ANNONS 				

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA 				

ANNONS

www.sportaffarer.se

Nr 3          2012

Färsk Demoskop De mega-

Brommapojkarna

evenemangen vill folket att
Sverige arrangerar. Sid 29

Toppar listan över Sveriges mest
aktiva klubbar. Sid 29

Sport & Affärer:
SVERIGES FRÄMSTA

IDROTTSKOMMUNER 2012

Medföljer som bilaga i Dagens industri oktober 2012

Läs årets kommunranking. Sid 6-7

Han vill ena Sverige
med ett vinter-OS
    Eventgurun Leif
Nilsson porträtteras Sid 4

Fotbollsbörsen
Elfsborg och Häcken
sitter på spelarkapitalet. Sid 16

Många bollar
i luften Per
Schött om karriären inom sport
och affärer. Sid 30

Sveriges ledande branschorganisation
för sponsrings och event marketing
www.sefs.se

ANNONS 				

2

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA 				

ANNONS

ledaren

”1–1 mellan sport och affärer”

D

e primära målen för en kommun är att
locka nya skattebetalare, behålla de befintliga och att attrahera ett aktivt näringsliv.Samhället vinner på en frisk och aktiv
befolkning. En frisk befolkning minskar
sjukvårdskostnaderna och ökar samhällets produktivitet. Samhället mår mycket bra av idrott oavsett om vi
talar om spontanidrott, bredd- eller elitidrott. Idrott
kan bli en tillväxtfaktor i samhället tillsammans med
andra självklara parametrar som en fungerande infrastruktur, bra miljö, bra bostäder, bra vård, möjligheter till utbildning och kulturupplevelser. I ett attraktivt
samhälle är multiarenan med dess utbud på kultur och
elitidrottsupplevelser lika viktig som den lokala idrottsplatsen och elljusspåret.
Även Zlatan började en gång spela fotboll på den
lokala fotbollsplanen nedanför mammas köksfönster i
Rosengård.
En framgångsrik idrottskommun får aldrig glömma de svagare i samhället som funktionshindrade och
våra äldre. Själv har jag en mamma som är över 80 år.
Hon tränar tre gånger i veckan på Friskis & Svettis för
att orka ta hand om sin svårt sjuka man. I en idrottskommun är tillgängligheten till träning för alla en självklarhet. Arenorna måste anpassas även för de svagaste
så att det känns lika naturligt, tryggt och bekvämt för
våra funktionshindrade och äldre som för oss själva och
ungdomarna, att ta del av upplevelserna. Detta gäller
givetvis även persontransporterna till och från arenan.
Det här numret innehåller vår årliga kommunranking som brukar få stor uppmärksamhet. Vi har analyserat Sveriges främsta idrottskommuner sedan 2006
och listan publiceras alltid i vårt oktobernummer.Nytt
de senaste två åren är att tidningen kungör listan i samband med vårt seminarium Professionell Idrott och i
år är Stockholm värdkommun. Vi vill tacka Stockholm

INNEHÅLL NR 3, 2012:

för årets samarbete! Tanken är att seminariet ska ambulera mellan våra idrottskommuner, för att debattera aktuella ämnen och belysa idrottsfrågor i kommuner och
regioner.
Vi vill se idrott som en motor för kommunal, regional och nationell utveckling. En ranking kan aldrig bli
helt rättvis, men den kan skapa debatt och ge idéer.
Det var Sport & Affärer som drog igång debatten
och vi kommer också fortsätta att föra den vidare.
Nästa år arrangeras Professionell Idrott i Halmstad.
Välkomna dit!
Det som för oss samman är passionen för något.
Ni som läser Sport & Affärer har antagligen sport som
en passion. För inte är det enbart affärer?
I sponsorsammanhang talas det om att sponsorn ska
finna den passion eller de passioner som förenar eller
utmärker målgruppen.
Låt oss hoppas att även sponsorchefen själv är djupt
passionerad i sin yrkesroll när han/hon investerar sina
marknadsföringsslantar. För en sån sponsorchef blir
det självklart att satsa på sammanhang han/hon känner
en stark samhörighet med, har en passion för och känner till styrkan i. Vi talar om en sponsor som delar sin
passion med sin målgrupp. Ska vi kalla det win-win?
Matchen mellan sport och affärer slutar 1–1 men ger
tre poäng åt båda parter. Sen kan vi hoppas att passionen spirar även på plan
så att inte allting framstår som en jakt efter
en fetare plånbok med
sponsrade medel.

Trevlig läsning

1 – 1 mellan sport och affärer

Gustaf Berencreutz
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“ My job at ÅF is a race
towards a better future”
Sanna Kallur, ÅF

Great performance and passion – by ÅF

2012097

With a passion for consulting and engineering, true team players and a leading
position in the market, ÅF contributes to a better future. ÅF is Green Advisor to
four Olympic committees. Professional athlete and devoted employee Sanna Kallur,
supports our work for sustainable development. We encourage all our employees
to do what they do best.
ÅF is at the heart of technology. Follow our progress at afconsult.com.
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porträttet

Leif Nilsson vill ena Sverige med ett OS
Med Göteborg & Co i backspegeln har evenemangsbyggaren lyft blicken. Under två
decennier sprang Leif Nilsson
snabbast med sin idéportfölj
i 031-området. Allt handlade
om att sätta sitt Göteborg på
kartan som evenemangsstaden. Nu vill han ena Sverige
som evenemangsnation med
”nya grajer” under sin devis:
”Du kan inte gnälla dig till god
stämning”.
När började Göteborg identifiera sig
som en evenemangsstad?

– Du får gå tillbaka till Jubileums
utställningen 1923, då Liseberg och
Mässan byggdes, och politikerna bestämde sig för att satsa på turism och
kongresser. Andra viktiga politiska beslut är när Ullevi kom till inför Fotbolls-VM 1958 och Scandinavium
1971.

Vad betydde Friidrotts-VM 1995?

– Det var under VM vi fick ihop hela
stan, alla fann sina roller och vi utvecklade en bra organisation som Göteborg lever på än idag. Det var också då vi gjorde Kalaset i stort format
för första gången och blev den första
Fan-Zonen, som numera finns vid
alla stora evenemang. Egentligen var
vi för små, men Göteborg är optimal i
att vara en kompakt stad med arenor,
hotell och centrum inom tio minuters
gångväg. Det är en av våra stora konkurrensfördelar.
Ni var en tight kärna av drivande
personer, vilken var din roll?

– Det var Bengt Gabrielli, Got Event,
Mats Wedin, Liseberg, Lennart Mankert, Svenska Mässan, Lennart Olausson, Business Region, Claes Bjerkne
på Göteborg & Co där jag var evenemangschef. Min förmåga låg i att jag
hade en massa idéer och väntade på
att fönster skulle öppna sig, och när
möjligheterna uppstod var jag snabbast att utnyttja dessa och kunde skapa saker som var bra för helheten. Det
fanns en intern energi där alla ville
vara bäst i klassen.

gioner. Det gäller ett få en nationell
samling kring ett evenemang med
Stockholm som huvudort i samarbete med övriga regioner kopplat till
större planerade nationella infrastrukturprojekt.

Hur påverkar de kommunala mutskandalerna på kort och lång sikt?

Vad kan man lära av kandidaturen
för Fotbolls-EM 2016?

– Det blir ett hack i skivan och mentalt
jobbigt på kort sikt, men på längre sikt
kommer man jobba sig ur formsvackan. Evenemang handlar om samverkan, oavsett stad.

– Frågan är om vi inte var för entusiastiska och drev på lite för hårt själva. Regeringen kanske skulle sagt ett
tydligare nej, men vi kanske inte heller ville lyssna på signalerna som kom.
Knäckfrågan blev vad arvet skulle bli
med arenorna efter evenemanget, på
den punkten måste vi bli duktigare.
Sedan ska man börja tidigare än vad
vi gjorde.

Tycker du att evenemangsbranschen
är etablerad som en näring?

– Ja, under Besöksforum i februari
berättade Annie Lööf att turism- och
evenemangsindustrin ska ses som en
basnäring. Turistnäringen genererade
ifjol 162 000 heltidsjobb och hade ett
exportvärde på 87 miljarder kronor,
vilket är mer än fordonsindustrin.

Vid vilken tidpunkt blev satsningen
strategisk?

– 1991 när man bildade Göteborg
& Co var det en tydlig markering att
man skulle satsa strategiskt på evenemang och turism. Kommunen och
branschen blev ägare och satte sig tillsammans uppbackad av en bred politisk samverkan och med hela näringen
i ryggen. Det var efter att Göran Johansson (S) och Lars-Åke Skager (M)
gjort upp och ville samordna nyckelaktörerna. På 1980-talet kunde inte
cheferna på Liseberg, Svenska Mäs�san och Scandinavium sitta i samma
rum, det var sådan konkurrens och
prestige.

–Vår bransch genomgår en stor utveckling och förändring. Alla måste
utveckla sig, även Göteborg & Co.
När Göteborg nu tar fram en ny strategi kommer det bli förändringar.
Sammansättningen av aktörer kommer se annorlunda ut när den kommunala kakan kommer bli mindre. Då
måste de kommersiella aktörerna bli
bättre och ta ett större ansvar.
– Göteborg står också inför nästa
stora politiska beslut. Visst har man
byggt nya Gamla Ullevi, men inget
stort strategiskt beslut som om man
ska bygga en helt ny stor arena eller
inte.

Vilka förutsättningar har Sverige
som evenemangsland?

Leif Nilsson har tillsammans med Göran Johansson varit en
drivande kraft bakom Göteborg som destination och för att
hela evenemangs- och turismbranschen blivit en näringsgren.

Med Göran Johansson som ledaren.

Sverige
har nu
fyra bra
evenemangsregioner
leif nilsson

– Ja, Göran har haft en helt avgörande betydelse. Genom att han var en
sådan stark ledare och personlighet
påverkades många beslut av Göran.
Men vi var ett team av starka individer och då krävs ett starkt ledarskap.
Finns det några dolda hjältar som
gjort stora insatser i skymundan?

– Du har ett tiotal kommunala tjänstemän, där Eva-Britt Andersén på trafiken är en som alltid brunnit för frågorna och löst problem.
Har evenemangssatsningen någon
gång varit ifrågasatt?

– Det har alltid varit en diskussion
och politisk debatt i media om huruvida man ska satsa massa pengar på
evenemang som exempelvis Kalaset,
men satsningen har aldrig varit ifrågasatt på djupet. Under de här dryga 20
åren har Göteborg haft en kontinuerlig tillväxt av antalet gästnätter.
Fick ni kraft av att Stockholm aldrig
kom till skott?

– När vi var som bäst hade vi en
enorm intern kraft som fick energi
av att Stockholm och andra inte fick
ihop det.
Göteborg & Co har länge varit ett
föregångsexempel, vad händer nu?

– Sverige har nu fyra bra evenemangsregioner. Stockholm har lagt sin strategi, Malmö etablerade sig genom att
få Eurovision Song Contest och Göteborg är en kreativt ledande motor. Det
finns också ett stort kunnande i Åre
och Östersund. Bakom dessa fyra stora finns det ytterligare fler andra starkt
växande regionala destinationer som
exempelvis Växjö och Halmstad
Nästa steg i utvecklingen?

– Nu gäller det att få ihop det nationellt och jobba med en evenemangstablå för hela Sverige. Jag tycker att vi
ska söka ett par stora internationella
evenemang som ett Vinter-OS eller
Fotbolls-EM och använda den samlade kompetens som finns i alla re-

RF har gått ut och sagt att man inte
primärt siktar på ett OS.

–Vi måste satsa på de stora prestigeevenemangen, annars tappar du nerven i satsningen. I Göteborg hade vi
Boule-SM fem år på raden på Heden,
men det hade inte fungerat om vi inte
hade haft ett megaevenemang vart
femte eller tionde år.

Mäts det tillräckligt bra
i branschen?

–Vi i branschen har vart lite slarviga
och vårdslösa när vi uttryckt siffror
om turismekonomiska effekter. Jag
föredrar stabilare mått som gästnätter och arbetstillfällen. Kunskapen
att mäta finns, men branschen måste
samlas kring ett mått för turismekonomiska effekter.
Du sitter numera som styrelseordförande för STCC, hur ska ni möta
framtiden?

– STCC jobbar väldigt hårt med att
utveckla nya arenor. Vi stänger flygplatsen i Östersund och gör om den
till en motorbana vilket bara har gjorts
i USA. Vi bygger om Solvalla för att ge
Stockholm ett stort motorrace. Mobila läktare och utnyttjandet av befintliga arenor kombinerat med nya typer
av evenemang som utomhusmatcher
i ishockey är framtiden.
text johan thorén

FAKTA leif Nilsson
Ålder: 63 år.
Karriär: Marknadschef på NCC, evenemangschef och senare vd på Göteborg &
Co. Numera rådgivare och styrelseproffs:
STCC, Noas Ark, Ostindiefararen, Dunross
m.fl.
Familj: Gift och två barn.
Bor: Centrala Göteborg.
Intressen: Upplevelser.
Favoritupplevelse: Morgonbadet på
sommaren.
Favoritlag: IFK Göteborg och Frölunda
Indians.
Favoritarena: Sverige
Favoritevenemang: När jag spelar
hockeybockey med ett gäng gubbar i
Frölundaborg.
Devis: ”Du kan inte gnälla dig till en god
stämning”.
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sport & affärers kommunranking 2012

Sport &Affärer:
SVERIGES FRÄMSTA

IDROTTSKOMMUNER 2012

Sveriges främsta

Årets lista har tagit större hänsyn än tidigare till kommunernas folkmängd då vi
jämför resultaten av vår analys. Solna har alltid legat i topp på våra tidigare listor,
men i år utses de för första gången till Sveriges främsta idrottskommun. Solna har
en stark elitidrott, men också en omfattande breddidrott. Idrotten har alltid varit ett
viktigt verktyg för att marknadsföra kommunen. Dessutom invigs om en månad en av
Europas mest moderna arenor i Solna – Friends Arena - där både större nationella och
internationella idrottsevenemang och världskonserter året runt kommer att kunna
genomföras i en inomhusmiljö.
Stockholm och Göteborg behåller sina topplaceringar. Stockholm genomför utan
tvekan de flesta större årligen återkommande idrottsevenemangen och dessutom
några av de evenemang som har högst medieexponering. Göteborg har fortfarande
en av Europas bästa sälj- och genomförandeorganisationer av större internationella
1. Solna
Utifrån sin folkmängd
på 70 000 invånare
är Solna en av Sveriges främsta idrottskommuner. Solna har en mycket
stark elitverksamhet och en
bra bredd på ungdomsidrotten (AIK i fotboll och ishockey, Solna
Vikings i basket). Både för eliten och bredden
dominerar fotboll, ishockey och basket. Byggnationen av Friends Arena (”de stora ögonblickens arena”) – en av Europas mest moderna
arenor för evenemang året runt – kommer att
medföra att ett stort antal idrottsevenemang
och konserter kommer att genomföras i Solna.
Arenan kommer troligtvis under många år dominera lokaliseringen i Norden av de största
internationella idrottsevenemangen och av
världskonserterna, eftersom den tar 50 000
sittande besökare och 65 000 konsertbesökare
i en inomhusmiljö. Arenan har redan säkrat ett
antal större idrottsevenemang som EM-final i
Damfotboll 2013, VM kval herrfotboll, ett antal
bandyfinaler samt Sweden Horse Show. Solna
har alltid använt idrotten som ett av sina viktigaste verktyg i sin destinationsmarknadsföring.
Solna är en av Sveriges starkaste näringslivskommuner och har en stark attraktionskraft på
både familjers och ungas boendeval. Befolkningsutvecklingen har under flera år varit bland
de starkaste i landet. Bra ohälsotal.

2. Stockholm
Stockholm har en bred elitidrott men just
nu utan topp. Har också en mycket stark
breddidrott. Idrott och idrottsevenemang
utgör viktiga verktyg för Stockholmsområdets
regionala och internationella utveckling. Har
en mycket tydlig vision att bli Europas ledande
destination år 2030 och topp tre som evenemangsstad i Europa. Har en stark både sälj- och
genomförandeorganisation i Stockholm Visitors
Board och organisationen inom Globe Arenas.
Sverige starkaste kommun av större årligen
återkommande idrottsevenemang inom flera
idrotter. Dessutom flera av de mest mediaexponerade evenemangen. Mycket stark arenautveckling genom Friends Arena i Solna (2012)
och Stockholmsarenan (Tele 2 Arena) i Globenområdet (2013). Huvuddelen av den turistekonomiska omsättningen (TTO) för Friends Arena
kommer att hamna inom Stockholms besöksnäring. Stark utbildningsort med hög hotellkapacitet. Boendesituationen för unga personer svår.
Tillfredsställande företagsklimat med stark
befolkningsökning. Bra ohälsotal.

3. Göteborg
Mycket bred elitverksamhet, troligtvis
Sveriges starkaste. Också flera starka
individuella idrottare på internationell
nivå. Använder idrotten och idrottsevenemang
som ett tydligt verktyg för destinationsmarknadsföring. Europatopp vad gäller sälj och genomförande av större internationella och nationella idrottsevenemang. Göteborg & Co och

Got Event är en svårslagbar kombination. Har
idag Sveriges starkaste evenemangsportfölj
för de närmaste åren; VM- och EM-tävlingar i
friidrott, bandy, damfotboll, hästhoppning och
dressyr, innebandy och orientering plus flera
större nationella tävlingar på SM nivå. Har ett
transparent sätt att visa på de evenemang som
man har vunnit hem eller jobbar på. Genomför
varje år några av Europas största ungdomstävlingar i fotboll (Gothia Cup), handboll (Partille
Cup), Basketfestivalen, Gothia Innebandycup
och Världsungdomsspelen i friidrott. Göteborg
har fortfarande problem med investeringstakten i arenorna, främst en ersättningsarena för
Scandinavium. Har investerat i Ullevi för att nå
75 000 konsertbesökare, men utreder nu en ny
inomhusarena för upp mot 18 000 besökare för
en kostnad strax under 2 miljarder kronor.

4. Malmö
Mycket stark idrottstradition. Stark
elitidrott med topp inom dam- och herrfotboll. Stark breddidrott, inkluderande
en tydlig satsning på spontanidrottsplatser. Stapelbäddsparken för skate- och BMX-aktiviteter
är ett sådant exempel. Har idag en väl ”integrerad” evenemangsstrategi med Event in Skåne –
Sveriges bästa regionala samarbete. Utvecklar
just nu en evenemangsstrategi inom Öresundsregionen tillsammans med Region Skåne och
Wonderful Copenhagen, med ett befolkningsunderlag på 3,8 miljoner. Malmö har idag väldigt få större evenemang i portföljen. Malmö
Arena och Swedbank Stadion har i princip inga
inbokade idrottsevenemang förutom Malmö
Redhawks och Malmö FF. Malmö har topparenor för både för inom- och utomhusevenemang,
inkluderande internationella hästsporttävlingar
i citymiljön. Arrangerar också årligen världens
näst största idrottevenemang för personer med
funktionsnedsättningar – Malmö Open. Arenakonkurrensen ökar med Köpenhamn. Bra utbildningsort med viss idrottsforskning. Viss naivitet
vad gäller elitstöd. Satsar skattekronor på att
hjälpa LDB FC (damallsvenskan i fotboll), som
inte kunnat hantera sin ekonomi och som samtidigt som de får skattestöd fortsätter att skriva
”tunga” kontrakt med internationella spelare.
Genomsnittligt företagsklimat. Svag boendeattraktion och svag nivå på friluftsaktiviteter.

5. Uppsala
Har en bra bredd på elitidrotten, men
saknar topp i fotboll och ishockey. Dominerande idrotter är Innebandy, basket, badminton, skytte, simning och orientering. Har ett starkt stöd till ungdomsidrotten
och ett bra marknadssamarbete med ett tiotal
elitklubbar. Evenemangsstrategin ingår som en
del i Uppsalas vision om konferenser, möten och
evenemang inom vetenskap, kultur och sport
-”Världsklass Uppsala”. Har en stark ambition
att attrahera medelstora nationella idrottsevenemang och har en klar målsättning att bli en
förebild i Sverige för hur man arrangerar dessa
evenemang inom ett tjugotal sporter. Utgör en
mycket stark utbildningsort med bra faciliteter

idrottsevenemang, men tappar status så länge som en ersättningsarena till Scandinavium inte byggs.
Umeå får årets hedersomnämnande. En kommun som kombinerar elit-, ungdoms- och
motionsidrott på ett bra sätt och där universitetets studenter är en viktig målgrupp.
Dessutom har Umeå en mycket stark befolkningstillväxt och är en attraktiv studieort
för elitidrottsmän och kvinnor.
Förra årets ”raket” gick till Växjö och i år fortsätter de att klättra, nu till en sjätteplats.
Årets ”raket” delas mellan två kommuner som är nya på listan. Kristianstad har under
de senaste åren visat att de kan genomföra mycket stora internationella evenemang
medan Lidingö konsekvent arbetat med sin hälsoprofil och kopplingen till bredd- och
motionsidrotten.
Text och analys peter rohmée

för t.ex. idrottsmöten och konferenser. Har bra
friluftsmöjligheter för kommuninvånarna.

6. Växjö
Utifrån sin folkmängd på 80 000 invånare har Växjö alltid haft en stark tradition av elitidrott, främst i friidrott,
ishockey och fotboll. Under de senaste åren
har idrottsrörelsen, näringslivet, Linnéuniversitetet och kommunen samarbetat för att skapa
ett av Sveriges mest geografiskt koncentrerade och breda arenaområden. Både för elit- och
breddidrott. Ny träningshall för issporter (Vida
Arena), ny fotbollsarena (Myresjöhus Arena),
en av de mest moderna arenorna i världen för
innebandy (Fortnox Arena) och en ny friidrottsarena. Detta tillsammans med befintliga arenor
för boule, gymnastik, kastgrenar inom friidrott
samt rackethall gör detta till ett av Sveriges
mest kompletta arenaområden. Växjö är en
mycket stark utbildningsort och Linnéuniversitetets idrottsvetenskapliga forskning är ett
bra marknadsföringsverktyg. Har en relativt
begränsad erfarenhet av större internationella
evenemang, men kommer att organisera fyra
matcher under dam-EM i fotboll nästa år. Växjö
har ett tillfredsställande företagsklimat och ett
attraktivt boende. Dessutom en stark befolkningsutveckling med bra ohälsotal.

7. Mora
Bedöms som en etteventskommun –
Vasaloppet. Har dock en lång tradition
av både lagidrott, men kanske ännu mer
av individuella elitidrottare, främst inom vintersporterna. Har kontinuerlig utvecklat Vasaloppskonceptet till ett åretruntevenemang med
idag nästan 80 000 deltagare, exkluderande
anhöriga som följer med och som konsumerar
inom regionens besöksnäring. Idag genomförs
nio olika vinterevenemang och fyra sommarevenemang. Organisationen arbetar aktivt för
att få deltagare i något av evenemangen att
komma till regionen i förväg för olika träningsaktiviteter. Själva Vasaloppet är Sveriges mest
medieexponerade vinterevenemang. Den turistekonomiska omsättningen överstiger 200 Mkr
per år. Har en mycket professionell medieorganisation.

8. Umeå ÅRETS HEDERSOMNÄMNANDE

Diplom
Sveriges främsta idrott
skommuner

Hederspris 2012

umeå
Innebandyns huvudstad. Men också fotboll, hockey och beachvolley.
Bra breddstöd till ungdomsidrotten, men också särskilt
stöd till elitidrotten – både
för lag och enskilda idrottare. Ingen tydlig evenemangsstrategi och
begränsad erfarenhet av större idrottsevenemang. En av Sveriges bästa motionsidrottsstäder med en stor träningsanläggning inom
universitetets campusområde. Mycket stark
utbildningsort – både riksidrottsgymnasium
och universitet - med världsledande idrottsmedicinsk forskning. Samarbetar dessutom med
”För sin tydliga ambition
att utveckla både elitidrott,
ungdomsidrott och
motionsidrott för att
långsiktigt
skapa en fortsatt ökad
befolkningstillväxt
och
boendeattraktion.”

Gustaf Berencreutz

Peter Rohmée

ett antal specialidrottsförbund om deras elitutveckling. Umeå har en mycket stark befolkningstillväxt och utgör ett attraktivt boendealternativ.

9. Linköping
Bra elitverksamhet i de stora sporterna
samt många starka individuella elitidrottare. Linköping har ett relativt bra
breddstöd till ungdomsidrotten. Bygger ett nytt
fotbollstadion (Arena Linköping) inför de fyra
matcherna i Dam-EM 2013. Också en friidrottsarena. Har planer på att bygga en ny simhall
och ett nytt ridhus. Har också utvecklat idrottsanläggningarna inom universitetets campusområde – Campus Valla. Saknar en tydlig evenemangsstrategi men arbetar nu med att utveckla
en sådan. Kommer att stärka förutsättningarna
för att attrahera större evenemang genom att
bilda Linköping & Co. En mycket stark utbildningsort med världsledande idrottsforskning.

10. Halmstad
Har en stark tradition av elitidrott, men nu också som arrangör av större evenemang
– både nationella och internationella. Har en
tydlig ambition att fortsätta att värva hem större nationella evenemang liksom några internationella. Har bra arenor för breddidrott, men
inte för större inomhusevenemang. Har också
bra förutsättningar för utomhusarenor för evenemang inom t.ex. golf och orientering. Satsar
på konceptet ”Golfhuvudstaden” med särskilda
resurser för att vinna hem och utveckla större
golftävlingar. Genomför fyra matcher i Dam-EM
i fotboll nästa år. Har ett starkt stöd till ungdomsidrotten med en noll-taxa för uthyrning av
idrottshallar. Bra utbildningsort.

11. Falun
Troligtvis Sveriges bästa arenaområde på Lugnet, både för tävlings- och
motionsaktiviteter. Falun har stor erfarenhet av större nationella och internationella idrottsevenemang, främst inom längdskidåkning. Kommer att arrangera längdskid-VM
2015. Stora investeringar görs nu av infrastrukturen på Lugnetområdet för att kunna ta emot
200 000 besök. Bra breddstöd till ungdomsidrotten. Bra utbildningsort, både riksidrottsgymnasier och högskolestudier. Högskolan i
Dalarna har ett starkt fokus på idrottsledarutbildningar.

12. Östersund
Goda träningsmöjligheter och boendeort för Sverigeeliten inom vintersporter. En av de internationellt ledande arrangörerna av skidskytteevenemang.
Omfattande organisationserfarenhet av större
internationella vintersportevent. Arrangör av
SM-veckan i vintersporter 2012. Har regelbundet investerat i utveckling av Skidstadion. Stark
universitetsort med forskning i världsklass
inom idrottsfysik – Mittuniversitetet och Nationellt Vintersportcentrum. Ständig kandidat till
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sport & affärers kommunranking 2012

idrottskommuner
Vinter-OS, men kommer aldrig att bli en OSstad utan regeringens tydliga engagemang och
ekonomiska stöd.

13. Jönköping
Relativt bred elitidrottskommun med
ishockey, fotboll, innebandy, handboll,
bordtennis och simning samt kanot.
Bra breddstöd till ungdomsidrotten. Bra
arenastruktur, inkluderande möjligheterna
inom Elmiamässan. Otydlig evenemangsstrategi. Bra utbildningsort och relativt stark boendeattraktion. Tillfredsställande företagklimat.
Stark friluftskommun.

14. Åre

19. Helsingborg

24. Örebro

Stark elitidrottskommun i fotboll (Helsingborgs IF), golf (Vasatorp) och bowling. Stark arenautveckling med en
koncentration av bredd- och elitanläggningar
inom Olympiaområdet, inkluderande den nya
Helsingborg Arena för 5 000 besökare. Klar
november 2012. Kommunen spelar en aktiv roll
i utvecklingen av en gemensam evenemangsstrategi för Öresundsområdets 3,8 miljoner
invånare. Har säkrat det stora gymnastikevenemanget Eurogym med 4 500 deltagare samt
SM-tävlingar i golf, segling och judo. Stark friluftskommun. Tillfredsställande företagsklimat.

Bra elitbredd, men svag topp. Flera elitlag har idag stora ekonomiska problem.
Skattepengar sätts in som stöd. Känns
som en mycket tveksam kommunal policy. Saknat tydlig evenemangsstrategi. Bra breddstöd
till ungdomsidrotten med låga taxor för uthyr-

25. Lund

20. Kristianstad 
(ÅRETS RAKET)

Sveriges alpina centrum. Omfattande
Har snabbt utvecklats till en myckerfarenhet av att organisera större inet stark evenemangsstad inom idrott
ternationella och nationella idrotts(Handbolls-EM 2011), matkultur (Spirit
evenemang inom alpin skidsport. Skidsporten
of Foods) och större möten (World Scout Jamutgör det viktigaste verktyget för destinationsboree 2011). Scoutverksamheten utgör idag en
marknadsföringen. Kombinerar med starka
del av utvecklingen av breddidrotten. Jambokonferensfaciliteter. Genomför kontinuerliga
reemötet skapade en turistekoinvesteringar i skidarenan och relaterad infranomisk omsättning på 24 Mkr
struktur. Missade Alpina VM 2017 – söker
diplom
i Kristianstad, 68 Mkr i övnu istället 2019 års VM. Partner i Peak Innuner
ttskomm
ro
id
ta
främs
Sveriges
t 2012
riga Skåne och betydligt mer
ovation, ett europeiskt center för forskning
Årets rake
tad i övriga landet. Jamboreen
och utveckling av turism, sport och utrustS
n
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t
KriS
hade 40 000 scouter och
ning.
nästan 30 000 övriga besökare från 146 länder. Fokus
15. Karlstad
på ”gröna” idrotter. Har
Begränsade framgångar som eliten mycket modern multiidrottskommun: ishockey (Färjestad),
arena för 5 000 besökare
curling (lag Edin) och amerikansk fot(Kristianstad Arena). Komboll (Carlstad Crusaders). Bra stöd till ungmer att vara en del i evenemanget för Damdomsidrotten. Ingen tydlig evenemangsstraEM i handboll 2016. Har vunnit hem O-ringen
tegi. Samordnar säljresurserna inom Visit
2014. Allmänt stark friluftskommun.
Karlstad. Svenska Rallyt säkrat som VM-deltävling också för 2013. Bra utbildningsort.
21. Lidingö
Mycket bra ohälsotal.
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Peter rohm
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Gustaf Bere

(ÅRETS RAKET)

16. Vellinge
Bygger på ett event – Falsterbo Horse
Show (hästhoppning och dressyr). Tävlingen ingår i en internationell världscup (FEI Nations Cup) med åtta tävlingar. En i
Rom, en annan i Falsterbo. Evenemanget kombinerar sport, underhållning och näringslivsmöten. Stark internationell och nationell medieexponering. Många skattekronor investeras
i evenemanget, men utifrån kommunens brist
på transparens vet vi inte hur många. Kanske

ligger den turistekonomiska omsättningen
kring 50 Mkr. Evenemanget skapar
60 000 besök. Vellinge har ett mycket
starkt näringslivsklimat för mindre företag.
Ohälsotalet är lågt och boendeattraktionen hög.
17. Båstad
Bygger på ett event – Swedish Open i
tennis. En blandning av professionell
idrott, kringaktiviteter och upplevelser
för kommuninvånare och besökare. Har mellan
70 000 och 80 000 besök varje år. Turistomsättningen är betydande. Kommunen använder evenemanget som ett tydligt verktyg för
destinationsmarknadsföring och för näringslivsmöten. Ger en bra medieexponering, främst
nationellt.

18. Södertälje
Bra elitidrottskommun. Både bredd
och topp: ishockey (SSK), fotboll (Assyriska och Syrianska); basket (Södertälje Kings och Telge Basket) och orientering
(Södertälje-Nykvarn). Relativt bra breddstöd
till ungdomsidrotten. Begränsad erfarenhet av
större nationella och internationella evenemang. Otydlig försäljningsorganisation. Stark
befolkningsökning.

ning. Inte vunnit hem eller utvecklat några
större nationella och internationella evenemang. Har en bra bit kvar till sin vision att
2015 genomföra ett stort lysande internationellt evenemang. Bra utbildningsort.
Mycket stark friluftskommun.

Sveriges främsta idrott
skommuner

Årets raket 2012

Har Sveriges tydlidingö
ligaste hälsoprofil. Lidingö har
utbildat 150 ”hälsoinspektörer” i den kommunala organisationen.
Utbildar sina chefer i
”hälsosamt” ledarskap.
Ger omfattande föreläsningar
i hälsofrågor till kommuninvånarna. Använder
friskvårdskonceptet som verktyg för sin destinationsmarknadsföring. Har för elitidrotten
anläggningen vid Bosön med 300 000 besök
per år och för motionsidrotten Lidingöloppet.
Bra näringslivsklimat. Bra ohälsotal. Attraktiv
boendeort.
”För sin tydliga ambition
hälsoprofil bland kommuniatt skapa Sveriges starkaste
nvånarna och bland
näringsliv och offentlig
verksamhet.”

gustaf Berencreutz

Har arrangerat en mindre del av Handbolls-EM 2011. Arenautveckling genom
den nya näringslivssponsrade inomhusarenan
för 3 000 besökare – Färs & Frosta Sparbank
Arena. Mycket stark utbildningsort med bl.a.
idrottsforskning. Mycket bra ohälsotal. Stark
boendeattraktion. Starkt näringslivsklimat.

26. Västerås
Mycket stark elit- och breddidrottskommun. Har elitidrott i de fem största
sporterna. Ett av Sveriges mest välutvecklade idrottsområden – Rocklunda – med 1,5
miljoner besökare per år. Varje stadsdel har sin
egen idrottsplats. Näringslivet stark sponsor
till arenautvecklingen. Otydlig evenemangsstrategi. Medverkar i arrangemanget av Aroscupen i ungdomsfotboll – 340 lag med 800
deltagare på 40 gräsplaner. Bra breddstöd till
ungdomsidrotten.

27. Sundsvall

Stark elitidrottskommun i förhållande
till folkmängd i ishockey (Brynäs), fotboll (Gefle IF) och bordtennis. Kommer
att arrangera SM-veckan för sommarsporter 2015. Kommunen har starka ambitioner att utveckla Gävle till en konferens- och
mötesstad, inkluderande idrottsevenemang.
Bra studieort. Bra ohälsotal.

23. Borås
Relativt stark elitidrottskommun:
fotboll (Elfsborgs IF), basket (Borås
Basket) och ishockey (Borås HC).
Arrangerar SM-veckan för sommarsporter 2014. Begränsad erfarenhet av större
nationella och internationella idrottsevenemang. Tappade U21-EM för herrar i fotboll pga.
kompetensbrist. Stark friluftskommun med ett
tillfredsställande företagsklimat. Bra högskoleort.

Referenser
2012 års lista av Sveriges främsta idrottskommuner
bygger på ett antal faktorer som påverkar en kommuns attraktionskraft vad gäller företagsklimat:
var det är bäst att bo, satsningar på friluftsaktiviteter samt befolkningens hälsosituation. Listan
bedömer också en kommuns stöd till den idrottsliga
elitverksamheten samt det stöd kommunen ger till
ungdomsidrott och föreningsägda anläggningar.
Dessutom bedöms kommunens eventstrategi för
idrottsevenemang och förmågan att attrahera större nationella och internationella idrottsevenemang.
För vissa av faktorerna görs en jämförelse med befolkningsmängden.
Följande utvärderingar ligger till grund
för listan:
• Svenskt Näringslivs analys av kommunernas
företagsklimat (2012)
• Tidningen Fokus analys om var det är bäst att bo i
Sverige (2012)
• Naturvårdsverkets och SKL:s analys om kommunernas framtidsplaner, information och omfattning av allmänna friluftsaktiviteter (2012)
• Försäkringskassans analys av kommunernas ohälsotal (2011)
• Riksidrottsförbundets analys av kommunernas
ekonomiska och annat stöd till ungdomsidrotten
(2010)
• Analyser som visar på de större evenemangens
medieexponering (2011)
• SCB:s statistik över kommunernas befolkningsutveckling(2012)

Analyskriterier
Förutom de mer objektiva bedömningsfaktorerna i
referenslistan, har följande subjektiva faktorer påverkat placeringen på listan.
Faktorer som påverkar den regionala tillväxten:
• Idrott som verktyg för destinationsmarknadsföring
• Befintliga och planerade arenor för inom och utomhusaktiviteter
• Evenemangsstrategi och resurser för genomförande

Bra elitidrottskommun i fotboll, basket och innebandy. Dessutom närhet
till elitishockey i Timrå. Arrangerat
SM-veckan för vintersporter. I varumärket ”Norrlands huvudstad” ingår
som ett av fyra profilområden idrotten. Bra näringslivsklimat och Sveriges bästa friluftskommun för något år sedan.

• Genomförda och planerade större nationella och
internationella idrottsevent

28. Motala

• Det lokala näringslivets samarbete med idrotten

Bygger på ett event – Vätternrundan. Idag fyra
olika tävlingar med 20 000 deltagare från över 40 länder. Turistekonomisk omsättning ca 65 Mkr. Finns
idag 350 km cykelvägar i regionen.
I den regionala utvecklingsplanen ligger ambitionen att skapa en cykelled runt hela Vättern.
Motala har låga ohälsotal.

Faktorer som påverkar elitidrotten:

Peter Rohmée

22. Gävle

7

• Utvärderingar av eventens samhällseffekter
• Kommunens infrastruktur och logistikkapacitet
• Kommunens hotell- och restaurangutbud
• Tillgång till utbildning och forskning som attraherar aktiva medborgare och idrottare till kommunen

• Kommunalt stöd till arenor, elitverksamhet och
större event
• Elitframgångar i relation till folkmängden
Faktorer som påverkar breddidrotten:
• Kommunalt breddidrottsstöd till ungdomsidrotten
• Antalet aktiva idrottsklubbar i kommunen

29. Kalmar
Tydlig ambition att utveckla en evenemangsstrategi där idrottsturism
– ”Kalmar som idrottsstad” - är ett
verktyg för destinationsmarknadsföring. Använda strategin för att förbättra folkhälsa, motion och ungdomsidrott.
På elitnivå – förutom Kalmar FF och den nya
Guldfågelarenan – har kommunen köpt in evenemanget Ironman med en garanterad internationell TV-exponering. Dessutom satsar kommunen nästan 7 Mkr på arrangemangen kring
de fyra matcherna i Dam-EM i fotboll nästa år.
Samlar evenemangsresurserna i bolaget Destination Kalmar.

30. Ängelholm
Stark elitidrottskommun i förhållande
till folkmängd: ishockey (Rögle BK), fotboll (Ängelholms FF), volleyboll damer
(Engelholm Volley) och innebandyklubben FBC
Engelholm med ambitionen att bli Sveriges ledande innebandyklubb. Kommunen använder
inte elitidrotten som verktyg för destinationsmarknadsföring. Talar hellre på sin web om
bussresor till Ullared än sina elitlag.

Ensports- eller
eTTeventskommuner
I Sverige finns flera kommuner som antingen bygger
på ett starkt enskilt idrottslag eller som genomför
ett större nationellt eller internationellt idrottsevent en gång per år. För lagkommunerna handlar
det mycket om att skapa stolthet och lyskraft kring
sitt idrottslag. För eventkommunerna handlar det
om att dels skapa upplevelser för kommuninvånarna och dels skapa omfattande medieexponering och
samhällsintäkter till besöksnäringen. Några är så
starka att de platsar på huvudlistan.
Utan rangordning bedömer Sport & Affärer att dessa
kommuner är starkast i denna kategori:
Båstad – Swedish Open (listan plats 17)
Degerfors – fotboll
Leksand – ishockey
Ljungskile – fotboll
Mora – Vasaloppet (plats 5)
Motala – Vätternrundan (plats 28)
Skellefteå – ishockey
Sölvesborg – Mjällby fotboll
Vellinge – Falsterbo Horse Show (plats 16)
Åtvidaberg – fotboll
Örnsköldsvik – ishockey
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ordföranden har orDet

Basketboll är en av världens största sporter, såväl mätt i antal
utövare som i geografisk spridning. Efter år av framgångar för
de svenska ungdomslandslagen är nu också seniorlandslagen
på väg att etablera sig i Europatoppen. Svenska spelare blir allt
attraktivare för proffsklubbarna, och utgången i de inhemska
Basketligorna, vår högsta serie på dam- och herrsidan som nu
startar säsongen, tycks på förhand mer oviss än på länge.

foto: istockphoto

Basket – världssporten
som växer sig allt starkare
också i Sverige

krönika AV Hans von Uthmann
Styrelseordförande Svenska Basketbollförbundet (SBBF)
Styrelseledamot Sveriges Olympiska Kommitté (SOK)

S

ommaren 2012 går kanske
inte till historien som den allra bästa vädermässigt, men
för svensk basket har den varit
magisk. Damlandslaget vann sin kvalgrupp
och är för första gången på 25 år klara för
EM, som spelas i Frankrike i juni nästa år.
Herrlandslaget kvalificerade sig för nästa
års EM, som spelas i september i Slovenien.
Rullstolslandslaget U22 tog EM-silver och
är direktkvalificerade till U23-VM. HU16landslaget kvalificerade sig för A-gruppen,
så nästa år spelar fem av våra sex ungdomslandslag (flickor och pojkar U16, U18 och
U20) EM i A-gruppen. Totalt sett (senior
och ungdom) räknas nu Sverige bland Europas 10-12 bästa nationer i världssporten
basket.
Mediaintresset för svensk basket är nu
större än kanske någonsin tidigare. Det
är mycket glädjande, och vi är nog många
som tycker att det är välförtjänt. Det skapar möjligheter att nå ännu fler (både aktiva
och ledare), och att kunna öka marknadsvärdet och attraktionskraften, vilket i sin tur
ju också ökar intresset hos publik och media. Det medför också ett växande ansvar
och ökade krav från media och omvärld.
De framgångar för landslagen vi nu ser

kommer naturligtvis utifrån ett långsiktigt
och målmedvetet arbete. Därför är vi också

så noga med att glädjen och stoltheten över
dessa framgångar ska delas av många. Välförtjänta hyllningar går naturligtvis till spelarna, coacher och ledare samt fysisos och
läkare. ”Tack och grattis basket-Sverige”!
går dock också till tränare och ledare ute i
föreningarna, föräldrar och anhöriga, domare och funktionärer, lagkompisar, supportrar, sponsorer, anställda och ideellt engagerade i föreningar, distrikt och förbund
– alla är delaktiga i det vi nu skördar.
Herrarnas EM-slutspel 2003 arrangerades i Sverige, och Litauen vann efter finalseger mot Spanien i ett fullsatt Globen. Arrangemanget blev en stor succé ur de flesta
aspekter, dock ej ekonomiskt. Förbundet
och svensk basket tvingades till tuffa besparingar och svåra beslut, och de var tydliga
i två vägval – satsningen på ungdomssidan
skulle prioriteras, och lika mycket pengar ska satsas på tjejer och killar. Här lades
grunden till det vi ser idag, och dessa prioriteringar gäller naturligtvis fortsatt.
Denna målmedvetna och långsiktiga sats-

ning har medfört att basketsporten i Sverige utmärker sig för att vara jämnt fördelad – det är lika många tjejer som killar som
spelar basket. Också bland tränare, ledare
och domare är såväl kvinnor som män, tjejer som killar, väl representerade. Vi arbetar
aktivt för att få fler tjejer engagerade i arbetet och ledarskapet kring vår sport. Och
som med andra utvecklingsarbeten handlar
det också om de goda exemplen.
– Förbundsstyrelsen består sedan ett antal år tillbaka av nio ledamöter, fördelat på
fyra kvinnor och fyra män samt undertecknad som ordförande (och vice ordförande
är en kvinna). Vår generalsekreterare är en
kvinna, som också sitter med i styrelsen för
FIBA Europe och FIBA World, basketens
högsta beslutande organ på det internationella planet. Den gångna säsongen var det
kvinnor som var coacher i fem av de tolv
lagen i Basketligan Dam.
Den självklara grundstenen i svensk
idrottsrörelse, allas rätt att delta, är central
i utvecklingen av basketen i Sverige. Integration och mångfald är självklara begrepp
inom basketen, där andelen spelare med

”utländsk bakgrund” (används i forskarrapporter av RF för personer som är födda
i ett annat land än Sverige och/eller har en
förälder som är född i annat land än Sverige) är hög. Denna forskarrapport, liksom en studie utförd av SCB på uppdrag
av RF, visar bägge att andelen spelare med
utländsk bakgrund är högre i basketen än i
någon annan lagidrott, fotbollen möjligen
undantagen. Inte minst bland flickor med
utländsk bakgrund är andelen som spelar
basket hög. Den gångna landslagssommaren hade 35% av coacherna utländsk bakgrund, och för ungdomslandslagsspelarna
ligger motsvarande siffra på närmare 50%
(varierar naturligtvis något mellan åren och
årgångarna). Och bland våra ca 65 elitdomare, som dömer de två högsta serierna
inom dam- respektive herrbasketen, är den
aktuella siffran 55%.
Skälen till denna framgång är naturligtvis flera. Inom basketen tänker vi inte särskilt på detta, vi gör ingen uppdelning i bakgrund. Alla är välkomna. Och alla behövs
för att vi ska kunna fortsätta växa och utveckla vår sport. Föreningarna har också
varit framgångsrika i integrationsarbetet i
hallar och i skolor, och har därmed kunnat
attrahera både spelare och ledare. Idrotten
är ett utmärkt redskap för ökad integration
i samhället, och det återspeglas i arbetet i
många föreningar och distrikt. Basketens
höga status runtom i världen med flera
proffsligor, också för tjejer, är naturligtvis
en positiv faktor i de ansträngningarna.

för våra seniorlandslag. Samtidigt är det ett
delmål mot nästa EM, som spelas 2015,
och vidare mot OS i Rio de Janeiro 2016.
Det svenska damlandslaget är redan med
i Sveriges Olympiska Kommittes (SOK)
satsning Topp & Talang med sikte på just
Rio 2016 och sommar-OS 2020. Under
hösten ska vi diskutera vidare med SOK
och förhoppningsvis kunna hitta en gemensam satsning också för herrlandslaget.
Det ställer naturligtvis stora krav på oss
att kunna hantera den fortsatta utveckling
och tillväxt som vi önskar skapa. Hur säkerställer vi att vi har tillräckligt med ledare för
dessa mål, och att de får den utbildning och
det stöd som är nödvändigt? Och liksom
många andra idrotter drabbas basketen av
den begränsade tillgången på idrottshallar
och träningsmöjligheter. Det kan inte nog
understrykas hur viktig denna fråga är för
idrottens, och basketens, utveckling – kanske särskilt i storstadsområden som Stockholm.
Det har länge pratats om behovet av fler
profiler inom svensk basket. Och nu har
vi många – både Jonas Jerebko och Jeffrey
Taylor spelar i NBA, och flera unga killar
har redan tagit plats på den internationella
arenan och som ledande profiler i Basketligan. På damsidan är det likadant – Frida
och Elin Eldebrink, och Lollo Halvarsson
är etablerade stjärnor på högsta Europa-nivå. Farhiya Abdi är en exceptionell talang
som redan har kontrakt i WNBA.
Detta är bara några av de stjärnor och fö-

Basket är en lagidrott där alla spelare på

plan är lika viktiga i både anfall och försvar. Laget är viktigt samtidigt som det
finns utrymme att utmärka sig individuellt. Basketen utvecklas ständigt, och den
nya spelformen 3x3 (three on three, kallades tidigare ”streetbasket”) har redan fått
en World Tour. Internationellt arbetas det
för att detta ska bli en egen OS-gren. Vår
ambition är att det ska spelas 3x3-basket
under SM-veckan sommaren 2013.
Svensk basket fortsätter att utvecklas, och
tillsammans formar vi nya mål. I det korta
perspektivet är det fokus på landslagssommaren 2013 med dubbla EM-turneringar

rebilder som är med och lyfter svensk basket mot nya höjder, och som medverkar till
att locka till oss fler ungdomar – de som i
sin tur kanske är spelare och ledare i svensk
basket och för oss till nya framgångar i EM
och OS under 2020-talet och framåt!
Det är ambitiösa mål och utmanande
planer vi arbetar mot, både i ”stort” och
i ”smått”. Vi är ödmjukt medvetna om
kraven det ställer på oss alla – föreningar, distrikt och förbund. Och det är med
entusiasm och glädje vi tar oss an dessa utmaningar – Tillsammans för svensk baskets
bästa!
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I Umeå är idrott
en tillväxtfaktor
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Umeå kommun:
Invånare: 116 000. Växer med i snitt 1 000 invånare
per år. Med kranskommunerna 140 000 invånare.
Antal studenter: 37 000 (2010).
Kommunikationer: Flyg: 15–16 avgångar per dag
till Stockholm. Tåg: Beslut inväntas för Ådalsbanan
en viktig åder från Botniabanan.

En idrottskommun mäter inte enbart sina framgångar i antalet SM-guld. Det är en kommun med en
medveten strategi som även aktiverar sin befolkning, där den lokala idrottsplatsen är lika viktig som
arenan, där alla lockas till aktivitet, oavsett ålder, kön och eventuella handikapp. I en sådan kommun
stimulerar elitidrotten bredden och bredden är en förutsättning för en framgångsrik elit. En sådan
kommun vill man bo och jobba i. Den attraherar nya besökare som på sikt kan bli viktiga skattebetalare. Idrotten blir på så vis en motor för regional utveckling. Umeå är en sådan kommun.

Näringsliv: Stora arbetsgivare är Volvo Lastvagnar
med 2 500 anställda, SCA Packaging och Komatsu
Forest. Snabb tillväxt bland privata tjänsteföretag
ffa inom IT och bioteknik. Inom den offentliga
förvaltningen är 11 000 anställda i själva kommunen,
6 000 på Norrlands Universitetssjukhus och drygt
4 000 vid universitetet.
Politik: S störst
Utbildning: Sveriges femte största universitetsort.
Två universitet: Umeå universitet och Sveriges
Lantbruksuniversitet. Designhögskolan räknas till en
av de bästa i världen.
Kultur: Norrlandsoperan, Bildmuseet, Scharinska

IKSU Sport erbjuder besökarna det absolut senaste i
teknisk utrustning.

Umeå är en av Europas snabbast växande städer.
Befolkningsökningen har fortgått sedan 1994.
I Sverige kan bara Stockholm och Malmö påvisa liknande siffror. Umeå växer med drygt 1 000
människor per år, eller närmare 1%. Att Umeå är
en universitetsstad har stor betydelse och sätter en
ung och innovativ prägel på invånarna som har en
genomsnittlig ålder på 38 år. Idrott och kultur går
här hand i hand på ett påtagligt sätt. 2014 är Umeå
Europas kulturhuvudstad tillsammans med Riga så
just nu pågår en lång rad satsningar på att modernisera stadsbilden med ett flertal mötesplatser för
kreativa möten.
Här bor ingen Jante

nal mot Storvreta i ett fullsatt Malmö Arena. Dalen huserar i en
helt nybyggd arena Gammlia som ligger i direkt anslutning till
Umeå IK:s hemmaarena T3 Arena. Och IKSU:s innebandydamer har sin hemmaarena i Nordens största träningsanläggning
IKSU. En anläggning som lockar otroliga 6 000 besökare i snitt
per dag. Anläggningen som ligger mitt i universitetsområdet har
allt i träningsväg – en mycket viktig mötesplats för invånare och
studenter . Här inleds också många förhållanden.
– Idrotten är en tillväxtfaktor hos oss berättar Roland Carlsson, näringslivschef.
– Det är en av flera viktiga parametrar som bildar kommunens attraktionskraft. För oss är det självklart att skapa samma
förutsättningar för killar och tjejer och i alla åldrar. Här fördelas
träningstiderna jämnt mellan dam- och herrlagen när det bokas
i våra hallar. Herrarna har inte förtur som på andra platser. Ingen slump då att vi når framgångar på både herr och damsidan.
I Umeå spelar lika många tjejer som killar fotboll.
– Umeå IK:s framgångar lockar självklart nya generationer fotbollsspelare och stärker självbilden bland unga tjejer.
– Just nu pågår rena byggboomen. Förutom ett flertal nya idrottsarenor rustar vi även
inför 2014 då vi är Europas kulturhuvudstad. Vi bygger nya gallerior, rustar centralstationen, bygger nytt kulturhus ett Campus
etc. Snart flyttar IKEA hit och det ökar handelstrycket i stan. Vi anses vara i världstopp
på bredbandsutveckling. Unga välutbildade
människor är givetvis attraktiva för näringslivet som vi vill ska etablera sig här, berättar Roland.

”

Utvecklingen
drivs framåt av
unga krafter
med hjärtat i
universitetet.
Anna olofsson

– Jantelagen existerar inte här, berättar Anna Olofsson kommunens marknadschef. Vi lyssnar på människor med nya idéer och bejakar varandras utveckling. Utvecklingen drivs framåt av unga krafter med
hjärtat i universitetet.
–Tar vi hand om den här kraften vet vi att våra studenter som kommer från landets alla hörn, så småningom kan bli permanenta och engagerade Umebor. Framåtandan märks också på idrottssidan där
vi är öppna för nya idrotter. Vi har nya anläggningar
med alltifrån skateboardramper och curlingarenor till
de mer etablerade sporterna fotboll och innebandy.
Umeå är mycket mer än Björklöven idag.
Innebandyns huvudstad

Idag kallas Umeå i folkmun för innebandyns huvudstad och det är en sport som passar en universitetsstad. En student med huvudet fullt av tentor kan
snabbt byta om i träningshallen och köra en match
utan att det kostar halva studiebidraget. Upptagningen till den mer organiserade delen av innebandysporten sker både på herr- och damsidan till elitklubbarna IBK Dalen och IKSU. IKSU tog hem årets
elitserie för damer och IBK Dalens herrlag var i fi-

Anna Olofsson och
Roland Carlsson.

Öar för spontanidrott

–Vi bygger öar för spontanidrott nära människan varvat med arenor för elitidrotten,
fortsätter Anna Olofsson. Folk är aktiva och
tar cykeln till jobbet eller till träningen på
IKSU.
– Även eliten ska vara välkomna till Umeå
där de ska kunna förena studier med elitträning. Därför har vi specialskräddade utbildningar under Umeås centrum för
idrottsvetenskap. Dessutom har de Svenska
Friidrotts-, Skid-, Orienterings- och Innebandyförbunden samarbetsavtal med oss
och har förlagt sina elit- och prestationscentra här.
–Vi har precis bildat ett destinationsbolag, Visit Umeå, för att locka ännu fler besökare till stan, bland annat genom nya evenemang.
– I vår relativa geografiska isolering finns
det inga genvägar. Vi måste göra allt själv.
Men det är samtidigt en härlig utmaning
att sätta Norrland, Västerbotten och Umeå
på världskartan.
– Inte minst genom idrotten som en av de
bärande pelarna.
text Gustaf Berencreutz
foto andreas nilsson

Popmusiker: Refused, Lisa Miskovsky, Tove Styrke,
Deportees mfl.
Besöksnäring: Omsätter närmare en miljard.
Destinationsbolag: Visit Umeå AB
Slogan: Umeå. Vill mer.

Idrottskommunen 
Umeå:
Ur Umeå Kommuns kommunfullmäktigemål 20132015:
”Umeå kommun ska kännetecknas av ett
brett idrottsutövande, elitidrott, stort utbud av arrangemang och samverkan med
gymnasium och universitetet”.
Kända klubbar: Umeå IK (damfotboll), IBK Dalen
och IKSU (innebandy), IFK Umeå (Skidor), Björklöven
(ishockey).
Idrottskändisar: Hanna Ljungberg, Malin Moström,
Assar Rönnlund, Helena Jansson, Per Elofsson, Björn
Lind, Peter och Patrik Sundström, Gunnar Nordahl,
Peter Bodén, Gustav Forsberg m.fl.
Idrottsevenemang: Umeå Fotbollfestival, Umeå
Floorballfestival, SM i friidrott 2014, SM-veckan
vinter 2014, Umeå City Beach m.fl.
Arenor: Hippologum (norra Europas modernaste
ridhus. Byggd år 2000 Ägs av kommunen. Drivs av
Umeå Ryttarförening. Byggkostnad 50 miljoner),
T3 arena (fd Gammliavallen, hemmaarena för
Umeå IK och Umeå FC, 6 000 publikplatser. Ägs av
kommunen. Invigd 1925. Renoverad 2009), Gammlia
Arena (ny hemmaarena för IBK Dalen + den tidigare,
2 500 publikplatser), (T3 + nya Gammlia Arena kan
växla om till en funktionell vintersportsarena. Sammanlagda investeringar för dessa arenor ca 120 milj
kr) , IKSU Sport ( norra Europas största aktivitetsanläggning och hemmaarena för bla IKSU innebandys
damer, nyligen kompletterat med ett Spakomplex.
Finansieras med medlemsavgifter och div fonder).
Dragonens Idrotts & mässcentrum(kommunägt) och
Umeå Arena (Kommunägt. Hemmaarena för Björklöven och kultur) m.fl. Multiarena diskuteras.
Stor lokal sponsor: Balticgruppen
Kommunal idrottssponsring: Kommunen sponsrar idrotten med ca 800 000 kr/år med kriteriet att
laget eller idrottaren tillhör eliten. Därutöver sponsrar tre kommunala bolag (Bostaden, Umeå Energi
och UPAB) idrotten med ca tre miljoner kronor där
Umeå IK (ca 800 000 kr), Umeå FC (750 000 kr) och
Björklöven (400 000 kr) får största delen av kakan.
Utbildning och forskning:
Riksidrottsgymnasier: För friidrott och innebandy
samt idrottsprogram för ett flertal andra idrotter.
UCIV Umeå centrum för idrottsvetenskap vid Umeå
universitet: Erbjuder möjligheter att kombinera
elitidrott och studier. Forskning med tyngdpunkt
inom idrottsmedicin, idrottspedagogik och idrottspsykologi.
Samarbete med fyra specialidrottsförbund: Friidrottens prestationscenter, Orienteringens utvecklingscentrum, Elitskidcentrum och Innebandyns
kompetenscentrum.
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Folkhälsa och elit i harmoni:

Studentidrotten starkare än någonsin
Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) – är en
pigg 99-åring som jobbat med folkhälsa sedan starten. Förbundet blir allt mer aktivt inom elitidrott och
närmar sig den status som studentidrott har utanför
Sverige.
– SAIF utvecklar, samordnar och företräder
svensk studentidrott genom utbildningar,
tävlingar och påverkansarbete. Svensk studentidrott erbjuder alla studenter att idrotta på sin ambitionsnivå och vi jobbar för att
SAIF ska vara ett ledande idrottsförbund
både nationellt och internationellt, säger
Johanna S:t Clair Renard, ordförande för
SAIF.
Fler än 72 000 medlemmar i 65 medlemsföreningar på nästan alla universitet
och högskolor ger en imponerande bredd.
En bredd som ger underlag för elitidrott,
med tävlingar internationellt och nationellt. De största internationella tävlingarna är Sommar- och Vinteruniversiaderna
som avgörs vartannat år.
Evenemangen har inga kopplingar till
den olympiska rörelsen, men brukar i folkmun kallas för Student-OS. Sommaruniversiaden är världens näst största globala
idrottstävling med nästan 11 000 tävlande
senaste gången. Tävlingarna sändes ut över

världen via mer än 100 tv-kanaler och endast Sommar-OS är större.
Nya rekord i Kazan

2013 genomförs vinterns tävlingar i Trentino i Italien med cirka 2 500 tävlande, och
Sommaruniversiaden i Kazan, Ryssland. I
Kazan blir det nytt rekord, då det väntas
komma mer än 13 500 tävlande från cirka
170 länder. Imponerande.
SAIF samarbetar med specialförbunden,
och det är respektive specialförbund som
väljer ut deltagare. Det finns således ingen
övergripande organisation som SOK som
tar beslutet.
Vartannat år avgörs även Student-VM
som arrangeras av det Internationella Studentidrottsförbundet (FISU).
Stefan Holm och Jessica Samuelsson

De internationella tävlingarna är en bra
plantskola. Vid Vinter-OS i Turin 2006
hade 41 av medaljörerna vunnit medalj på

Johanna S:t Clair Renard under det svenska intåget till Universiaden i Erzurum 2011.

en Universiad. Vid Sommar-OS i Aten 2004
hade 52 av medaljörerna vunnit medalj på
en Universiad.
Även svenska idrottare har varit aktiva
inom studentidrotten på elitnivå och sedan
nått framgångar. Ett exempel är curlinglaget
som vann Universiaden 2009 i Harbin och
sen blev fyra i Vancouver-OS 2010. Stefan
Holm var med i Studentiaden 1999 i Belgrad
och tog ju OS-guld i Aten 2004. Ett tredje exempel är Jessica Samuelsson som vann
Universiaden 2009 i sjukamp, och kom på
13:e plats i årets OS.
Nationellt är Studentiaden ledande tävling. Den arrangeras varje år, i samarbete
med en av förbundets medlemsföreningar
och innehåller Student-SM i minst fem grenar. Dessutom arrangeras Student-SM i ett
flertal grenar.
Egna idrottsanläggningar

Universiaden är en internationell mötesplats för idrottande studenter.
Här ett möte från Universiaden 2011 i Shenzhen.

Många av föreningarna driver egna idrottsanläggningar, som i många fall är ledande
i kommunen. Största anläggningen finns i
Umeå och kallas IKSU Sport. Föreningen
byggde sin första sporthall 1983 och har expanderat successivt. Anläggningarna upptar
nu över 21 000 kvadratmeter och är Europas
största träningsanläggning. Fastigheterna ägs
och förvaltas av Stiftelsen Universitetshallen
som grundades av Umeå studentkår, Umeå
universitet och IKSU förening 1983. IKSU
driver även träning och spa i anläggningen
IKSU spa.
IKSU, Idrottsklubben Studenterna i
Umeå, är störst i Sverige med nästan 18 000
medlemmar. Tätt följd av Lugi Motionsförening i Lund med drygt 14 000 medlemmar
och Stockholms Studenters Idrottsförening,
SSIF, med drygt 10 000 medlemmar.
De föreningar som driver eller har verksamhet i egna anläggningar är utöver IKSU
i Umeå, STIL i Luleå, LUGI i Lund, SSIF
i Stockholm, KTH-hallens IF i Stockholm,
LSIF i Linköping, KAUF i Karlstad, VUGI
i Växjö och ÖUIF i Örebro.
De fler än 72 000 aktiva har ett brett spektrum av idrotter att välja på.
– Gruppträning samlar flest studenter.
Klart är att innebandy och fotboll är stora
sporter och många av våra föreningar har
det på schemat. Men vi har ju också flera
ridklubbar som medlemsföreningar. Ofta
har föreningarna också en halltid per vecka

och spelar innebandy ena träningen för
att sedan spela fotboll eller basket nästa. Svensk studentidrott erbjuder alla
studenter att idrotta på sin ambitionsnivå i en idrott som passar dem, säger Anders Manell, kommunikationsansvarig
på SAIF.
Ekonomisk uppgång

Ekonomiskt får studentidrotten bidrag
från RF, och de olika föreningarna upprätthåller verksamheten med hjälp av
medlemsavgifter och i många fall lokala
sponsorer.
– Föredömen för oss är Norge och Finland som får resurser av sina respektive
olympiska kommittéer. Ett exempel på
ett stort studentidrottsland är Storbritannien där enbart deras roddserie omsätter mer än hela det europeiska studentidrottsförbundet, berättar Johanna
S:t Clair Renard.
Sponsormässigt har SAIF engagemang
från Craft med bra priser på idrottskläder och från tidningen Studentliv. Men
SAIF hoppas på bättre tider. Företag,
bland annat inom rekrytering, ser ett intresse i studenterna. Johanna S:t Clair
Renard, hoppas att förbundet kan knyta
nya samarbetsavtal i framtiden, eftersom
ökad självfinansiering är ett mål.
För att uppnå långsiktigt god utveckling är även utbildning prioriterad:
–Vi har en viktig roll som stödfunktion
åt föreningarna med utbildning för att utveckla idrotterna. Därför anordnas kurser
för ledare, förtroendevalda och träningsinstruktörer såväl i Sverige som internationellt. Mycket viktiga inslag för att öka
motivation och kvalitet, säger Johanna S:t
Clair Renard.
text Joachim von Stedingk

FAKTA SAIF
Stödfunktion åt medlemsföreningarna
Oms: 5 mkr
72 000 medlemmar
65 föreningar
47 olika idrotter
Medlem i:
• RF, Riksidrottsförbundet
• EUSA, Europeiska studentidrottsförbundet
• FISU, Internationella studentidrottsförbundet
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Linköping:

Idrottskommun under uppbyggnad
Det idrottspolitiska programmet för Linköpings kommun inleds med visionen om att bli Sveriges
Idrottskommun år 2015. Med drygt tre år kvar intensifieras arbetet på alla fronter. Det gäller att
klara balansakten i att tillfredställa behoven hos såväl företagsdrivna elitklubbar som vardagsmotionärer och samtidigt övervinna den allra viktigaste utmaningen – att få stadens tonåringar
att inte sluta idrotta.
tagit vid stora evenemang. När Bryan Adams var här i somras spelades
hans musik på restauranger och pubar innan konserten. Det var en första upptrappning i att få igång en evenemangsstämning, något som inte
förekom för ett år sedan. Men engagemanget måste komma inifrån näringslivet och upplevas som en vinnvinn för alla parter.
Det finns också en pedagogisk uppgift gentemot idrottsrörelsen och i förlängningen idrottande Linköpingsbor.
- Många känner till att vi vill bli
årets idrottskommun, och passar kanske på att önska ”lite extra”. Vi måste lyckas med att kommunicera att vi
fortfarande har en begränsad budget
att hålla oss till. Samtidigt har vi gjort
flera stora satsningar på arenor och
som enda kommun i Östergötland
ökat föreningsbidragen senaste åren.

Först på 2000-talet har idrott kunnat adderas till stadsidentiteten på ett
trovärdigt sätt ihop med universitetet
och JAS Gripen. Etablerade elitklubbar har frekvent kunnat stoltsera med
SM-guld och framgångar inom sporter som ishockey, fotboll, innebandy,
volleyboll och simning. Vad kommunen har saknat är färdriktning.
–Tidigare har vi fått bock i kanten
för att vi saknat en evenemangsstrategi
och en samhållande organisation. Nu

”

Inom
kommunen
har vi
börjat titta
alltmer
på Sport
& Affärers
ranking

Landets femte största stad

Linköping är med sina 150 000 invånare landets femte största stad. Befolkningsunderlaget finns, men kan
inte direktöverföras till engagemang
för att utlösa stolthet och turismekonomiska effekter. Kommunen måste
ha med invånarna och näringslivet
på tåget mot 2015.
–Tidigare har inte näringslivet del-

Kontakten mellan kommunen och
idrotten sker genom ett ”Idrottsråd”
som har det viktiga mandatet att fördela hall- och träningstider. Rådet
träffas två gånger per termin och tar
även upp frågor som förankring av
satsningar på större evenemang.
– Idrottsrådet är ett väldigt bra system för oss och ett för kommuner
rätt så unikt sätt att jobba direkt mot
idrotten i organiserad form. Vi tog
upp Dam-EM med rådet som tyckte
det var ett bra initiativ. Nu finns inga
egna pengar att disponera utan frågan
fick gå tillbaka till kommunstyrelsen.
Evenemang på att göralistan

Inom elit, bredd och arenor är situationen tillfredställande. Vad Linköping skulle behöva är fler större återkommande profilevenemang.
– Jag skulle vilja se evenemang
kopplade till våra nya arenor som byggs. Vi har redan
den nya fotbollsarenan inför Dam-EM, och det vore
väldigt trevligt att även få
ett herrlag på elitnivå vid
sidan av LFC. Simklubben LASS får en ny simhall
som står klar 2017 och då
finns det planer på att ansöka om SM-veckan. Sedan
har vi den nya ridsportsanläggningen som vi bygger ur
ett regionalt perspektiv och
ska kunna klara av nationella SM-tävlingar. Alla tre
arenor blir stora, moderna
och är byggda utifrån den
höga standard som krävs
foto: john sandlund

Idrott en del av kommunens identitet

har vi bildat Linköping & Co med inspiration från bland annat Göteborg
och håller på att utarbeta en evenemangsstrategi. Det är många intressenter som inblandade och målet är
att strategin kan fastställas vid årsskiftet.
Arenor har visat sig vara effektiva
katalysatorer för aktörer med ambitioner. Linköpings kommun har investerat hundratals miljoner i arenabyggen
med Cloetta Center som flaggskepp.
Inför Dam-EM 2013 byggs en ny fotbollsarena, som sedan blir nytt hem
för Linköping FC i Damallsvenskan.
– Linköping är en av värdstäderna
för Dam-EM och evenemanget är ett
test av vår organisation. Parallellt arbetar en utsedd ”Event Group” på
tvären över hela kommunens organisation med alla slags arrangemang.
Det allra viktigaste vid stora evenemang är att få kommuninvånare och
besökare att uppleva Linköping som
en stad där det händer saker hela tiden och där man får ett gott bemötande.

text johan Thorén

Idrottsrådet skapar kontakt

Inför Dam-EM 2013 har 160 miljoner kronor budgeterats för en ny arena.

Det var i huvudet på kommunalrådet
Bengt Olsson (fp) visionen formades
som kom på pränt 2008. Karin Semberg, kultur- och fritidschef, tillträdde
i samma veva och ger sin målbild.
– En god idrottskommun erbjuder
alla möjliga idrotter på alla nivåer. Det
allra viktigaste är balansen mellan elitidrott och motionsidrott. Att konsumera elitidrott har ett underhållningsvärde och är trevligt i sig, men utifrån
ett folkhälsoperspektiv är det bra att
folk även rör på sig och motionerar
själva. Det ena ger det andra.
I Sport & Affärers kommunranking har Linköping successivt klättrat
och hamnade ifjol på 7:e plats.
– Inom kommunen har vi med tiden
börjat titta alltmer på Sport & Affärers
ranking. Senare kom SVT med sin lista, men den utgår enbart från idrottslig prestation. Det omfattar så mycket
mer att vara en idrottskommun.

för evenemang på elitnivå.
Med tre år kvar skruvas takten upp
för att förverkliga visionen.
–Vi jobbar järnet med allt vad det
innebär att bygga nya arenor och jobba in Linköping & Co tillsammans
med evenemangsstrategin. Vi tittar också på ett nytt föreningsbidrag
som ska användas för riktade insatser
i syfte att få tonåringar i övre åldrarna att vara kvar i föreningslivet. Det är
tre konkreta saker ihop med fortsatt
marknadsföring, både internt och utanför kommungränsen, att Linköping
finns och har höga ambitioner, avslutar Karin Semberg.

Karin Semberg

LINKÖPINGS KOMMUN
Slogan: Där idéer blir verklighet
Invånare: 150 000
Kommunikationer: Flygplatser (Linköping,
Norrköping, Skavsta), tåg (Stockholm och
Malmö), bil (E4:an)
Kommunkoncernens omsättning:
Förvaltningsform: 7,2 miljarder/Bolagsform:
8,5 miljarder
Stora företag: Ericsson, Motorola, Autoliv,
Sectra, IFS, Cloetta, Saab, Attendo Care,
Scan, Academic Work och Mjärdevi Science
Park (250 företag).
Dynamik: 42 procent är inflyttande
Snittålder: 39,2 år
Linköpings universitet: 27 000 studenter
Politiskt styre: M, Fp, C och Kd)
Antal idrottsföreningar: Cirka 120
Kommunalt föreningsbidrag till idrott:
17 Mkr (7% av Kultur & Fritids budget 2012)
Anläggningar och bad: 69 Mkr (29%)
Sponsormedel till elitklubbar via Näringsbolaget Nulink: 1,6 Mkr (2011)
Elitklubbar: LHC, LFC, LVC, LASS, Linköpings Innebandy och Nike-gymnasterna.
Arenor: Cloetta Center, Nya fotbollsarenan
(2013), Folkungavallen. Friidrottsarenan
vid Campus Valla, Linköpings sporthall,
Hangaren, Fun Skatepark, Linköpings
motorcentrum, Ridsportcenter (2014/15).
80 fotbollsplaner, 43 isbanor och 25 friluftsbad, 35 motionsslingor, 5 golfbanor.
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idrottskommunen stockholm

Mot destinationstoppen med eventstrategi

Ulla Hamilton
foto: hans ekestang

idrottsforskare (Leif Blomdahl), som
metodiskt undersökt idrottandet bland
ungdomar och kunna styra investeringar på rätt sätt, berättar Olle Zetterberg.
Ifjol blev Stockholm utsedd till Sveriges främsta idrottskommun, av Sport
& Affärer. I stadens recept återfinns två
viktiga ingredienser enligt idrottsborgarrådet Ulla Hamilton, borgarråd
med ansvar för Idrottsfrågor under Regina Kevius mammaledighet.
– Dels handlar det om en tydlig och
långsiktig satsning på breddidrott som
syftar till att allt fler stockholmare ska
få chans och möjlighet att röra på sig.
Dels satsar staden medvetet på att
locka evenemang som sätter Stockholm på kartan och ger besöksnäringen fart. I Stockholm kan man både utöva och konsumera idrott.

Olof Öhman
foto: joakim folke

Enligt Olle Zetterberg, vd på stadens
näringslivsbolag Stockholm Business
Region, lockar stora evenemang till sig
investerare och utländska besökare.
– Delvis visar det att det händer något i stan, men det allra viktigaste är
att de som inte kan vara på plats får
se Stockholm då det kablas ut en bild
över världen. Staden kommer upp på
radarn, och det är värt väldigt mycket,
säger han.
Stockholm Business Region förfogar
årligen över en budget om 5 Mkr som
ska gå till att stötta evenemang som
gynnar Stockholm internationellt och
som syftar till att fler ska få upp ögonen för Stockholm. På senare tid har
stora resurser lagts på nya arenor och
konstgräs.
–Vår idrottsförvaltning satsar också
mycket på hälsoperspektivet samt på
barn och ungdomar. Det är ju där man
bygger basen. Stockholm är unikt på
det sättet att kommunen har en egen

foto: peter knutson

VM i ishockey, DN-galan, SM i friidrott, Stockholm Marathon, SM i simhopp och Stålbucklan. Där har ni ett urval
av de mästerskap, galor och turneringar som arrangerats
i Stockholm i år. Och det lär knappast bli mindre idrott i staden i
framtiden. Stockholm har nämligen en tydlig eventstrategi som
går ut på att vara Europas ledande destination 2030.

Landets tillväxtmotor

Enligt Ulla Hamilton är Stockholm
landets tillväxtmotor med kunskaps-

Olle Zetterberg

Stabilt stöd
betyder sänkt stöd
När finansminister Anders Borg den 20
september presenterade årets budgetproposition innehöll den inga nyheter för
idrottens del. Anslaget ligger kvar på lite
drygt 1,7 miljarder kronor vilket är samma
nivå som det legat på sedan 2010 då stödet
frikopplades från Svenska Spels överskott
för att istället helt tas från den ordinarie
statsbudgeten.
Riksidrottsförbundet välkomnade den
förändringen. Speciellt med tanke på den
osäkerhet som fanns, och finns, kring utvecklingen på spelmarknaden ville vi ha ett
stabilt och förutsägbart stöd som inte är
beroende av nivån på Svenska Spels vinst.
Och nog har stödet blivit ”stabilt och förutsägbart”. Det har legat still i tre år, och
enligt budgetpropositionen tänker regeringen i princip inte höja det under de tre
kommande åren heller. (Det finns en liten höjning på 300 000 kr, öronmärkt för
funktionshindrade elever på riksidrottsgymnasier.) Problemet är att kostnadsutvecklingen inte ligger still. Därför innebär
den nuvarande stabiliteten i praktiken en
stadig urgröpning. Redan vid själva övergången till det nuvarande systemet 2010
tappade svensk idrott nästan 80 miljoner
kronor. Sedan dess har vi tappat ytterligare 80 miljoner i realt värde. Om vi räknar
med att regeringen uppnår sitt årliga inflationsmål på två procent innebär det en värdeminskning av statens idrottsstöd på 34
miljoner kronor per år.
Självklart kommer det att få konsekvenser för idrotten. Kanske inte så stora och
uppenbara på kort sikt. Men i längden
kommer urholkningen att påverka idrottsrörelsen på alla nivåer. En undersökning

som Riksidrottsförbundet gjorde 2010 visar att det statliga stödet, i takt med minskat kommunalt stöd och minskade intäkter
från spel och lotterier, fått allt större betydelse för idrottsföreningarnas ekonomi.
Nästan alla idrottsledare runt om i landet
kommer att tvingas lägga ännu mer tid på
att jaga pengar för att få verksamheten att
gå ihop, i stället för att ägna sig åt att ta
hand om våra barn och ungdomar.
På nationell nivå drabbas de små förbunden mest. De har svårare att få andra intäkter via till exempel sponsorer eller försäljning av medierättigheter, men deras
verksamhet är mycket viktig för den idrottsliga mångfald som är ett av svensk idrotts
främsta kännetecken.
Samhällsstödet till idrotten är i grunden
inte en kostnad utan en god investering för
framtiden. Det betyder inte att idrottsrörelsen ska ha en gräddfil och få ständigt ökade anslag när andra tvingas spara. Vi har
alltid varit försiktiga med att kräva ökade
anslag. Men det är rimligt att vi i alla fall
i likhet med många andra organisationer
och myndigheter kompenseras för ökade
kostnader, en så kal�lad PLO-uppräkning.
Det enda motargument vi hittills fått är
att vi inte har haft det
tidigare. Det argumentet håller inte.

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

intensiva företag och högutbildad arbetskraft.
– Fler och fler av våra företag har insett att medarbetarnas hälsa är väl värd
att slå vakt om – räknat i kronor och
ören – och man erbjuder exempelvis
träning på betald arbetstid.
Ulla Hamilton anser att stadens bidrag till att skapa möjligheter för stockholmarna att bli fysiskt aktiva hör till
de viktigaste investeringarna för framtiden.
– För att fler stockholmare ska få
chansen till idrott och motion så måste idrotten vara tillgänglig. Det handlar
om allt från att utveckla och bygga fler
spontantidrottsytor till en bredd i den
organiserade idrotten. Målet är att idrott
och motion ska vara tillgängligt för alla.
För de som älskar som sport är Stockholm inte en potentiell mästerskapsstad. Stockholm är redan en nationell
och internationell mästerskapsstad.
– I år har vi exempelvis arrangerat
VM i ishockey och SM i friidrott. Bra
arenor, gott samarbete med hotellnäringen och besöksindustrin är några
förklaringar till att vi är, just, en bra
mästerskapsstad. Stockholms vackra
miljöer och puls bidrar till attraktiviteten, säger Olof Öhman, Idrottsförvaltningens chef i Stockholm.
text henrik lenngren

Stockholms 
evenemangsstrategi*

✓ Evenemangsstrategin har som mål att
genom idrott, kultur och nöje göra Stockholm
till en ledande evenemangsstad 2030.

✓ Staden ska vara en strategisk motor i
arbetet med att attrahera evenemang till
Stockholm. Det handlar exempelvis om att
analysera vilka investeringar och initiativ
som krävs för att positionera och marknadsföra Stockholmsregionen samt att skapa
forum för samarbeten med näringslivet,
sponsorer och föreningar.

✓ Evenemangsstrategin handlar om att
definiera vilka strategiska evenemang som
staden ska vara med och arrangera. Det
är viktigt att staden har stockholmarnas
stöd när det gäller att arrangera större
evenemang då det även är en fråga som
påverkar dem.   

✓ Evenemangsstrategin tar främst
sikte på idrottstävlingar med internationell
dragningskraft, men för idrotten som helhet
är det viktigt att också lyfta fram de mindre
evenemang som anordnas, exempelvis VM i
bangolf, SM-tävlingar, lokala cuper och alla
de ungdomsmästerskap, tävlingar och turneringar som ordnas här. Bredd i evenemangen
är viktigt om Stockholm även framöver ska
kunna vara en av Sveriges ledande idrottskommuner.
* Efter intervju med Ulla Hamilton, borgarråd
med ansvar för Idrottsfrågor under Regina
Kevius mammaledighet.

VILL DU VARA
MED OCH STAKA UT
FRAMTIDEN FÖR
SVENSK IDROTT?
Träffpunkt Idrottsmiljö är det nya namnet för mässorna IDA
och BAD. Här möter du branschens mest intressanta personligheter i aktuella debatter och seminarier om bad och idrott.
I år har vi ett extra vasst seminarieprogram. Vad sägs om
namn som: Claes Hultling, Göran Hägglund, Karin Mattsson
Weijber, Johan R Norberg, Karin Redelius, Ian Crockford,
Göran Carstedt, Malin Eggertz Forsmark, Karl-Erik Nilsson,
Ida Östensson och Erik Strand?
På mässgolvet blir det öppen scen där aktuella och viktiga
frågeställningar tas upp. Registrera ditt besök före 5 november
så bjuder vi på entrén till utställningen (ordinarie pris 150:-).

VI SES PÅ SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG
DEN 20–22 NOVEMBER.
Se hela seminarieprogrammet på
traffpunktidrottsmiljo.se
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idrottskommunen lidingö
ordföranden har ordet

Några av Lidingös stads 
aktuella satsningar på 
hälsans ö

✓ Hälsoenheten har uppdraget att

Lidingö – hälsans ö
Redan på 1900-talet skapades en hälsoprofil som på senare
tid blivit omtalad och omskriven. ”En hälsoö med frisk luft,
friluftsliv och rekreation” – så beskrevs livet och vardagen
på Lidingö. 100 år senare fortsätter Lidingö att skapa goda
förutsättningar för hälsa.

Lidingöloppet har ju en bred förankring i hela Sverige – men hur
ser Lidingöborna själva på arrangemanget?

Bosön har 350 000 besökare per år på
konferenser, kurser och träningsläger

– Då Lidingöloppet står för en betydande del av ersättningen till föreningarna vid funktionärsarbete så är det
många föräldrar som är tacksamma.
De som faktiskt hjälper till tycker ofta

Anders Lundvall

foto: torbjörn zadig

Lidingöloppet är ett av flaggskeppen
i Lidingö stads marknadsföring. Världens största terränglopp fungerar som
en slags marknadsföringskanal av hälsobegreppet.
–Vi strävar efter att arrangera motionslopp med stark förankring i hälsofrågan. För andra året i rad arrangerar vi en folkhälsokonferens på Bosön
riktad till beslutsfattare inom hälsofrågan. Årets tema är ”-Chefen, visa
vägen!”, berättar Lidingöloppets generalsekreterare Tomas Hoszek.
Enligt honom är närhet till storstaden och läget mitt ute i naturen ”en
väldigt fin kombination”.
– Banans struktur är också sådan
att den uppmanar till en utmaning
för den enskilde.
Lidingöloppet, med ett löparbetyg
som pendlar mellan 4,35–4,49 på en
femgradig skala, jobbar medvetet med
sin hälsoprofil. Man har lopp för alla
i familjen, med allt från knattelopp,
motionärslopp och stavgångslopp till
det klassiska och fysiskt krävande elitloppet på tre mil.
–Vi har funnits sedan 1965 och har
en stor betydelse för utvecklingen av
turism på Lidingö. Tillsammans med
Bosön och konferensanläggningarna
runt ön skapas bilden av hälsans ö, anser Tomas Hoszek.

foto: lina falk

Lidingöloppet ett flaggskepp

Tomas Hoszek
foto: solveig hedgren

Lidingö är den tätort i landet som
har högst andel grönyta – 80 procent
av markytan. Hela 92 procent av Lidingöborna har minst ett grönområde
inom 300 meter från sin egen bostad.
I alla år har staden konsekvent frigjort mark i öns naturområden, i det
permanenta Lidingöloppsspåret och
längs havslinjen runt ön där allmänheten har tillgång till 4,8 mil strandremsa där man motionera på valfritt
tillvägagångssätt året runt.
De konkreta resultaten låter inte
vänta på sig.
– Åtta av tio Lidingöbor skattar redan sin hälsa som bra eller mycket bra
och ännu fler promenerar, cyklar och
motionerar regelbundet på fritiden.
Det gör att Lidingö hamnar i topp vad
gäller självskattad hälsa och motionsvanor enligt Stockholms läns senaste
hälsoenkät, berättar informationschefen Madeleine Helleday.
– En bidragande orsak är att hela ön
kryllar av idrottsaktiviteter, inne och
ute. Föreningslivet är stort och brett.
Lidingö har 60 idrottsföreningar som
staden aktivt stöder. Bara i Lidingöloppet arbetar tusentals ungdomar
som funktionärer och pengar från loppet går tillbaka till idrotten, fortsätter
näringslivschefen Cristina Erikson.

Jenny Dingertz

att det är häftigt och kul, svarar Tomas Hoszek.
Även Bosön, Riksidrottsförbundets
elitidrottsanläggning, integreras naturligt i samlingsbegreppet hälsans ö.
– Hälsa och friskvård är och har
varit en stark trend under flera år.
Många som annars kanske inte hade
åkt till Lidingö kommer hit eftersom
de besöker Bosön. Vi har uppskattat
att Bosön har cirka 350 000 besökare under ett år på olika konferenser,
kurser och träningsläger, säger Bosöns
anläggningschef Anders Lundvall.
Bakom Bosön finns devisen: ”Allt
för några – något för alla”. Hit kan
privatpersoner, företag och idrottsgäster söka sig för träningsläger, utbildningar, tester, fester, kick-offer, event,
konferenser och teamaktiviteter.
–Vi har en anläggning för både
idrottare och motionärer. Som exempel har vi en grupp pensionärer som
tränar här mest varje dag. Många Lidingöbor har klippkort och årskort till
vår idrottsanläggning och vår matsal
är öppen för alla, säger hotelldirektören Jenny Dingertz.
I grund och botten är Bosön en anläggning för Sveriges alla föreningar,
men man har sedan länge även varit
en viktig del av stadens idrottsverksamhet.
– Både för individer och lokala
idrottsföreningar. Det satsas och investeras nu på Bosön och vi hoppas
givetvis att det också ska gynna ö-invånarna, säger Jenny Dingertz.
Varje gång det talas eller skrivs om
Bosön eller Lidingöloppet stärks också Lidingö stads varumärke. Mätningar visar exempelvis att Lidingöloppets
deltagare och besökare generar ett turistnetto på cirka 35 miljoner kronor
under Lidingölopps-helgen i september.
Därutöver har Lidingöloppet stor
betydelse för konferensanläggningarna, som får nya potentiella gäster,
samt handeln på Lidingö. Det konstaterar näringslivschefen Cristina Erikson.
– Lidingöborna, som är sportiga,
är måna om sin hälsa och stolta över
världens största terränglopp och att få
visa upp sin ö. Även som arbetsgivare,
med aktiviteter riktade till medarbetare, knyter staden många av sina friskvårdsaktiviteter till sportevenemangen, avslutar hon.
text henrik lenngren

inspirera 44 000 Lidingöbor och 2 400 anställda till att röra sig mer. De har hjälp av
150 hälsoinspiratörer som finns ute i stadens breda verksamheter. Lidingö stads
150 chefer erbjuds årligen fortbildning i
hälsosamt ledarskap och nätverksträffar
förvaltningsvis för att kunna stödja sina
hälsoinspiratörer.

✓ Fler och fler utegym placeras runt
om på ön. Gymmet vid Kottlasjön ligger
naturskönt och lockar förbipasserande att
stanna upp och spontanträna.
✓Som första kranskommun till Stockholm
har Lidingö fått ett system med lånecyklar
till ön som är sammanknutet med Stockholm. Cykelvägarna har rustats upp.

✓ Spontanidrottsplatserna blir allt fler
och lockar speciellt barn och ungdomar
till motion.

✓ Två promenadstråk har invigts: nio kilometer långa Elfviksleden samt Bryggväg
längs Lidingös södra kust.

✓ Föreläsningar för allmänheten belyser
hälsa och hälsoeffekter på olika sätt.

✓ Hälsosatsningar och temaveckor
på förskolor och skolor arrangeras
regelbundet.

✓ Samarbete med öns välkända konferensanläggningar har initierats, där flera
har valt att arbeta med konceptet hälsa;
hamam, walk & talk, fyslabb, spa och hög
kvalitet på mat och dryck.

✓ Lidingö stad uppmuntrar etableringar
av hälsoföretag.

✓ Invånarna kan låna stavar och stegräknare på biblioteket.

Madelene Helleday och
Cristina Erikson.
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arenanytt

Oro när tre blir två:

Spelet kring
Stockholms
stora arenor
Stockholms största arenaförvandling på 75 år rör upp
känslorna bland fansen. Anledningen är att Hammarby
och Djurgården blir sammanboende när tre uttjänta
byggen ersätts av två högklassiga.
Råsunda och Söderstadion rivs, Olympiastadion
försvinner som fotbollsarena, Ersättarna heter Nationalarenan/Friends Arena i Solna och Stockholmsarenan/
Tele2 Arena vid Globen.

Friends Arena ersätter Råsunda som
Svenska Fotbollförbundets fästning. Att
man även där blir AIK:s hyresvärd var inte
överraskande. Lika självklart var att områdesförvaltaren Anschutz Entertainment
Group (AEG) skulle flytta över Hammarby från Söderstadion till Stockholmsarenan. Så långt är allt gott och väl. Men när
det stod klart att även Djurgården skulle in
på Stockholmsarenan var måttet rågat, åtminstone för Hammarbys anhängare.
DIF ville så gärna bygga eget, men misslyckades med att sy ihop finansieringen. Då
blev lösningen att dela hushåll med Hammarby. Detta är något som Djurgårdens
anhängare motvilligt fått acceptera. Från
Hammarbyhållet har arrangemanget dock
beskrivits som ett mentalhygieniskt övergrepp.
Det har gått ut över bl.a. Ninna Engberg,
som är chef för Stockholm Globe Arenas
och förra året fick ta emot både det ena och
det andra från besvikna Hammarbyfans.
”Jag har fått många mail, där supportrar
har gett uttryck för allt ifrån ilska, rädsla,
sorg och uppgivenhet. Tyvärr finns det också personer som har uttryckt hot och grova
kräkningar av mig som person”, skrev Engberg på sin blogg.
Dubbla roller

Till saken hör att AEG även är delägare i
Hammarby Fotboll AB och att Engberg är
företagets representant i Hammarbys styrelse. Hon sitter alltså där för att bevaka
AEG:s intressen. Supportrarna hade fått
för sig att hon var Hammarbys representant hos AEG, och såg därför det inträffade
som ett svek.
Problemets kärna – det som, historiskt,
skiljer Stockholm från exempelvis London – är att varken AIK, Djurgården eller
Hammarby någonsin har ägt en fotbolls-

arena avsedd för stormatcher. Trion har alltid varit hyresgäster, vare sig det nu handlat
om Stockholms Stadion, Råsunda eller Johanneshov/Söderstadion.
Det har dock inte hindrat de tre från
att rota sig och utnyttja sin hyrda arena
för att bygga sin identitet. AIK (först Stadion t.o.m. 1936, sedan Råsunda), Djurgården (först Traneberg, från 1937 Stadion) och Hammarby (Kanalplan/Stadion/
Hovet) har alla lyckats bra med den saken.
Att Hammarby och Djurgården då och då
omlokaliserat till Råsunda för att kunna ta
emot större publik har sällan stört någon
annan än de själva.
Men de senaste 15 åren har fotbollspubliken delvis förvandlats, från passiva åskådare till grupper som sätter sig själva före
sporten (”utan oss ingen fotboll”). Man tar
sig själva på allt större allvar och har i fallet
Stockholmsarenan efterlyst ”en större förståelse för supportrarnas inte alltid rationella känslor”.
Fungerar i Italien

Delandet av arenor fungerar dock på andra håll. Se på Italien. I metropolerna Milano, Genua, Turin och Rom delar städernas
båda topplag den kommunalägda fotbollsarenan. Och i en stad som München har
Bayern och 1860 länge samsats, på Olympiastadion och numera på Allianz Arena.
För att inte tala om hur det sedan tidernas
begynnelse sett ut i Göteborg. Här talar vi
hela tiden om kommunalt ägda arenor.
I England finns däremot en lika stark tradition som säger att klubben äger sin egen
anläggning. I London har renoveringar och
husvillhet ibland lett till delat boende. Så
blev fallet när Fulham byggde om Craven
Cottage (hyrde hos QPR 2002–04) medan
Wimbledon (inneboende hos Crystal Palace 1991–2003) krisade och var husvilla

Tele2 Arena blir ny hemmaarena för både Djurgården och Hammarby.

på permanent basis. Fansen visade ingen
vilja att flytta med sina klubbar och inget
av fallen gav mersmak. Wimbledon lämnade stan helt och hållet och existerar idag
under namnet Milton Keynes Dons. Idag
förs emellertid allvarliga diskussioner mellan Liverpool och Everton om ett gemensamt nybygge med delat ägande.
Det idealiska för Stockholmsfotbollen
(om än inte för samhällsekonomin) vore
givetvis om de tre klubbarna ägde var sin
arena. Där visar dock Djurgårdens försök
till eget bygge att Stockholmslagen inte har
tillräcklig ekonomisk styrka och dragningskraft för att på egen hand gå i land med en
sådan uppgift.
Dyrare i Stockholm

Kom ihåg att allting blir dyrare i Stockholm. De resurser som ligger bakom de
klubbägda byggen som blivit utmärkta lösningar i Malmö, Kalmar och Borås räcker inte till i Stockholm. Marken är dyrare i
huvudstaden och läktarkapaciteten måste
med nödvändighet bli större för att räcka
för en miljonstad. Infrastrukturen kring ett
nybygge måste förstärkas. Publiken måste
kunna ta sig dit och hem.
AIK, Djurgården och Hammarby kan
bara drömma om sin ideala framtid, som
kanske vore någonting i stil med Arsenals
Emirates Stadium. Där landade kostnaden
på 4,8 miljarder kronor, dubbelt så mycket som de aktuella byggprojekten i Stockholm. Arsenal har stenrika ägare, man rör
sig i det övre (och mycket lukrativa) skiktet av Premier League, spelar regelbundet i
Europa, har höga intäkter och därför heller
inga stora problem att dra till sig investerare. Ägandet innebär också att alla intäkter som genereras på plats oavkortat går till
klubben. I fallet Arsenal går det till exempel att tjäna pengar på att visa den tomma

arenan för turister på kontorstid.
I Stockholm är det ägarna av Friends
Arena respektive Tele2 Arena som säljer
korven och tjänar pengarna. AEG har ordnat det bra för sig inför invigningen nästa
år. Två fasta hyresgäster i form av elitfotbollsklubbar innebär att drygt 10 000 människor (minst) söker sig till området varje vecka. AEG är så tacksamt för detta att
man gett Hammarby och Djurgården varsin kontraktsbonus på ca 10 miljoner kronor (Nationalarenans ägare har behandlat
AIK på samma sätt, men dubbelt så generöst).
Pengar skapar drag

Klubbarna har glatt satt sprätt på pengarna
och i sommar har de radat upp det ena nyförvärvet efter det andra. Tack vare dessa
bonuspengar har det på nytt blivit ”drag”
kring Stockholmsfotbollen.
Men det handlar inte om någon filantropisk verksamhet. Avsikten är att skapa en
så attraktiv produkt som möjligt inför den
förestående flytten. De 50 000 platserna i
Solna och de 30 000 stolarna vid Globen
kommer i längden knappast att fyllas om
det inte finns någonting extraordinärt att
titta på.
AEG, som både förvaltar Globenområdet och har ett ägarintresse i Hammarby, har dessutom en egen agenda. Man
skall sälja ut sin professionella lagidrottsdel, där ishockey- och fotbollsklubbar från
bl.a. USA, Tyskland och Sverige ingår. Och
med tanke på detta behövde Hammarby
fräschas upp.
AEG:s sätt att styra utvecklingen understryker hur viktigt ägandet är i det här fallet. Klubbkänsla i all ära, men det är pengarna som styr.
text gunnar persson
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Invigning för stora arenaprojekt

Helsingborg arena invigs i november

Få frågor berör så mycket som byggnationerna av nya arenor och under
tiden som diskussionerna fortskrider fortsätter arenautbudet att växa och
äldre hallar moderniseras. Sport & Affärer har tittat närmare på några av
Sveriges största arenainvesteringar.

borg Arena, som är stadens nya arena för
inomhusidrott, evenemang, mässor och
konserter invigs.
– Det har funnits ett stort behov av en
inomhusarena i denna storlek då Idrottens
hus byggdes på 1950-talet och det har hänt
mycket sedan dess vad gäller evenemang
och mässor, säger Bertil Alm, evenemangsansvarig för Helsingborg Arena.
Arenan ansluts till Idrottens hus och tillsammans har byggnaderna fem stora hallar
där fyra hallar används av föreningar och
skolor. Den femte och största hallen, som
tar cirka 5 000 åskådare, kommer att användas till flera av innebandylaget FC Helsingborg och handbollslaget OV Helsingborg matcher samt till stora evenemang.
– Klubbarna får mer ytor till sina sponsorer och med mässor och konferenser skapar
vi en mötesplats för näringslivet. Tidigare
har vintern varit en lågsäsong eftersom vi
inte har haft en arena för stora evenemang,
men nu får vi aktivitet året om.
Arenabeslut ligger i EU-rätten

Tele2 Arena, som blir hemmaplan för Djurgårdens IF och Hammarby IF, planeras att
öppna 2013, och i Linköping öppnar en
helt ny arena i höst inför damfotbolls-EM
2013. I Göteborg ska Jitex äntligen få en
ny arena och så fortgår diskussionerna om
Scandinavium ska renoveras eller ersättas
av en ny arena för mellan 1,4 och 1,8 miljarder kronor. Sveriges mest omtalade arena
de senaste åren är dock utan tvekan Friends
Arena i Stockholm, som med sina 50 000

platser blir landets största arena. Arenan,
som beräknas kosta 2,8 miljarder kronor,
har stor betydelse för Svenska Fotbollsförbundet och huvudstadens förmåga att knyta
till sig stora evenemang och konserter. Invigningen den 27 oktober direktsänds till
och med i SVT.
Aktivitet året om med ny arena

En månad senare, den 30 november, blir
det ännu en storslagen show när Helsing-

Arenastaden

– en motor för näringsliv och idrott
Växjö är en av Sveriges hetaste idrottskommuner just nu. Inom loppet
av ett år har tre stora arenor invigts och den fjärde är snart klar.
Förra hösten utsåg dessutom IAAF Arenastaden Växjö till ett ackrediterat träningscenter inom friidrott, och nu pågår förberedelserna att skapa ett High Performance
Centre för att utveckla idrotten, ledarskapet,
besöksnäringen och näringslivet i regionen.
Arenastaden Växjö är en hyllning till
idrotten. Vid den södra infarten ligger nya
hockeyarenan Vida Arena och fotbollsare-

nan Myresjöhus Arena. På norra sidan av
den stora Tipshallen ligger den nya innebandyarenan Fortnox Arena och friidrottshallen Telekonsult Arena, som snart är klar
för invigning. Dessutom ska anrika Värendsvallen bli en renodlad friidrottsarena.
– Sett till koncentrationen av arenor på
samma område mitt i staden är det nog
bara Rocklunda i Västerås som skulle kunna mäta sig med oss om de beslöt sig för att
bygga nya arenor, säger Jan-Erik Johansson,
projektledare inom HPC Arenastaden.
Hög tränarkompetens

Jan-Erik Johansson poserar vid Växjös nya
stolthet, Myresjöhus Arena, som under 2013
är värd för fyra matcher under damfotbollsEM. Byggdes av Östers IF:s bolag, Fotbollsfastigheter i Växjö AB, för 204 miljoner kronor.

Det är dock inte enbart för stadens fina
arenor som IAAF, det internationella friidrottsförbundet, och SOK vänt blickarna
mot Växjö det senaste året. Under friidrottsVM i Daegu, Sydkorea, 2011 meddelade
IAAF inför en samlad presskår att Växjö
från och med 2012 skulle bli ett IAAF-ackrediterat träningscenter för främst mångkampare och kastare.
–Vi hade inte kunnat köpa den reklamen
för pengar. En halvtimme efter beslutet
ringde telefonerna hos våra idrottsföreningar. Den höga tränarkompetensen inom

Även Uppsala vill skapa en multiarena för
650 miljoner kronor men här har byggprocessen stött på patrull. Arenan skulle till
stor del finansieras av privata aktörer medan kommunen skulle låna ut 150 miljoner
kronor och hyra in sig i arenan i 25 år. Detta överklagades till förvaltningsrätten som
ansåg att kommunens stöd kan strida mot
EU-rätten, där ärendet nu ligger.
– När vi har fått ett beslut från Bryssel
och genomfört förändringar ska kommun-

friidrotten spelade en stor roll för ackrediteringen och nu välkomnar vi internationella landslag och klubbar på träningsläger.
Under 2012 ska dessutom kommunen,
landstinget och Linnéuniversitetet bygga
upp ett High Performance Centre, HPC,
runt Värendsvallen.
– HPC ska innehålla ett fysgym och ett
testcentra där fokus även läggs på mental
träning och rehabilitering. Linnéuniversitetet ska bedriva forskning och utbildning
för att utveckla idrotten. SOK anser satsningen så intressant att de tog kontakt med
oss för ett samarbete och de kommer förhoppningsvis att förlägga utvecklingsprogram i Växjö för sommarolympierna, förklarar Jan-Erik.
Skapa innovationer

På Linnéuniversitetet i Växjö finns stora
kunskaper inom Coaching och Sport Management, och när Jan-Erik berättar om
den nya satsningen återkommer han ständigt till ledarskap och hur HPC ska bli en
motor för näringslivet i regionen.
– Näringslivet är inte bara intresserat av
Arenastaden Växjö som en mötesplats utan
även av den kunskap som finns här kring
ledarskap. Dels genom att utbilda egen
personal men de ser också möjligheter för
skapande av innovationer när det ideella ledarskapet genomgår en kompetenshöjning.

Kommunchefen Ove Dahl om
idrottens roll i Växjö.
– En attraktiv och framgångsrik idrott är en viktig
faktor i kommunen och ger en positiv effekt på
näringslivet. Idrotten kan fungera som mötesplats
och motor, och leda till inflyttning av arbetskraft.

fullmäktige ta ett nytt beslut innan bygget
kan börja, under förutsättning att finansiärerna fortfarande är intresserade. Under
tiden har andra arenaprojekt slutförts eller
påbörjats. Fullmäktige har nyligen sagt ja
till en ny innebandy- och friidrottshall, säger Eva Sterte, näringslivsdirektör på Uppsala kommun.
Nya arenor för vinteridrott

I Sverige finns även flera projekt kring vinteridrott. I skånska Höör finns planer på
en inomhusanläggning för vintersport och
i Västerås ska en skidtunnel byggas som
kommer att bli Sveriges enda inomhushall
som tillåter internationella skidtävlingar på
elitnivå. I Falun satsas 100 miljoner kronor
på att rusta upp skidanläggningen Lugnet
inför skid-VM 2015. 77 miljoner kronor
läggs på en ombyggnation av överdelen i
de stora hoppbackarna.
– Det är ett krav för att vi ska få arrangera VM men det är också för att attrahera
många landslag att komma hit och träna.
Oftast ligger hoppbackarna isolerade men
här finns allting i anslutning till backstadion. Lägger landslagen sina träningsläger
här gynnar det näringslivet och kommunen, förklarar Tomas Jons, chef för Lugnet.
text pierre eklund

fakta
Fler projekt finner du under Arenanytt på
www.sportaffarer.se

Tron är stark på att idrotten, arenorna,
kompetenshöjningen, innovationerna och
forskningen ska göra regionen mer attraktiv
och få fler yrkeskvalificerade personer att
flytta till Växjö, samt skapa nyetableringar
i näringslivet.
– Det går inte att förvänta sig att näringslivet ska vara med och bidra utan att få något tillbaka. HPC ska inte bara leda idrottslig utveckling utan även vara en katalysator
för näringslivet. Tanken är även att idrotten
ska skapa en idrottsturism som får regionen
att växa, avrundar Jan-Erik Johansson.
text pierre eklund

fakta
* I hela världen finns sammanlagt tolv IAAF-ackrediterade träningscenter.
* Jan-Erik Johansson och kollegan Anders Franzén
har utan marknadsföring haft över 100 besök från
svenska kommuner, organisationer och föreningar.
De har även fått besök från bland annat Sydafrika,
Kanada, Kina, Holland, Skottland och Tyskland.
* Ambitionen i Växjö är att bli ett sommarsportcentra, precis som Östersund är ett vintersportcentra.
Arenainvesteringar på över 650 miljoner kronor
* Myresjöhus Arena – byggdes av Östers IF:s bolag,
Fotbollsfastigheter i Växjö AB, för 204 miljoner
kronor.
* Vida Arena – Hockeytemplet med restauranger,
loger och konferensmöjligheter. Byggdes av Växjö
Lakers för 265 miljoner kronor. Invigdes ifjol.
* Fortnox Arena – Växjös innebandyklubbar Vipers
och Vöikers bildade ett aktiebolag, lånade pengar
av Växjö kommun, och byggde arenan för 67 miljoner kronor. Invigd i år.
* Telekonsult Arena – Friidrottsarena med sex
löparbanor, unikt för Sverige. IFK Växjö har lånat 55
miljoner kronor av kommunen och äger arenan.
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fotbollsbörsen

Sport & Affärer bedömer
fotbollsallsvenskans spelartrupper
Sommarens transferfönster bjöd i vanlig ordning på ett
mindre lämmeltåg av spelare som korsade gränsen på väg
ut i Europa.
• I ett par fall motsvarade försäljningspriserna Spelarbörsens värdering:
• Tobias Sana gick från IFK Göteborg till Ajax för 3 mkr.
• Astrit Ajdarevic lämnade Norrköping för Standard Liège
för 14 mkr (vi trodde på 12).

S P E L A R T R U P P E R N A
Varje klubbs spelare har delats in i grupper baserade på deras värde. De som betraktas som säljbara har dessutom värderats individuellt.
Alla spelare har sin lagposition och födelseår angivet.

AIK
Tränaren Andreas Alm fick en pusselbit på rätt plats under sommaren, när
Celso Borges flyttades från främsta
linjen till platsen som offensiv mittfältare. Lånet av Mohamed Bangura
och Kwame Karikaris återkomst efter utlåning till
Degerfors har satt spets framåt. Daniel Majstorovic ger lugn till en ibland orolig backlinje. Martin
Mutumba och Martin Lorentzson har vuxit i ett väl
fungerande kollektiv.
Säljbara
+ Celso Borges*
mf/f
+ Kwame Karikari
f
+ Martin Kayongo-Mutumba mf
Niklas Backman
mb
Viktor Lundberg
mf/f
Alexander Milosevic
mb
+ Martin Lorentzson
hb
Ivan Turina
mv

1988
1992
1985
1988
1991
1992
1984
1980

20,0 mkr
6,0 mkr
5,0 mkr
5,0 mkr
5,0 mkr
4,0 mkr
4,0 mkr
3,0 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Daniel Gustavsson
mf
Lalawélé Atakora
mf
Robin Quaison
mf
Ibrahim Moro*
mf

1990
1990
1993
1993

Inventarier (<500.000)
Daniel Tjernström
mf
Daniel Majstorovic*
mb
Kenny Stamatopoulos
mv
Nils-Eric Johansson
vb/mb
Helgi Danielsson
mf
Henok Goitom*
f
Per Karlsson
mb
Gabriel Özkan
mf
Robert Åhman-Persson
mb/mf

1974
1977
1979
1980
1981
1984
1986
1986
1987

inlånade spelare
Mohamed Bangura
f
1989

Celtic FC

Utlånade spelare
Niklas Maripuu
mf 1992
Jacob Eriksson
mf 1993
Sulayman Jobarteh*
mf 1993
Alhassan A Kamara*
f
1993
Edward Owusu*
b
1994
Christian Kouakou
f
1995

Umeå FC
Carlstad United BK
IK Sirius
Örebro SK
Akropolis IF
Akropolis IF

Utgående under sommarfönstret
Pontus Engblom
f
1991
FK Haugesund

Djurgårdens IF
Efter ett omfattande prövande
och förkastande har DIF fått skutan på rätt köl. Första steget var
att bli ett svårslaget lag. När den
konsolideringen var genomförd
köptes Erton Fejzullahu loss från NEC. Där föll den
sista pusselbiten på plats. Samtidigt visar ungdomar som Emil Bergström och Simon Tibbling att
man inte alltid behöver gå över bron efter vatten.
Nu har Magnus Pehrsson ett lag för övre tabellhalvan. Det finns dock en hel del överskottsspelare
i truppen och det vore trivsamt om klubben kunde
lära sig att handskas med dessa på ett bättre sätt
än hittills.
Säljbara
+ Erton Fejzullahu*
+ Peter Nymann
+ Simon Tibbling*
+ Emil Bergström
Yussif Chibsah*
+ Kenneth Høie*
Kasper Hämäläinen

f
1988
hb/mf 1982
mf 1994
yb 1993
mf 1983
mv 1979
mf 1986

15,0 mkr
4,0 mkr
4,0 mkr
4,0 mkr
3,0 mkr
2,0 mkr
1,5 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Joona Toivio
mb
Sebastian Rajalakso
mf
Marc Pedersen*
b
Korsbandsskadad
Kennedy Igboannanike
f
Nahir Oyal
mf

1988
1988
1989
1989
1990

Martin Broberg*
Philip Hellquist
Brian Span*
Daniel Jarl
Philip Sparrdal Mantilla
Adam Kasa

mf
mf
mf/f
mb
b
b

1990
1991
1992
1992
1993
1993

Inventarier (<500.000)
Mattias Östberg*
mb
1977
Joel Riddez
vb
Långtidsskadad 1980
Andreas Dahlén*
vb
1982
Kasper Jensen*
mv
1982
Daniel Sjölund
mf
1983
Petter Gustafsson
yb
1985
Tommi Vaiho
mv
1988
Christoffer Matwiejew
mv
1992
Inlånade spelare
James Keene*
f
1985
Mohamed Kamanor*
yb 1992
Alhaji Kamara
f
1994

IF Elfsborg
FC Kallon
FC Kallon

Utlånade spelare
Christer Youssef
mf 1987
Yosif Ayuba
vb 1990
Carl Björk
f
1992
Trimi Makolli
mf 1992

Assyriska FF
Väsby United
Västerås SK
IK Frej

 IF Elfsborg
Elfsborg har flyt i toppen och
spelarna trivs. Klubben har just
nu ett knippe unga och mycket
utvecklingsbara blivande stjärnor.
Om ekonomin så skulle kräva kan
någon av dem säljas för en försvarlig peng. I denna
medgång är det också idealiskt att slussa in nya
spelare. Marcus Rohdén är utan tvekan på väg upp
i den säljbara kategorin. Mittbacken Tom Söderberg från Häcken är klart nyförvärv inför 2013.

mf
mf
mf
mf
mb/mf
mv

1992
1992
1990
1990
1988
1983

På tillväxt (<2.000.000)
Skúli Jón Fridgeirsson*
b
Andreas Andersson
mv
Sebastian Holmén*
b
Marcus Rohdén*
mf
Per Frick*
f
Simon Hedlund*
f

text Gunnar Persson
gunnar @sportaffarer.se

Anders Svensson
Andreas Augustsson
Andreas Klarström
Daniel Mobaeck
Martin Andersson
Stefan Ishizaki
Lasse Nilsson
Jon Jönsson
David Elm
Stefan Larsson*
Amadou Jawo

mf
mb
hb
b/mf
mb
mf
f
mb
f
vb
mf/f

Utlånade spelare
Mohammed Abdulrahman f
Anton Wede
mf
Carl Wede
b
Anton Lans
b

1976
1976
1977
1980
1981
1982
1982
1983
1983
1983
1984

1989
1990
1990
1991

IFK Värnamo
Falkenbergs FF
Falkenbergs FF
Falkenbergs FF

Utgående under sommarfönstret
Kenneth Høie*
mv
1979
Djurgårdens IF
Martin Ericsson
mf
1980
BK Häcken (eft. lån)
Anders Wikström
mb
1981
Mjällby AIF (eft. lån)
Richard Yarsuvat
f
1992
Örgryte IS (eft. lån
t. Värnamo)

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

1988
1991
1992
1992
1992
1993

Inventarier (<500.000)

Tränaren Alexander Axén gav upp
självmant. Men ett byte på den posten förändrar inte mycket för denna
just nu otroligt vanskötta klubb. GAIS
har sålt sin egen anläggning (8 mkr)
och har också lyckats med att för
andra gången på ett halvår omsätta Mervan Celik.
Första gången gav det ett utbildningsbidrag från
konkursade Rangers (2,5 mkr, pengar man fortfarande väntar på). Andra gången slantade Pescara
upp 7,65 mkr. Men det är den italienska klubbens
totala utlägg (övergångssumma+spelarens ersättning) och då är att märka att en betydande del av
övergångssumman går till de finansiärer som gjorde det möjligt att ta tillbaka Celik. Samtidigt har vi
den makabra dansen kring förmodade guldkalven
Wanderson. Han kunde ha sålts till Helsingborg i
vintras. Men GAIS väntade, och tänkte sig att till
sommaren få ut mer än de 15–20 mkr som budandet med HIF handlade om. Brassens form dalade,
man lånade 3 mkr för att kunna betala hans lön
och har nu tvingats låna ut honom resten av året.
Märk väl att han har kontrakt även 2013–14. Det vill
till att Krasnodar utnyttjar sin köpoption. Skapliga
spelare som Ekunde, Ayarna och Markus Gustafsson – en trio som möjligen kunnat säljas – sitter
alla på utgående kontrakt. Spelarnas bonuspengar
för 2011 års femte plats hade ännu i augusti inte
betalats ut.
Säljbara
Reuben Ayarna
Markus Gustafsson
Calum Angus
Erik Johansson
Jakob Olsson*

mf
mf
mb
mf
mf

1985
1989
1986
1988
1991

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

På tillväxt (<2.000.000)
Jesper Florén
mf
Gzim Istrefi
mf
Joakim Edström
f

Allsvenskans guldklimpar
Elfsborg har fortfarande
den trupp som det skramlar mest om. GAIS har
dribblat bort sin tillgång
Wanderson fullständigt
och Ivo Pekalski har varit skadad för ofta för
att platsa på topplistan. I 
övrigt hänger värdestegringarna intimt samman
med vad respektive lag
uträttat på planen.

Linus Tornblad*
Malkolm Moenza*
Oliver Gustafsson*
Enis Majlici*
Mirza Mujcic*

f
b
mv
mf
b

1993
1993
1993
1994
1994

Namn
+ Celso Borges
+ Abdul Majeed Waris
+ Niklas Hult
Victor Claesson
Oscar Hiljemark
+ Johan Larsson
+ Abiola Dauda
May Mahlangu
Simon Thern
+ Erton Fejzullahu
Jiloan Hamad
Jakob Orlov
+ Pär Hansson

Klubb
AIK
BK Häcken
IF Elfsborg
IF Elfsborg
IF Elfsborg
IF Elfsborg
Kalmar FF
Helsingborgs IF
Malmö FF
Djurgårdens IF
Malmö FF
Gefle IF
Helsingborgs IF

Född	Värde september	Värde juni
1988
20,0 mkr
15,0 mkr
1991
20,0 mkr
15,0 mkr
1990
20,0 mkr
10,0 mkr
1992
20,0 mkr
15,0 mkr
1992
20,0 mkr
15,0 mkr
1990
15,0 mkr
10,0 mkr
1988
15,0 mkr
6,0 mkr
1989
15,0 mkr
15,0 mkr
1992
15,0 mkr
15,0 mkr
1988
15,0 mkr
Lånad
1990
12,0 mkr
12,0 mkr
1986
10,0 mkr
10,0 mkr
1986
10,0 mkr
8,0 mkr

1990
1991
1992

onde plats i tabellen och ingenstans talas om hur
kvaliteten på spelet skall kunna förbättras. Och
visst, några svåra skador har inträffat, men det
duger inte som ursäkt för den så här långt väldigt
svaga insatsen.
Säljbara
Nordin Gerzic*
John Alvbåge*
Tobias Hysén
Pontus Farnerud*
Emil Salomonsson
Hjörtur Logi Valgardsson

mf
mv
f
mf
b
vb

1983
1982
1982
1980
1989
1988

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

På tillväxt (<2.000.000)
Erik Lund
hb
1988
Erik Dahlin
mv
1989
Jakob Johansson
mf
1990
Mikael Dyrestam
mb
1991
Robin Söder
f
1991
Joel Allansson
mf
1992
August Strömberg
mv
1992
Niklas Bärkroth
mf/f
Långtidsskadad 1992
David Moberg-Karlsson* f
1994

Inventarier (<500.000)
Peter Ijeh*
f
1977
Dime Jankulovski
mv
1977
Jeffrey Aubynn*
mf
1977
Fredrik Lundgren
mb
1979
Karl-Johan Videhult*
mv
1979
Jimmy Tamandi
b
Korsbandsskadad 1980
Richard Ekunde
b
1982
Richard Spong
mf
1983
Eric Bassombeng
mf/f
1983
Kenneth Gustavsson
vb
1983
Romário Pereira Sipião
mf
1985

Inventarier (<500.000)
Kjetil Wælher*
mb
1976
Stefan Selakovic
mf
1977
Hannes Stiller
f
1978
Hjálmar Jónsson
b
Långtidsskadad 1980
Daniel Sobralense*
mf/f
1983
Mattias Bjärsmyr*
mb
1986
Philip Haglund
mf
Långtidsskadad 1987

utlånade spelare
Henri Sillanpää
mv
Wanderson do Carmo
mf/f
Johan Pettersson
b/mf
Jonas Lindberg
mf
Alexander Angelin
b
Erik Berthagen
mb

Utgående under sommarfönstret
Tobias Sana
mf 1989
AFC Ajax
Sebastian Eriksson
mf 1989
Cagliari Calcio
(såld eft. utlåning)

1979
1986
1989
1989
1990
1993

Tromsø IL
FK Krasnodar
Örgryte IS
Varbergs BoIS
Utsiktens BK
Utsiktens BK

GAIS

Utgående under sommarfönstret
Kebba Ceesay
b
1987
Lech Poznzn
Ricardo Santos*
f
1987
Sogndal

Säljbara
+ Victor Claesson*
+ Oscar Hiljemark
+ Niklas Hult
+ Johan Larsson
Joackim Jørgensen*
+ Kevin Stuhr Ellegaard*

• I andra fall har försäljningvärdena varit dubbla (Magnus Eriksson från ÅFF till Gent) eller tredubbla (Mathias
Ranégie från MFF till Udinese) jämfört med Spelarbörsens
värdering. Återstår att se hur det går för vederbörande.
• Häcken är årets komet – IFK Göteborg, Örebro och GAIS
har överraskat åt andra hållet.

Utgående under sommarfönstret
Mervan Celik*
mf
1990
Pescara

Gefle IF
Här anar man en trötthet, en utmattning till följd av att man på sjunde året
kämpar på seriens nedre halva. Tränaren Per Olsson uttagningsalternativ är
få och tycks alltid vara behäftade med i
längden förlamande begränsningar vad
gäller spelarnas offensiva och defensiva kvaliteter.
Ingenting blir bättre av bristen på acceptans i hemstaden. Diskussionerna kring nya arena/ombyggd
arena pågår fortfarande och risken är att det inte
finns så mycket att visa upp längre när beslut slutligen tas. Avgångarna i truppen handlar enbart om
att spara några tusenlappar här och där.
Säljbara
Jakob Orlov
Jonas Lantto
Alexander Faltsetas*
Olof Mård

f
mf
mf
mb

1986
1987
1987
1989

10,0 mkr
4,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr

utlånade spelare
Pär Ericsson
f
1988
Marcus Sandberg
mv 1990

Mjällby AIF 2012–13
Ljungskile SK 2012

Helsingborgs IF
HIF genomgick ett regimbyte under
uppladdningen för kvalet till Champions League. Ovanpå detta kom
Lokerens försäljning av målskytten Alfred Finnbogason, som under
våren lånats av HIF. Belgarna agerade snabbt när
man fick ett bud av Heerenveen. Och HIF tvingades agera lika snabbt för att säkra lånet av Nikola
Djurdjic från Haugesund. I bytet Conny Karlsson
mot Åge Hareide ingick också ett byte av inriktning, där kraftspelare föredras framför tekniker.
Det resulterade i att Hareide i kvalmatcherna mot
Celtic föredrog den trubbige Bedoya framför den
beprövade Mattias Lindström. Så blev det också
oroligt svårt att skaka fram några målchanser mot
skottarna. En coachmiss som bidrog till förlusten.
Men lånet av mittbacken Peter Larsson och köpet
av anfallaren David Accam (från Östersunds FK,
men tidigare Hartpury College i England, samma
lag som Waris i Häcken) kompenserar med råge
att Erik Sundin försvunnit till Hammarby. Klubben
har också blivit av med unge Robert Mirosevic (mf,
1995), som gått till Benfica. Köpet av Accam för 2
mkr är den dyraste affären hittills med en svensk
division 1-klubb som ena part.

På tillväxt (<2.000.000)
Linus Malmborg*
mb
Simon Lundevall
yb/mf
David Fällman*
mb
Eric Larsson
b
Daniel Leino
mf
Johan Svantesson*
mf/f
William Lundin*
b
Joachim Adukor
mf
Oskar Larsson*
mv

1988
1988
1990
1991
1991
1992
1992
1993
1994

Inventarier (<500.000)
Mattias Hugosson
mv
Daniel Bernhardsson
hb
Pär Asp
b
Emil Hedvall
mv
Jens Portin
vb
Mikael Dahlberg
f
Johan Oremo*
f
Jonathan Hellström
vb/mf
–Zakaria Abdullai
mf
Marcus Hansson
mb/mf

Säljbara
May Mahlangu
Pär Hansson
Daniel Nordmark*
Ardian Gashi
Erlend Hanstveit
Thomas Sørum
Rachid Bouaouzan
Walid Atta*
Alejandro Bedoya*
David Accam

1974
1978
1982
1983
1984
1985
1986
1988
1989
1990

På tillväxt (<2.000.000)
Loret Sadiku*
b/mf
Joseph Baffo
mb
Jesper Björkman*
mf
Andreas Linde*
mv
David Svensson*
mf
Rasmus Lindgren*
mf
William Kvist*
mf
Jere Uronen*
b
Emil Krafth*
b/mf

1991
1992
1993
1993
1993
1994
1994
1994
1994

Utlånade spelare
Erik Törnros
f
1993

IK Brage

Inventarier (<500.000)
Daniel Andersson
mv
Erik Wahlstedt
hb
Erik Edman
vb
Christoffer Andersson
b/mf
Mattias Lindström
mf
Álvaro Santos
f

1972
1976
1978
1978
1980
1980

inlånade spelare
Nikola Djurdjic
f
1986
Peter Larsson*
mb 1984

FK Haugesund hösten
FC København hösten

Utlånade spelare
Hampus Nilsson
mv 1990
Mohamed Ramadan
f
1991

Ängelholms FF
Trelleborgs FF

Utgående under sommarfönstret
Hjalmar Öhagen
mf
1985
Sandvikens IF
Sebastian Senatore
b
1985
Varbergs BoIS

 IFK Göteborg
Sportchefen Håkan Milds tunnelseende
håller på att spoliera klubbens närmaste framtid. Kreativa bollspelare säljs
(Tobias Sana till Ajax för 3 mkr) medan
hans gamla polare/favoriter tas tillbaka
(Bjärsmyr). Laget är förankrat kring ti-

mf
mv
mf
mf
b
f
mf
mb
mf
f

1989
1986
1988
1981
1981
1982
1984
1986
1987
1990

15,0 mkr
10,0 mkr
6,0 mkr
6,0 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr
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fotbollsbörsen

Lucas Ohlander
Emil Åberg

f
f

1992
1992

Brønshøj BK
Kristianstads FF

Utgående under sommarfönstret
Erik Sundin
f
1979
Hammarby IF
Alfred Finnbogason*
f
1989
Heerenveen
Marcus Bergholtz
mf 1989
Östers IF

Halmstads BK
Jönköpings Södra IF
Umeå FC

Utgående under sommarfönstret
Tobias Carlsson
mb 1975
Slutar

Malmö FF

BK Häcken
Häcken går som tåget – ligger
efter 22 matcher två poäng
bakom ledande Elfsborg – och
lyckas mitt uppe i detta genomföra förbättringar här och var,
något som liknar en liten generationsväxling. Waris Majeed är stjärnan, med 18 mål på 22 matcher,
men höstlånet har öppnat starkt och kan bli en
nyttig parhäst i seriespurten. Mittfältaren Martin
Ericsson köptes loss från Elfsborg efter vårlånet.
Mittbacken Jimmy Dixon har återvänt efter några
år i MFF och Manisaspor. Han får kriga med unge
Simon Sandberg om den lediga plats som uppstår
när Tom Söderberg vid årsskiftet går till Elfsborg.
Filip Pivkovski, U-proffs från Blackburn med bakgrund i Malmö FF, skrev i juni på för ett år. René
Makondele har förlängt till 2017. Hur det än går i
toppstriden är detta BK Häckens bästa säsong
hittills. En bonus: Några miljoner in efter MFF:s
försäljning av Ranégie till Udinese.
Säljbara
+ Abdul Majeed Waris
René Makondele
Dominic Chatto
Josef Elvby
Andreas Drugge*
Dioh Williams

utlånade spelare
Kristoffer Fagercrantz
mf 1986
Johan Bertilsson
mf 1988
Hampus Bohman
mf 1992

f
mf
mf
mf
mf/f
f

1991
1982
1985
1982
1983
1984

20,0 mkr
6,0 mkr
4,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Andres Vasquez
mf
Tom Söderberg
mb
Leonard Zuta*
b
Oscar Lewicki
mf
Jesper Westermark*
f
Simon Sandberg
mb
Filip Pivkovski*
f

1987
1987
1992
1992
1993
1994
1994

Inventarier (<500.000)
Jonas Henriksson
mf
1976
David Marek Frölund
yb
1979
Björn Anklev
b/mf
1979
Jonas Bjuström
mf
1979
Martin Ericsson*
mf
1980
Jimmy Dixon*
mb
1981
Daniel Forsell
hb
Långtidsskadad 1982
Christoffer Källqvist
mv
1983
Kari Arkivuo
vb
1983
Mohammed Ali Khan
mb
1986
Tibor Joza
hb
1986
Damir Mehic
mv
1987
Emil Wahlström
mb
1987
inlånade spelare
Joel Johansson*
f
Nasiru Mohammed*
mf/f

1986
1994

IF Elfsborg
Rainbow FC

Utgående under sommarfönstret
Mattias Östberg
mb
1977
Djurgårdens IF
Eddie Hernández*
f
1991 CD Motagua (eft. lån)

Två försäljningar bäddade för ett inflöde av nya spelare. Centern Mathias
Ranégie stannade ett år i MFF efter
sin 12-miljonersövergång från Häcken
förra sommaren. Han gick till Udinese
och man kan tänka sig att försäljningen
inbringade ca 20 mkr, varav hälften av överskottet
går till Häcken. Vidare gick kantspelaren Jimmy
Durmaz till Gençlerbirligi. Här var beloppet mindre (ca 5 mkr), men gick å andra sidan så gott som
ograverat till MFF.
Kapitalet har delvis förbrukats på Matias Concha (hem från Bochum, ersätter Vinzents som hb),
bosmanmålvakten Azinovic från Trelleborg och
lånen David Löfquist (ex-Mjällby) från Parma och
sydafrikanen Tokelo Rantie. Den sistnämnde, som
började med oemotståndliga kultklubben Dangerous Darkies, har spelat för IFK Hässleholm och
innebär ett radikalt byte av spelsätt. Ranégie mätte nämligen 196 cm medan Rantie bara är god för
172. Här får man alltså ransonera höjdbollarna.
Ännu en ungdomsexport från MFF: Dino Islamovic (f, 1994) har gått till Fulham.
Orkar MFF hota i guldstriden? Tveksamt. Hur
som helst lär stora delar av laget skingras i vinter.
Säljbara
Simon Thern*
Jiloan Hamad
Daniel Larsson
+ Wilton Figueiredo
– Ivo Pekalski
Ricardinho

mf
mf
f
mf
mf
vb

1992
1990
1987
1982
1990
1984

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

På tillväxt (<2.000.000)
Johan Dahlin
mv
Zlatan Azinovic
mv
Robin Olsen*
mv
Miiko Albornoz
vb/mf
Jasmin Sudic
mb
Pontus Jansson
mb
Filip Stenström
hb
Dardan Rexhepi
f
Alexander Nilsson
f
Amin Nazari
mf
Filip Helander
b
Simon Kroon
mf
Marcus Haglind Sangré* mf

1986
1988
1990
1990
1990
1991
1991
1992
1992
1993
1993
1993
1995

Inventarier (<500.000)
Ulrich Vinzents
hb
Daniel Andersson
mb
Matias Concha*
hb
Markus Halsti
b
Erik Friberg*
mf

1976
1977
1980
1984
1986

inlånade spelare
David Löfquist
mf 1986
Tokelo Rantie*
f
1990
utlånade spelare
Tobias Malm
vb 1992

Parma/Gubbio hösten
Stars of Africa

Trelleborgs FF 2012

Inventarier (<500.000)
Patrik Rosengren
mb
Mattias Asper
mv
Juan Robledo*
mb
Marcus Ekenberg
f
Daniel Nicklasson
mf
Anders Wikström*
mb
Daniel Nilsson
mf
Robin Cederberg
mb
William Leandersson
vb

1971
1974
1979
1980
1981
1981
1982
1983
1984

Tommy Naurin
Pa Arnat Dibba

mv
f

1984
1987

utlånade spelare
Mehmed Hafizovic*
f
1993

Hudiksvalls FF

Utgående under sommarfönstret
Denis Ramos dos Santos f
1985
Knäskadad/slutat
Christian Brink
mb 1983
Sarpsborg FK
David Myrestam
vb
1987
FK Haugesund
Michel Pires
mf
1989 Madureira (åter eft. lån)

inlånade spelare
Pär Ericsson
f
1988 IFK Göteborg t.o.m. 2013

Utgående under sommarfönstret
Pavel Zavadil
mf
1978
Zbrojovka Brno
Dominique Kivuvu*
mf
1987 CFR Cluj (åter eft. lån)
Erton Fejzullahu
mf/f 1988
Djurgårdens IF

 IFK Norrköping
IFK har sålt Astrit Ajdarevic till Standard Liège för ca 14 mkr och släppt
Shpëtim Hasani (utgående kontrakt)
till Örebro för en mindre penning. Det
är affärer som på kort sikt sänker lagets slagstyrka. Unge Christoffer Nyman blir startspelare i anfallet, utan några bytesalternativ om/när hans form sviktar. Krogh Gerson
ersätter Ajdarevic.
Långsiktigt ser det dock bättre ut. Klubben har
via sitt bolag resterande två tredjedelar av aktierna i Norrköpings Idrottspark AB och har – ännu
bättre – en rimlig plan för hur anläggningen framledes skall drivas.
Säljbara
Gunnar H. Thorvaldsson
David Wiklander
James Frempong
+ Christoffer Nyman
Morten M. Skjønsberg*
Lars Chr. Krogh Gerson*

f
mb/mf
mf
f
mb
mf

1982
1984
1989
1992
1983
1990

På tillväxt (<2.000.000)
Marcus Falk-Olander
mf
Christopher Telo
f
Nikola Tkalcic
b
Armin Tankovic
mf
David Nilsson
mv
Joonas Tamm
f
Isaac Kiese Thelin
f
Modou Barrow
f
Marcus Johansson
f
Inventarier (<500.000)
Mathias Florén
vb
Andreas Lindberg*
mv
Bobbie Friberg da Cruz
b
Andreas Johansson*
mf
Martin Smedberg-Dalence hb/mf
Abbas Hassan
mv
Imad Khalili
f
utlånade spelare
Riki Cakic
f
Bruno Santos
f

1990
1983

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

1987
1989
1989
1990
1991
1992
1992
1992
1994

1976
1980
1982
1982
1984
1985
1987

IK Sleipner
Ljungskile SK

Syrianskas spelaromsättning fortsätter i hög takt. Det lånas in, lånas ut
och skrivs korttidskontrakt. Två intressanta spelare har anslutit i sommar.
Mittfältaren Labinot Harbuzi (tidigare
MFF) är tillbaka från Turkiet och tysken Christian
Demirtas, en ytterback med fina meriter men också med många skador de senaste åren, har skrivit
på för resten av säsongen.
Säljbara
Dinko Felic
Dwayne Miller
Admir Aganovic*
Alessandro Silva Pereira
Yussuf Saleh

mb
hb
f
mf
mf
mb

1981
1982
1982
1984
1984
1986

utlånade spelare
Alain Junior Ollé Ollé*
mf
Christoffer Karlsson
mf

1987
1988

Varbergs BoIS
Varbergs BoIS

Utgående under sommarfönstret
Magnus Eriksson
f
1990
KAA Gent

Syrianska FC
utlånade spelare
Johan Svensson
mf
1981
Kristianstads FF 2012
Emanuel Svensson
mf
1989
Kristianstads FF 2012
Samuel Petrone
f
1989 Leiknir Reykjavik hösten

Daniel Hallingström
Allan Arenfeldt Olesen*
Diego Pelicles da Silva*
Bruno Manoel Marinho
Imad Zatara*
Erik Moberg

f
mv
f
b
mf

1983
1987
1986
1982
1984

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

På tillväxt (<2.000.000)
Robert Massi
mf
Mohamed Kabia
f
Alusine Kamara
mf
Dejan Garaca*
mv
Anders Bååth
mf
Gabriel Somi*
vb
Lawal Adebowale Ismail* mf
Alexander Michel
b, mf
Charbel Georges*
mf
Bilel Ben Salah*
mv
Kevin Bisse*
mf

1987
1988
1989
1991
1991
1991
1991
1992
1993
1994
1995

Inventarier (<500.000)
Suleyman Sleyman
b
Sharbel Touma
mf
Johan Arneng
mf
Louay Chanko*
mf
Omar Jawo
mb
Özgur Yasar*
mf
Haris Skenderovic*
mb
George Mourad*
f
Christian Demirtas*
yb
Isa Demir
vb
Besim Kunic
mf
Labinot Harbuzi*
mf
Rabi Elia
mf

1979
1979
1979
1979
1981
1981
1981
1982
1984
1985
1986
1986
1987

inlånade spelare
Josef Ibrahim*
f
1991

Örebro SK

utlånade spelare
Semir Mete
f
1987
Obi Etie Ikechukwu
f
1987

Husqvarna FF
Syrianska IF Kerburan

Utgående under sommarfönstret
Lasse Staw*
mv
1988
Lillestrøm SK
Marcos Gondra Krug*
mf
1987
Kontraktslös
Adongcho Matthew Mbuta * mf
1985
Kontraktslös
Raby George
mf
1992
Kontraktslös

 Örebro SK	
Mollstämt i skornas och kexens
förlovade hemtrakter. Har under
sommaren köpt Shpëtim Hasani
från Norrköping och lånat AIK:s
”Crespo” Kamara. Anhängarna
oroades under transferfönstret av att vissa agenter ”försöker flytta sina spelare från klubben”.
Råttorna lämnar skeppet.
Säljbara
William Atashkadeh
Shpëtim Hasani
Tobias Grahn
Marcus Astvald
Emil Berger

f
f
mf
hy
mf

1992
1982
1980
1990
1991

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

På tillväxt (<2.000.000)
Christoffer Wiktorsson*
b
Eidur Aron Sigurbjörnsson b
Mohammed Saeid
mf
Boris Lumbana
b
Ahmed Yasin
f
Ilir Berisha*
b
Karl Holmberg
f

1989
1990
1990
1991
1991
1991
1993

Inventarier (<500.000)
Samuel Wowoah
vb
Magnus Wikström
mb
Patrik Anttonen
hb
Jonas Sandqvist*
mv
Andreas Haddad
f
Daniel Bamberg*
mf
Tomer Chencinski*
mv
Tommy Wirtanen
hb
Patrik Haginge
b
Armend Alimi*
mf
Valdet Rama
f

1976
1977
1980
1982
1982
1984
1984
1983
1985
1987
1987

inlånade spelare
Alhassan A Kamara*
f

1993

AIK

utlånade spelare
Peter Samuelsson*
f
1981
Denis Abdulahi
mf
1991
Josef Ibrahim
f
1991

Degerfors IF
VPS Vasa
Syrianska FC

Utgående under sommarfönstret
Tommy Wirtanen
hb
1983
IFK Mariehamn
Kushtrim Lushtaku
f
1989
Kontraktslös
I tablåerna har nyförvärv märkts med asterisk (*).

 Kalmar FF

Säljbara
+ Abiola Dauda
Erik Israelsson
Tobias Eriksson
Jonathan McDonald*
Etrit Berisha
Sebastian Andersson*
Jørgen Skjelvik*
Daniel Mendes
Emin Nouri

f
mf
mf
f
mv
f
vb
f
hb

1988
1989
1985
1987
1989
1991
1991
1981
1985

15,0 mkr
8,0 mkr
6,0 mkr
4,0 mkr
4,0 mkr
4,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Liridon Leci
mf
Markus Thorbjörnsson
mb
Mats Solheim*
hb
Korsbandsskadad
Paulus Arajuuri
mb
Ludvig Öhman
b
Rasmus Sjöstedt*
b
Besnik Rrustemaj*
f
Mathias Jung*
mf
Mattias Pavic*
mf
Måns Söderqvist
mf/f
Lucas Hägg Johansson* mv
Melker Hallberg*
mf/f
Papa Diouf*
mf/f
Archford Gutu*
mf

1985
1987
1987
1988
1991
1992
1993
1993
1993
1993
1994
1995
1989
1993

Inventarier (<500.000)
Petter Wastå
mv
Henrik Rydström
mf
Nenad Djordjevic*
mb

1976
1976
1979

inlånade spelare
Khadim N’Diaye
mv 1984

ASC Linguère hösten

Utgående under sommarfönstret
Mathias Ranégie
f
1984
Udinese
Rick Kruys
mf 1985
Excelsior (fri)
Jimmy Durmaz
mf 1989
Genclerbirligi
Viktor Noring*
mv 1991 Trelleborgs FF (åter eft. lån)
Tobias Lewicki
mf 1993
Trelleborgs FF

Mjällby AIF
Blekingarna mattas obevekligt
efter sin övertygande allsvenska
reentré 2010 (sexa). Just nu är
det tveksamt om man når upp till
förra årets tiondeplats. Tecknen
tyder tyvärr på att klubben bara
har högst två år kvar i Allsvenskan (detta och nästa). Anledningen är en tendens till konservering
som inte är särskilt fruktbar. Marcus Ekenberg, 32
år, har förlängt kontraktet t.o.m. 2015. Daniel Nicklasson, 31, stannar t.o.m. 2014. Mittbacken Juan
Robledo, 33, är tillbaka på ett 18-månaderskontrakt
efter lika lång tid i förskingringen. Samtidigt byggs
förnyelsen kortsiktigt på tillfälliga lån. Ett av dessa
(Anders Wikström) har knutits upp permanent. Andra (Erton Fejzullahu och Dominique Kivuvu) har
man däremot släppt. Erton norpades av Djurgården, Kivuvu återvände till Cluj. Enda positiva tecknen är att Moestafa El kabir återvänt efter ett halvdant år med Cagliari (7 ligamatcher/1 mål) samt
att Chris Henderson, äntligen är i speldugligt skick
efter 30 månaders skadeuppehåll.
Säljbara
+ Moestafa El Kabir
Haris Radetinac*
Marcus Pode*
Daniel Ivanovski

f
mf/f
mf/f
mb

1988
1985
1986
1983

På tillväxt (<2.000.000)
Adam Berner
mf/f
Craig Henderson
mf
Mahmut Özen*
b
Victor Agardius*
b
Anton Dahlström
b
Alexander Lundin
mv
Simon Nilsson
mf
Robin Strömberg
mf
Gbenga Arokoyo*
b
Andreas Blomqvist*
mf

6,0 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr
2,0 mkr

1987
1987
1988
1989
1990
1992
1992
1992
1992
1992

Utgående under sommarfönstret
Astrit Ajdarevic
mf
1990
Standard Liège
Shpëtim Hasani
f
1982
Örebro SK

GIF Sundsvall
Medan Sundsvall har kämpat frenetiskt och av allt att döma överträffat
sig själva i kampen på nedre tabellhalvan ansåg två av försvararna –
norrmannen Brink och västerbottningen Myrestam – att himmelriket väntade i form
av var sitt kontrakt med klubbar i norska andraligan. De båda släpptes men ersattes omgående av
Robbin Sellin (Brage) och Jón Gudni Fjóluson (Beerschot). Man har också tappat brassarna Denis
Ramos dos Santos (slutat) och Michel Pires (platsade inte). Emil Forsberg har den förhoppningsvis
skadefria hösten på sig att motsvara förväntningarna (och höja sitt värde).
Säljbara
Emil Forsberg
Ari Freyr Skúlason
Fredrik Holster
Simon Helg*
Oscar Berglund*
Johan Eklund*
Daniel Sliper

f
mf
mf
mf
mv
f
mf

1991
1987
1988
1990
1984
1984
1987

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

På tillväxt (<2.000.000)
Fredric Jonson
hb
Robert Lundström
hb
Marcus Danielson*
mb
Kevin Walker
mf
Jón Gudni Fjóluson
yb/mb
Robbin Sellin*
yb
Granit Buzuku*
mf
Patrik Broman*
mf
Christoffer Milde*
mf
Joakim Nilsson*
b
Dennis Olsson*
b

1987
1989
1989
1989
1989
1990
1993
1993
1993
1994
1994

Inventarier (<500.000)
Roger Risholt
mf
Niklas Larsson
mv
Stefan Ålander
mb
Patrik Rikama-Hinnenberg yb
Nuri Mustafi
mf

1979
1982
1983
1983
1983

 Åtvidabergs FF
ÅFF har, likhet med sina östgötska grannar, sålt möjligheterna till fortsatt målskytte och kommer därför att falla tillbaka i tabellen (efter en imponerande
första halva). Magnus Erikssons övergång till Gent blir dessutom en vändpunkt för både
ÅFF (färre poäng) och honom själv (han lär inte få
spela särskilt mycket). Tyvärr ett exempel på att
en svensk spelare flyttat i första hand med sikte
på inkomster. De 10–15 mkr som har kommit in har
spenderats på yttermittfältarna Imad Zatara (tidigare bl.a. BP och Syrianska) närmast från Iran och
dansken Martin Christensen från Køge samt tillbakadragne centern Diego Pelicles da Silva (Muharraq Club i Bahrain, tidigare Aalesund FK) och den
defensive mittfältaren Mohammed Abubakari, som
kommer från Ghana, var ungdomsspelare i Feyenoord men har spelat större delen av karriären i
Grekland. Bredden har alltså stärkts betydligt. Men
spetskompetensen är borta. Håll dock ett öga på
backen Tom Pettersson, ny för året från Trollhättan och på sistone uttagen till U21-landslaget.
Säljbara
Oscar Möller
Viktor Prodell
Mattias Mete*
Tobias Nilsson*
Alberis da Silva
Jesper Arvidsson
Mohammed Abubakari*
Gustav Jansson
Martin Christensen*
Tom Pettersson*

f
mf/f
f
mf
mb
vb
mf
mv
mf
mb/mf

1987
1988
1987
1986
1984
1985
1986
1986
1987
1990

Publikanalys
foto: istockphoto

Kalmar harvar på i mittskitet för
tredje året på raken. Publiken finner sig, än så länge. Abiola Dauda
har slutligen, under sin femte säsong, fått ett genombrott som
målskytt. Men han är en av få spetsar i truppen
och det är fortfarande svårt att få någon fason på
förstaelvan. Några skador och en situation där det
inte skiljer så förtvivlat mycket mellan olika alternativ gör uttagningarna till ett grannlaga arbete.
Kristoffer Fagercrantz (kontrakt t.o.m. 2014) och
Johan Bertilsson (juni 2014) är utlånade resten av
säsongen. Målvakten Khadim N’Diaye har lånats
från ASC Linguère i Senegal.

6,0 mkr
6,0 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr

Malmö FF:s publikmässiga återhämtning
har kommit av sig en aning (+2 500 per
match). Men klubben har trots det ökat
mest, följt av Åtvidaberg (+2 200 jämfört med Superettan i fjol), Djurgården
(+2 000), Kalmar (+1 500) och – äntligen!
– Häcken (+900). Drygt 4 000 per match
ute på Hisingen innebär kö till korvmojarna. Nykomlingen Sundsvall redovisar
också en märkbar uppgång (+800).

På tillväxt (<2.000.000)
Petrit Zhubi*
mf
Amir Suljic
mf
Anton Tinnerholm
hb
Andreas Johansson
b
Emmanuel Dogbe*
mf
George Tanzi*
b
Linus Oskarsson*
mv

1988
1989
1991
1991
1992
1994
1994

Å andra sidan tycks publiken i Gävle och
Södertälje ha tröttnat (–500 för både
GIF och Syrianska). Den interna oron i
Helsingborg har slagit igenom på
läktarna (–2 000) och det gäller också de
usla resultaten för Örebro (–1 100)
och GAIS (–400).

Inventarier (<500.000)
Thomas Thudin*
mv
Kristian Bergström
mf
Henrik Gustavsson
mv

1973
1974
1976

Snitt för serien efter 22 omgångar:
7 430, vilket är +104 jämfört med 2011.
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amerikansk fotboll

Amerikansk Fotboll
på frammarsch i Sverige
foto: cecilia håkansson

Amerikansk fotboll i Sverige växer – på alla
nivåer och i alla åldrar. Sportens företrädare
har nu siktet inställt på år 2015, då VM arrangeras i Sverige och sporten går mot ett
förmodat genombrott i landet. Genomtänkta
professionella evenemang är en nyckel för
att etablera sporten i landets seriesystem.
Och föregångslandet är – Österrike.

foto: garry nilsson

Det är mindre än tre år kvar tills första VM-matchen
spelas på Tele2 Arena (Stockholmsarenan). 12 lag,
med storfavoriten USA i spetsen, kommer under perioden 4-18 juli 2015 att kämpa om varje yard, om
touchdowns, ära och pokal.
–Vi laddar för att komma till semifinal. Det känns
realistiskt, och väl där kan vad som helst hända, säger Tommy Wiking, förbundsordförande för Svenska
Amerikansk Fotbollsförbundet, SAFF.
Själv har han en gedigen bakgrund inom amerikansk fotboll. Under studietiden på Handelshögskolan i Stockholm startade han och några kamrater
i början av 1990-talet en förening som klättrade i
seriesystemet. Han började redan då som kassör i
SAFF och blev förbundsordförande 2000. Men inte
nog med det: Tommy Wiking är sedan 2006 ordförande i IFAF, Internationella Amerikansk Fotbollförbundet.
300 000 åskådare

Sveriges landslag är framgångsrika. I det första
världsmästerskapet som avgjordes 1999 tog Sverige
brons. Dock deltog inte USA och Kanada då. 2005
vann Sverige EM, och i senaste EM kom Sverige på
femte plats. Sveriges damlandslag erövrade senaste
VM femteplatsen.
VM-organisationen växer fram, turneringens ekonomi planeras och publikmålet är att locka 300 000
åskådare till de 24 matcher som ska spelas i VM.
Det övergripande målet är glasklart: VM ska gynna
den långsiktiga tillväxten och utvecklingen av sporten i Sverige.

Landslaget i amerikansk fotboll tillsammans med vd för Globen
Arenas vd Ninna Engberg. VM finalen spelas på Tele2 Arena år
2015 vilket förhoppningsvis blir en boost för sporten i Sverige.

TV-kanaler intresserade

Dessutom förs förhandlingar med flera tv-kanaler,
och Tommy Wiking hoppas kunna avslöja senare i
höst vilken kanal det blir.
– I och med detta får vi större möjligheter att få in
sponsorer till VM. Vi har en plan, det ser bra ut och
även där hoppas vi kunna berätta om resultat successivt senare i höst och under vintern, säger Tommy
Wiking optimistiskt.
De sponsorer som finns idag är nästan uteslutande
renodlade utrustningssponsorer. Viktiga för att möjliggöra verksamheten förstås. Men med VM hoppas
förbundet locka även andra typer av branscher och
företag. Dessa sponsorer ska då vilja associera sig
med amerikansk fotbolls styrkor.
– Det är en mångfacetterad idrott där det krävs så
mycket mer än att enbart vara snabb eller stark. Taktik in i minsta detalj som hela tiden anpassas och utvecklas, specialister på varje enskild position, mycket
fysik, snabbhet och dramatik bildar en helhet. Detta
i kombination med professionella evenemang gör att
det lockar breda målgrupper. Amerikansk fotboll har
så många unika fördelar samlade på en och samma
arena, menar Tommy Wiking.

Tommy Wiking

spelare. Antalet juniorspelare har aldrig varit större
än idag. Men på läktarna är inte sporten lika stor.
Än så länge. För att locka åskådare i konkurrensen
med andra idrotter krävs att klubbarna vågar stå upp
för sin sport, satsa och skapa professionella evenemang. Tommy Wiking och klubbarna jobbar för detta och har givetvis spaning på hur andra länder gör.
Föregångslandet för evenemang i världsklass är något oväntat: Österrike.
– Österrike, som är ett topplag i Europa och kom
tvåa i senaste EM, har lyckats skapa matcharrangemang som ökat sportens popularitet enormt. Ett
härligt samarbete mellan discjockey, spelare och en
fullständigt fanatisk publik skapar en otrolig upplevelse. Man är helt slut efter matchen, berättar Tommy Wiking.
I och med sportens förstärkta konkurrenskraft i
Österrike förbättras ekonomin, kvaliteten på spelare och lag ges möjlighet att förstärkas, landslaget blir
därmed allt mer slagkraftigt och framgångens hjul
snurrar i högre fart. Även Polen är ett föredöme att
studera i konsten att locka mycket publik.
– Svenska lag tar efter och längst har, än så länge,
Örebro Black Knights kommit. De satsar och har
tagit steget att flytta sina hemmamatcher till Behrn
Arena. Bättre arena, starkare profilering och bättre
marknadsföring har gjort att de mer än tredubblat
sina publiksiffror till ett hemmasnitt på över 1 100.
Hoppas att fler klubbar vill sticka ut hakan på detta sätt.

Österrikes matcharrangemang förebild

Amerikansk fotboll växer i antal utövare i Sverige,
och varje klubb jobbar på att utöka antalet aktiva

Flaggfotboll lockande alternativ

Amerikansk fotboll har en variant – flaggfotboll –

som är en kontaktfri, regelmässigt förenklad variant av amerikansk fotboll som lockar både ungdomar och vuxna, tjejer och killar, och som är under
utveckling i Sverige. Klubbarna jobbar aktivt för att
locka fler utövare till de olika varianterna, genom att
exempelvis anordna turneringar i skolorna. Det är
viktigt att komma igång med fotbollen tidigt, för det
krävs mycket fysisk träning för att bli en fulländad
spelare med rätt styrka och smidighet. Möjligheterna
till detta grundläggs redan under, eller till och med
före, puberteten. Viktigt att nå ungdomarna tidigt
med andra ord. Rätt använt hoppas både klubbar
och förbundet att VM 2015 blir det effektiva dragplåstret sporten behöver.
text joachim von stedingk

Amerikansk fotboll i Sverige:
Förbund: Svenska Amerikansk fotbollsförbundet
Grundades: 1984
Omsättning Saff: Cirka 6,5 mkr
Antal utövare: Cirka 3 000
Högsta herrseniorserien:
Superserien, 7 lag
Segrare 2012: Carlstad Crusaders
Högsta damserien: Div 1 Dam, 4 lag
Segrare 2012: Finalen spelas den 15 september
A-landslag Herrar: 4:a i EM 2010
A-landslag Damer: 5:a i VM 2010
Juniorlandslaget: 3:a i EM 2011, 7:a i VM 2012.
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Med externt ägande i fotbollsspelare menas att en part, som inte
är en fotbollsklubb, köper en del av den ekonomiska rättigheten
till en fotbollspelare (ofta används uttrycket ”Third Party Player
Ownership”). Genom ägandet av den ekonomiska rättigheten
får investeraren del av en framtida transfersumma om spelaren
under kontraktstiden övergår till en ny fotbollsklubb. Upplägget
med externt ägande i fotbollsspelare har dock ifrågasatts och
strängare regler har tagits fram. Hur ser framtiden ut för denna
investeringsform?

Insyn saknas

Stefan Alvén

Den externa investeraren hjälper således klubben att vinna kampen om
talangfulla fotbollsspelare i den knivskarpa konkurrens som råder. Det
klubben i gengäld lämnar ifrån sig är
rätten till en del av den transfersumma som kan utfalla i framtiden.
Högriskprojekt

Att investera i fotbollsspelare är ett
högriskprojekt; spelaren kan få en negativ sportslig utveckling, skador kan
inträffa och om spelaren övergår till
ny klubb efter kontraktstidens utgång
förlorar rättigheten hela sitt värde (lex

Bosman). Å andra sidan kan den externa investeraren få extremt hög avkastning på satsat kapital om spelaren
utvecklas till en stjärnspelare och säljs
till en europeisk toppklubb.

Carl Fhager

Att klubbar får köpa fotbollspelare
med hjälp av externa investerare har
dock kritiserats från flera håll. Övergångssummor som tidigare stannade
inom fotbollsrörelsen försvinner och
hamnar istället hos externa investerare. Fotbollsklubbens medlemmar saknar oftast helt insyn i avtalsvillkor och
de belopp som strömmar ut ur klubben. Det är heller inte alltid som medlemmarna vet vem den externa investeraren är, vilket bl.a. gör det svårt att
kontrollera om investeraren har intresse i spelare i mer än en klubb. Risken
finns att investeraren därmed (eller
av andra skäl) utövar påtryckningar
för att gynna sina investeringar. Den
klubb som är i allt för stor beroendeställning kan i sådant fall påverkas av
investerarens åsikter om t.ex. laguttagningar. Fotbollens integritet riskerar
att urholkas.

FIFA har uppmärksammat oron
och det finns numera ett förbud (som
även har förts in i Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser) som
anger att en tredje part inte får påverka klubbens beslutanderätt om spelarens arbetsvillkor och/eller övergång
till ny fotbollsklubb. Även UEFA har
skärpt reglerna kring externt ägande
av fotbollsspelare i sina Financial Fair
Play-bestämmelser.
Stränga regler

De internationella fotbollsorganen har
alltså inte förbjudit externt ägande i
fotbollsspelare, men ägandet är omgärdat av allt strängare regler (i England och Frankrike är riskkapital inom
fotbollen till och med förbjudet, vilket
har fått jurister att utmana förbudet ur
ett EU-rättsligt perspektiv). Externt
ägande i fotbollsspelare kommer därför även i framtiden att vara en möjlig
investering och finansieringslösning,
men det är viktigt för både investerare
och klubbar att ha kännedom om de
fotbollsinterna reglerna för att undvika de fallgropar som kan finnas.
AV Stefan Alvén och Carl Fhager

giV aKt SKåne

Många svenska elitklubbar väljer idag
att samarbeta med externa investerare vid finansiering av spelarköp. Av de
16 fotbollsklubbar som spelade i Allsvenskan 2011 har 13 klubbar samarbete med externa investerare, oftast
via s.k. riskkapitalbolag. Klubbarna
väljer denna lösning för att skaffa sig
kapital men också för att dela den ekonomiska risken vid köp av fotbollsspelare. Om en fotbollsspelare exempelvis
kostar 10 miljoner kronor att förvärva,
räcker det med att klubben betalar 5
miljoner kronor om den externa ägaren går in och täcker resterande del.

foto: tedd soost

Externt ägande i fotbollsspelare
– en lösning för framtiden?

Miljömärktast
Hej!
Vi vill bara berätta att Skåne var den region
som miljömärkte flest event i Sverige med
Håll Sverige Rents miljömärkning 2011.
Bland de sju miljömärkta eventen i Skåne
fanns Båstad vinterbadarfestival, World

Scout Jamboree, Helsingborgsfestivalen
och Kristianstadsdagarna. Och det kan
vara bra att veta att vi har samma ambition
för 2012 – att vara ledande i Sverige på
miljömärkta event.
www.skane.com/event
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18-åring startade fotbollsklubb:

”Alla som vill ska få spela”
Lammhult ligger vid sjön Lammen i Småland, 4 mil norr om Växjö. Orten har gjort sig känd främst genom
sin möbelindustri och sina hårdrökta isterband. Här bor Filip Alfredsson hos sina föräldrar vilka båda jobbar med möbler. Pappan på Lammhults Möbler och mamman på Nilssons. Filip som älskar fotboll, tröttnade
på att inte alla som ville, fick chansen att spela i den lokala fotbollsklubben
IFK Lammhult. Filip beslöt därför ifjol som 18-åring att bilda en egen
fotbollsklubb, Lammhults BK, där alla som vill ska få spela.
Hur såg upptagningen av spelarna ut?
–Vi värvade de flesta (18 man) från IFK
Lammhult, dvs såna som sällan fick spela
hos dem.
Vad tyckte de om det?
FILIP ALFREDSSON
Ålder: 19.
Familj: Mamma, pappa, bror
och flickvän.
Jobbar: På Statoilmacken i
Lammhult som även erbjuder
lunchservering.
Studier: Gymnasial utbildning vid Kungsmadsskolan i
Växjö. Linje: Samhälle/Lagidrott.
Kommer att plugga vidare på
högskola efter en
period av arbete.
Styrelseuppdrag:
Ordförande i Lammhults BK.
Idrottslig bakgrund:
Spelat som anfallare i
IFK Lammhults A- och B-lag.
Idag anfallare i
Lammhults BK.

Hur började jobbet med din nya klubb?

– Det var jag och en kompis som började
diskutera saken. I Lammhult har allt kretsat kring IFK om man gillar fotboll. Men de
storsatsar på sitt A-lag, de scoutar och betalar spelarlöner trots att de spelar så långt
ner som division fyra. De vill uppåt och det
är bra men det gör att B-laget också är fyllt
så det även skulle behövas ett C-lag för att
alla som vill ska få spela på trakten. Vi är
ändå en liten ort. Jag frågade IFK om de
ville starta någon typ av samarbete om vi
bildade en ny förening. Vi erbjöd oss att bli
deras farmarklubb men de var inte intresserade. Jag beslöt mig för att dra igång projektet ändå. Vår nya klubb skulle bli ett alternativ för dem som inte fick plats i IFK,
som inte tränar så hårt men älskar att spela
fotboll.
– Det här sammanföll med mitt projektarbete i gymnasiet på linjen Samhälle lagidrott. Jag beslöt att projektarbetet skulle
bli just att starta Lammhults BK. Jag kunde därmed förena studierna med mitt fotbollsintresse och kunde använda skoltiden
till mycket av det tidsslukande arbetet med
klubbens bildande.
Hur gick det till rent praktiskt?

– Först tog jag kontakt med Smålands Fotbollförbund och bokade in ett möte med
Växjö kommun för att ta reda på reglerna
för hur man bildar en ny klubb.
– Jag ringde runt till alla som jag kände
och startade en Facebookgrupp med dem
som visat intresse så jag kunde kommunicera snabbare med gruppen. Den 25:e september ifjol kom 16 personer till vårt första
möte som hölls på Lammhults Möbler och

där beslöt vi oss för att sparka igång.
Den 1 oktober ifjol hade vi vårt första årsmöte då styrelsen valdes och firmatecknare
bestämdes.
–Vi tog fram de stadgar och den policy för
verksamheten som krävs och fick ett organisationsnummer efter kontakt med Skatteverket. Vi gick till banken för att öppna
upp ett konto och tilldelades ett bankgironummer.
– Eftersom inte IFK ville samarbeta kunde vi inte heller spela på deras hemmaplan
Norrvalla.
Jag lyckades då få ett avtal till stånd med
grannklubben Rörviks IF och deras sportchef Ronnie Roos om att få använda deras gräsplan Enevi som vår hemmaplan. Vi
spelar där gratis mot att vi sköter idrottsplatsen, klipper gräs och kritar. Rörvik har
gått ihop med Stockaryd som ligger 2 mil
från Lammhult och division 4-laget Rörvik/Stockaryd spelar sina flesta matcher i
Stockaryd.
Hur resonerade ni kring ekonomin?

–Vi var snabbt tvungna att upprätta en budget. Domaravgifter, hallhyra, försäkringar
och vissa övergångsavgifter skulle behöva
betalas. Reskostnaderna beslöt vi skulle delas mellan spelarna.
Intäkterna är medlemsavgifterna, aktivitetsbidrag från RF och kommunen tillsammans med några sponsorintäkter där sponsorerna lockas med logos på vår hemsida.
Genom en värvningskampanj från Betsson.
com fick vi matchställen med klubblogan
på och genom att sälja salami fick vi in de
sista slantarna som behövdes för att täcka
kostnaderna.

–Vi blev väl inte så jättepopulära. Desto mer motiverade blev våra spelare som
äntligen fick spela fotboll regelbundet.
Hur ser relationen ut med IFK ett år
senare?

– Sådär. De är väl inte så jätteglada – vi tog
ju en stor del av deras B-lag –men jag vet
att de blivit mer aktiva idag sedan vi drog
igång. Bland annat har de skapat ett Oldboyslag som vi mötte i Lammhults första
lokalderby genom tiderna inför rekordpubliken 200 personer. De har börjat förstå
att det finns fler än de i deras A-lag som vill
spela fotboll här i Lammhult.
Tror du att det här kan bli en trend, att
du får efterföljare som bildar klubbar mer
för kärleken till spelet än en strävan att
nå eliten?

– Definitivt. I Växjö finns klubben Rejban
och i Mora, FC Mora, klubbar som tänker
som vi, där det primära målet är att spela
och ha skoj där träningen kanske inte är så
där överdrivet hård.
Men varför inte bara dela upp regelbundet på IP om målet bara är att spela och
ha kul?

– Nej det är en mycket roligare grej att samlas i en klubb. Tillhöra en liga med tabell
och domare och något mer fast att samlas
kring.
Vad vill du säga till andra som funderar på
att bilda en idrottsförening?

– Kolla först upp så intresset verkligen finns.
Använd sociala medier för att kommunicera. Facebook har visat sig vara ett bra redskap när vi kallar till träningar osv tillsammans med mass sms. BK Lammhult har
idag 148 fans på FB. Var beredd på mycket
jobb i början men belöningen kommer:
–Vi har otroligt kul tillsammans även om
vi inte vinner så många matcher. Just nu ligger vi näst sist i serien.
Har du några framtidsplaner för Lammhults BK?

– Ja. Det finns inget innebandylag på orten.
Jag funderar på att starta en innebandysektion. På det sättet löser sig fotbollslagets
vinterträning. Det kan även bli intressant att
bilda en ungdomssektion som ett komplement till A-laget i en innebandyklubb. Då
kan även upptagningen till fotbollen på sikt
gå den vägen, samtidigt som föreningens
kalenderår blir mer komplett, avslutar Filip Alfredsson – en av fotbollssveriges yngsta klubbordföranden. En ordförande som
brinner för sin uppgift. En eldsjäl.
text Gustaf Berencreutz

Att starta en idrottsförening kan innebära
jobb långt in på småtimmarna. Flitens lampa
lyser över ordförande Filip Alfredsson och
sekreteraren Max Malm här framför sporthallen i Lammhult.

LAMMHULTS BK
Bildades: September 2011
Hemmaort: Rörvik/Lammhult
Hemmaarena: Enevi i Rörvik,
5 km från Lammhult.
Division: 6
Sektioner: En. A-lag herrar i fotboll.
Styrelse: Filip Alfredsson, ordförande. Max Malm,
sekreterare och Viktor Gustavsson, kassör.
Två ledamöter och en suppleant.
Antal spelare: Drygt 30
Antal medlemmar: 25 betalande
Träningar: Lördagar. Under säsong: matchträningar
på gräs. Vintertid: sporthallen.
Intäkter totalt: Ca 20 000 kr (Medlemsavgifter
8 tkr. Salamiförsäljning 4,5 tkr. Sponsorer 4 tkr.
Aktivitetsbidrag och Kommunalt startbidrag
tillsammans ca 4 tkr).
Kostnader: 17 000 kr (Domaravgifter >6 tkr. Avgifter
till Smålands Fotbollförbund inklusive
försäkringar, serieanmälningsavgift, spelarövergångsavgifterna ang främst övergångarna av
18 spelare från IFK Lammhult >5,5 tkr Hyra av
Lammhults sporthall >2 tkr Övrigt 3,5 tkr).
Sponsorer: Lammhults data Maxmalm, Hår & Sånt,
JP Bygg Lammhult, Lammhult Gjuteri AB och Maxi
Sport (rabatt på överdragskläderna).
Hemsida: www.lammhultsbk.se

LAMMHULT
Invånare: 1 459
Landskap: Småland.
Län: Kronobergs.
Kommun: Växjö.
Betydande arbetsgivare: Möbelinriktad industri
och butiker som Lammhults Möbel AB, Norrgavel,
Nilssons Möbler och Svenssons i Lammhult.
Kommunikationer: Riksväg 30. Buss genom Länstrafikens linjer 141 och 142. Södra Stambanan går
här och tåget stannar åter igen i Lammhult genom
Krösatågen och Operation Södra Stambanan.
Känd sportprofil: Peter Wibrån.
Idrottsföreningar: IFK Lammhult och nu även BK
Lammhult.

SÅ STARTAR DU SJÄLV EN FOTBOLLSKLUBB
Du finner det mesta du behöver veta här:
www.rf.se/For-idrottsforeningar/Att-bilda-enidrottsforening2/
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”Arsenal är mitt blod, min
kropp och min själ - för evigt”
Från blogg till London

Intresset för Arsenal startade när
Kristonel var tio år och såg en match
på TV mot Derby County. Med åren
växte intresset och 17 år gammal började han att blogga om sitt favoritlag.
Han bloggade varje dag och läsarskaran växte. Arsenal Sweden, den svenska supporterklubben, lade märke till
den unga och talangfulla bloggaren
och frågade 2010 om Kristonel kunde börja blogga på deras hemsida.
– Från att ha varit en nolla från Eskilstuna till att börja blogga för Sveriges största supporterklubb med 6 000
medlemmar var oerhört stort. All stöd
och bekräftelse jag fick genom kommentarerna på bloggen bidrog starkt
till att jag på hösten samma år vågade
flytta till London.
Tillbaka till Sverige och juridikstudier

Den stolta Arsenalsupportern Kristonel Elwe framför Emirates Stadium, Arsenals hemmaarena, innan ännu en livsviktig match.

Kärleken till en fotbollsklubb skänker glädje, men också besvikelser som gör ont.
Likt en osynlig kraft kan denna passion forma en vuxen mans liv. För två år sedan
lämnade Kristonel ”Sweden” Elwe tryggheten hemma i Eskilstuna för att flytta till
London och leva sida vid sida med sin stora kärlek – Arsenal FC.
Tollington. Puben där vi ska träffas
innan matchen har det senaste året
blivit Kristonel Elwes uppladdningspub inför hemmamatcherna på Emirates Stadium. Att kalla Tollington
en klassisk engelsk pub vore en stor
lögn. Inredningen är ljus, modern och
saknar Arsenalrelaterade prylar men
har ändå blivit populär bland fansen,
främst på grund av det korta avståndet till Emirates och den trevliga personalen. Vi tränger oss förbi kön vid
den hästskoformade bardisken och
hittar till slut Kristonel i röran.
– Jag och mina kompisar står där
ute. Det är så trångt här inne. Häng
med, säger han och plöjer sig igenom
folkmassan.
Derbyfeber

När vi träffade Kristonel kvällen innan stod han omringad av Tottenhamsupportrar vid transportknutpunkten Liverpool Street Station i centrala
London. Kristonel kom med tåget
från Frankrike samtidigt som besvikna
Tottenhamsupportrar var på väg hem
efter ännu en förlust. Kristonel kunde
inte sluta le.
– Rivaliteten med Spurs är såklart

mer påtaglig här i London än i Sverige. Ibland är det på gränsen till hat.
Matchen på Emirates där de har ett
stort poängförsprång, leder med 2-0
och Arsenal vänder matchen och säsongen är nu klassisk. Stämningen på
arenan var fantastisk, men bortamatchen var också en speciell upplevelse.
Uppladdning på puben

Kristonel fick förra hösten, efter vissa
besvär, tag på en biljett till The North
London Derby på Tottenhams arena
White Hart Lane och började uppladdningen på puben Twelve Pins med
sång och öl. Efter en stund omringades puben av kravallpolis som eskorterade supportrarna till tunnelbanan.
– Det var helt sjukt. Folk gjorde
som de ville i tunnelbanan och trots
alla poliser var det ingen som ingrep.
Ramsorna ekade i vagnarna och när vi
kom fram möttes vi av ännu fler poliser, till häst, till fots och i pikébussar.
De eskorterade oss till arenan samtidigt som Spursfansen gjorde allt för
att häckla oss och dela ut diskreta slag.
Arsenal förlorade matchen med 2-1
och när Kristonel kommer ut från arenan får han en ny chock.

Fakta
Förutom
att blogga
är Kristonel
Elwe även
involverad
i arbetet
kring Arsenal Swedens
tidning
Kanonmagasinet där
han har
intervjuat
flera av
Arsenals
stjärnor. Han
är ledamot
i supporterklubbens
styrelse
och har de
senaste två
åren hjälp
flera supportrar med
tips när de
åkt över till
London.

– Poliserna var som bortblåsta. Det
är få gånger som jag har varit så rädd
när jag har gått från en arena som då.
Jag hade ändå blivit varnad innan
matchen. Bär inte rött och vitt. Visa
inte att du är Arsenalsupporter. Det
står aldrig något i tidningarna om
bråk men på puben hörde jag talas om
att fans hade blivit nedslagna.
Kristonel fortsätter, med något
drömskt i blicken, att berätta om andra bortamatcher som han har rest på.
Hans halvnakna firande på Stamford
Bridge efter en imponerande 5-3-seger mot Chelsea, lyckan när inlånade Arsenallegenden Thierry Henry avgör borta mot Sunderland, den
tunga förlusten i Ligacupfinalen, mötet med John Toshack efter en galen
natt i Swansea och fylleresan till Norwich där han underhöll tågvagnen och
klättrade upp på ett bagageräcke i taket för att sova.
– Det blir en speciell gemenskap
mellan oss som reser på bortamatcher.
Vi är samlade i en stor grupp, sjunger och bär fram Arsenal i en fientlig
miljö. Dagen innan en bortamatch
är som dagen innan julafton. Du kan
inte sova utan är spänd av förväntan.
Det låter kanske lite konstigt men mitt
stoltaste ögonblick som supporter var
bortamatchen mot Manchester United när vi förlorade med 8-2. Trots
att målen ramlade in fortsatte vi att
sjunga nonstop till långt efter slutsignalen. Det var vi mot världen.

Livet i London var till en början långt
ifrån enkelt. Kristonel kände sig ensam och arbetet som personlig assistent tog upp mycket tid. Intresset för
Arsenal gjorde att han med tiden lärde
känna allt fler människor, som sedan
blev hans vänner. Bristen på pengar
och tid var dock fortfarande ett problem, men detta ändrades hösten
2011 när han fick arbete på ett studentboende.
–Tyvärr så vet jag att det inte går att
leva så här för alltid. Jag måste flytta
tillbaka till Sverige i höst och påbörja
mina juridikstudier. Tiden i London
kommer förmodligen vara den bästa
tiden i mitt liv, men en dag kommer
jag att flytta tillbaka till London och
följa Arsenal igen.
”Sweden” – en välkänd figur
”Super, Super Swede, Super,
Super Swede, Super, Super Swede,
Super Anders Limpar.”

Med en öl i högerhanden och den andra handen svingandes i luften står
Kristonel mitt i den skaran av supportrar som har dragit igång sångerna på Tollington. Skämten och ramsorna avlöser varandra, och många är
riktade direkt till Kristonel som under
smeknamnet Sweden har blivit en välkänd figur på puben. Kristonel är och
ser väldigt lycklig ut när han studsar
runt på uteserveringen med sina vänner, och plötsligt minns jag några meningar som jag hade lagt märke till när
jag ögnade igenom hans blogginlägg
några dagar tidigare.
”Arsenal har förändrat mitt liv. Arsenal har förändrat mina vanor, mina
känslor och mina livsmål. Trots att jag
är osäker på om det är bra eller dåligt
är jag absolut säker på en enda sak.
Arsenal är mitt allt. Arsenal är mitt
blod, min kropp och min själ - för
evigt.”
text pierre eklund
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golfsportens kris

2004 var Annika Sörenstam världsetta och drygt 550 000
personer var medlemmar i svenska golfklubbar. Sedan dess
har medlemsantalet sjunkit – men inte själva intresset för
golfsporten – Golfen är inne i en spännande fas, en pånytt
födelse, säger Albatross klubbchef Anna Joelsson Söfting.
foto: björn andersson

–Vi är stressade och jobbar 60–80
timmar i veckan… då vill man ha skoj
när man är ledig och kommer till golfbanan. Vår ambition är att överraska
och överträffa kundens förväntningar
varje dag. Det är allt ifrån HIO-tävlingar med priser och Togagolfparty
till Powerplaygolf och 9 & dine. Förra
helgen bjöd vi på snittar och svensk
champagne till alla besökare.

Gunnar Håkansson
foto: ulf areskog

De senaste åren har golfsporten tappat medlemmar och många klubbar
har genomgått ekonomiska stålbad.
Men framtiden är ljus. Åtminstone
om vi får tro på Gunnar Håkansson,
generalsekreterare på Svenska Golfförbundet, som anser att golfens rekryteringsproblem är en myt.
– 2011 genomgick cirka 30 000
människor golfens ”Gröna kort”-utbildning. Så har det sett ut ungefär
vartenda år om man tittar långt tillbaka. Golfens rekryterar oerhört bra,
men problemet är att klubbarna inte
i tillräcklig omfattning lyckas behålla de medlemmar som rekryteras och
därav följer ett årligt nettotapp.
Hur kan problematiken lösas?

Åsa Hansson

”
Golfen är
inne i en
fas där
det behövs
förändringar.

foto: jonas wessman

– Klubbarna behöver bli bättre på
medlemsvård i olika former. Vi vet
exempelvis att spelskicklighet är väldigt avgörande för att man ska fortsätta spela golf. Det är en kraftig överrepresentation av avhopparna som har
ett högt handicap.
Gunnar Håkansson menar att golfen är ”hur tillgänglig som helst, även
om det är upp till varje enskild klubb
att sätta sina egna regler för medlemskap, lån och avgifter”.
Anna Joelsson Söfting, klubbchef
på Albatross GK, är inne på samma
tankespår.
– Nu ska vi styra spelet genom RevPatt (revenue per available tee time)
så att det blir en jämnare fördelning av
beläggningsgraden. Alla kan inte spela på helgförmiddagar, det finns bara
162 lediga platser per dag under denna tid och de flesta anläggningar har
fler än 162 medlemmar. Styrsystemet
heter pengar. Man sätter ett högt pris
när alla vill spela och ett lägre när få
vill spela. På detta sätt kan man också
styra om man vill att medlemmarna
ska få högre tillgänglighet under attraktiva tider som helgförmiddagar.
Detta är inget nytt, så gör ju SJ, flygbolag och hotell.
Som driftig och innovativ klubbchef
vill Anna Joelsson Söfting att ett besök
på klubben ska vara ”ungefär som Liseberg – fast för golfare”.

Anna Öqvist

Två röster om golf som friskvård
Anna Joelsson Söfting: ”Golfen i Sverige skulle
gynnas av att det blev avdragsgillt. Aromterapi är friskvård… klart att golf är friskvård också! Problemet är
att regeringen inte kan säga ja till detta för de vet
inte hur mycket detta kommer att kosta.”

foto: Stig R. WeliN

Är golfens kris bara en myt?

Golfen är inne i en fas där det behövs
förändringar. Det menar Jochum
Söderström, Pelle Sättare och Anna
Öqvist, som är navet i Golfens Tankesmedja.
– Det enda som har kommit för att
stanna är utvecklingen, fastslår Anna
Öqvist.
Bland mycket annat har trion skrivit debattartiklar om golfens framtid,
där man understryker att den idrottsliga delen och den affärsmässiga delen
i golfen måste gå hand i hand för att
golfen ska utvecklas positivt i framtiden.
Framförallt, menar trion, behöver
golfen ett starkt ledarskap som kan
samla och leda golf-Sverige in i framtiden.
–Vi måste bli bättre på att ha starka
kontakter med näringslivet, vara bra
strateger och bli duktiga på att kommunicera vårt budskap på rätt sätt
med media och vår omgivning. Golfen behöver en tydlig ledare, en visionär som är ung i sinnet och vågar förändra, som kan vara ansiktet utåt och
föra golfens utveckling in i framtiden,
säger Anna Öqvist.
Delar av svensk golfs framtid finns
att hitta på Nordea Tour, språngbrädan ut mot de europeiska proffstourerna. Ifjol gjorde Norrporten Ladies
Open premiär i tourens tävlingskalender.
Åsa Hansson, informationschef på
Norrporten, konstaterar att det kändes självklart att förlänga avtalet 2012.
– Affärsnyttan för oss ligger, förutom möjligheten att stärka vårt varumärke, i betydelsen av idrott, kultur och evenemang lokalt på de orter
där vi äger fastigheter. Vi ser långsik-

Anna Öqvist: ”Det är helt fel att golfen, ridsporten
och skidåkningen inte behandlas på samma sätt
som övriga sporter i denna fråga. Självklart skulle
klubbarna få en enklare tillvaro och det skulle gynna
både klubbar, spelare och folkhälsan om vi fick
igenom friskvårdsfrågan.”

Anna Joelsson Söfting, klubbchef på Albatross GK.

tigt på avkastningen av vår sponsring.
En attraktiv stad lockar invånare och
nyinflyttare, vilket ökar behovet av
kommersiella lokaler och i slutändan
gynnar det Norrporten. När det gäller
just golf finns ytterligare en aspekt: det
ökade intresset bland ungdomar som
spelar och tävlar är positivt för orten
och därmed för oss.
Dagens framtidslöften på Nordea
Tour har stora saker i sikte. Om fyra år
gör golfen comeback i den olympiska
familjen efter 112 års frånvaro. Svenska Golfförbundet och SOK har initierat en breddtävling där ambitionen är
att ”föda” fler golfare – och eventuellt
olympier.
– Olympiagolfen ska på ett enkelt
sätt förmå fler golfspelare att spela tävlingsgolf. Vi hoppas att det blir
den nya snackisen i golf-Sverige, säger
Gunnar Håkansson.
Skandia går in som Olympiagolfens
huvudsponsor.
– Golfen är en av landets största
idrotter men det är också den mest
populära idrotts- och fritidssysselsättningen bland våra kunder och
potentiella kunder. Tack vare avtalet runt Olympiagolfen får vi mycket
goda möjligheter till ökad exponering
mot dessa. Det bygger både vårt varumärke och genererar nya affärer, kommenterar Sven Ljungberg, kommunikationschef på Skandia.

börja spela golf.
–Vi har tagit bort många av de teoretiska delarna och istället fokuserat
mer på glädjen med att spela. Det
kommer inte att bli enklare att lära
sig spela golf men förhoppningsvis
blir det roligare, säger Gunnar Håkansson.
Anna Joelsson Söfting välkomnar
satsningen – och konstaterar i nästa
andetag att golfen är inne i en spännande fas, ”en pånyttfödelse”.
– Förut ville klubbarna inte ändra
på någonting för det fanns ingen anledning – pengarna rullade in. Nu är
klubbarna tvingade till att tänka annorlunda på grund av den ekonomiska situationen.

Svenska Golfförbundet arbetar

– Alla behöver golf: motion, trevligt
socialt umgänge och natur. Golfen är
ett gigantiskt Kinderegg.

aktivt för att stärka golfens attraktionskraft. Den här säsongen startar
man en ny nybörjarutbildning som
ska underlätta steget för den som vill

Har du några egna tankar?

– Kanske ska man ta bort medlemskapen och låta alla få betala när de
spelar istället. Självklart i en fallande
skala, så att första rundan på en golfbana kanske kostar 600 kronor och
den sjuttiofemte rundan på samma
bana kanske bara kostar 20 kronor.
Vem har sagt att vi ska betala för nio
eller 18 hål? Varför kan man inte betala för tiden man spenderar på banan,
exempelvis 100 kronor per påbörjad
timme? Eller ännu mer provocerande: man kanske kunde betala per slag.
Vad gör dig optimistisk inför golfens
framtid?

text henrik lenngren
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utblick

Läget i ligorna 2012.

UTBLICK

Sport & Affärer granskar varje höst världens största ligor.
Den ekonomiska krisen i Europa och USA
märks inte i den globala sportens värld, utan
undantagslöst ökar ekonomin i alla de granskade ligorna. USA fortsätter att dominera,
men Premier League som under ett antal år
brutit den amerikanska dominansen får titta
sig över axeln då NHL under 2011/12 ökade sin omsättning rejält. Med den lockout/
strejk som med stor sannolikhet bryter ut i
NHL, så bör Premier League klara att hålla
undan ytterligare något eller några år. Tyska Bundesliga är även i år den näst största

Av Gunnar Persson
oktober 2012

N

ligan i Europa, drygar ut avståndet till Spanien, Italien och Frankrike och även fortsatt den mest lönsamma fotbollsligan enligt
Deloittes årliga undersökning. Samtliga siffror nedan är för säsongen 2011 alternativt
2011/2012. Beräkningarna för de amerikanska ligorna representerar ett vägt värde mellan olika källors uppgifter, eftersom de till
viss del inkluderar fler intäktskällor än själva idrotten.

u är det damernas tur.
Stora förändringar står
för dörren för svensk fotbolls del. Pia Sundhages
hemkomst som ny förbundskapten och Svenska Fotbollförbundets storsatsning på
sitt EM-arrangemang sommaren 2013
gör att herrarna riskerar att hamna i bakgrunden.
Skälen är flera.
Till herrarnas nackdel talar att både
A- och U21-landslagen leds av personer
som på ena eller andra sättet har gått vilse i pannkakan. Erik Hamrén har förlorat verklighetskontakten, är omgiven av
ja-sägare och envisas med att hela tiden
ta ut samma spelartrupp, en trupp där
flera medlemmar tycks ha mutat in revir för egen del – oavsett vad ledare och
opinion har att säga. Dessa faktorer sammantagna gör det väldigt svårt för laget
att prestera tillfredsställande resultat. Vad
gäller U21-landslaget, så blir dess tränare Håkan Ericson nu ifrågasatt internt –
trots att laget har medgång.
Till damernas fördel talar att Pia
Sundhage tycks klara av att handskas
med journalister och därför inte behöver
inbilla själv att spelarna behöver ”skyddas” för utomstående påverkan.

text håkan leeman

Liga	Idrott	Antal lag	Ligans totala omsättning
NFL (USA)
Amerikansk fotboll
32
63,2 Mdr SEK
MLB (USA)
Baseball
30
52,6 Mdr SEK
NBA (USA)
Basket
30
32,7 Mdr SEK
Premier League (England)
Fotboll
20
23,0 Mdr SEK
NHL (USA)
Ishockey
30
22,8 Mdr SEK
Bundesliga (Tyskland)
Fotboll
18
16,1 Mdr SEK
La Liga (Spanien)
Fotboll
20
15,8 Mdr SEK
Serie A (Italien)
Fotboll
20
14,3 Mdr SEK
Tippeligan (Norge)
Fotboll
16
1,6 Mdr SEK
Elitserien (Sverige)
Ishockey
12
1,4 Mdr SEK
Allsvenskan (Sverige)
Fotboll
16
1,3 Mdr SEK
Fotnot: Sifforna ovan är inte helt jämförbara. Växelkurserna påverkar, men också TV-intäkter, centrala sponsorskap,
merchandising och andra intäkter som redovisas olika i alla ligor. Dessutom har vissa klubbar andra intäktskällor såsom
fastigheter, andra idrottsliga verksamheter, m m. Däremot ger siffrorna ovan en tydlig indikation på ekonomisk storlek
och styrka för professionell lagidrott i ett globalt perspektiv.

Hon har också vid upprepade tillfällen bevisat sin duglighet för posten. Det
har skett genom att skörda framgångar
med USA:s damlandslag. De båda OSgulden 2008 och 2012 är lysande meriter. Dessa båda guld säger oss att hon
kan leda landslag. Det är nämligen en
helt annan syssla än att vara klubbtränare. En förbundskapten måste kunna
tolka sina spelares kvaliteter separat, åtskilda från varandra, för att kunna ta ut
rätt sorts spelare för att sedan, under begränsad tid, få dem att smälta samman
till en lagenhet.
Det där sista är något som Erik Hamrén fortfarande inte har kommit underfund med. Fel spelare i truppen. Rätt
spelare på fel plats i startelvan. Vi befinner oss just nu i den absurda situationen
att Hamrén efter förlust hellre byter kostym än högerback.
Med denna bakgrund är det inte rimligt att tro att damerna under det kommande året tar hem spelet om utrymmet
i massmedia. Om det går bra för damlandslaget är det heller ingen orimlig
tanke att Pia Sundhage därefter blir den
första kvinnliga förbundskaptenen för
herrlandslaget. Ge mig ett enda vettigt
skäl som talar emot den tanken!

Välkomna till Arenastaden i Växjö

Sveriges bästa idrottsområde
Träningsplaner
Konstg
Konstgräsg
plan

Ishockey
VIDA Arena

Kastarena
Fotboll
Friidrott
Träningscenter

A

Konståkning

renastaden i Växjö är ett komplett idrottsområde med helt nya
tävlingsarenor för fotboll, ishockey, innebandy, friidrott och gymnastik.
Här finns sedan tidigare flera utomhusanläggningar och inomhusarenor
för fotboll, friidrott, squash, badminton, boule, curling och konståkning.
Inom ramen för ett High Performance Center skapas ett tränings- och
utbildningscenter med fantastiska möjligheter för idrott och andra
evenemang på nationell och internationell nivå.

High Performance Center

Friidrott

Gymnastik

Tipshallen

VIDA Arena
Ishockey

Telekonsult Arena

Värendsvallen

Fotboll
Friidrott

Badminton/
Squash

Curling

Myresjöhus Arena
Fotboll

25
25

Fortnox Arena
Innebandy

Boule
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Många bollar i luften
Snart är det dags för en ny upplaga av Stockholm Open
på Kungliga. En som var med och byggde upp turneringen hela vägen från tiden runt Janne Lundkvist,
över eran Björn Borg, genom glansperioden med det
svenska tennisundret och den tillfälliga utflykten till
Globen, är entreprenören Per Schött. Han har ända sedan slutet av 60-talet på ett framgångsrikt sätt förenat
sport med affärer, främst för att han tycker att det är
så kul. Däremot har han svårt att svara på frågan vad
han gillar mest: Djurgårn eller Ljugarn.
Per Schött tillbaka på Kungliga, startplatsen för sin långa karriär inom sport och affärer.

– Min karriär inom den mer affärsmässiga sidan av sport inleddes 1968
på SALK (Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb) i Alvik. SALK:s styrelse beslöt då att dra igång en turnering med namnet Stockholm Open. Jag satt i styrelsen
tillsammans med med idégivarna stjärnspelaren Sven Davidson och Hans-Åke Styrén.
– En förutsättning var att få med Stockholms Tennisförbund som erbjöds 20% i
affären samt KLTK (Kungl. Lawn Tennisklubben) som erbjöds 40 %. SALK:s andel
40 %. Så ser ägandefördelningen ut än idag.
”Du som gått på Handels får sälja skyltar”

När avtalet var klart sade styrelsen: Per
du som gått på Handels får sälja skyltar!
Sven och Hans-Åke reste runt mellan
världstävlingarna för att snappa upp idéer.
Det första Stockholm Open 1969 vanns
av Pilic, som fick en prischeck på 32 000
kr. Jag sålde skyltar för 40 000 kr. Därefter utvecklade vi successivt eventet och jag
minns våra eviga diskussioner med Lennart
Jelbe som satt i sin buss och rökte sina Jompa Mässing (John Silver) utan filter. TV var
självklart av vital betydelse.
– Borg och McEnroe förde tävlingen till
en ny nivå. Många minns säkert den klassiska finalen 1980 som Borg vann men peaken
kom runt 1988–89 mitt under det svenska
tennisundret. Vi byggde upp utställningar
och matställen och anordnade seminarier
för affärsmän. Vi omsatte då närmare 100

miljoner och ägarna satt i guldsits och kunde ställa sig den delikata frågan:
– Ska vi plocka ut vinsten eller satsa på
att utveckla tävlingen ytterligare?
Hur lockade ni en sån som McEnroe till
tävlingen?

– Officiellt var det inte tillåtet för tävlingsarrangören att sluta appearanceavtal
med spelare som exempelvis i golfen på
den tiden. Så jag fick genom mitt eget bolag ta på mig att förhandla med stjärnspelarna på uppdrag av SO. Jag gav mig ut i
världen medveten om att jag hade ett visst
maxbelopp att spendera. McEnroe kostade tex 1984 (året då han slog sönder sportdrycksmuggarna) 100 000 USD och Jimmy
Connors betingade ett lika högt pris.
A pretty piece of merchandise

– Jag satt högst upp i en skyskrapa på
Manhattan mittemot pappan, advokaten
McEnroe SR, i sina hängslen. Bakom honom syntes sonen på en jättebild ur Sports
Illustrated.
– Jag nämnde vad jag var beredd att betala. Då lutar han sig fram och bräker:
– But Pöör, you got to admit that John is
a pretty piece of merchandise.
– Då lovade jag mig själv att den dan jag
kallar mina söner för handelsvaror då ska
jag göra nåt annat i livet. Vi friserade avtalet genom att lägga in en uppvisningsmatch
mellan Edberg och McEnroe i Scandinavium på lördagen, dagen innan SO drog

igång. Det var också då han fick betalt.
”Answer my question. The question jerk!”

– 1984 gjorde jag mitt livs chansning. Jag
köpte sändningsrättigheterna av tv-bolaget ESPN för att kunna direktsända SO i
amerikansk tv.
– Det var mitt eget projekt och jag fick ta
hela risken. Det var riktigt nära att det gick
helt åt skogen.
– Jag satt på ett sunkigt hotellrum i Bronx
och slogs mot klockan. Fick inte loss sponsorer. I sista sekunden lyckades jag genom
Lill-Pröjsarn få loss ett sponsoravtal med
Pripps och genom en kontakt på Brindfors
satte jag SAS-dealen och var hemma.
– Jag hyrde in Barry McCay som kommentator. Jag hade inte råd med någon
bisittare så det fick jag ta själv. Vi satt i
kommentatorsboxen. Det var varmt, vi
svettades och hetare skulle det bli.
Det var under semin mellan Järryd och
John. Matchen gick inte Mr. McEnroes väg
i början. Järryd hade tagit första set.
– Plötsligt börjar den lynnige McEnroe att veva sin racket mot bordet med
sportdryck av märket Pripps. Muggarna
yrde och den amerikanske ambassadörens
skjortbröst dränktes av kladdig vätska.
Här kunde min karriär fått ett hastigt
slut. Hade domaren brutit matchen hade
jag aldrig fått betalt från Pripps, SAS och
andra sponsorer.
– Domaren lät matchen fortgå trots Mc
Enroes: ”Why dont you just call off the

match”?
Han kom dock in i matchen igen och slog
sedan Wilander i finalen.
Där kunde Mc Enroe ha vevat bort min
karriär tillsammans med sportdrycksmuggarna.
Globeneran

– 1989 flyttade vi in i det nybyggda Globen
och tävlingen blev en del av ”Super 9” och
höga prissummor. Det blev en publiksuccé första året med 120 000 sålda biljetter.
Men folk klagade på att man såg Becker
& co dåligt och vi tappade de efterföljande åren så vi flyttade tillbaka till Kungliga
1995. Samma år slutade jag med mina operativa insatser för SO. Stockholm Open var
den plattform jag byggde min karriär ifrån.
Hur ser du på evenemanget idag?

– En bra produkt som efterfrågas av publik
och företag. Det är ett mindre evenemang
relativt sett nu än när jag var involverad. Då
låg SO strax under Grand Slam och gav
spelarna många ATP-poäng. Sverige är för
litet för att kunna attrahera de bästa spelarna.
Din syn på sponsrings- och
eventbranschen?

– Det viktigaste är hur den presumtive
sponsorn och dennes kunder upplever
evenemanget/händelsen. Sponsring är mer
relation än kommunikation. Det här med
exponering, skyltar och media är en själv-

klarhet men värdet ligger i de relationer
som skapas.
På sport & affärer?

Jag har haft förmånen att få syssla med det
jag älskar och samtidigt tjäna pengar. Men
balans måste råda. När affärerna tar över
helt blir det fel.
Per Schött om:
Mark McCormack

OS-båten 1992

”Det var Sven von Holst som hjälpte mig
in. Lärde känna honom genom hans uppdrag för Pripps som sponsrade SO. Jag ville
skapa ett marknadsbolag som ägdes av Sälen och Mora som exkluderade de andra
sju involverade kommunerna. I det bolaget skulle alla rättigheter ligga. Mora-Nisse
satt på nyckeln. Två dagar efter kaffestunden i hans kök i Östnor ringde det: - Vi kör.
Sedan slöt vi ett 5-årsavtal med SVT som
gjorde att vi fick tyngd i sponsorförhandlingarna.(Först ut blev Sören Gyll, Procordia). Jag drog även igång TjejVasan 1985.”

Swedish Beachtour
Elitläger i fotboll
UEFA Dam-EM
SM-veckan

Djurgården

”Jag kom in när vår klubbdirektör sprungit
iväg med dryga 6 miljoner.
Vi fick jobba hårt för att få ordning på
finanserna med Christer Magnusson
och Hasse Breitholz bland andra. Vi drog
igång en del lyckade hockeyevents bla Baltic Hockey Cup och Gretzky and Friends .
2001 lämnade jag (efter två raka SM-guld)
hockeyn för fotbollen tillsammans med
Bosse Lundquist och Christer Magnusson.
Jag satt i marknadsbolaget och drog sedan
igång det sociala projektet Djurgårdsandan med Bosse Lundquist och Patrik Asplund. Genom två avtal med Oriflames och
H&M:s familjestiftelser drog vi in 21 miljoner. Har även byggt upp ett internationellt
CSR-klubbnätverk för DIF där jag fortfarande är aktiv. Fick uppleva tre SM-guld
under min tid i fotbollens styrelse”.
text Gustaf Berencreutz

BOKAN
E
DAG 3

SWED
E
2
013

201
7/10 ll idrott
e
ssion
Profe almstad
iH

www.destinationhalmstad.se

foto: Sören andersson

”Lyxkryssaren Svea Regina togs ner till
Barcelona och lade till på bästa kajplats.
Båten var packad med folk från näringslivet. Varje kojplats kostade 3 000 kr/natt.
Uno Grönkvist var moderator till frukostarna där svenska olympier intervjuades.

Vasaloppet

2013 I
HALMSTAD

N

”Han bjöd över mig till New York 1978
och ville att jag skulle bli IMG:s ombud i
Skandinavien. Men jag sade nej. Han skulle slukat mig fullständigt. Det var en iskall person och det passar inte mig. Han
gick istället till Egon som tog med sig Lars
Skarke. Långt senare tog jag kontakt med
McCormack igen. Eventum hade rättigheterna för alla ridsportsevenemang som gick
i Stockholm genom ett avtal med Ridsportförbundet. Så för mig blev det bingo när det
1987 stod klart att Stockholm skulle få VM
1990. Publikt var det ett enormt intresse
– ridsporten har över 200 000 medlemmar och många ”highshots” som Gyllenhammar, Carlzon, Gyll och Antonia Axelsson Johnson ville förknippas med sporten.
Men det var alldeles för stort för oss att dra
runt själva. Jag och McCormack skrev ett
50/50- avtal om sponsorrättigheterna. Han
skötte TV-avtalen och drog in många internationella sponsorer. Tillsammans sålde vi
sponsring för över 120 msek.”

Hela båten gungade när vi firade J-O Waldners guld till klockan sju på morgonen. Vi
drog in över 100 miljoner åt SOK i det projektet.”

BO NÄRA
Per Schött
Ålder: 68
Titel: Entreprenör
Bor: Kungsholmen, Stockholm
Sommarställe: Släktgården i Ljugarn, Gotland
Familj: Gift, två vuxna söner och ett barnbarn.
Intressen: Sport. Litteratur. Familj och vänner.
Läser: ”Salingers – Räddaren i nöden” varje år.
Leif GW Persson. Har allt av Slas och Pär Rådström.
Kör: Audi
Utbildning: Tog studenten vid Norra Latin 1963,
Albion College, USA, 1964–65, Handelshögskolan
i Stockholm 1965–1969 och L´université de Tours,
Frankrike.
Idrottslig karriär: Spelat tennis sedan 1957.
Veterantennis idag, rankad nr 15 i ålder 65–70.
Tränar med Janne Lundkvist och Birger Folke.
Även Mats Hasselqvist, 84, är med i gänget.

Komprimerad karriär näringslivet: Trainee på
Unilever (1969-1975). Vd vid Scandekor (1976-84).
VD Gullers förlag (1979-81). Vd modemagasinet Clic
AB (1981-85). Grundare och Vd för Eventum (1981-89.
Sålde bolaget 1989 till Pronator). Medgrundare
av Chateau de Vigiers 1989. Vd Schött & Partners
1989-. Arlandastad (1985-2005). Medgrundare av
destinationsbolaget i Sigtuna 1992. Arlanda Logistic
Network (2000 -).
Kultur: Konserten Sinatra/Davies/Minelli (1989).
Riddersberg kulturcentrum (1992-93). Litteraturfestival i Sigtuna (2012-).
Konsultuppdrag inom sport & affärer (1981-92
genom Eventum): Stockholm Open(1968-95). Drog
igång One Way sportkonfektion åt Åhléns. Vasaloppet
(1984-89). Konceptet Beckers med svensk tennis.
Tjejtrampet (1986-). Stockholm International Horse
Show. Ryttar-VM (1990). OS-båten Svea i Barcelona
(1992). Djurgårdsandan, CSR-projekt, (2006-). m.fl.
Styrelseuppdrag inom idrotten: Ledamot i SALK
(1962-68). Ledamot i DIF Hockey (1992–2001). Ledamot i DIF AB Fotboll (2002-05).

SPORTEN
Som den största hotellkedjan i Norden erbjuder
Scandic 160 hotell på både små och stora orter, med
korta avstånd till hundratals sport- och fritidsanläggningar. Hos oss sover ni alltid i sköna sängar och ni
bor alltid nära sporten, oavsett om ni är där för att
titta eller tävla. Dubbelrumspriser från 890 kr. Vi ses!

scandichotels.se
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Hotell och event

Pyttipanna,
en stor stark och
biljetter till matchen
Innan höstdimman lägger sig som
en våt filt över golfbanorna hann
jag med att spela en rond med en
fd marknadschef på en av Sveriges
största och mest ansedda fotbollsklubbar. Eftersom vi har ett gemensamt intresse av sponsring, event
och närliggande områden kom vårt
samtal under transportsträckorna
att handla mycket om detta.

Välkommen till
idrottsstaden vid havet.
Värd för SM-veckan 2015
www.gavle.se
Foto: Albin Bogren/BARINGO, Mostphotos, Christer Norin och Mats Åstrand.

Han avslöjade att väldigt många av klubbens sponsorer är nöjda om de får bra
matchbiljetter och före kick-off kan käka
en rejäl grabbmiddag med pytt och en stor
stark. Jag, som numera har lite mera distans till sponsring än tidigare då jag levde
med den dygnet runt, hajade till och undrade om jag hade hört fel. Kan det verkligen
vara möjligt att företagspengar fortfarande
går in i den här verksamheten bara för att
några chefer ska kunna gå på fotboll gratis
och svinga en bägare i samband med det?
Sponsringen har vuxit explosionsartat
under senare år. Den har blivit mera professionell och sofistikerad. Analyser och
utvärderingar prioriteras högre än tidigare. Det mesta har blivit väsentligt mycket
bättre jämfört med förr.

Detta gäller främst på riksplanet för resurstarka företag som med egna eller externa proffs tar tag i de stora projekten och
ser till att lotsa dem i mål på ett affärsmässigt sätt.
Mer hur står det till på den regionala nivån och framförallt på den lokala?
Är det fortfarande så att mycket av den
sponsringen drivs av ett personligt egenintresse utan hänsyn till nyttan för företaget?
Hur många golfsponsorer är det som slipper betala årsavgiften ur egen ficka utan i
stället får den fakturerad till firman inlindad i ett tunt sponsorpaket?
Min golfpartner har startat egen firma
och ägnar sig nu åt att mejsla fram maximal affärsnytta av sponsringsverksamheten.
Det var just detta som vi fokuserade snacket på mellan hålen – hur ska företagen få ut
mesta möjliga av sina investeringar?
Förmodligen finns det skäl till många sådana diskussioner internt i de otaliga företag som ägnar sig åt idrottssponsring men
som ser affärsnyttan i sammanhanget som
sekundär.

UNO GRÖNKVIST,
FÖRFATTARE OCH
SPONSRINGSEXPERt

Ett stort evenemang kan sälja flera hundratusen biljetter och samtidigt ha flera hundra miljoner
TV- tittare globalt, dvs. stor påverkan på landet. Likväl som ett mindre lokalt evenemang har samma
positiva påverkan för destinationen men i mindre skala (turismintäkter, PR och marknadsföring).
Självklart har event även stor påverkan för hotellbranschen som kan sälja 1000-tals rum och andra
tjänster kopplat till detta.
Utan hotell inget Event

En av dom största faktorerna när ett
evenemang skall planeras och senare
genomföras är boende. Utan hotell för
aktiva, delegater, media, sponsorer och
besökare så blir det helt enkelt inte något evenemang. Eller inget evenemang
som jag vill besöka. Självklart kan inte
evenemanget krocka med redan bokade
kongresser eller andra aktiviteter som
har stark lokal koppling. Vid kongresser
är hotellbranschen oftast fullbokad, och
vid krock med andra lokala aktiviteter
så ökar bruset och intresset minskar.
Nu till något viktigt, jag kallar det
Lyxfällan

Hotellbranschen måste bli bättre. Det
finns så många exempel på att det blir
hybris inför stora så kallade ”megaevenemang”. Rättighetsinnehavare,
värdland eller destination blåser upp
förväntningarna helt korrekt för att
tränga igenom brus och skapa PR. Sedan kommer förfrågningarna från bok-

ningsbolagen, många gånger extrema
och orealistiska förfrågningar.
Får dessa bolag (och ibland även rättighetsinnehavarna) OK så tar dom allt.
När hotellföretaget får in en bokning
på 10-tusen tals rum (under perioden)
i en så kallad bekräftad bokning knäcks
garanterat Champagnen, men det är
här det blir fel. Bokningsregler som
finns i varje land – så även i Sverige
– ger också samma bolag möjlighet
att avboka inom en viss tid. När hög
procent andel av dessa rum avbokas
resulterar detta i en mängd följdeffekter
som även blir ett ekonomiskt minus för
destinationen. Med kort varsel hinner
inte hotellen fylla upp med ny business,
vilket gör att flertalet av de avbokade
rummen står tomma. När rummen
står tomma så finns det färre som
besöker evenemanget. Detta resulterar
i mindre biljettförsäljning och mindre
turism- och momsintäkter för staden
och landet.

Drick champagnen efter
evenemanget
Jag har många exempel, men ett färskt
är faktiskt ett av dom mest framgångsrika OS som genomförts, dvs det
senaste i London 2012. Nästan allt med
detta OS var en tiopoängare, men inte
beläggningen. London hade snarlik
beläggningsgrad och i många fall hade
flera hotell bättre rate utan OS, dvs
i jämförelse med tidigare år. Återigen
så var förväntningarna skyhöga (vilket
dom skall vara) och lika tidigt som det
var klart att London fått OS så var London i princip fullbokat, men resultatet
inte fullbokat under OS. Tänk alla som
hade velat uppleva OS, men tidigt fick
indikation på att det inte var möjligt.
Hotellbranschen måste bli bättre på
att ta lead och inte hamna i Lyxfällan.
Drick champagnen efter evenemanget!
text mathias kemi
Director Sponsorship & Partnership
Scandic Hotels

foto: karl gabor

Hotellens betydelse vid evenemang
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demoskop/aktiva idrottsklubbar

Sveriges mest aktiva idrottsklubbar
Listan baseras på Riksidrottsförbundets
officiella statistik för LOK-stödet över deltagartillfällen (träningar, turneringar, matcher).
Statistiken avser statligt LOK-stöd som är
godkänt och utbetalt för 2011.
1.   IF Brommapojkarna,

2. KFUM Fryshuset Basket, 182 498 deltagartillfällen
3. KFUM Fryshuset Fritid, 168 836 deltagartillfällen

Tre frågor till Ola Danhard,
klubbdirektör IF
Brommapojkarna
1. Hur ser ni på att ni toppar aktivitetslistan – även i år?
– Vi vet om att vi har en bred och aktiv verksamhet och har inte funderat på hur vi förhåller oss till andra. Om man är den klart
största föreningen i den största sporten så
borde man vara störst. Men när det påpekas är det givetvis så att man blir stolt och
glad, samtidigt tänker man på alla de ideella
krafter som lägger ner ett så betydelsefullt
arbete. Det är tack vare dem som vi kan ha

123 484 deltagartillfällen

5. Boo Fotbollsförening,

113 207 deltagartillfällen

den verksamhet vi har, utan deras engagemang och energi skulle det aldrig gå att hålla igång en så stor verksamhet. Samtidigt
slås man av tanken: förstår samhället vilken
värdefull insats som görs av dessa ledare?
2. Hur viktig är bredden för fotboll som
sport här i Sverige?
– Bredd och topp är viktig för varandra. Utan
topp, ingen bredd – och utan bredden kommer det inte fram tillräckligt med bra spelare. En stor anledning till att vi kan hävda
oss i fotbollen är den stora bredden via alla
ideella ledare. Alla får chansen att testa på
fotboll och känna om det är den rätta spor-

… och här är idrotterna som
samlar störst LOK-stöd
genom flest deltagartillfällen
under träningar och matcher
1. Fotboll, 18 499 021
2. Innebandy, 5 183 575
3. Ishockey, 4 212 395
4. Handboll, 3 018 933
5. Ridsport, 2 766 539

256 146 deltagartillfällen

4. Basketklubben Järva,

29

ten för dem. Samtidigt är det så att de stora
stjärnorna inspirerar fler att starta med
fotbollen.
3. På vilket sätt arbetar ni för att locka
barn och ungdomar till er verksamhet?
– Vi arbetar egentligen inte för att få fler
ungdomar. Tack vare vårt rykte om bra verksamhet så hör man av sig till oss och vill att
dottern eller sonen ska vara med. Det är
bara första året som vi startar knatteskolan
som vi har utskick till alla om att det nu är
dags att anmäla sig till vår knatteskola.
Sedan är det ryktet som gör att fler söker
sig till föreningen.

Karl-Erik Nilsson, ordförande
SvFF
1. Hur ser ni på att fotboll toppar
aktivitetslistan?
– Ett bevis på att fotbollen finns i
hela landet, och att det är en lättillgänglig idrott där alla kan vara med
utan att det är ekonomiskt betungande.
2. Hur viktig är bredden för fotboll
som sport här i Sverige?
– Otroligt viktig. När vi tittar på våra
toppspelare i landslaget så är dom
flesta fostrade i en liten klubb. Det
är angeläget sportsligt att fotbollen
är bred, ser man dessutom till samhällsfostran och folkhälsa så är det
också viktigt med en bred verksamhet i hela landet.

text henrik lenngren

Färsk Demoskopundersökning på uppdrag av Sport & Affärer:

Svenska folket om
megaevenemang på hemmaplan
Att Sverige är mycket kompetenta arrangörer av evenemang lokalt, nationellt och internationellt råder det ingen tvekan om.
Man brukar säga att det inte går att arrangera de största
idrottsevenemangen utan folkets stöd. Folket kommer få ställa
upp både med skattepengar och sina ideella insatser.
Vi ville därför ta reda på vad svenska folket vill att Sverige
ska arrangera för typ av megaevent inom idrott. Alternativen
var Sommar-OS, Vinter-OS, Fotbolls-VM, Fotbolls-EM och
Friidrotts-VM.

Enkätfråga:
Vilket av följande sportevenemang skulle du helst
vilja se arrangeras i Sverige?
Resultat i %:

Vinter-OS 23%
Fotbolls-VM 23%
Sommar-OS 21%
Friidrotts-VM 15%
Fotbolls-EM 6 %
Vet ej 11%
Undersökningen är genomförd inom ramen
för Demoskops telefonomnibus under perioden 28 augusti och 5 september. 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.

För er som vill beställa 
hela undersökningen
Maila: kontakt@sportaffarer.se
Nästa undersökning görs inför vårt
eventnummer i juni 2013 och innefattar
då samtliga möjliga mästerskap.

Lena Adelsohn–Liljeroth, idrottsminister:
”Det jag tyckte var mest intressant är att kvinnor föredrar sommar-OS medan män
hellre vill se ett vinter-OS. Mitt mål, och syftet med regeringens stöd till idrotten,
är att väcka fler barn och ungas lust till att motionera och idrotta. Att arrangera idrottsevenemang är ett sätt. Det skapar såväl idrottsliga värden som positiva
samhällseffekter. Sverige har goda förutsättningar att genomföra stora internationella idrottsevenemang och svenska idrottsorganisationer har ett gott rykte om
att vara duktiga arrangörer”.
Stefan Lindeberg, ordförande SOK (Sveriges Olympiska Kommitté):
”Jag är inte överraskad att svenska folket vill se stora arrangemang på hemmaplan. Allt det
positiva runt OS i London förstärker säkert det. Riktigt kul att ett vinter-OS lockar många.”
Peter Rohmée, expert på idrottsevenemangens samhällsekonomiska effekter:
”Att Vinter-OS hamnar högst på svenska folkets önskelista är ingen överraskning.
Vi har en lång och framgångsrik tradition inom vinteridrott. Glädjande också att notera
att unga människor nu vill att vi arrangerar det evenemang som klart borde ligga
inom räckhåll för oss”
Pehr Palm, vd Event in Skåne:
”Fotbolls-VM och Sommar-OS hade varit fantastiskt men samtidigt orealistiskt. Event Sverige bör sluta upp bakom och enas om en satsning för att vara
stolta värdar för Vinter-OS och Fotbolls-EM innan 2030.”
Björn Eriksson, RF, operativ i evenemangsfrågan:
”Det är enligt mig inte megaevenemangen Sverige ska koncentrera sig på. Utan de
större och medelstora mästerskapen. RF jobbar intimt med kommunerna i landet
med den här frågan. Att Fotbolls-EM får så få röster är märkligt eftersom det är
ett av de få riktigt stora evenemangen som skulle vara möjligt att ta hem.
Dam-EM har vi ju redan fått”.
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Idrottsutrymmet
krönikör mikael peterson

F

örhoppningsvis kan idrottare
hålla på med många idrotter
och länge. Mats Sundin höll på
med fem till sex sporter till 1516 års ålder. Sommarens olympiska spel har bevisat att det går att hålla på
länge med idrott även på absolut världselit. Marcus Oscarsson gjorde comeback i
kanot för att ta OS-guld 2012 likt 2004.
Redan 1995 tog han två junior-VM-silver.
Det blev en imponerande OS-final i år för
Marcus och Henrik Nilsson, men inte guld.
Några som också hållit på länge är släggkastarna på prispallen OS 2012. Murofushi tog OS-guld 2004. Alla tre medaljörerna i London-OS var även bland de sex
bästa OS 2004. De framgångsrika kastarna håller på länge och det är väl en morot
till fortsättning för Mattias Jons som inte
blev uttagen i årets olympiska släggturnering. En annan som funnits på världsnivå
länge är Jonas Jacobsson, som provade på
många idrotter som liten, men blev sedan
hängiven skytt på världsnivå och erövrade
sitt sjuttonde paralympiska guld i London.
Fler klev under året också fram ordentligt i rampljuset. 2012 blev Moa Hjelmers
intensiva genomslagsår för en bredare publik med utmärkelsen ”Årets Genombrott”
på Idrottsgalan och sedan ett sensationellt
EM-guld på 400 m. En som hade enormt
mycket istid förra säsongen var svenske juniorvärldsmästaren i ishockey 2012 Jonas
Brodin. Han spelade 2011/2012 lika många
ishockeymatcher som Stanley Cup-vinnaren och Los Angeles Kings-spelaren, Anze
Kopitar. Med matcher i olika sammanhang
kunde de summera till 105 matcher var.
För Moa och Jonas är och var 2012 ett
viktigt tävlingsår. Men inför detta och andra år krävs oändliga timmar av träning.

Schemaläggaren som just fördelat höstens och vinterns träningstider har säkert rivit sitt hår åtskilliga gånger även detta år för att
få ihop exceldokumentet med stort E. Då ska träningstiderna, efter
att utrymmet för seriematcher och A-lagens träningstider skapats,
”säljas in” till lagen: – Varsågod, er måndagsträning startar 22.15.

För att bli en framgångsrik hockeyspelare
har en tumregel varit att det krävs 10 000
träningstimmar. Det innebär i snitt två timmars träning varje dag, sju dagar i veckan.
En ny tumregel som nu lanserats är att det
krävs 15 000 timmar för att bli framgångsrik, dvs ytterligare en timme per dag.
Ovan nämnda personer hade aldrig nått
dit de gjort om det inte vore för att de tränat så mycket. För att orka träna och fortfarande tycka det är roligt krävs att träningstiderna är drägliga och resorna inte för långa.
Om vi till de elitaktiva lägger oss alla andra
som vill idrotta organiserat eller icke organiserat – då blir vi många, väldigt många.
Schemaläggaren som lagt ålder, kvalitet,
rättvisa i vågskålarna för att fördela träningsmöjligheterna får problem att få ihop
ekvationen mellan utbud och efterfrågan.
Vi blir många som blir hänvisade till hemsidor och telefonnummer för att ragga så
kallade strötider för idrottsträning för ungdomar eller oss själva. Att använda strötider är naturligtvis bra men träning måste
kunna bedrivas med kontinuitet.

R

iksidrottsförbundets rapport, ”Idrottens anläggningar” med några år på
nacken, har två kommuner med
stolta ambitioner som fokus. Ambitioner
som är bra men svåra att leva upp till. I
Stockholm finns flera exempel på kärvheten att få träningstider. En division tvåklubb i fotboll har innevarande säsong
nästan 100 lag i S:t Erikscupen och därtill
kommer de yngsta små lirarna. De säger
att de behöver ytterligare två fotbollsplaner till för behoven. Stockholms ishockeyförbund efterfrågar i sitt remissyttrande
avseende nytt Idrottspolitiskt program för
Stockholms stad diskussion kring behovet
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av is-ytor. Stockholmsgymnastiken har en
kö på 3 000 barn. Några lagidrotter undersöker samordningsmöjligheter.
Idrotten är en stolt folkrörelse. Men efterfråge- och utbudskurvorna hittar inte
i detta avseende varandra på ett tillfredsställande sätt. Mina anläggningsexempel
är inte rättvisande för alla idrotters behov
men ambitionen är inte att vara heltäckande utan peka på ett allvarligt bekymmer.
Även om A-lagen i division-två-klubbarna
jag nämnde ovan självklart inte tränar och
matchar lika mycket som Jonas Brodin, tränar de fyra dagar i veckan och har oftast två
matcher utöver detta. A-lagen tar mycket
anläggningstid i anspråk. Sedan skiljer sig
förutsättningarna självklart markant i Sverige. Utan att ha detaljkunskapen om Växjö
så är den självbespeglande historien och
beskrivningen över arenor och träningsmöjligheter imponerande i den nyutkomna ”Arenastaden – ett magasin om Sveriges
största och modernaste arenastad”.

leva drömmen om att bli Mats Sundin eller Moa Hjelmer. I de omvälvande tonåren
är idrottsutövande bra men risken för avhopp stora och vi vill inte att bostadsort eller familjeengagemang blir avgörande för
fortsatt idrottande och rörelse. Idrott ska
kunna vara lustfyllt hela livet.
Det behövs nya lösningar och ett nytt
samspel mellan aktörerna för att tillfredsställa träningsbehoven på olika nivåer!
För att tillfredsställa träningsbehoven
handlar naturligtvis en del om att idrotten
tillsammans blir kreativare för att nyttja
befintliga resurser, men det löser inte hela
problemet. En analys över tävlings- och
träningsbehoven och utbudet av anläggningar totalt i Sverige är inte svår att göra
men att därefter genomföra planen som
tillfredsställer behoven kräver mod, samförstånd och nytänk.

O

m vi vill ha idrottsliga framgångar
på världsnivå. Om vi vill att idrottstjejer och killar ska ha chansen att
hålla på med många idrotter parallellt. Om
vi vill att idrottande ska pågå länge upp i
åldrarna – Finns det då tillräckligt många
idrottsplatser för dessa behov? Nej, det har
vi inte. Dessutom ska anläggningarna självklart vara så miljöeffektiva och säkra som
möjligt. Idrotten, politiken, förvaltningar,
experter, entreprenörer och gemene man
behöver vara så nytänkande som möjligt.
Jag hörde häromdagen i raljerande ton att
”det är tur att så många fjortonåringar slutar så vi får plats med småttingarna”. Detta är naturligtvis beklagligt. Fjortonåringen
ska fortfarande ges möjligheten och kunna

Mikael Peterson
Generalsekreterare Svenska
Ishockeyförbundet
Tidigare Ordförande Svenska
Kanotförbundet samt
Generalsekreterare Svenska
Friidrottsförbundet

Välkommen till
Professionell Idrott 2013!
Arrangeras nästa år i Halmstad.
Vid frågor: seminarium@sportaffarer.se
www.professionellidrott.se

De härliga hockeytalangerna
möts i Malmö
under årsskiftet 2013-14

En av de absolut största idrottshändelserna i Sverige arrangeras i samarbete mellan
Malmö stad, Svenska Ishockeyförbundet och Malmö Arena. Ett gemensamt mål är
att vi skall arrangera det bästa Junior-VM någonsin.
Bli en samarbetspartner till detta fantastiska evenemang och följ kampen
mot guldet på nära håll. I Malmö Arena och Malmö Nya Isstadion kommer
det att ﬁnnas alla möjligheter till att skapa perfekta relationer kring världens
bästa juniorishockey.
Junior-VM 2014 kommer inte enbart att bli ett fartfyllt evenemang
– det kommer att bli ett minne för livet!

Kontaktinfo:
peter.ek@malmoarena.com
eller tel 040-642 04 06.
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En kvarts miljon atlEtEr
laddar för idrottsårEt 2013
Inomhus-eM Friidrott • ueFa Dam-eM • Fei World Cup Final • GothIa Cup
partille Cup • VärldsungdoMsspelen • gothia innebandy Cup • sm-FInalerna
i handboll • göteborg basketball FestiVal • göteborgsVarVet • BanDy-Vm
sM-VeCkan orientering • FiM sWedish speedWay grand prix • stena matCh Cup
ChaMpions league • JsM optiMistJolle • Future Cup • GöteBorGsklassIkern
tJörn runt • Vigor Challenge • göteborg golF Cup • sM i siMning • M.Fl.

läs mEr om alla EvEnEmang på gotEborg.com

