonathan Augustinsson b
1996
Michael Jahn
b
1996
Soulymane Kone*
b
1996
Mihlali Mabhuti Mayambela mf
1996
Soo Yong Joon
mf
1996
Tino Kadewere
f
1996
Oscar Jonsson
mv
1997
Marcus Enström*
b
1997
Aliou Badji*
f
1997
Besard Sabovic
mf
1998
Joseph Ceesay*
mf
1998
Filip Tasic*
mf
1998
inventarier (<500.000)
Kim Källström*
mf
1982
Amadou Jawo
f
1984
Haris Radetinac
mf/f
1985
Tommi Vaiho*
mv
1988
Kevin Walker
mf
1989
Elliot Käck
b
1989
Marcus Hansson
b/mf 1990
Tim Björkström
hb
1991

3 mkr
3 mkr
2 mkr
2 mkr
2 mkr
2 mkr
2 mkr

Viktor Claesson lyckades till sist få ett
utlandskontrakt och Elfsborg fick 20 mkr.
Då hade redan 4 mkr lagts på Jesper
Karlsson (Falkenberg) medan Alex Dyer
(Östersund) kom som Bosman. Frågan
är vad det blir av Elfsborg i år. Flera spelare måste ta kliv
framåt/uppåt för att det ska bli mer än kamp om medaljer.
Var förra årets femteplats en missräkning eller en antydan om vart saker och ting är på väg?

Patrick Mörk
Darren Young SM
Roger Ljung
Nordic Sky
Lamine Touré
Mike Kjølø
Nordic Sky

Nordic Sky
GSM
Nordic Sky
H.O.L.M.
Michael Makaab Jr
OML Sport&Marketing
Blash Hosseini
Neverland

Nordic Sky

Roger Ljung
Taldea
anhörig
Taldea
Miro Jaganjac
Taldea
Neverland
Nordic Sky

Utgående Under vinterfönstret
Kenneth Høie
mv
1979
Slutat
Mathias Ranégie
f
1984
Watford FC (avslutat lån)
A
Alexander Faltsetas
mf
1987
Fri – BK Häcken
Hampus Nilsson
mv
1990
Falkenbergs FF
Seon-Min Moon
mf
1992
Fri
Michael Olunga
f
1994
Guizhou Hengfeng Zhicheng – 40 mkr
Kevin Deeromram
b
1997
Fri – Ratchaburi Mitr Phol

f
mf
f
f
f
b
mf
mf
mf
mv

1988
1990
1991
1998
1992
1994
1994
1988
1990
1983

8,0 mkr
7,0 mkr
7,0 mkr
7,0 mkr
5,0 mkr
5,0 mkr
5,0 mkr
4,0 mkr
4,0 mkr
3,0 mkr

Nordic Sky
John Thornberg
Nordic Souting
Nordic Sky
Stefan Pettersson
Patrick Mörk
Essel
Nordic Sky
Patrick Mörk
Nordic Sports Group

På tillväxt (<2.000.000)
Jesper Manns
b
1995
Rasmus Rosenqvist
mf
1996
David Olsson
mv
1997
Rami Kaib
b
1997
Ibrahim Dresevic*
b
1997
Simon Olsson*
mf
1997
Mattias Özgün
b
1998

Nordic Sky
Nordic Sky

f

1995

Essel
Nordic Sky
Keypass AS
Nordic Sports Group
Patrick Mörk

Falkenbergs FF

Att Jakob Ankersen, för all del med ett kontrakt som skulle löpt ut höst, säljs till Belgien
för 2,5 mkr plus vidareförsäljningsavtal känns
inte alls bra. IFK:s orealistiskt höga
löneutgifter (sett till de kommersiella intäkterna) gör att man systematiskt tvingas bjuda
ut sina spelare till försäljning (i motsats till att invänta
anbud på rätt nivå). Yngre spelare (som Gustav Engvall,
som har kraschat fullständigt i Bristol City) säljs undantagslöst för tidigt. Färdigväxta, som Ankersen, släpps
iväg så fort någon knackar på dörren. Förra årets tabellfyra har i år kompletterat med backen David Boo
Wiklander (Hammarby) samt mittfältarna Abdul Razak
(AFC Eskilstuna) och Sebastian Ohlsson (ÖIS).
1987
1989
1990
1990
1988
1988
1995

7 mkr
7 mkr
7 mkr
7 mkr
5 mkr
5 mkr
4 mkr

Rispect SA
Stefan Pettersson
Elite Consulting
Keypass AS
John Thornberg
Benchmark
Olafur Gardarsson

På tillväxt (<2.000.000)
Abdul Razak*
mf
1992
Sebastian Ohlsson*
mf
1993
Patrik Karlsson Lagemyr
f
1996
Sabah Lawson
mf
1997
Benjamin Zalo
b
1998
Pontus Dahlberg*
mv
1999

Vlado Lemic

inventarier (<500.000)
Tobias Hysén
f
1982
David Boo Wiklander*
b
1984
Martin Smedberg-Dalence b/mf 1984
Mattias Bjärsmyr
b
1986
Sebastian Eriksson
mf
1989
Erik Dahlin
mv
1989

Jonas Svensson
Hardy M
VMC Management
MD Management
Patrick Mörk

Utlånade
John Alvbåge
Billy Nordström
Kasim Prosper

mv
b
mf

1982
1995
1996

Eden

Minnesota Utd (vår+option) Rispect SA
Varbergs BoIS
AMA Sports Agency
Norrby IF
DF

HalMstads bK

HBK kvalade till sig den sista allsvenska
platsen och är också den nykomling som
ger det mest slätstrukna intrycket. Truppen verkar alltför ung, anonym och grön för
uppgiften.
mf
f

1999
1991

På tillväxt (<2.000.000)
Malkolm Nilsson
mv
1993
Marcus Johansson
b
1993

Sport Business Nordic
people in sport
Nordic Sky
OMLSport&Markering
Jonas Svensson

John Thornberg
John Thornberg
Patrick Mörk

Utgående Under vinterfönstret
Stojan Lukic
mv
1979
Fri – Örgryte IS
Antonio Rojas
mf
1984
Fri – Kristianstad FC
Kristoffer Fagercrantz
mf
1986
Slutat
Mohammed Ali Khan
b
1988
Fri
Adrian Hallsö
b
1997
Fri – IS Halmia
David Struski Persson
b
1997
Fri

1984
1989
1991
1991
1991
1991

3 mkr
3 mkr
3 mkr
3 mkr
2 mkr
2 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Gershon Koffie*
mf
1991
Rômulu Cabral
f
1991
Oliver Silverholt
mf
1994
Joseph Aidoo
b
1995
Dusan Jajic
mf
1998
Leo Bengtsson*
mf
1998
Isac Lidberg
f
1998
André Alan Al Sanati
mf
2000
Elias Durmaz*
mf
2000

Nordic Sky
Bigpoint
GSM

Utgående Under vinterfönstret
Martin Ericsson
mf
1980
Slutat
René Makondele
mf
1982
Fri – Gefle IF
Alexander Nadj
mv
1986
Fri
John Owoeri
f
1987
Baoding Rogda – 6,5 mkr
Rasmus Schüller
mf
1991
Minnesota United
Niclas Andersén
b
1992
Fri – GAIS
Baba Mensah
b
1994
Inter Allies (avslutat lån)

Truppen fylls på med Evgenij Kobozev
(VPS), Stefan Karlsson (Östersund),
Alexander Jallow (Brage) och Árni
Vilhjálmsson (Lillestrøm) men luckan
efter fjolårets succélån Pawel Cibicki från
MFF är milsvid. Andra året i Allsvenskan
kommer att bli jobbigt.

Total Football
MB Sports
Total Football
goOn AS
MAQS

Onfield
OML Sport&Marketing
Nordic Sky
GSM
Nordic Sky
OML Sport&Marketing
Nordic Sky

inventarier (<500.000)
Kennedy Bakircioglü
mf
1980
Johan Persson
mf
1984
Stefan Batan
b
1985
Tim Markström
mv
1986
Mats Solheim
b
1987
Imad Khalili
f
1987
Pa Amat Dibba
f
1987

Eijkelkamp Pro Soccer
Essel
MD Management

jönKöPings södra if

Jakob Michelsen som ny tränare och
därmed förhoppningsvis ett förnuftigare
syn på spelarmaterialet kan inge hopp.
Paulsen och Aidoo kan bli ett mittbackspar som även bidrar framåt. Gershon
Koffie (New England Revolutions) och
unge Elias Durmaz (Forward) är däremot två oskrivna
mittfältsblad. Att Petter Andersson gav upp karriären
var naturligtvis en missräkning. Undrar just hur stor
roll skadebenägne Kennedy tillåts spela.
b
mv
b
mf
mf
b

inventarier (<500.000)
Christoffer Källqvist
mv
1983
Kari Arkivuo
b
1983
Rasmus Lindgren
b
1984
Alexander Farnerud
mf
1984
Emil Wahlström
b
1987
Alexander Faltsetas*
mf
1987
Peter Abrahamsson
mv
1988
Demba Savage
mf
1988
Jasmin Sudic
b
1990
David Engström*
b
1990

Nordic Sky
HCM
Taldea
Neverland
Keypass AS
Miro Jaganjac
Taldea

Utgående Under vinterfönstret
David Boo Wiklander
b
1984
Fri – IFK Göteborg
Petter Andersson
mf
1985
Slutar
Philip Haglund
b
1987
Fri – IK Sirius
Erik Israelsson
mf
1989
PEC Zwolle – 4 mkr
Alex Medeiros de Azeredo f
1990
Fri
Lars Sætra
b
1991
Baoding Yingli Yitong
William Eskelinen
mv
1996
Fri – GIF Sundsvall
Ian Smith
b
1998
Santos de Guápiles FC (avslut. lån)

säljbara
Dzenis Kozica

mf

1993

3 mkr

Patrick Mörk

På tillväxt (<2.000.000)
Alex Portillo
b
1992
Robert Gojani
mf
1992
Anton Cajtoft
mv
1994
Árni Vilhjálmsson*
f
1994
Jonathan Tamimi
b
1994
Max Watson
b
1996
Markus Tegebäck
f
1997
Alexander Jallow*
b
1998
Adam Fägerhag
mf
1998
inventarier (<500.000)
Tommy Thelin
f
1983
Daryl Smylie
mf
1985
Tom Siwe
b
1987
Fran Marmolejo
mv
1988
Stefan Karlsson*
b
1988
Fredric Fendrich
mf
1988
Joakim Karlsson
mf
1989
Stian Aasmundsen
mf
1989
Evgenij Kobozev*
mv
1990
Jesper Svensson
b
1990
André Calisir
b
1990
Liridon Silka
mf
1990
Sergio Calatayud Lebrón (Cala) mf
1990
Moses Ogbu
mf
1991

Nima Modyr
Total Football
OML

John Thornberg
Martin Klette
Taldea

Sports Business Nordic
Sports Business Nordic
JPA Soccer
Taldea

Utgående Under vinterfönstret
Viktor Rönneklev
b
1982
Slutat
Tobias Nilsson
mf
1986
Fri
Damir Mehic
mv
1987
GAIS
Pär Ericsson
f
1988
Fri – Kongsvinger IL
Sebastian Holmqvist
mf
1993
Fri
Pawel Cibicki
f
1994
Malmö FF (avslutat lån)
Simon Dimitrijevic
mf
1996
Fri

Kaxigaste köpet!

bK HäcKen

Utgående Under vinterfönstret
Hjálmar Jónsson
b
1980 Fri
Adam Johansson
b
1983 Fri
Tom Pettersson
b
1990 Östersunds FK – 1,5 mkr
Jakob Ankersen
mf
1990 SV Zulte Waregem – 2,5 mkr
Patrick Dyrestam
b
1996 Fri
Alexander Leksell
b
1997 GAIS

säljbara
Sead Haksabanovic
Alexander Ruud Tveter

Nordic Sky

inventarier (<500.000)
Jesper Westerberg
b
1986
Fredrik Liverstam
b
1988
Alexander Henningsson
mf
1990
Ivo Pekalski
mf
1990
Nikolaj Alho*
f
1993

säljbara
Birkir Már Sævarsson
Ögmundur Kristinsson
Bjørn Paulsen*
Arnór Smárason
Fredrik Torsteinbø
Richard Magyar

ifK göteborg

mf
b
mf
b
f
b
f

1993
1994
1994
1995
1996
1996
1996
1997
1998
1998
1999
1999
1999

HaMMarbY if

Utgående Under vinterfönstret
Henning Hauger
mf
1985
Strømsgodset IF
Thomas Kind Bendixen mf
1989
Molde FK (avslutat lån)
Victor Claesson
mf
1992
FC Krasnodar – 20 mkr
Liridon Gashi
b/mf
1993
Fri – Norrby IF
Viktor Nilsson
b
1996
Fri – Norrby IF

säljbara
– Søren Rieks
– Emil Salomonsson
– Mads Albæk
– Thomas Rogne
Mikael Boman
Scott Jamieson
+ Elias Már Omarsson*

mf
mf
f
b
b
b
b
mv
mf
f
mf
mf
f

Jonas Svensson

inventarier (<500.000)
Lasse Nilsson
f
1982
Jon Jönsson
mb
1983
Jørgen Horn
b
1987
Anders Randrup
b
1988
Emir Bajrami
mf
1988
Utlånade
Viktor Götesson

Simon Silverholt
Rebin Asaad
Kosuke Kinoshita*
Adnan Kojic
Marcus Mathisen
Andreas Bengtsson
Alexander Berntsson
Isak Pettersson
Alexander Arvidsson
Ardian Berisha
Gabriel Gudmundsson
Jonathan Svedberg
Rasmus Wiedesheim-Paul

7 mkr
2 mkr

anhörig
André Schei Lindbæk

Nordic Sky
Nordic Sky

Erik Friberg (Seattle), Jonathan Rasheed
och David Engström (Värnamo), Jakob
Lindström (ÖIS) och Superettans skyttekung Shkodran Maholli (Åtvidaberg, tidigare
Halmstad) fyller på den trupp som i år tagits
över av Mikael Stahre. Nyckelspelaren Paulinhos skadebenägenhet är ett problem som Stahre ärvt. Försäljningen av Owoeri innebär en försvagning.
säljbara
Paulinho
Shkodran Maholli*
Nasiru Mohammed
Mohammed Abubakari
Erik Friberg*

f
f
mf/f
mf
mf

1986
1993
1994
1986
1986

På tillväxt (<2.000.000)
Jonatahan Rasheed*
mv
1991
Jakob Lindström*
mf
1993
Alhassan Kamara
f
1993
Egzon Binaku
b
1995
Joel Andersson
mf
1996
Adam Andersson
mf
1996
Gustav Berggren
mf
1997
Albin Skoglund
f
1997
Dalebo Irandust*
mf
1998
inventarier (<500.000)
Christoffer Källqvist
mv
1983
Kari Arkivuo
b
1983
Rasmus Lindgren
b
1984
Alexander Farnerud
mf
1984
Emil Wahlström
b
1987
Alexander Faltsetas*
mf
1987
Peter Abrahamsson
mv
1988
Demba Savage
mf
1988
Juhani Ojala*
b
1989
Jasmin Sudic
b
1990
David Engström*
b
1990

6 mkr
5 mkr
5 mkr
4 mkr
4 mkr

Luzzsports
Nordic Sky
LionShare
sports-deal
GSM

Nordic Sky
MD Management
HCM
Nordic Sky
Nordic Sky
HCM
Nordic Sky

Eijkelkamp Pro Soccer
Essel
MD Management

Nordic Sky
Bigpoint
GSM

Kim Källström blir Allsvenskans nyckelvärvning
2017 när han återvänder till Djurgården efter 13
år i Rennes, Lyon, Spartak Moskva, Arsenal och
Grasshoppers. Något för nye tränaren Özcan
Melkemichel att bygga laget kring.

ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA
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ANNONS

fotbollsbörsen

iK SiriUS

Nykomlingen kommer att hämmas av arenaombyggnaden på Studenternas. Det plus
att laget är relativt ålderstiget gör att första året blir svårt. Josh Wicks (AFC) ökar
konkurrensen bland målvakterna. Johan
Eiswohld (Ängelsholm), Philip Haglund (Hammarby),
Diego Montiel (Dalkurd), Stefano Vecchia (BP) och Kyria Kambusi (egen) förstärker mittfältet. Frågan är om
inte Haglund nu kommer att parkeras i backlinjen.

Allsvenskans guldklimpar
Alexander Isak gick för 90 mkr (vårt värde 20 mkr), Viktor Claesson för 20 (15),
Ebenezer Ofori 14 (15) och Enoch Kofi Adu för 5,7 via sin utköpsklausul (12). Det visar
hur vanskligt det är att värdera spelare.
Malmö FF dominerar den aktuella listan och något säger mig att åtminstone Berget
och Eikrem har det alldeles för bra i Malmö. Där krävs det extraordinära bud för att
det ska bli affär. Den inställningen gäller även klubben. Norrmännen drar ett tungt
lass och skulle bli svåra att ersätta. Men om två eller flera klubbar bjuder kan allting
hända.

Linus Wahlquist,
Norrköping, lär säljas i
sommar.

namn

Klubb

född

feb 2017

sep 2016

Jo Inge Berget
+ Magnus Wolff Eikrem
+ Anders Christiansen
– Oscar Lewicki
+ Nicklas Bärkroth
+ Kristoffer Olsson
+ Linus Wahlquist

Malmö FF
Malmö FF
Malmö FF
Malmö FF
IFK Norrköping
AIK
IFK Norrköping

1990
1990
1988
1992
1992
1995
1996

20 mkr
20 mkr
10 mkr
10 mkr
10 mkr
10 mkr
10 mkr

20 mkr
15 mkr
0,5 mkr
15 mkr
5 mkr
ny
5 mkr

Kalmar FF

KFF har några yngre spelare som måste
släppas fram i år. Om klubbledningen
fortsätter knyta förhoppningar till bröderna Elm kan man däremot råka illa ut.
Melker Hallberg är tillbaka (tillfälligt?
efter två års fruktlösa irrfärder i Italien, Norge och
Sverige.
Säljbara
Ismael Silva Lima
+ Filip Sachpekidis
+ Viktor Agardius

mf
mf
b

1994
1997
1989

4 mkr
4 mkr
3 mkr

Nordic Sky

På tillväxt (<2.000.000)
Mahmoud Eid
f
1993
Måns Söderqvist
f
1993
Lucas Hägg Johansson
mv
1994
Sebastian Starke Hedlund b
1995
Anton Maikkula
b
1997
Herman Hallberg
mf
1997
Lumala Abdu
f
1997
John Håkansson
mv
1998
Adel Ziarat
b
1998
Svante Ingelsson
mf
1998
Carl Johansson
mf
1998
Edvin Crona
f
2000

Blash Hosseini
Patrick Mörk
MVP Management

Max Goldberg

inventarier (<500.000)
Stefan Larsson
b
1983
David Elm
f
1983
Emin Nouri
b
1985
Tobias Eriksson
mf
1985
Romario Pereira Sipião
mf/f
1985
Viktor Elm
mf
1985
Markus Thorbjörnsson
b
1987
Rasmus Elm
mf
1988
Marko Biskupovic
b
1989
Papa Diouf
mf/f
1989
Ole Söderberg
mv
1990

Patrick Mörk
GSM
Jonas Svensson
Patrick Mörk
Patrick Mörk

– Oscar Lewicki
+ Anders Christiansen
Lasse Nielsen*
Yoshimar Yotún
Alexander Jeremejeff
Tobias Sana
Andreas Vindheim

mf
mf
b
b
f
mf
b

1992
1990
1988
1990
1993
1989
1995

10 mkr
10 mkr
5 mkr
4 mkr
4 mkr
2 mkr
2 mkr

Säljbara
Dragan Kapcevic
f
Stefano Vecchia Holmquist* mf

Roger Ljung
Elite Consulting
Sport Plus FM
Carlos Delgado
anhörig
Nordic Sky

MD Management
MD Management
Martin Klette

inventarier (<500.000)
Johan Wiland
mv
1981
Markus Rosenberg
f
1982
Behrang Safari
b
1985
Rasmus Bengtsson
b
1986
Fredrik Andersson
mv
1988
Anton Tinnerholm
b
1991
Luis Felipe Carvalho
b
1993

Agentbyrån Pro XI
MD Management
MD Management
HCM
AMA Sports Agency
Nordic Sky
Terje Ström

mv
mv

1996
1998

Nima Modyr
Nima Modyr
goOn AS
GSM
Nordic Sky
HCM
Roger Ljung

Kristianstads FC
Trelleborgs FF

Fabio Alho

Utgående Under vinterFönStret
Kári Árnason
b
1982
AC Omonia Nicosia
Enoch Kofi Adu
mf
1990
Akhisar Belediyespor – 5,7 mkr A
Johan Brannefalk
mf
1997
Trelleborgs FF
Oliver Stojanovic-Fredin
mf
1998
Fri

JL Sportmanagement
Jonas Svensson
iFK norrKöPing

inlånade
Melker Hallberg*

mf

1995

Udinese Calcio

Utlånade
Johan Ramhorn
Sebastian Ramhorn

b
b

1996
1996

Åtvidabergs FF Jonas Svensson
Åtvidabergs FF Jonas Svensson

Patrick Mörk

Utgående Under vinterFönStret
Henri Anier
f
1990
Fri – Inverness CT
Jonathan Ring
mf
1991
Fri – Gençlerbirligi SK
Muktar Ahmed
f
1995
Fri
Pontus Fredriksson
b
1996
Fri – Skövde AIK
Måns Olström
b
1996
Fri – IFK Berga
Giga Chkheidze
b
1997
Fri

malmö FF

Om jag förstått rätt så vann MFF förra årets
Allsvenska trots att Allan Kuhn var tränare.
Frågan är vilket inflytande hans efterträdare
Magnus Pehrsson kan utöva. Lasse Nielsen
ersätter Kári Árnason i mittförsvaret, där
Rasmus Bengtssons framtid hänger på hur
hans knä klarar pågående rehabilitering. Christiansen
blir nyckelman på mitten. Är det klokt karriärval av
Cibicki att göra ett nytt försök i moderklubben?

Norrköping vek ner sig mot AIK om egna
produkten Kristoffer Olsson. Repliken kom
när islänningen Gudmundur Thórarinsson
värvades från Rosenborg. En ny parhäst till
Sjölund på mittfältet. Wahlquist och Dagerstål säljs troligen under 2017. Ännu mera pengar i valvet i så fall.
Säljbara
+ Nicklas Bärkroth
mf
+ Linus Wahlquist
b
+ Filip Dagerstål
mf
+ Christopher Telo
b
+ Gudmundur Thórarinsson* b
Jón Gudni Fjóluson
b
Sebastian Andersson
f
Karl Holmberg
f
David Moberg Karlsson
f
+ Simon Skrabb*
f

1992
1996
1997
1989
1992
1989
1991
1993
1994
1995

10 mkr
10 mkr
5 mkr
5 mkr
5 mkr
4 mkr
4 mkr
4 mkr
4 mkr
4 mkr

Nordic Sky
Nordic Sky
Nordic Sky
Prestige Sports
r
Total Football
MD Management
Nordic Sky
GSM

På tillväxt (<2.000.000)
Andreas Hadenius
b
1991
Andreas Blomqvist
mf
1992
Niclas Eliasson
mf
1995
Henrik Castegren
b
1996
Julius Lindgren*
mv
1997
Mohanad Jeahze
b
1997
1997
Eric Smith
mf
Tidjani Diawara*
f
1998
Alfons Sampsted*
b
1998
Pontus Almqvist*
mf
1999
inventarier (<500.000)
Andreas Johansson
mb/mf 1982
Daniel Sjölund
mf
1983
Michael Langer
mv
1985
Marcus Falk-Olander
mf
1987
Nikola Tkalcic
b
1989
David Mitov Nilsson
mv
1991

Stefan Pettersson
MD Management
GSM

GSM
GSM

Miro Jaganjac
Stefan Pettersson

Utlånade
Erik Lindell

Säljbara
Jo Inge Berget
+ Magnus Wolff Eikrem

Utgående Under vinterFönStret
Gentrit Citaku
mf
1996
Fri
Andreas Vaikla
mv
1997
Fri – IFK Mariehamn
Tesfaldet Tekie
mf
1997
KAA Gent – 15 mkr

f
mf

1990
1990

20 mkr
20 mkr

Jim Solbakken
Jim Solbakken

1996

TopSpot
Nordic Sky

Neverland
Niklas Strand

inventarier (<500.000)
Benny Lekström
mv
1981
Andreas Eriksson
f
1981
Josh Wicks*
mv
1983
Jesper Arvidsson
b
1985
Niklas Busch Thor
mf
1986
Philip Haglund*
mf
1987
Ian Sirelius
mf
1987
Kim Skoglund
mf
1987
Christer Gustafsson
f
1987
Oscar Pehrsson
b
1988
Ante Björkebaum
mf
1988
Johan Eiswohld*
mf
1990
Alexander Nilsson
f
1990
Karl Larsson
b
1991
Daniel Jarl*
b
1992
Utlånade
Gustav Thörn

b

1997

Innocent Okeke
Global Football Consulting
Taldea
Nordic Sky

Stefan Pettersson
Taldea
Martin Klette

Sandvikens IF

giF SUndSvall

Efter att på kort tidha tjänat ca 25 mkr
i transfersummor (försäljningar av Joakim Nilsson, Sigurjónsson, Dibba och
Silva plus MFF:s vidareförsäljning av
Emil Forsberg) kan GIF nu ta in spännande ersättare. Både Samuel Aziz
(fostrad i Helsingborg, 21 mål för Huddinge förra året)
och Kristinn Freyr Sigurdsson (13 mål för Valur 2016) är
intressanta offensivspelare. Att GIF är enda klubbens
som rätt förstått vilka kvaliteter Linus Hallenius besitter tvivlar jag dock på. Kan Hammarby, Genoa, Lugano,
Padova, Aarau och Helsingborg ha så fel?
mf
f
mf

1990
1991
1991

3 mkr
3 mkr
2 mkr

Blash Hosseini
HK Football Management
Total Football

På tillväxt (<2.000.000)
Eric Larsson
b
1991
Dennis Olsson
b
1994
Smajl Suljevic
mf
1994
Erik Granat
mf
1995
Romain Gall*
mf
1995
William Eskelinen*
mv
1996
Eric Björkander
b
1996
Juho Pirttijoki*
b
1996
Peter Wilson
f
1996
Linus Sahlin*
b
1997
Jonathan Morsay
f
1997
Filip Tägtström
b
1998
Amaro Bahtijar
mf
1998

Blash Hosseini
Soleon Sports Management
Neverland

inventarier (<500.000)
Tommy Naurin
mv
1984
David Myrestam*
b
1987
Sebastian Rajalakso
mf
1988
Marcus Danielson
b
1989
Kristinn Steindórsson
mf
1990

Arash Bayat/VMC
Miro Jaganjac
Golden Star
Arash Bayat/VMC
Total Football

Utlånade
Lloyd Saxton
Granit Buzuku

mv
mf

1990
1993

1989
1988
1990
1991

På tillväxt (<2.000.000)
Anton Fagerström
mv
1991
Michael Omoh
f
1991
Filip Rogic*
mf
1993
Brendan Hines-Ike
b
1994
Ferhad Ayaz
mf
1994
Yannis Mbombo*
f
1994
Sebastian Ring
b
1995
Carl Ekstrand Hamrén
b
1996
Lukman Murad
mf
1996
Douglas Bjäresten
mv
1998
Alfred Ajdarevic
mf
1998
Jonathan Lundberg
f
1998
Arvid Brorsson*
mf
1999

4 mkr
4 mkr
4 mkr
4 mkr

Stefan Pettersson
MD Management
Patrick Mörk

Wasserman Media Gr.
Sports Advisers Group
Global Premier Management
Rispect
Meïssa NDiaye
Stefan Pettersson

inventarier (<500.000)
Nordin Gerzic
mf
1983
Martin Lorentzson
b
1984
Patrik Haginge
b
1985
Logi Valgardsson
b
1988
Victor Sköld
f
1989

Jonas Svensson
Martin Klete
Innocent Okeke
Total Football
VMC Group

Utgående Under vinterFönStret
Erik Moberg
b
1986
Fri – Viborg FF
Robert Åhman-Persson
mf
1987
Fri – CF ”Os Belenenses”
Daniel Nordmark
mf
1988
Fri – Lidköpings FK
Daniel Björnkvist
b
1989
Fri – Athletic FC Eskilstuna
Astrit Ajdarevic
mf
1990
Fri – AEK Aten
Martin Broberg
f
1990
Fri – Odds BK

öSterSUndS FK

Utgående Under vinterFönStret
Karim Fegrouch
mv
1982
Fri
Patrick Hopkins
b
1987
Fri
Moses Ogbu
mf
1991
Jönköpings Södra IF (avslutat lån)

Säljbara
Lars Chr. Krogh Gerson
Samuel Aziz*
Kristinn Freyr Sigurdsson

mf
b
mv
mf

Innocent Okeke
Advokatbyrån Vaziri
Arash Bayat/VMC

Neverland
Essel

Levanger FK

ÖFK tappar mittfältets pådrivare Alex Dyer
men förstärker med målvaktslånet Andreas
Andersson (Gefle) samt mittfältarna
Tom Pettersson (IFK Göteborg) och Johan
Bertilsson (Gefle). Förhoppningsvis kommer
också avslutaren Jamie Hopcutt
tillbaka efter förra årets skada.
Säljbara
Saman Ghoddos
Johan Bertilsson*
Tom Pettersson*
Ken Sema
Brwa Nouri

mf
mf
mf
mf
mf

1993
1988
1990
1993
1987

På tillväxt (<2.000.000)
Jamie Hopcutt
mf
1992
Alhaji Gero
f
1993
Dennis Widgren
mf
1994
Curtis Edwards
mf
1994
Ludvig Fritzson*
mf
1995
Hosam Aiesh
f
1995
Sebastian Lundbäck
mf
1996

7 mkr
4 mkr
3 mkr
3 mkr
3 mkr

Brightbird
Neverland
VMC Group
John Thornberg

John Thornberg
Brightbird
Brightbird
Wasserman Media Group

inventarier (<500.000)
Bobo Sollander
b
1985
Aly Keita
mv
1986
Samuel Mensiro
b
1989
Sotiris Papagiannopoulos b
1990
Fouad Bachirou
mf
1990
Ronald Mukiibi
b
1991
Gabriel Somi
b
1991
Douglas Bergqvist
b
1993
inlånade
Andreas Andersson
Darijan Bojanic

mv
mf

1991
1994

Phil Radley

VMC Group

Gefle IF
Helsingborgs IF

största försäljningen!

Neverland
IFK Luleå

Utgående Under vinterFönStret
Stefan Ålander
b
1983
Slutat
Johan Eklund
f
1984
Fri – IK Brage
Mauricio Albornoz
mf
1988
Åtvidabergs FF (efter lån)
Robbin Sellin
mf
1990
IFK Mariehamn
Stefan Silva
f
1990
US Palermo – 8 mkr
Robin Tranberg
mf
1993
Fri
Joel Enarsson
f
1993
Fri
Jonathan Malmberg
mv
1994
Fri
Noah Sonko Sundberg
b
1996
AIK (efter lån)

Degerfors IF

ÖSK har städat ut en hel startelva på ett
halvår. Ekonomin har förbättrats. Men har
man egentligen ett konkurrenskraftigt
lag? Årets nykomlingar stagar upp mittfältet: Johan Mårtensson (Helsingborg)
och Filip Rogic (AFC Eskilstuna). Yannis Mbombo har
tre år bakom sig i Belgien och Frankrike, dock utan ha
visat någon överdriven förmåga att skrämma målvakter. Blir intressant att se vad tränaren Alexander Axén
får ut av sin trupp.
Säljbara
Maic Sema

mf

1988

6 mkr

Transfair

Brightbird

Utgående Under vinterFönStret
Walid Atta
b
1986
Fri
Stefan Karlsson
b
1988
Fri – Jönköpings Södra IF
Andrew Stadler
f
1988
Fri
Hampus Nilsson
mv
1990
Falkenbergs FF (avslutat lån)
Alex Dyer
mf
1990
Fri – IF Elfsborg
Piotr Johansson
mf
1995
Malmö FF (avslutat lån)

örebro SK
Carlzon Sport Agency
Stefan Pettersson
PESM

MFF:s Jo Inge Berget och Magnus Wolff Eikrem är högst
värderade i Allsvenskan.

b

2 mkr
2 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Lukas Jonsson
mv
1992
Johan Andersson
b
1995
Diego Montiel*
mf
1995
Kingsley Sarfo
mf
1995
Jakob Bergman
b
1996
Oscar Kindlund
mf
1997
Kyria Kambusi*
mf
1998
Karvan Ahmadi
mf
1998

På tillväxt (<2.000.000)
Pa Konate
b
1994
Pawel Cibicki
f
1994
Andreas Vindheim
b
1995
Piotr Johansson
mf
1995
Franz Brorsson
b
1996
Erdal Rakip
mf
1996
Erik Andersson
mf
1997
Felix Olsson Lundgren
b
1998
Dennis Hadzikadunic
b
1998
Mattias Svanberg
mf
1999
Teddy Bergqvist
f
1999

Utlånade
Sixten Mohlin
Marko Johansson

1985
1995

Johan Mårtensson*
Michael Almebäck
+ Oscar Jansson
+ Nahir Besara

Årets spelarförsäljning Alexander Isak, från AIK
till Borussia Dortmund för 90 mkr.
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MANCHESTER UNITED
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Old Trafford är för det mesta fullsatt, vilket innebär 76 000 åskådare. I shoppen är Zlatan het.

Världens rikaste fotbollsklubb
har 659 miljoner fans jorden runt
än Zlatans, men så blev han också klubbens främste målskytt genom tiderna för
en månad sedan!) men också mängder av
andra ting som försetts med klubbens emblem och passar alla åldrar. För de allra
yngsta finns haklappar med Chevrolet-loggan bredvid klubbmärket.

Manchester Uniteds intäkter var 6,57 miljarder kronor
den senaste säsongen. Det är den högsta siffra som
någonsin har uppmäts för en fotbollsklubb och kommer
främst från en ökning av sponsring och supporterpro
dukter (53 %). Utöver det står tv-rättigheterna för 27 %
av intäkterna och 20 % är kopplade till själva matchda
gen. Detta enligt Deloittes årliga analys.
Zlatan tvingades sänka sin lön när han flyttade från Paris till Manchester men har
ändå en veckolön på 2,5 miljoner enligt
en färsk sammanställning från Axofinans.
Hur är det möjligt att betala sådana löner? Varifrån kommer alla dessa pengar
som innebär att fotbollsspelare tjänar långt
mer än Hollywoods stjärnor och börsbolagens tungviktare? Det korta svaret är att
världens största fotbollsklubbar har utvecklats till gigantiska koncerner där pengarna forsar in i allt högre tempo. Trots att
arenorna är stora och nästan alltid utsålda
är det inte därifrån de största inkomsterna
hämtas. Den finansiella stommen utgörs
av intäkter från TV och framför allt från
klubbarnas affärsverksamhet.
Kringaktiviteter viktigare än kärnverksamheten

I förarbetet till min bok ”Sponsring &
Event Marketing” hade jag ett långt samtal
med Lars-Åke Lagrell om fotbollens framtid. Han var då ordförande för Svenska
Fotbollförbundet och hade ett välutvecklat internationellt nätverk. Det jag särskilt
minns från vår diskussion var att Lars-Åke
hävdade att storklubbarnas kringaktiviteter skulle få större ekonomisk betydelse än
själva kärnverksamheten. Kommersialiseringen skulle få fullt genomslag.
Det har gått sjutton år sedan han pekade med hela handen och han fick rätt.
Jag var nyligen i Manchester och kollade

på Manchester United som ägs av den
amerikanska familjen Glazer. Av det senaste bokslutet framgår att sponsringsverksamheten är synnerligen framgångsrik. 1,75 miljarder kronor kommer in den
vägen, varav Adidas svarar för nästan hälften. Chevrolet är tröjsponsor och det engelska försäkringsbolaget Aon hör också till
huvudsponsorerna.
Biljettintäkterna stannar på 21 procent
enligt Financial Times. Att biljettförsäljningen således har minst betydelse överraskar säkert många. Old Trafford rymmer
76 000 åskådare, är nästan alltid utsåld
och bra sittplatser kostar flera tusen kronor. Inte långt därifrån ligger Etihad Stadium, hemmaplan för Manchester City,
som oftast är utsåld trots att arenan har en
kapacitet på 55 000 åskådare. Det innebär
att i Manchester, en stad med bara en halv
miljon invånare, ser 130 000 personer de
två topplagen spela varje vecka! Manchester City har f ö också utländsk ägare, Abu
Dhabi United Group, och huvudsponsor
är Etihad Airways. Värt
att notera att svenska SAAB hade den
rollen 1982-84.
Tjänar pengar
på allt

När man besöker Old Trafford är det
lättare att förstå vilken

Världens populäraste fotbollsklubb

Fansen poserar gärna vid Manchester Uniteds världsberömda klubbmärke.

betydelse Manchester Uniteds kringaktiviteter har. Man kan lämpligen åka dit vattenvägen. Klubben säljer biljetter till kanalbåtar som går från stadens centrum.
Kön är lång till Stadium Tour, rundvandringen på arenan kostar över 200 kronor.
Grupp efter grupp slussas runt styrda av
två guider och en säkerhetsvakt. Besök i
omklädningsrummet och spelartunneln
ingår. Särskilt populär – och dubbelt så
dyr - är Red Devils Tour då några av klubbens gamla stjärnspelare ställer upp och
berättar minnen från tider som flytt. Blir
man hungrig medan man är där lockar
Red Café med allt från fish n' chips till trerättersmiddagar.
I klubbmuseet glänser pokalerna i långa
banor och tidigare ledare och spelare hedras på olika sätt. De som vill kan mot avgift bli fotograferade med en segertrofé i
nävarna. Inga möjligheter till extra intäkter försummas.
Precis som på alla andra museer slutar
rundturen i souvenirbutiken och här
finns allt som du
inte behöver. Tröjor i långa banor naturligtvis
(Wayne Rooneys säljer fortfarande bättre

De internationella besökarna är många,
inte minst från Fjärran östern. Klubben
har 659 miljoner fans jorden runt varav
hälften finns i Asien. De globala TV-sändningarna från Manchester Uniteds matcher och klubbens återkommande besök på
dessa heta marknader håller intresset vid
liv. Att drygt 70 miljoner följer klubben på
Facebook bidrar också till den ekonomiska
framgången.
Vad är det då Manchester United bidrar
med, förutom fotboll av världsklass? Brand
value blir svaret. Stark image är nödvändig för att upprätthålla marknadsvärdet.
Men också professionalism i alla avseenden. Och den lyser igenom i såväl stort
som smått. Planen, som består av det finaste gräs uppblandat med fem procent
nylon, ansas med lätta gräsklippare som
inte åstadkommer några avtryck. Barer
och lounger är välskötta (och välsorterade, här saknas inte alkohol). Källsortering
självklar, t o m små lådor där tuggummin
kan placeras innan åskådarna går in på läktarplats. Matchprogrammet är elegant som
ett coffee table-magasin och kostar därefter. Säkerheten är total. Publikvärdar och
säkerhetsvakter runt om på hela arenan.
Massivt polisuppbåd utanför. Åskådarna
ska känna sig trygga. Ingenting lämnas åt
slumpen.
Marknadskrafterna råder sedan länge
inom elitidrotten. Manchester United har
under sin 139-åriga historia lärt sig hur
man ska hantera dom.

text och foto: Uno Grönkvist
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Klubbarnas varumärken

Idrottsklubbarnas varumärken 2017
Sport & Affärer har genom undersökningsföretaget Demoskop, frågat svenska folket, vilka tre svenska
idrottsklubbar de anser har det starkaste varumärket. Vi utformar frågan på det sättet för att de som
svarat inte enbart skall lyfta fram sin egen favoritklubb. Undersökningen gjordes mellan 31/1 och 8/2
2017. Det är sjätte året i rad som undersökningen genomförs och resultatet publiceras
Text: gustaf berencreutz
alltid i Sport & Affärer nr 1 genom Dagens industris riksupplaga.
En idrottsförenings varumärke är så mycket
mer än ett klubbmärke. Klubbmärket är föreningens logotype och den grafiska delen av
varumärket. Klubbmärket kan givetvis vara
laddat med positiva associationer men hela
varumärket är så mycket mer. Varumärkets
styrka byggs upp av sportsliga framgångar, en
professionell ledning och en anrik historia. Varumärket är klubbens identitet och en bild av
hur man uppfattas av omvärlden. Många klubbar arbetar idag med frågor som jämställdhet,
inkludering och mångfald och man är medvetna om sin samhällsroll där många unga får ett
meningsfullt inslag i livet. Det här viktiga arbetet med värdegrunden stärker givetvis också klubbens varumärke. Och i förlängningen
klubbens ekonomi genom att man attraherar
nya supportrar och sponsorer.
I årets mätning stärks AIK:s position ytterligare jämfört med förra året. Malmö
FF och Djurgårdens IF ökar och delar på
andraplatsen(skillnaden inom felmarginalen).
IFK Göteborg hamnar fyra. Hammarby IF
ökar och stärker sin femteplats från i fjol. Stärker sin plats gör även Frölunda som befäster
sin sjätteplats. De tre Stockholmsklubbarna
på listan är flersektionsföreningar vilket gynnar styrkan i deras varumärken förutom att de
gynnas av en bredare upptagning i storstadsregionen. De är alla anrika klubbar med många
sportsliga framgångar. Topplistan innehåller
tre flersektionsföreningar, åtta fotbollsklubbar
och tolv ishockeyklubbar. Flersektionsföreningarna ligger alla topp 5 liksom två av fotbollsföreningarna. Årets klättrare är IF Elfsborg följt av Leksands IF och Brynäs IF.
I kommande nummer skriver vi om klubbarnas
arbete med sina värdegrunder.

Idrottsklubbarna med
starkast varumärken 2017
(Förra årets placering och procentsatser inom parentes).

1. AIK (1)

18,4% (16,4%)

2. MALMÖ FF (3)

12,8%

2. djurgårdens if (3)

12,7% (12,9%)

(13,1%)

4. ifk göteborg (2)

12,1% (15,9%)

5. hammarby if (5)

9,0%

(7,8%)

6. Frölunda Indians (6)

6,7%

(4,7%)

7. leksands if (9)

3,1%

(2,0%)

8. färjestads bk (7)

2,3%

(3,3%)

9. skellefteå aik (8)

2,0%

(2,8%)

9. brynäs if (11)

2,0%

(1,9%)

11 . hv 71 ( 1 0)

1,8%

(1,9%)

12 . Malmö Redhawks ( 12) 1,5%

(1,3%)

KOMMENTARER TOPP 3
AIK – Mikael Ahlerup, VD
– Det är mycket glädjande att vi befäster positio
nen som den svenska idrottsklubb som har det
starkaste varumärket och att vi ökar gentemot
fjolåret känns extra bra med tanke på det arbete
vi gjort under 2016. Vi gjorde tillsammans med
våra kreativa supportrar två kampanjer som
uppmärksammades stort både nationellt och internationellt, ”Res Isidor”
samt ”Pensionärsknattarna” nominerades båda till Spinngalan. AIK var
enligt medieanalysföretaget Opoint det näst mest omnämnda varumärket i
svenska medier under 2016.

MALMÖ FF – Niclas Carlnen, VD
– MFF är Sveriges mest framgångsrika fotbollsfören
ing och har dessutom det starkaste varumärket av
fotbollsklubbarna. Det är något vi är stolta över. Vår
historia tillsammans med vårt samhällsengagemang
är två viktiga faktorer till detta faktum. Även våra
framgångar i Champions League de senaste åren har
såklart bidragit till att stärka vårt varumärke.

DJURGÅRDENS IF – Jan-Olov Erickson, varumärkeschef
(samtliga sektioner).
– Att vi avancerar till 2:a plats är mycket glädjande.
Ett starkt varumärke gör att föreningen uppfattas
som en seriös och stabil partner att vilja samarbeta
med vilket är viktigt i sponsorförhandlingar, rekryter
ing av nya spelare och supportrar. Samtidigt stärks
organisationen internt. Vi har under en längre period
arbetat med vår värdegrund som bland annat förkla
rar klubbens sociala funktion och roll i samhället. Det
här arbetet innefattar Djurgårdens samtliga 18 sektioner/alliansföreningar.
Vi bedriver ”Drive-In Fotboll” sen 2006 och varje vecka spelar i genomsnitt
600 ungdomar fotboll med oss i Alby, Husby, Rinkeby, Tensta, Spånga och
Sollentuna. Detta stärker de deltagande ungdomarna i området och för
ledarna innebär projektet kanske ett första steg in på arbetsmarknaden.
Tillsammans med Stockholms stad kör vi projektet ”Ishockey för alla” i
Husby, Kista och Akalla för att låta ungdomar prova på ishockey, både
tjejer och andra som inte växt upp med sporten. Vi jobbar aktivt i övriga
sektioner som boxningen. Lägg därtill att vi arbetar för en bättre support
erkultur genom projektet Enable. Klubbens varumärke lär inte försämras
av vår långa historia med många sportsliga framgångar. Vi leder svensk
idrotts medaljliga med 437 SM-guld fördelat på 23 sektioner.

KOMMENTARER FRÅN ÅRETS KLÄTTRARE
IF ELFSBORG – Stefan Andreasson, Klubbchef

Slogans med kärnvärden hos de tio
starkaste varumärkena bland svenska
idrottsklubbar:

13. modo hockey ( 1 5)

1 , 4%

( 1 ,1%)

14. IFK Norrköping (14)

0,9 %

(1,1)%

14. if Elfsborgs (19)

0 ,9 %

(0 , 5%)

16. växjö lakers (18)

0,8%

(0,7%)

• AIK: Passion, stolthet och tradition.
• Malmö FF: Vi tänder stjärnor sedan 1910.
• Djurgårdens IF: Glädje, värdighet, respekt – alltid oavsett.
• IFK Göteborg: Passion, professionalism och kamratskap.
• Hammarby IF: Rötter, ambition, gemenskap, respekt och kärlek.
• Frölunda Indians: Mod, passion och gemenskap.

LEKSANDS IF – Christer Plars, VD

• Leksands IF: Stolthet, tradition, respekt.
• Färjestads BK: Målmedvetenhet, trovärdighet och professionalism.
• Skellefteå AIK: Tillsammans jobbar, växer och vinner vi .

17. Linköping hc (17)

0,7%

(0,9%)

17. luleå hockey (13)

0,7%

(1,3%)

19. helsingborgs if (20) 0,6%

(0,4%)

• Brynäs IF: Stolthet, hunger och gemenskap sedan 1912.

Kort om Demoskop-undersökningen:
Undersökningen är genomförd inom ramen för Demoskops telefonomnibus under perioden 31 januari till 8 februari 2017.
Urvalet i undersökningen görs med Demoskops standard för telefonnummerbaserade befolkningsurval. Urvalet är riksrepresentativt och kan sägas
utgöra ett mini-Sverige.
Resultaten baseras på 1 000 genomförda intervjuer med personer mellan
18 – 89 år.
Urvalsprincipen är densamma som i Demoskops månatliga väljarundersökningar som publiceras i Expressen.
Procentandelarna i resultaten utgör antalet svar för en viss klubb i förhållande till det totala antalet klubbar som nämnts.

– Vi inom IF Elfsborg är mycket stolta och glada att till
höra de 15 starkaste och finaste varumärkena i Sverige
inom idrotten. Konkurrensen är stor och vår placering
är än mer anmärkningsvärd utifrån att vi konkurrerar
med klubbar som har flera sektioner samt betydligt
större resurser!
Vår sportsliga resa de sista 10 åren har varit makalös
med 9 av 11 möjliga medaljer samt 9 Europaspel i rad,
dessutom har vi fostrat mest ”egna” spelare av i princip alla klubbar i
Europa under åren 2014 och 2015. Placeringen är också ett bevis på att vårt
långsiktiga arbete med kontinuitet från styrelse och neråt i organisationen
ger resultat och inte minst att en väg till framgång är att ha ett trovärdigt
samhällsengagemang som vi har haft i projektet ”VI TILLSAMMANS” som
startade 2009 och som nu är en självklar del i vår verksamhet.

20. kalmar ff (NY)

0,4%		

Övriga svar

8,3%		

Fotnot: Strax utanför listan hamnade Rögle BK 0,3%, GAIS 0,3%
och BK Häcken 0,2%

– Jättekul att vi klättrar och jag har noterat att
vårt varumärke stått starkt i era mätningar även
när det gått tungt för oss sportsligt. Det är klub
bens styrka att vi har så starkt stöd runtom i hela
landet inte enbart lokalt och det kan härledas till
vårt starka varumärke. För att komma närmare
våra supportrar anordnar vi regelbundet nätverksträffar i Stockholm.
Vi arbetar konsekvent och strukturerat för att utveckla unga talanger och
våra medarbetare. Lika envist arbetar vi för att skapa förutsättningar för
att långsiktigt kunna etablera oss i SHL. Vi jobbar med en vision: Vision
2019 – som pekar mot vårt 100-årsjubileum. Vi siktar då på att ha 10 000
medlemmar. Vi är på väg att passera 8 500 redan nu och kurvan pekar
brant uppåt.
– Vi som förening har ett stort ansvar, inte bara mot våra supportrar och
medlemmar, utan också mot alla människor i Dalarna och Leksand som
bygd, som lever för sporten ishockey och LIF i synnerhet.
Vår sportsliga målsättning är att vara ett SHL-lag, och vi ska fortsätta att
bygga på våra fantastiska ungdomar. Visionen är att alltid kunna förse LIF:s
representationslag med ett antal spelare ur de egna leden.
Förutom att måna om herrlaget vill vi att damlaget årligen ska vara ett
topplag i SDHL, att Leksand ska vara Sveriges ledande klubb för juniorer
och erbjuda Sveriges bästa hockeymiljö för ungdomar.

ANNONS 				

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA AB				

ANNONS

recension

23
23

Boken om klubbmärkenas historia
Författare: Leonard
Jägerskiöld Nilsson
Förlag: Pintxo
Titel: Fotbollens heraldik.
Klubbmärkenas historia
Recension: gunnar persson
Ett klubbmärke är idrottsföreningens motsvarighet till företagets logotype och den
grafiska delen av varumärket. Ur klubbmärket kan föreningens färger utläsas
och genom rätt sorts glasögon kanske det
också säger något om ursprunget.

F

ör den som hittills endast ägnat ämnet förströdda tankar finns nu en
s.k. bibel: Leonard Jägerskiöld Nilssons Fotbollens heraldik. Klubbmärkenas
historia.
Behöver man veta att FC Barcelona
(bildat 1899) har en sköld som är bestickande lik den som FC Basel (bildat 1893)
visar upp? Eller att båda Manchesterklubbarnas emblem utgår från stadsvapnet? Eller varför arbetarklubben IFK Göteborg,
en katt bland läroverkshermelinerna i den
tidiga IFK-rörelsen, har ett klubbmärke
som utgör ett undantag från IFK-emblemets grundmall?

ker ser ut som de gör. Jag vill veta varför
byggnaderna i Stockholms city till stor
del är anskrämliga och varför Paris har
ett rätlinjigt nät av boulevarder kantade
av vita och eleganta, men också intill förväxling lika, bostadshus.
Den kvalificerade klubbmärkeskunskapen har sin givna, om än trånga, nisch i
fotbollsmedvetandet, som i sin tur utgör
en liten del av det allmänna kulturmedvetandet. Varför står vi här? Vilka är det vi
hyllar när vi går med i en talkör? Varför är
dessa anskrämliga färger så vackra? Det är
bra att ha svar på sådana frågor.
Leonard Jägerskiöld Nilsson har inte
tolkat hela företeelsens ursprung. Märkena föddes ur 1800-talets nationalromantiska strömningar, där gamla adelssläkters
vapensköldar piffades till efter dåvarande
modernitetskrav. Han är heller inte på något sätt heltäckande för själva beskrivandets skull. Men han gör nedslag i sammanlagt 99 klubbars bakgrund. England,
Spanien, Italien, Tyskland, Sverige och övriga världen får sitt i de olika kapitlen. Plus
en avrundning med 36 ”udda fåglar”. Tillsammans med en både snygg och ändamålsenlig utformning har det blivit en bok
som ger läsaren det han behöver veta. Indirekt får man sig också en rejäl dos allmän
fotbollshistoria.
Tillverkningsmetoden styr

Ursprunget viktigt

Jo, man behöver nog det. Åtminstone jag
känner mig tryggare om jag vet varför sa-

Utformningen har utvecklats från de tidiga engelska märkena, som ofta utgjordes
av stadsvapen kompletterade med (då) lätt

igenkännliga symboler, till dagens mera stiliserade firmalogotyper. De har i det avseendet gått med sin tid. Det gäller gäller
symbolspråket men också de tillverkningsmetoder som stått till buds.
Man kan utgå ifrån att ett engelskt märke komponerades för hand, från en grundskiss till ett med möda kolorerat märke,
och att färgtryckförfarandet då fortfarande
var komplicerat. De första svenska var ofta
graverade enfärgade metallmärken, för ett
otränat öga påfallande likt en kapsylöppnare. Men så utvecklades tekniken
och någonstans på vägen blev
det emaljerade metallmärken i färg, ett klubbmärke på var mans rockslag.
Elegant och till låg kostnad i masstillverkningens
namn.
Idag har klubbmärkena
delvis fått nya ansikten. Nu
tas grundmönstret fram via
datorgrafik. Resultatet blir en
rundare och mjukare form, mera

TILLSAMMANS ÄR VI
VÄSTERÅS IDROTTSRÖRELSE
Föreningsidrotten är en av de starkaste samhällskrafterna i Västerås. Här samlas
motionärer, knattar, unga talanger, OS-hjältar, elitidrottare och ideella eldsjälar i
hundratals motions- och friluftsområden och idrottsanläggningar. Tillsammans är
vi idrottsrörelsen. Läs mer på vasteras.se/idrottsrorelsen

en animation än ett kallt och hårt metallmärke. Idag är också inspirationskällorna
andra än för 130 år sedan. Här har penningen vunnit över idéinnehållet. Se på
Red Bull, som annekterat klubbar i New
York, Salzburg och Leipzig och då gett
dem i stort sett samma märke. Sedan visar
det sig att AIK:s säregna märke har åtminstone två ”kusiner” på andra håll i världen.
Men vilka det är får ni ta reda på själva.
om författaren:

Leonard Jägerskiöld Nilsson är sportjournalist och arbetar som producent på Eurosport och Discovery Networks Sweden. Med ett
digert fotbollsintresse har han,
sedan 2007, jobbat nära
ligor som Bundesliga,
Premier League, Serie A,
La Liga och Ligue 1. Har
tidigare i karriären återfunnits påViasat Fotboll, Sportbladet och Radiosporten. Innehar en
samling på närmare 200 fotbollströjor.
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Outdoor Hockey, marathongruppen

Leken viktigast i ”Outdoor Hockey”
Tre spelare i varje lag. Klubba, puck,
skridskor, hjälm. Inga tacklingar och
små mål. ”Outdoor Hockey Challenge”
firar tre år på Östermalms IP.

– Det ska vara som när man var liten och
gick ut på gården och lirade, säger Andreas
Jakubowicz, grundare av turneringen.
Solen sken över Åresjön i januari 2014
och isen låg spegelblank när Andreas Jakubowicz på väg hem till huvudstaden tittade ut genom tågfönstret och sa till kompisarna i kupén:
– Där nere skulle jag vilja ordna en hockeyturnering.
Så blev det – fast i Stockholm. 2015 deltog 75 lag i hockeyturneringen under bar
himmel. I fjol var ett litet mellanår, men i
år pekar anmälningstakten på att 100 lag
kommer att kliva innanför den utlagda
kortsargen av bandymodell.
– Vi ska få in tio planer på hela isytan,
berättar Andreas som dagen före första
nedsläpp (25 februari) på fredagen bjuder
in ungdomar att besöka arenan där bland
andra företaget CCM visar upp nyheter ur
sortimentet.
Ingen åldersgräns över 18 år

Matcherna spelas i två perioder om 10 minuter. Planerna mäter cirka 30 x 20 meter
med en låg omgärdande sarg och målställningar där stolparna normalt brukar finnas. Tre man spelar samtidigt på isen, tre
avbytare är tillåtna. Inga målvakter. Mål för
endast göras från offensiv planhalva och
inga slagskott är tillåtna.
– Konceptet kommer från Nordamerika. Vi vill också locka fram det lekfulla
med spelet. Där kallas det ”Pondhockey”

På Östermalms IP är leken i centrum när Outdoor Hockey avgörs. Lag från hela Sverige deltar i turneringen som syftar tillbaka på gårds
matcher i kvarteret. Turneringen börjar idag och pågår till och med söndag.

(som spelas på en frusen damm), berättar Andreas.
Inbjudan siktar mot män och kvinnor
som spelat hockey.
– Vi har en åldersgräns på 18 år.
Uppåt är det ingen
gräns. Vi har haft
lag med pensionärer, säger Andreas
Jakubowicz som
själv växte upp i
Haninge och tillbringade det mesta
av sin aktiva hockAndreas
eytid i Hammarby.
Jakubowicz
– Jag var med
och spelade när Bajen Fans drog igång,
berättar han.

Djurgårdare på isen

Förra året kunde publiken njuta av en
puckelegant som Fredrik ”Linkan” Bremberg på isen. I den här upplagan ryktas det
om att två andra gamla djurgårdare, Andreas och Michael Holmqvist, ska dyka upp.
– Eftersom jag bara ser lagkaptenen
på anmälan vet jag inte vilka gamla lirare
som döljs i lagen, säger Andreas, som fått
in anmälan av lag som ”Kronwalled” från
Emmaboda, ”Benchwarmers” från Luleå
och ”All Star” från Örnsköldsvik. Lag från
Gotland, Göteborg och Finland är också
på ingång.
Visionen är att någon gång få till ett utbyte med lag från andra sidan Atlanten.
Men redan till nästa år siktar man på att
utöka formatet:
– Vill vill spela turneringar på fyra orter

i Sverige för att sedan ha ett slutspel på ett
ställe, berättar Andreas.
Inga domare

Matcherna i ”Outdoor Hockey” äger rum
utan domare.
– Vi kör med ”gentlemen rules”, lagen
dömer själva. Men vi rekommenderar att
man använder benskydd och riktiga hockeyhandskar. Man vet hur folk är när tävlingsinstinkten slår till, säger Andreas.
Det lekfulla ska stå i centrum på Östermalms IP:
– Vi som håller på det här saknar det lekfulla med hockeyn. Som det var när vi var
yngre. Nuförtiden blir det ofta väldigt seriöst. Vi vill se spelglädje, lagkänsla och gemenskap, säger Andreas Jakubowicz.
Text: Jan Majlard

Musik och nattlöpning
när Marathongruppen
satsar nytt
2017 kommer Marathongruppen med
flera nya evenemang och fortsätter att
utveckla sin verksamhet för att kunna
ta för sig i den stenhårda kampen om
deltagarna.
– Det är min övertygelse att vi kommer ha fler deltagare i våra evenemang
i år än vad vi hade 2016, säger Daniel
Almgren, vd för Marathongruppen.

STHLM Trail Run, The Music Run och
Nattruset – Marathongruppen presenterar flera nya evenemang i år. Tonvikten ligger på att öka nivån på upplevelsen för att
möta den allt hårdare konkurrensen om
löparna, inte minst från kommersiella arrangörer.
– Marknaden är tuffare än jag trodde
och man måste verkligen jobba hårt för
att lyckas oavsett vilket evenemang det
än handlar om, säger Daniel Almgren,
vd Marathongruppens sedan början av
2016.

avslutas med mingel och parkhäng i Rålambshovsparken, en lyckad satsning som
kommer finkalibreras ytterligare i år.
Flera nya evenemang

2017 presenterar Marathongruppen flera nya evenemang. En av de största satsningarna är The Music Run, som är en
blandning av motionslopp och musikfestival. Evenemanget hålls på ett tiotal
platser runt om i världen med Stockholm
som enda tillfälle i Europa. Målgruppen
är yngre än Marathongruppens andra
evenemang. Här är det millenials, alltså
15-25-åringarna, som står i fokus.
– The Music Run handlar till 80 procent om musik och 20 procent om löpning. Med det vill vi nå en målgrupp som

Han är nöjd med det stora förändringsarbete som pågått sedan han tillträdde.
Att ställa om till en modernare form av
marknadsföring har till exempel gått enklare än han förväntat sig. På evenemangssidan blev förra årets nyhet STHLM10,
ett 10 km-lopp i centrala Stockholm som

inte lockas av våra vanliga lopp, säger Daniel Almgren.
Själva loppet är 5 km och musiken följer
deltagarna hela vägen med högtalare var
30-40 meter. Genom en app kan deltagarna rösta på vilket musikgenre som ska spelas i olika delar av loppet. Kvällen avslutas
med ett musikuppträdande i världsklass.
Även Marathongruppens mest klassiska
lopp ser lite annorlunda ut i år. På grund

ASICS Premiärmilen, 1/4.
Womens Health Halvmarathon, 22/4.
Vårruset, maj och juni
ASICS Stockholm Marathon, 3/6.
Minimaran, 4/6 Nyhet: ny klass för 0–4-åringar
STHLM, 10/6, 15/6.
Bellmanstafetten, 22–23 /8.
The Music Run, 26/8 Nytt evenemang!

av ombyggnaden av Slussen går ASICS
Stockholm Marathon i år på Hornsgatan
i stället för på Söder Mälarstrand. Ännu
större förändringar väntar när Stockholm Marathon 40-årsjubilerar 2018. Då
får loppet nämligen en helt ny bana. De
minst uppskattade delarna på Gärdet försvinner och i stället springer löparna en
1-varvsbana med bland annat nya sträckor på Södermalm och Kungsholmen.
Hitta kompetenser som saknades

fakta: Marathongruppen 2017

STHLM Trail Run, 6/5 Nytt evenemang!

Nöjd med förändringsarbetet

Nattruset är en av Marathongruppens nyheter 2017.

Tjejmilen, 2/9.
Stockholm Halvmarathon, 9/9.
Topploppet, 16/9.
Tjurruset, 30/9 och 1/10.
Nattruset, 30/9 Nytt evenemang!
Kalvruset, 30/9 och 1/10.
Dessutom kommer Marathongruppen presentera
nya evenemang under året.

En del i Marathongruppens förändringsarbete har varit att knyta till sig medarbetare med kompetenser som tidigare saknats. Tre personer med erfarenhet från
pr-byrå och träningsföretag har anställts.
Ett resultat av det är till exempel att Marathongruppen nu har en mer proaktiv
försäljning av startplatspaket till företag.
Sammanlagt beräknas drygt 250 000 personer delta i något av Marathongruppens
evenemang under 2017.
Text: Martin Kindgren

JÖNKÖPING | HUSKVARNA | GRÄNNA | VISINGSÖ

EVENTARENA
KULTURARENA
DIGITAL ARENA
MÖTESARENA
NATURLIG ARENA
HISTORISK ARENA

DIN ARENA
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eventprofilen

Strategen är spindeln i nätet
Patrik Tengwall har sett 4 185 evenemang och 22 miljoner besökare passera revy.
Sport & Affärer har träffat Stockholms stads nya evenemangsstrateg som bytt Globenområdet
till stadshusets korridorer. Hans mål är att placera huvudstaden topp fem bland Europas
evenemangstäder och få emellanåt svårflirtade stockholmare med på resan.
Foto: bildbyrån

Vilken är den största milstolpen i Stockholms utveckling som evenemangsstad?

– Det riktigt stora steget tog Stockholm så
sent som 2016, när det bestämdes att ansvaret för evenemang på strategisk nivå ska
ligga i stadshuset. Nu ligger evenemang på
stabsavdelningen ”Kommunikation och
omvärld” under ledning av Berit Svedberg
som har jobbat över 30 år i stan och under
2000-talet med evenemangsfrågor.
I november 2016 antog kommunfullmäktige ”Stockholms stads program för
evenemang”.
– Det fanns en evenemangsstrategi från
2012 som den nya politiska majoriteten vill
skruva på. Programmet innehåller höga
ambitioner, tydliga mål och kärnvärden
med en struktur för samordning och samverkan inom staden. Nu är alla pusselbitar på plats.

fakta: Patrik tengwall
Titel: evenemangsstrateg, Stockholms Stad
(tillträdde jan 2017)
Bakgrund: utbildad idrottslärare vid GIH,
Stockholms Gymnastikförbund, Svenska
Gymnastikförbundet, (både anställd och
senare styrelseledamot), Eurosport och SVT
(kommentator), Stockholm Live (tidigare
Stockholm Globe Arenas) 2001-2016, SOK:s
valberedning (2015-2017).

Var kommer du in i rollen som evenemangsstrateg?

– Jag ska vara spindeln i nätet och se till
att evenemangsprogrammet implementeras och förankras inom staden. I min tjänst
leder jag en operativ arbetsgrupp och är
föredragande i en styrgrupp bestående av
sex bolags- och förvaltningschefer som Berit leder. Styrgruppen är länken till att förankra frågor i politiken.
Hur står sig Stockholm i konkurrensen
som evenemangsstad?

– Stockholm ligger oerhört långt fram som
evenemangsstad. Det är något som vi har
varit dåliga på att berätta och inte riktigt
trott på själva. Vi gör långt många fler evenemang inom idrott, kultur, musik och arrangerar fler EM och VM än någon annan
svensk stad.
– Det fanns länge ett ok från arvet av
Vattenfestivalen och Stockholm Police &
Fire Games på 2000-talet som placerade
en skugga över evenemang hos stockholmarna. Vändpunkten kom med Eurovision
Song Contest 2016.

Ålder: 51 år
Familj: Gift, 2 vuxna söner och en vuxen
bonusdotter.
Intressen: Mat, dryck, resor, musik, idrott och
evenemang.
Starkaste evenemangsupplevelse: EM i
finalen i handboll 2002.
Patrik Tengwall i Hammarbybacken under de succébetonade världscuptävlingarna den 31/1. En tävling som fungerar som rena skyltfönstret
inför alpina VM i Åre 2019 och ett eventuellt hemma-OS 2026.

Bara att vara en
OS-kandidatstad
har ett värde och
blir en katalysator
för anläggningssatsningar
och infrastrukturprojekt.
patrik tengwall

Vilka städer är främsta konkurrenterna?

– Vi jämför oss mer internationellt än nationellt. Redan när Stockholm tog positionen ”Capital of Scandinavia” markerade man tydligt att vilja vara den ledande
kultur- och evenemangsstaden i Skandinavien. I mitt tycke ligger Stockholm på
plats fem till tio bland evenemangsstäder
i Europa och jobbar vi på ett strukturerat
sätt ska vi kunna ligga i topp fem.
Varifrån hämtar du inspiration?

– Glasgow är en förebild i hur staden jobbar nära Event in Scotland utifrån moderna arenor och ett strukturerat evenemangsarbete. Vi saknar ett motsvarande
”Event in Sweden” i Sverige.
Delar du bilden av att det är för mycket
fokus på ekonomiska effekter av evenemang?

– Ja, kruxet har varit att mjuka värden är
svårare att mäta. Samma sak gäller även
ekonomiska värden eftersom det saknas
en gemensam standard för hur vi mäter
i Sverige. Nu pågår spännande och po-

sitiva projekt där Vinnova, Riksidrottsförbundet, destinationer, lärosäten och
musikbranschen arbetar för att hitta gemensamma utryck, standarder och mätmetoder. Evenemang ses numera som en
viktig basnäring och ingår sedan förra året
i Näringsdepartementets exportstrategi.
Det är mycket positivt!
En siffra från 2009 visar på att turismomsättningen i Stockholms län uppgår
till 22 miljarder kronor varav evenemang
står för fem miljarder. Kan medborgare
och politiker relatera till det?

– Det finns ingen färsk siffra, men det ligger säkert i den storleksordningen. Utmaningen och min mission ligger i att vi analyserar och mäter för att få fram tydliga
fakta för att kunna förklara värdet av evenemang för stockholmarna.
Kan du vara avundsjuk på Göteborgs
evenemangskultur?

– Rannsakar vi oss själva har Göteborg

varit mycket bättre på värdskap. De har
jobbat strategiskt sedan Friidrotts-VM
1995 med att få göteborgarna att känna
en glädje och positivt välkomnande av evenemang. Stockholm är en större stad och
stockholmare har generellt en lite hårdare
och kargare attityd. Eurovision blev en jättekatalysator i att människor förstod hur
bra det kan vara med stora evenemang.
Vad betydde Eurovision Song Contest
2016 för Stockholm?

– Förutom 263 miljoner kronor i turismekonomisk omsättning blev Eurovision det
slutliga kvittot på att vi har vänt invånarnas inställning till evenemang. En undersökning som genomfördes före och efter
Eurovision visade att hela 79 procent av
stockholmarna är positiva till att det arrangeras stora evenemang, med en högre
siffra i eftermätningen.
Vad skulle en OS-kandidatur innebära
från bid till genomförande?

– Bara att vara en OS-kandidatstad har ett
värde och skulle vara en katalysator för att
få fart på anläggningssatsningar och infrastrukturprojekt. Experter på OS säger att
det är åren innan spelen som staden verkligen kan dra nytta av strålkastarljuset. Det
skulle även underlätta i biddingprocesser
för att få internationella mästerskap, som
exempelvis konståkning och ishockey, som
vi nu tittar på.
Hur kan man göra Nobelpriset till ett
publikt evenemang?

– Nobel är ett av de starkaste varumärkena
för Stockholm och Nobelpriset är en stor

återkommande profilhändelse. Nobel definieras i evenemangsprogrammet med att
ha en stor utvecklingspotential. Man har
inte riktigt hittat klon ännu, men det ska
vi arbeta med.
Vilka idrottsevenemang vill du ha
i framtiden?

– Vi ska arbeta proaktivt och uppsökande
för att få de evenemang vi vill ha. Urbana evenemang inom streetsport- och multisport är spännande som både exponerar
stan väldigt tydligt och känns nytt, fräscht
och innovativt. Den typen av evenemang
matchar stadens profil utmärkt. Ett vinterOS skulle sitta fint, avslutar Patrik Tengwall.
Text: Johan Thorén

fakta: STOCKHOLMS STADS
EVENEMANGSPROGRAM
Vision 2040: Ett Stockholm för alla
Mål: Stockholm ska vara en ledande hållbar
evenemangsstad
Position: Capital of Scandinavia
Kärnvärden:
1. Stockholms unika, naturliga förutsättningar
med vattnet, ljuset/mörkret och miljön.
2. Stockholm som smart och innovativ stad med
ledande spetskompetens inom IT, life science
och miljöteknik.
3. Stockholms rika kulturliv, tillgängligt för alla
4. Stockholms satsningar på idrott, fysisk
aktivitet och folkhälsa
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os-ansökan

Politiskt ja till vinterspelen 2026?
utifrån en balanserad genomförandebudget på 13,6 miljarder kronor och nyttjande av till två tredjedelar befintliga anläggningar. Stockholms stad skulle tillsammans
med berörda kommuner behöva skjuta till
2,2 miljarder i permanenta investeringar.
Kommersiell medfinansiering skulle minska den kommunala investeringsutgiften

Fredagen den 27 januari presenterade
Stockholms stad sin ”OS-utredning”.
Finansborgarrådet Karin Wanngård (S)
underströk att det inte var ett beslut
utan beslutsunderlag om förutsättningarna för Stockholm att arrangera
vinter-OS och Paralympics 2026. Frågan är nu om politikerna – Stockholmarnas representanter – köper spelens
nya hållbara agenda och trycker på
ja-knappen till hösten.

Efter att kandidaturförberedelserna inför 2022 avslutades har Stockholms stads
kommunfullmäktige tagit ett nytt evenemangsprogram med målet att Stockholm
ska vara ”en ledande hållbar evenemangsstad”. En förutsättning och bärande för utredningen är IOK:s nya strategi ”Olympic
Agenda 2020”. Förutom höjt arrangörsbidrag premieras just hållbarhet. Det sker
genom att kandidaturerna ska ”ligga i linje
med städernas långsiktiga idrottsliga, ekonomiska, sociala och miljömässiga planering och behov”.

Politiken avgör
Stockholms kommunfullmäktige sammanträder i Rådsalen i Stadshuset. Här fattas
beslutet om vi går vidare med en ansökan.

dia. Min reflektion nu är att det har blivit ganska tyst sett till mängden pressklipp. Det kan vara bra, om folk håller på
att läsa utredningen och tar till sig materialet. Några av de första kommentarerna
var uppenbara i att de inte hade läst utredningen. Många tycker att det är ett sansat
koncept som är mer ekonomiskt realistiskt
än tidigare förslag och idéer. Vår egen slutsats är att det här kan göras hållbart till en
rimlig kostnad.

Positiv tystnad

OS-utredaren, Olle ÖhBalanserad budget
man, tycker utredningOm Stockholm går hela vägen blir vinteren har fått ett bra motspelen 2026 de första som arrangeras utitagande:
från Agenda 2020. IOK-delegaterna skulle då ha köpt ett koncept där 80 procent
– Utredningen har tagits emot positivt med
av tävlingarna genomförs i Stockholm och
Öhman
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Nu väntar en förankring och en politisk process. Utredningen övergår i en projektform
som leds av projektchef Jesper Ackinger:
– Nu har vi ett informationsansvar att svara
på frågor som kommer
från politiker och från
remissinstanser. Vi kommer genomföra ett antal
remisseminarier för att Jesper
hjälpa ett antal organisa- Ackinger.
tioner att sätta sig in i materialet. Samtidigt pågår en politisk process i de politiska
partierna i stadshuset som slutligen avgör
det här. Det behöver få ta lite tid och siktet
är inställt på beslut vid fullmäktigemötet i
september.
– Redan nu behöver vi göra djupare förstudier kring vissa anläggningar runt placering och utformning.Vi har inte jättemycket tid på oss för att få igång detaljplaner och
miljötillståndsprövningar. Vi ska sätta en
struktur för organisationen som är klar om
man går vidare med en intresseanmälan.

fakta: OS-BUDGET
GENOMFÖRANDEBUDGET
(Miljoner kronor)
Intäkter
Direkt ekonomiskt stöd IOK: 4 330
Tjänster och support IOK: 700
TOP-programmet IOK: 1 740
Nationellt sponsorprogram: 3 800*
* Provision till IOK: – 450
Biljettförsäljning: 2 030
Övriga intäkter (licensiering och försäljning):
1 450
Totala intäkter: 13 600
Kostnader
Infrastrukturkostnader (anläggningar och
utrustning): 1 920
Driftkostnader (arenor, anläggningar och OSbyar): 2 070
Övriga kostnader (teknologi, säkerhet,
personal, volontärer: 9 610
Totala kostnader: 13 600
INVESTERINGSBUDGET
Permanenta investeringar (skidanläggning,
ishall, höjning av Flottsbro): 2 200

I det läget kan vi upplysa och berätta mer
vad vinterspelen skulle kunna betyda för
Stockholm och Sverige, avslutar Ackinger.
Text: JOHAN THORÉN

Klassisk målgång på Stockholms Stadion, girlpower på Gärdet, lerbad i en Stockholmsskog
– eller hetaste milen runt Riddarfjärden.
Marathongruppen är Sveriges största arrangör av motionsevenemang, och står bakom lopp som ASICS
Stockholm Marathon, Tjejmilen, Vårruset och Tjurruset. Vår största nyhet för året är The Music Run med
pumpande musik längst hela banan och en fullskalig musikfestival efter loppet.

LÄS MER OM VÅR VERKSAMHET PÅ MARATHONGRUPPEN.SE
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Gothenburg horse show

Scandinavium är redo för
Gothenburg Horse Show 2017
Sanden är på plats i arenan, 260 boxar är klara att ta emot de fyrbenta dyrgriparna från värl
dens alla hörn, vi talar mångmiljonbelopp. En miljödiplomerad 41-åring som känns piggare än
någonsin och håller ställningarna som Scandinaviums flaggskepp.
I Scandinavium står världscupen i fokus. I
år med tre grenar och en final. Dressyr gör
sitt näst sista kval och hoppning sitt sista
inför finalen i Omaha. Fyrspannen kör sin
final på söndagen med Fredrik Persson är
enda svenska spann.
Hästkrafter från Saab och Volvo

Sju företag finns med bland showens samarbetspartner – en av de nyaste är försvars- och säkerhetsföretaget Saab. Saab
satsar stort inom ridsporten, både som
förbundssponsor och som grensponsor
för dressyren. Förutom Gothenburg Horse Show har företaget en framträdande roll
under EM i augusti.
Det internationella storföretaget finns
i cirka 35 länder med 11 500 medarbetare på olika orter i Sverige och 3 000 runt
om i världen. Det råder brist på ingenjörer och Saab har valt att samarbeta med
Svenska Ridsportförbundet för att satsa på
en idrott med många utövare, och många
kvinnor. Man hoppas nå ut till en bredare
allmänhet och locka fler att arbeta på Saab
eller plugga teknik.
– Ridsporten är Sveriges näst största ungdomsidrott och formar starka och
målmedvetna individer – där finns en stor
potential i framtida ledare och medarbetare för Saab. Vi vill bidra med utveckling
av träning och utbildning inom ridsporten,
och samtidigt öka kännedomen om Saab,
säger Stefan de Flon som är varumärkesansvarig på Saab.
Volvo var med redan i starten för över 40
år sedan och finns fortfarande kvar. Det är
viktigt att synas på Scandinavium.
– Vår inblandning i Gothenburg Horse
Show är ju en gammal god tradition sedan
PG Gyllenhammars dagar när han gjorde
raketen, säger Christina Eriksson, Volvo
Lastvagnar, där hon är ansvarig för kommunikation och pr för den svenska marknaden.
– GotEvent och organisationen bakom
Gothenburg Horse Show är kända för att
göra bra tävlingar som vi gärna stöttar. Vi
har också många stora kunder som besöker evenemanget och det blir dessutom
fler och fler som investerar i hästlastbilar.
Så det är viktigt för oss att synas. Vi kommer att ha kunder här under hela evenemanget.
Mediatrycket gör sporten het

Efter Peder Fredricsons OS-silver och
Rolf-Göran Bengtssons seger i Global
Champions Tour har ridsporten fått stor
uppmärksamhet i media. Jerringpriset
spädde på.
– Vi går alla omkring här med pirr i magen, säger Tomas Torgersen.
Idag är han framgångsrik tävlingsledare, men som så många andra började han
i unga år som programförsäljare i foajén
och på den vägen är det.
– Hela anläggningen här med hotell,
mässa och arena, allt i ett, är väldigt lättillgängligt när du väl är där. Vi har en otro-

fakta: gothenburg horse show
När: 21-26 feb 2017
Var: Scandinavium och Svenska Mässan,
Göteborg
Läs mer: gothenburghorseshow.com
Huvudpartners:
Volvo - Volvo Cars & Volvo Trucks, Agria
Djurförsäkring, SAAB AB, Hööks Hästsport, City
Gross, ATG, Carpe Diem Beds of Sweden
Omsättning: ca 25 milj
Biljettförsäljning: ca 15 milj
Prispengar: 6 milj
Körning Fyrspann: Världscupfinal
7 nationer gör upp
Dressyr: Världscupen med GP och Freestyle,
näst sista deltävlingen
Fem svenskar
Hoppning: Världscupen, sista deltävlingen
Sex svenskar däribland:
Malin Baryard Johnsson, Rolf-Göran Bengtsson
Henrik von Eckermann, Peder Fredricson
U25: Fem svenskar.

Casall Ask går i pension, Göteborg blir sista starten på svensk mark. Det framgångsrika paret
slutar på topp efter segern i Global Champions Tour.

ligt kunnig och entusiastisk publik, det hittar man ingen annanstans i världen. Vi är
stolta över att vi lyckas hänga med i utvecklingen.
Satsar på återväxt

Återväxten står i fokus och tävlingen har
utökats till sex dagar. Redan på tisdagen
presenteras en av årets nyheter. I Swedish
Warmblood Trophy gör de bästa svenska
5-, 6- och 7-åringarna upp i dressyr och
hoppning. Det handlar om gräddan från
Breeders Trophy på Flyinge, alltså det bästa svenskt avel kan visa upp. Idag är intresset för unga hästar rekordstort.
På onsdagen fylls arenan av lovande
ungdomar i alla åldrar: ponnyryttare, juniorer och young riders. 30 C-ponnyer
gör upp i helt nya Sverigeponnyn, juniorerna har City Gross Morgondagens vinnare och dagen avslutas med KrafftYoung
Rider Cup och gymkhama. På läkaren sitter också ungdomar. Skolor och föreningar är inbjudna till ett ordentligt reducerat
pris. Förhoppningsvis inspireras på några

i manegen och några i publiken att själva
satsa i framtiden.
Sverigeponnyn är en riktig solskenshistoria. Föregångaren GP-ponnyn började
som ett lokalt arrangemang men efter en
total omorganisation, där förbundet gått
in, har svensk ponnysport fått rikstäckande
tävling med final i Göteborg. En omedelbar succé visar det sig, i Borås t ex gjorde
hela 84 C-ponnyekipage upp om finalplatserna.
Spännande svensk trupp

Både de rutinerade stjärnorna och unga
lovande yngre förmågor ingår i den svenska truppen, som tagits ut av nya förbundskaptenen Henrik Ankarcrona. Tio seniorer
och fem U25.
Men håll ögonen lite extra på 21-åriga
Karin Martinsen med Quantos. Hon har
varit klart bäst hela säsongen bland U25ungdomarna med klar ledning i Lövsta
Future Challenge hela säsongen. Men i
Göteborg får hon förtroendet att rida som
senior. Genombrottet kom i Friends Are-

na före jul. Karin är att levande bevis för
att Antonia Ax:son Johnsons satsning har
en mycket stor betydelse.
En enda svensk hoppryttare har chans
att kvala till världscupfinalen i Omaha i
Nebraska, USA. Henrik von Eckerman
ligger just nu på en 14:e plats med 39 poäng. Han behöver allt stöd han kan få för
att säkra en finalplats.
Biljettförsäljningen går som smort berättar Lotta Nibell, vd för GotEvent som
är arrangör tillsammans med Svenska
Ridsportförbundet.
- Säkert påverkar mediaintresset och alla
framgångar. Men vi har också många trogna besökare som kommer tillbaka varje år,
de köpte sina biljetter för länge sedan.
– Fullsmockat både i arenan och på EuroHorse! Det är vad jag hoppas på, säger
Max Markusson på Göteborg & Co. Helst
ska folk komma resande hit, ta in på hotell
och ta chansen att gå på restaurang och
shoppa på stan. En win-win-situation både
för arrangören och näringslivet.
Känslosamt avsked

Vad minns vi från 2017? Kanske att den
fina hingsten Casall Ask efter sin långa
och framgångsrika karriär avtackas i arenan. Därmed har ekipaget tävlat för sista
gången på svensk mark. Inte ett öga kommer att vara torrt, till och med Rolf-Göran
kan fälla en tår i detta känslosamma avsked. Sista starten blir i Hamburg.
Text: Tessie Sjöstedt
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Folkets favoriter

Sveriges vackraste idrottsplatser
Sport & Affärer publicerar tillsammans med hemsidan idrottsplats.se en artikelserie om Sveriges vackraste
idrottsplatser framröstade av våra läsare. Denna gång har vi hamnat på Tomelillla IP. Det är Karl-Peter Bergström
och Mikael Brorsson som har röstat. Maila in just din favoritidrottsplats till kommande nummer.

Tomelilla är en en pigg 95-åring på Österlen med vacker entré och annorlunda läktare. Foto: Mats Tallkvist.

Österlens Wembley

T

omelilla IP är en underbar idrottsplats på Österlen. Centralt belägen i
det gamla stationssamhället. Idrottsplatsen invigdes 1922 och fyller således snart 100 år.
Den vackra entrén med stålgrindar och med
emblemet på är stiligt. Givetvis med gamla
vändkors som gnisslar när åskådarna löst sin
entré. Muren och den höga häcken som omger idrottsplatsen ger den en fin inramning. Väl
innanför grindarna så finns en väldigt annor-

lunda läktarkonstruktion. Byggd 1930, relativt
hög läktare i trä, väldigt smal och bara tak till en
del av den. Endast en läktare med likadan konstruktion och med tak kan vi komma på. Den
står på exallsvenska Kamratvallen i Holmsund.
Dessutom finns på motsatt långsida en lång
träläktare i form av bänkrader.
Extra kul är det även att läsa på klubbens
hemsida att de kallar Tomelilla IP för ´Österlens Wembley´.

Fakta: Tomelilla IF
Bildad: 1917
Dräktfärg: Blåvit randig tröja, blå byxor, blå strumpor

Publikrekord: 1962 i div 2-mötet mot Landskrona BoIS
inför 3 736 betalande åskådare.

Idrottsplats: Tomelilla IP

Serie 2017 (a-lag): Herr Div 4 östra Skåne.

Idrottsplats invigd: 1922

Ort: Tomelilla

Föreningens bästa säsong: År 1962 slutade man tolva
och jumbo i division 2 (då näst högsta serien).

Invånare: 6 444 (enligt SCB 2010)

Skicka in just din favoritidrottplats så kanske vi skriver om den i kommande nummer.
Mail: kontakt@sportaffarer.se eller mats@idrottsplats.se
Besök gärna hemsidan www.idrottsplats.se och njut av flera idrottsplatser runtom i landet.
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30 krönikor

Varför alla dessa
Flera sporter en utopi
spekulationer och analyser? för ungdomar

D

irektsänd sport i TV är värd
sin vikt i guld. Främst för alla
dom som bor i glesbygden långt
från arenorna eller på grund
av sjukdom, ålder eller ekonomi inte har möjlighet att se elitidrott live.
Och för dom av oss som är födda innan
TV fanns i Sverige – jojomän, det finns
fortfarande ett antal sådana stofiler kvar i
livet – är det fantastiskt att kolla på fotboll
i Sydamerika, NHL i Kanada och Olympiska spelen varhelst de äger rum i världen
i direktsändning.
Kostnaderna för rättigheterna till de stora idrottsevenemangen har skjutit i höjden
för att nå astronomiska belopp. En följd av
detta har blivit att SVT, som förr hade monopol på OS, VM och EM, allt mer har fått
vika sig för de kommersiella mediejättarna
som reklamvägen tar tillbaka de pengar de
satsar med råge. Eller som erbjuder dyra
månadsabonnemang och den vägen håvar
in stora pengar.
Sådan är verkligheten och det gäller att
gilla läget för bandet kan inte backas. Jag
har inga problem med det. Har bott några
år i USA och vant mig vid att man får vad
man betalar för, men inget mer. Däremot
har jag svårt att vänja mig vid att fokus allt
mera flyttas från själva tävlingen till inramningen.
Det är uppsnack och det är eftersnack.
Vid en större sporthändelse åtgår för detta
minst lika mycket programtid som för det
som borde vara höjdpunkten, nämligen
matchen eller tävlingen. I mina ögon och
öron snackas den upplevelse man sett fram
emot sönder. Först spekuleras det i studion hur det ska gå. Ett gäng grabbar/gub-

bar och nån enstaka kvinna som alla kallas
experter spekulerar om utgången. Efteråt
ska samma talträngda församling förklara
varför det inte blev som de gissat. Det analyseras i det oändliga. Däremellan refereras själva kampen och naturligtvis finns det
en expert även i kommentatorshytten som
också ska tycka till.
Ofta är alla dessa förståsigpåare före
detta elitidrottare inom respektive disciplin. Dom kanske var skickliga på planen
eller isen. Det betyder inte att de är ordens
mästare. Oftast ingår dom i stora nätverk
med lojaliteter och sympatier (eller motsatsen) där många av de aktiva och ledarna
som de är satta att bevaka också finns med.
Detsamma gäller de tidigare förbundskaptener och tränare som anlitas.
Måste det vara så? Är det nödvändigt
att garnera tävlingarna med dessa massiva ordridåer? Är det kanske så att tv-bolagen som betalat dyrt för sina rättigheter
vill suga så länge som möjligt på karamellen genom att dubbla sändningstiden i programtablån och på så sätt ta igen på karusellen vad dom förlorar på gungorna?

Uno Grönkvist
Journalist och
författare

Av Gunnar Persson
UTBLICK
februari 2017

D

et somliga har i fötterna motsvaras inte alltid av vad som
finns i huvudet. Holländaren
Marco van Basten är ett gott
exempel på det. Som spelare
i Ajax och Milan var han sin tids ledande
målskytt i Europa. Skador tvingade honom
att sluta 1993 men hans siffror för matcher
och mål i ligaspel (280/218) och i Europacuper (45/31) imponerar fortfarande. Som
tränare fick han inte lika mycket uträttat.
Hans största merit är att han lyckades bli
osams med Johan Cruyff om vad som var
bäst för Ajax. Den tvekan som såddes där
har på senare tid bekräftats.
FIFA-presidenten Gianni Infantino utsåg i september förra året van Basten till
Chief Officer for Technical Development.
Infantinos första chock – 48 lag i VM-slutspelet 2026, en förändring som kommer att
ge sämre slutspelsfotboll än någon kan föreställa sig – har nu följts av ytterligare förändringsförslag från van Basten.
• Ta bort offsideregeln. ”Skulle göra spelet
mera attraktivt. Det skulle också bli flera
mål. Något som fansen vill se.” Varför ska
målsiffrorna upp i handbollsnivå? Fotboll
har aldrig haft så många ”följare” som idag.
• Ersätt straffavgörande med shoot-out,
en dribbling mot mål från 25 meter. Både
uppfunnet och avskaffat i USA. Nog sagt.

• Hellre varningar och korttidsutvisningar
än röda kort. Möjligen ett foulsystem under pågående match. Vem ska hålla reda på
detta utan tidsspillan?
• Endast lagkaptenen tillåts diskutera med
domaren. OK, det ger mera tyngd åt armbindeln.
• Begränsning av antalet matcher per säsong, både för klubb- och landslag. Van
Basten vill ha ner det från dagens max 80
till ca 50. Det förslaget visar att han inte
förstått varifrån dagens spelarlöner kommer – från tv-bolagen som betalar stora
pengar för att varje vecka kunna direktsända matcher.
• Fler spelarbyten i cupmatcher som går till
förlängning. Verkar vidlyftigt.
• Strikt tillämpning av ”effektiv speltid” under matchen sista tio minuter. Undrar hur
lagen rundar den regeln.
Offsideregelns eventuella förändring
skulle förvandla fotboll till ”slagboll med
fötterna”. Sparka så långt som möjligt till
lagkamraten längst fram och – ojsan! – där
blev det visst mål igen. Utan offside reduceras fotboll till ett spel som inte längre
förutsätter några djupare tankar. Det enda
som krävs av publiken är att kunna ställa
sig upp och jubla. Trettio gånger per match.

P

ojkar blir mer koncentrerade i
skolarbetet och flickorna bevisligen fysiskt starkare av en daglig skoltimme gymnastik. Det
visar eniga forskningsrön.
Men hur mycket träning orkar egentligen ungdomar med bredvid skolarbetet?
Frågan ställs på sin spets då den allt mer
organiserade ungdomsidrotten ständigt
tänjer på gränsen mellan bredd och elit.
Den svåra avvägningen börjar allt längre
ned i åldrarna när de två stora lagidrotterna fotboll och ishockey tävlar om att lägga
beslag på talangerna.
Därför ter det sig i dag som en utopi när
stora idrottsmän som Peter ”Foppa” Forsberg och Tomas Brolin talar om sin egen
uppväxt och vikten av att hålla på med så
många sporter som möjligt.
Det är möjligt att verkligheten såg ut så i
skarven mellan 80- och 90-tal, företrädesvis på mindre orter i Sverige där så många
landslagsmän fostrats. Men 2017?
När fotbollen gallrar ut speciella akademilag för 10-åringar och ishockeyn tränar
fyra gånger i veckan plus match blir det
oundvikliga krockar för den som vill ägna
sig åt båda sporterna – speciellt som respektive säsong tenderar att bli allt längre
och lappa över varandra.
Tidigare tog hockeysäsongen slut i mars
och fotbollssäsongen i oktober. Ännu
längre tillbaka kunde man till och med
vara landslagsman i båda sporterna. Man
tvingades inte välja i samma utsträckning
som nu.
En annan komplikation av valet är att alternativen stryks. Vem vet hur det står till
med egen drivkraft och fysisk förmåga för

den valda sporten väl inne i puberteten?
Den som tröttnar i mopedåldern riskerar
att stå där utan någon idrott alls att utöva.
I och med att valet gjorts ett par år tidigare har grabben eller tjejen kommit för
långt efter i utvecklingen för att på allvar
kunna ta upp konkurrensen om han eller
hon vill byta skridskor mot dobbskor eller
vice versa.
Svenska Ishockeyförbundet har blivit bra
på att locka fyraåringar till sporten genom
skridskoskolor på helgerna. Samtidigt slutar många redan i tidiga tonår. Så långt har
föräldrars vilja att ”flexa” från jobbet för
att skjutsa till eftermiddagsträningar räckt.
Men alla har inte den möjligheten.
I en tid då arbetsmarknaden ställer större krav på utbildning än någonsin är det
inte konstigt att ungdomar inte orkar med
fyra träningar i veckan plus match bredvid
intensifierade studier.
Det finns en gräns för hur mycket gnuggande av geniknölar som stimuleras av fysisk ansträngning. Det är ingen slump att
knappast någon som når landslagsnivå i
fotboll eller hockey bär med sig några studieskulder på vägen.

jan majlard

Klart att Stockholm skall arrangera
vinter-OS och Paralympics 2026!

F

redagen den 27 januari presenterade finansborgarrådet
Karin Wanngård (S), arbetsmarknads- och idrottsborgarrådet Emilia Bjuggren (S) och
Jesper Ackinger, ansvarig för utredningen
på stadsledningskontoret, att Stockholm
har bra förutsättningar för ett modernt
kombinerat vinter-OS och Paralympics i
Stockholm 2026.
Det är ljuv musik i mitt öra som genom
Sponsrings & Eventföreningen representerar sponsrings- och eventsverige. Att vi
människor drivs och brinner för våra intressen och att få uppleva idrott tillsammans vet vi sedan länge. Ett Vinter-OS
och Paralympics i Stockholm skulle kunna ta Stockholm och Sverige till en helt ny
nivå. Det vi verkligen skulle kunna skapa
och efterlämna till alla kommande idrottsevenemang är att VI KAN arrangera ett
socialt, ekonomiskt, miljömässigt, etiskt
och demokratiskt hållbart evenemang. Få
länder kan göra det, men vi kan och det
behöver vår värld efter att skandalerna avlöst varandra på den internationella arenan!
Jag fick i höstas äran att sitta med i ett
möte där man utvärderade de ekonomiska möjligheterna i att arrangera vinterOS och vad sponsringssverige kan bidra
med. Idag omsätter sponsringen i Sverige
7 miljarder om året (mer än tv-reklamen,
mer än all dagspress), så visst finns det resurser. Beloppen som krävs kommer även
spridas ut under ett antal år och jag ser
även detta som en extraordinär händel-

se, så jag kan lova att näringslivet, liksom
vid exempelvis VM i Falun 2015, skjuter
till mer pengar. Till detta kan tilläggas att
trenden under de senaste 20 åren är att
sponsringen växer med i snitt 5 % om året
och att vi ser att allt fler företag idag flyttar den traditionella marknadsbudgeten
till mer intresse- och upplevelsebaserad
kommunikation. Känns självklart då vet
vi att det är genom våra intressen och passioner vi når fram till individen och dess
konsumtionskraft.
Fördelarna att arrangera vinter-OS
2026 är många. Bara för att nämna en sak
till, så stärker ett vinter-OS attraktionskraften för Sverige som land inför de beräknade 2 miljarder tv-tittarna från 160
länder och detta medför givetvis stora turist- och affärsmöjligheter. Nyfiken på fler
läs utredningen på stockholm.se.
Jag hoppas nu att alla remisser och beslut går mot ett vinter-OS och Paralympics i Stockholm 2026 och att jag som
stockholmare och svensk får uppleva ett
sport- och publikevenemang av yttersta
världsklass där vi kan visa och ge världen
en injektion av nytänkande, innovationskraft och ett evenemang där transparens
och hållbarhet ur alla
perspektiv står i fokus.

Niklas Birgetz,
VD Sponsrings &
Eventföreningen

Professionell Idrott
– idrott som motor för regional utveckling –

Lennart Ekdal

Välkommen till ett heldagsseminarium om hur du med idrottens
hjälp kan stärka utvecklingen av din kommun och region. Breddidrott, elitidrott och idrottsevenemang är då viktiga verktyg.
Seminariet ger dig en helhetsbild där vi kopplar samman
idrott, näringsliv och samhälle för bästa slutresultat. Vi vill med
seminariet öka kvalitén på de beslutsunderlag som ligger till
grund för investe-ringar i större arenaprojekt och evenemang.
Seminariet är gjort för dig som arbetar med att utveckla

bredd och elitidrotten i din kommun och för dig som arbetar med
att vinna hem större idrottsevenemang. Vi ser framför oss
deltagare från kommuner, regioner, idrottsföreningar och förbund
samt sponsor- och eventföretag. Dagen avslutas med en
presentation av Sveriges främsta idrottskommuner 2017 med
motiveringar och påföljande prisutdelning.

Hans Vestberg

Arrangörer: Sport & Affärer och Destination Jönköping.

Preliminärt program Professionell idrott på Elmia Mäss & Konserthus, Jönköping, 2/10.
Björn Eriksson

8.00

Kaffe, mingel, minimässa

8.45

Invigning. Värdkommunen Jönköping hälsar alla välkomna och lämnar över till moderator Lennart Ekdal

Gabe Klein

Idrottens främsta utmaningar. Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.
Helene Hellmark
Knutsson

Senaste nytt från SOK. Hans Vestberg, ordförande SOK.
Den hållbara staden. Idrottens plats i modern stadsplanering. Gabe Klein, www.gabeklein.com. f.d. trafikoch stadsplanerare i Chicago och Washington D.C.

Peter Rohmée

Uppföljande paneldiskussion Gabe Klein, Björn Eriksson, stadsplanerare från svenska kommuner och forskare.
10.45 Bensträckare, mingel, minimässa
Sven Rydell

Britt Bohlin

Om våra Riksidrottsuniversitet. Vikten av samverkan mellan akademin, idrottsrörelsen och det omgivande
samhället. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Lotta Frenssen

Sveriges främsta idrottskommuner 2017.
Peter Rohmée presenterar Årets främsta idrottskommun,
Årets evenemangskommun, Årets breddidrottskommun
samt Årets elitidrottskommun. Därefter intervju av pristagarna.

Sport & Affärer:
SVERIGES FRÄMSTA

IDROTTSKOMMUNER 2017

Frida Trollmyr

12.00 Lunch, mingel och minimässa

Carl Gustaf Tollén

Tomas Lyckedal

Daniel Kindberg

Idrottskommunen Jönköping:
Den naturliga arenan – en alternativ strategi. Carl Gustaf Tollén evenemangsansvarig på Destination Jönköping
för ett samtal med inbjudna gäster om de förutsättningar kommunen har för att arrangera event och hur man skapar
reseanledningar genom dessa.
Idrottsevenemang – den nya arenan för företagsetableringar. Sven Rydell, Näringslivschef på Jönköpings
kommun om arbetet med använda sig av evenemang för att attrahera talanger och företagsetableringar.
Digitaliseringen skapar nya mötesplatser. Upplevelser ska både underhålla och lära besökaren något. Lotta
Frenssen, VD Elmia delar med sig av sina tankar kring hur en mässarrangör kan se på idrottsevent som en mötesplats
för tävling, mässa, testytor och möjlighet till utbildning.
Idrotten behöver e-sporten. – Varför PSG, Philadelpha 76ers och FC Kobenhavn skaffar egna e-sportlag,
Tomas Lyckedal, Chief Brand Officer, Dreamhack AB.
Framtidens turism. Var hamnar sportturism och evenemang på den framtida turistkartan? Britt Bohlin, utredare med
regeringsuppdrag.

Ann-Sofie Andersson

Christer Plars

Ulrika Liljeberg

14.30 Kaffe, mingel, minimässa

Linda Wijkström

Niklas Birgetz

Sponsorsoffan del 1). Klubben och kommunen. Om samverkan, utveckling och kommunal sponsring, Frida Trollmyr,
kommunalråd, Malmö Stad, Daniel Kindberg, ordförande, Östersunds FK och Ann-Sofie Andersson, kommunalråd
Östersunds kommun samt Christer Plars, vd Leksands IF, och Ulrika Liljeberg, kommunalråd, Leksands kommun.
Sponsorsoffan del 2). Jämställd sponsring. Linda Wijkström, EFD, Caroline Jönsson, Fairpay, Charlotta Nordenberg,
ordförande KIF Örebro samt Atlas Copco, nöjd sponsor. Gunnar Håkansson, generalsekreterare Svenska Golfförbundet
om arbetet med jämställdhetsstrategier. Moderator Niklas Birgetz.
Simningens samhällsroll. Svensk simsport från allmänhet till elit Ulla Gustavsson, ordförande Svenska Simförbundet,
David Lega (fd elitsimmare och politiker). Simhallen – en viktig investering: Hans Stergel, ordförande för nämnden idrott
och friluftsliv, Västerås stad och Johan Storåkers, kommunalråd Sundbybergs stad samt representant från Eskilstuna
kommun, diskuterar med Bo Hultén anläggningsexpert.

Caroline Jönsson

Charlotta Nordenberg

17.00 Avrundning. Frivillig happening.

Ulla Gustavsson

Seminarium: PROFESSIONELL IDROTT Plats: Elmia Mäss & Konserthus, Jönköping. Tid: 2 oktober 2017

Gunnar Håkansson

Arrangörer: Sport & Affärer i samverkan med Destination Jönköping.
Pris: Ordinarie 3.450:- exkl. moms. SEFS medlemmar: 2.950:- exkl moms. Idrottsföreningar/förbund: 1.950:- exkl.
moms. Studenter: 295:- exkl. moms.
Lunch och kaffe ingår samt minimässa på plats. Utställarplats minimässan: 5.000:- exkl. moms.
David Lega

Johan Storåkers

Hans Stergel

Bokningen öppnar i mars på www.professionellidrott.se

Bo Hultén

Älska vintern
med quattro®
Frida, Mattias, Maria och de andra åkarna i alpina landslaget
lever för vintern. Därför är det inte så konstigt att de kör
bilar med quattro. Äkta fyrhjulsdrift som gör körningen
mellan tävlingar och träningar både roligare och säkrare.
Upptäck någon av våra 130 modeller med quattro och njut
av vinterns snötäckta landskap du också.

