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FÖR B U N DSM ÖTET 2008

FÖREDRAGNINGSLISTA

RÖSTLÄNGD

Föredragningslista i enlighet med Svenska Fotbollförbundets stadgar 26 §

DISTRIKT

vid Svenska Fotbollförbundets förbundsmöte lördagen den 5 april kl. 13.00
i Konsertsalen, Nybrokajen 11, Stockholm.
Inledning. Förbundsordförandens verksamhetssammanfattning.
Utdelning av utmärkelser.
1.

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd på grundval av
den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
2.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
3.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4.
Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll jämte
erforderligt antal rösträknare.
5.
Behandling av:
a) Rapporter från av Svenska Fotbollförbundet ägda bolag
b) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2007
c) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för 2007
d) Representantskapets rapport för 2007
e) Disciplinnämndens, Besvärsnämndens, Licensnämndens och Appellations		
nämndens rapporter för 2007
6.
Revisorernas berättelse.
7.
Fastställande av balansräkning per den 31 december 2007 och beslut i anledning
av resultatet enligt den fastställda balansräkningen.
8a) Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och Representantskapet.
8b) Behandling av förbundsstyrelsens förslag om ändring i stadgarna.
9.
Val av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av ett år.
Mandattiden går ut för Lars-Åke Lagrell.
10. Val av tre övriga ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av två år.
Mandattiden går ut för Björn Ahlberg, Susanne Erlandsson och Annelie Larsson.
11. Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter för en tid av ett år, varvid 		
iakttages att minst en av revisorerna och dennes suppleant skall vara av Revisors-		
nämnden auktoriserad eller godkänd revisor.
Mandattiden går ut för Torbjörn Backvall och Hans Bredberg samt för supplean-		
terna Juhan Okasmaa och Ola Spinnars.
12. Val av ombud jämte suppleanter till eventuell Extra RF-stämma.
13. Val av ordförande i Licensnämnden för en tid av ett år.
Mandattiden går ut för Anders Beck-Friis.
14. Val av tre övriga ledamöter i Licensnämnden för en tid av två år.
Mandattiden går ut för Tord Andersson, Anna Olrog och Odd Swarting.
15. Val av ordförande i Appellationsnämnden för en tid av ett år.
Mandattiden går ut för Göran Lambertz.
16. Val av två övriga ledamöter i Appellationsnämnden för en tid av två år.
Mandattiden går ut för Gunilla Bruno Alm och Leif Lundqvist.
17. Val av ordförande i Disciplinnämnden för en tid av ett år.
Mandattiden går ut för Khennet Tallinger.
18. Val av fyra övriga ledamöter i Disciplinnämnden för en tid av två år.
Mandattiden går ut för Staffan Anderberg, Lena Nitz, Hans Orrenius och Johan
Sterner.
19. Val av ordförande i Besvärsnämnden för en tid av ett år.
Mandattiden går ut för Lars Nilsson.
Valfråga punkt 20 behandlas enligt nedan under förutsättning av beslut om
stadgeändring enligt förbundsstyrelsens förslag.
20a) Val av tre övriga ledamöter i Besvärsnämnden för en tid av två år.
20b) Val av en övrig ledamot i Besvärsnämnden för en tid av ett år.
(val i 20 a-b utförs som en konsekvens av ändrade stadgar)
Mandattiden går ut för Christer Danielsson och Ulrika Kalte.
21. Val av ordförande med en suppleant samt fem övriga ledamöter med lika
många suppleanter i valberedningen.
22. Anmälan om de till Representantskapet valda ledamöterna och suppleanterna.
23. Fastställande av verksamhetsplan för 2008.
24. Fastställande av budget för 2008.
25. Behandling av förbundsstyrelsens förslag.
a) Stadgeändring. Förslaget föreslås behandlas som punkt 8b under
		
förutsättning av förbundsmötets godkännande.
26. Behandling av motioner som senast den 1 december 2007 inkommit till
förbundsstyrelsen.
a) Motion från Rynninge IK angående utbildningsersättning vid
		
övergångar samt förbundsstyrelsens yttrande.
b) Motion från Rynninge IK angående resekostnader i div.1 och 2 samt
		
förbundsstyrelsens yttrande.
27. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet.
28. Antagande av officiellt kungörelseorgan.
29. Meddelanden.
Annat ärende än ovan sagts får inte avgöras av förbundsmötet.
Valbar är medlem i förening inom SvFF som fyllt 18 år och som varit permanent boende i
Sverige under de tre senaste åren före valet och som inte är försatt i konkurs eller har god
man eller förvaltare enligt 11 kap 4 § och 7 § föräldrabalken. Ledamot i Förbundsstyrelsen
är inte valbar som ledamot i Disciplinnämnden, Besvärsnämnden, Licensnämnden eller
Appellationsnämnden eller som revisor eller revisorssuppleant.
Om tjänstemans valbarhet stadgas i 18 §.

Licenser Grund- Tilläggs- Totalt
röster
röster
Blekinge FF
4.962
3
1
4
Bohusläns FF
4.946
3
1
4
Dalarnas FF
7.313
3
2
5
Dalslands FF
2.471
3
1
4
Gestriklands FF
4.036
3
1
4
Gotlands FF
1.933
3
0
3
Göteborgs FF
15.454
3
4
7
Hallands FF
10.573
3
2
5
Hälsinglands FF
4.257
3
1
4
Jämtland/Härjedalens FF 3.058
3
1
4
Medelpads FF
3.597
3
1
4
Norrbottens FF
7.377
3
2
5
Skånes FF
31.838
3
8
11
Smålands FF
25.693
3
6
9
Stockholms FF
30.947
3
7
10
Södermanlands FF
8.562
3
2
5
Upplands FF
11.687
3
3
6
Värmlands FF
10.612
3
2
5
Västerbottens FF
9.233
3
2
5
Västergötlands FF
24.892
3
6
9
Västmanlands FF
5.975
3
1
4
Ångermanlands FF
4.104
3
1
4
Örebro Läns FF
6.749
3
2
5
Östergötlands FF
12.284
3
3
6
Totalt
252.553
72
60 132

FÖRENINGAR
Allsvenskan		
AIK
2		
Djurgårdens IF FF
2		
IF Elfsborg
2
GAIS
2
Gefle IF
2
IFK Göteborg
2
Halmstads BK
2
Hammarby IF FF
2
Helsingborgs IF
2
Kalmar FF
2
Ljungskile SK
2
Malmö FF
2
IFK Norrköping FK
2
GIF Sundsvall
2
Trelleborgs FF
2
Örebro SK FK
0*		
* Ej betalt årsavgift
Superettan
Assyriska FF
IF Brommapojkarna
Degerfors IF
Enköpings SK FK
Falkenbergs FF
BK Häcken
Jönköpings Södra IF
Landskrona BoIS
IF Limhamn Bunkeflo

		

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Mjällby AIF
Qviding FIF
IK Sirius FK
FC Väsby United
Åtvidabergs FF
Ängelholms FF
Örgryte IS
Damallsvenskan
AIK
Bälinge IF
Djurgårdens IF DFF
Hammarby IF DFF
Kopparbergs/
Göteborgs FC
Kristianstads DFF
Linköpings FC
LdB FC Malmö
Sunnanå SK
Umeå IK
Umeå Södra FF
KIF Örebro DFF

1
1
1
1
1
1
1		
		
1
1
1
1
0*
1		
1		
1
1
1
1
1		

* Ej betalt årsavgift
Distriktsförbunden 132
Föreningarna
57

		
		

Totalt antal röster 189
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S

verige är klart för det femte
mästerskapet i rad i och med
kvalificeringen till EM i Schweiz/
Österrike 2008. Italien, Spanien,
Tyskland och Sverige – där har
ni den exklusiva kvartett som
via kval lyckats ta sig till varje
VM och EM 2000-2008!
Förbundskapten Lars Lagerbäck har skrivit fotbollshistoria
genom att bli den förste att
leda sitt landslag genom fem
Lars-Åke Lagrell,
raka lyckade kvalspel. I slutspel
ordförande i Svenska
Fotbollförbundet.
är Lagerbäck en av tre (tysken
Helmut Schön och belgaren
Guy Thys de övriga) ledare som lett ett landslag i fem EM
och VM.
– Detta är svensk fotbolls största framgång under vår
103-åriga existens. OS-guld och VM-silver, den fina perioden
i början på 90-talet med hemma-EM 1992 och VM-bronset
1994 – men med tanke på konkurrensen och omständigheterna så slår det här ut allt det. Men vi måste mitt i all
framgång vara ödmjuka inför framtiden, inget kan hålla i
evighet, säger förbundsordförande Lars-Åke Lagrell.

nog att påpeka betydelsen av erfarenhet, av mästerskap,
av kvalspel och av att leda ett så uppmärksammat landslag
utan att tappa fokus. Kontinuiteten samt att växla spelare
efter hand är en nyckelfaktor. Att inte både byta spelare och
ledare på samma gång är centralt för fortsatt framgång,
säger Lagrell.
EM-kvalet var totalt sett mycket bra, även om förlusten
mot Nordirland sved. Spanien borta var mindre smärtsam.
Sedan var det tråkigheterna som skedde under matchen
mot Danmark i Parken.
– Säkerheten var för dålig och alkoholintaget för stort,
det blev en dyr läxa. Den kombinationen gör stora publiksamlingar till ett hot, och en landskamp eller ett möte
mellan rivaliserande föreningar är av naturen riskmoment
i fotboll.
Säkerhetsfrågorna är ett av fotbollens största arbetsområden.
– Jag tycker inte lagstiftarna ser till helheten vid ett stort
fotbollsarrangemang. Det har varit ett växande problem,
och lagstiftningen motverkar i viss mån de ambitioner vi
har. Men våldsamma gäng som slåss långt från arrangemanget är inget direkt nytt, förr hette det drängslagsmål.
– Tack och lov har VM och EM blivit folkfester, fotbollsturism med tiotusentals svenskar, i Berlin 2006 var nära

Största framgången någonsin
Hur kan en liten nation med kargt klimat och kort
tävlingssäsong nå dessa framgångar? Lagrell har sin teori
klar:
– Vändpunkten var EM 1992. Slutet av 80-talet var
negativt på alla sätt för fotbollen. Framgångarna uteblev,
publikintresset sviktade och media tvivlade på oss. Med
EM-succén vände allt, publiken och spelarantalet ökade,
TV började sända fler matcher och samarbetspartners
trodde på oss igen. VM-bronset 1994 spädde på
utvecklingen, det har sedan burit frukt på
alla områden. Vi ska också medge att den
internationella fotbollsutvecklingen har
hjälpt oss en hel del.

Lagerbäck och Andersson
till 2010
Lars Lagerbäck och Roland Andersson kommer leda laget fram
till och med säsongen 2010,
det vill säga även över VM i
Sydafrika. Det innebär att Lagerbäck varit med sedan 1998,
totalt 13 år!
– Resultatmässigt har de
ett fantastiskt facit, så jag är
glad att vi har förlängt avtalet med dem. Det går inte

100.000 svenskar på plats. Vi hoppas det blir lika trevligt i
Schweiz/Österrike som det var i Tyskland och Portugal.

Bakslag i VM
gav erfarenheter till OS
Damlandslaget gick inte vidare från gruppspelet i VM, men
fick en liten revansch då man slog Danmark i playoff och
får spela OS 2008.
– Vi såg alla vad rutin och erfarenhet betyder i VM. Vi
var för snälla mot Nigeria, och kunde inte hålla
vår ledning. Men sen kom de yngre snabbt in
i det. Jag är övertygad om att de tar med sig
massor av lärdom till OS!
Däremot anser Lagrell att tiden är mogen
att herrfotbollen lämnar OS.
– Det finns inte utrymme nog i
våra kalendrar med internationella
mästerskap, europeiska cuper och

Förbundskapten Lars Lagerbäck, som här klappar
om Marcus Allbäck, ledde
Sverige för femte gången
i rad till ett stort internationellt slutspel.
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inhemskt spel. Men för våra damer blir det en upplevelse
för livet, och damfotbollen kan få mer resurser om herrarna
inte är med.

uppståndelse – för något i grunden som är positivt. Alla i
fotbollen ska kunna betala sina kostnader, och ha pengarna
i handen innan man handlar.
Fotbollen får ibland höra att det är tyst i rörelsen, och
att det inte förekommer någon debatt.
Stort steg mellan elit och bredd
– Det beror på att vi har flera nyckelstationer som be– men de hänger ihop
handlar de aktuella frågorna. Exempelvis ordförandekonfeFotbollen i Europa dominerar den idrottsliga underhållrensen där såväl herr- som damelit diskuterar utvecklingen
ningen, och exponeras kraftigt på alla vis. I takt med att
tillsammans med distrikten. Alla problem lyfts fram och
våra svenska spelare tagit plats i de stora klubbarna har
ventileras, sedan ska vi enas om vad vi ska göra. Därför blir
det spillt över på svensk fotboll.
årsmöten ibland defileringar, eftersom våra möten innan
Den inhemska fotbollen har blivit professionell. Ungär så väl genomarbetade.
domarna ser fotbollen som ett karriärval idag, och det ger
Lars-Åke Lagrell är noga
klubbarna en stor rekrytemed att påpeka att om röringsfördel.
relsen står bakom ett beslut
– Samtliga våra drygt
har en artikel eller kampanj
3.300 klubbar gör ett faningen betydelse. Men om
tastiskt arbete. Det är ute i
rörelsen är splittrad blir det
landet som grunden läggs
allvarligt.
för alla spelare, föreningar
– Det finns alltid särinoch för våra landslag. En
tressen
som är duktiga på
god grundutbildning, seatt
driva
sina frågor. Därför
dan kanske man får testa
är det viktigt att vi internt är
sig på läger, pojklandslag
överens om våra beslut.
och sedan blir de bästa
Svenska Spel är en stor
proffs i Sverige eller utompartner till svensk fotboll.
lands. De som får lyckan ute
Det finns ett affärsmässigt
i Europa hoppas vi få hem
avtal där fotbollen erbjusom fortsatta bärare av vår
der matcher på vissa tider
modell – typ Henrik Larsoch dagar, samt erbjuder
son, Niclas Alexandersson,
exponering i samband med
Anders Svensson, Teddy
fotbollen. Nu är många
Lucic för att nämna några.
utländska spelbolag inne
En slags ”återvinning” som
(ibland rent olagligt) och
är härlig att se, säger Larsförsöker ta marknadsanÅke Lagrell.
Guldbollvinnaren Zlatan Ibrahimovic i aktion i EM-kvaldelar med alla till buds ståDet är lättare att förnya
matchen mot Island på Råsunda. Zlatan medverkade i sex
ende medel.
verksamheten i medvind
av Sveriges åtta EM-kvalmatcher under 2007.
– Det talas mycket om
än motvind. Därför planeavreglering, och jag har
rar svensk fotboll noggrant
inget emot att Svenska Spel
för fortsatt utveckling. Tålutsätts för konkurrens för
modigt arbete med defidet
klarar
de.
Men
de
som
ropar
bortser från det negativa
nierade förbättringsområden. Ett exempel på det är de
med en avreglering. Finns det inga regler så tar inte de
Elitprojekt som inletts på dam- respektive herrsidan.
privata bolagen något ansvar, ett exempel är spärrar för
– Jag är övertygad om att klubbarna känner sambandet,
pokerinsatser på nätet.
även om avståndet mellan elit och bredd kan bli lite långt.
– Det är vikigt för oss att bevaka fotbollens intressen,
Det är viktigt att de känner stolthet över att tillföra fotbollen
inte minst ur samhällssynpunkt. Här kommer vi att vara
kvalitet på alla plan, vi är helt beroende av varandra.
observanta på vad som händer inom och utanför idrotten,
för vi är stolta över vår fina idrott och vår storlek. Särskilt
Många frågor
ska vi se till så att alla de flickor som strömmar till fotbollen
–  men få tittar på beslutens konsekvenser
ska få samma och likvärdiga villkor som pojkar har, säger
Uppmärksamheten är i dag enorm – alla frågor vänds och
Lars-Åke Lagrell.
vrids.
– Ofta rycker man i en fråga i taget, som ska kommenteras och möjligen raljeras över. Få tittar på konsekvenserna.
-LISTA
LARS-ÅKES 2008
Ta elitlicensen, hur var klubbarnas ekonomi före den införre mycket bra
Kvartsfinal i EM vo
des och hur är den nu? Det var klubbarna som ville ha den!
1
ing
Blir det då någon klubb som inte klarar licensen blir det stor
Fortsatt publikökn
2
Bra OS för damerna
3
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Ny kommersiell rekordnivå
skapar utvecklingspotential
I

takt med den ökade uppmärksamheten – bland allmänhet, i tv och i andra medier – så ökar de kommersiella
värdena inom fotbollen.
2008 innebär en ny rekordnivå för Svenska Fotbollförbundet, framförallt i och med EM-deltagandet samt att
Swedbank Arena börjar byggas.
– Vi är försiktiga och ödmjuka
inför dessa krafter såväl i uppsom nedgång. Men det är mycket pengar det handlar om, som vi
måste ta tillvara på bästa sätt för
att stärka fotbollens positioner,
säger SvFF:s generalsekreterare
Sune Hellströmer.
Fotbollens attraktionskraft,
såväl i Sverige som i världen i
övrigt, genererar pengar som
aldrig tidigare. För SvFF kommer
Sune Hellströmer,
2008 att innebära:
generalsekreterare
• Största ekonomiska ersätti Svenska Fotbollförbundet.
ningen för deltagande i ett mästerskap i EM 2008, vilket bevisar
hur viktigt det är att kvala in till
dessa mästerskap.
– Alla inom fotbollen och utanför ska ha det i åtanke
när det pratas om att vi måste föryngra laget, och även inse
risken vad ett missat mästerskap innebär. Det skulle vara
orimligt med de värden fotbollen skulle förlora av att inte
vara med totalt sett. Vi måste försöka lyckas på kort såväl
som lång sikt, vilket givetvis alltid är en svår balansgång.
• Namnsponsringen av Swedbank Arena ger den största
ersättningen i Skandinavien för jämförbara rättigheter.
• Ett avtal med materialleverantören Umbro, som är det
bästa i SvFF:s historia.
• 2008 ger också en rad andra avtal som innebär att vi
får vår högsta totala intäkt någonsin.
– SvFF är inte vinstdrivande, men för att utveckla svensk
fotboll har vi en skyldighet gentemot hela fotbollsrörelsen
att ta tillvara de intäktsmöjligheter vi har, säger Hellströmer
vidare.

Swedbank Arena – ett unikt svenskt arenaprojekt
Swedbank Arena-projektet visar på ett utmärkt samarbete
mellan fotboll, näringsliv och en kommun. För Solna stad är
det stort värde att få ha Swedbank Arena inom kommungränsen, vilket ger kommunen en attraktionskraft.
– Ur ett svenskt perspektiv är det fantastiskt att vi klarar att bygga och driva en stor arena, till och med landets

Nationalarena, utan att landets huvudstad eller regering är
inblandad. Dessutom riskeras inte Solnas skattebetalares
pengar, säger Sune Hellströmer.
Det finns således inga bidrag i arenaprojektet och därför
måste alla intäktsmöjligheter tas tillvara.
– Hela fotbollsrörelsen står bakom oss i beslutet om
namnsponsringen. Planeringsarbetet fortgår med full
kraft, byggstart blir hösten 2008. Tidplanen innebär att vi
kommer in på arenan tidigt 2012.
– Rodamcos kommersiella satsning på området visar
också den tilltro utomstående har till Swedbank Arena för
företag, affärer och boende. Det blir en fantastisk samlingsplats med arenan i centrum, säger Hellströmer.
För fotbollens del är det först, främst och sist en fotbollsarena, men den kan naturligtvis komma att användas
till annat. Publiken ska komma så nära fotbollsplanen som
reglerna tillåter.
– Fotbollens ekonomiska insats tas från det värde som
har skapats i Nationalarenan Råsunda. Det visar vilket viktigt beslut som togs 1999, då vi köpte tillbaka arenan fullt
ut, säger Hellströmer.

2008 – det är då Elitprojekten går in i skarpt läge
2007 har varit ett år då elitprojekten implementerats i
verksamheten. 2008 blir det skarpt läge där arbetet med
aktuella och prioriterade frågor ska ta vid.
– Den nya tränarutbildningen är väl mottagen och
huvudingredienserna i övrigt är att utveckla elitklubbarnas verksamhet och hitta metoder att bli ännu bättre. Inte
minst i att ta hand om och förädla våra talanger, säger
Hellströmer.
Att hitta rätt matchning så talangerna utvecklas är
kanske den största frågan.
– Om en 17-åring kan spela i Barcelonas A-lag med den
konkurrens som finns där, så ser jag inte varför en svensk
talang inte skulle kunna platsa i ett allsvenskt lag om bara
mod och vilja finns, fortsätter Sune.
En särskild grupp ser också över tävlingsregelverket
under 2008 för att möjliggöra förbättrad matchning av
talanger.
Fotbollsavdelningen och Landslagsavdelningen
– en nödvändig uppdelning
I takt med att verksamheten i seniorlandslagen har vuxit
kraftigt och fått allt större betydelse för svensk fotboll, så
har det blivit dags att skilja på dessa landslags omfattande
dagliga verksamhet och på fotbollens mer långsiktiga
utvecklingsfrågor.
– Det är oerhört glädjande att Marika Domanski Lyfors



2008 är det byggstart för den nya nationalarenan Swedbank Arena som enligt planerna ska stå
klar till säsongen 2012.

accepterade uppdraget som fotbollschef, vilket innebär att
hon är ansvarig för både dam- och herrfotbollens utveckling vad gäller tränar- och spelarutbildning.
– Marika är både erfaren och kompetent och jag är
övertygad om att hon inte kommer att ge sig förrän hon
lyckats även inom herrfotbollen på samma sätt som hon
varit med att lyfta damfotbollen, säger Sune.
Lars Richt blir chef för Landslagsavdelningen, där verksamheten för seniorlandslagen planeras och bedrivs.

Utveckling går ej att driva
via Tävlingsbestämmelserna
Bättre arenor – det är väsentligt för att stärka vår inhemska
fotboll. Det är även det säkerhetsarbete fotbollen tvingas
lägga ned mycket tid på.
Nu ska Gävle bygga nytt till 2010, sedan tidigare står
det klart att Malmö, Göteborg och Norrköping kommer att
ha nya arenor klara 2009, och Swedbank Arena i Solna ska
stå klar 2012. Även i Kalmar, Halmstad och Stockholm är
nybyggnationer på gång.
– Varken elitklubbarna eller SvFF-organen kan längre
driva elitfrågornas utvecklingsbehov via Tävlingsbestämmelserna. Ser man till säkerhet, tillgång till spelbara planer
i mars-november och lokaliteter för samarbetspartners så
krävs nybyggnationer eller rejäla ombyggnationer av våra
överlag ålderstigna arenor. Det är helt nödvändigt om vi ska
kunna utveckla vår inhemska fotboll, säger Hellströmer.

SvFF blir ibland slagpåse i debatten när enskilda klubbar ”drabbas” av Tävlingsbestämmelserna. Detta trots att
reglerna ofta tillkommer efter initiativ från just elitföreningarna, som också sedan är med och fattar besluten vid
Representantskapet.
Elitlicensen, plantäckning, markvärme och belysning
är ett några av dessa frågor.
– Precis som med poängavdrag, där vi fick en efterdebatt när en förening råkade ut för just poängavdrag på
grund av säkerhetsbrister på hemmaarenan. Nu ändras
det. Har föreningen gjort det man kan kräva av dem i säkerhetsarbetet så ska ansvaret läggas på de individer som
orsakar ordningstörningar.
– Vi måste ha ett nytt regelverk som hjälper fotbollen
att reglera bestraffningar utifrån vem som orsakat skadan.
Fotbollen måste givetvis göra sitt för att långsiktigt förändra attityden bland de som bråkar på läktarna. Förbund,
klubbar, och ledare måste alla ta tag i sin del av den stora
uppgiften, säger Hellströmer.
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Spaden i marken!
kattning
Visa domarna upps
rtelvan
Egna spelare i sta
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Förbundsstyrelse

Representantskap

Förbundsstyrelsen, som utses av Förbundsmötet
och ingår i Representantskapet, har haft följande
sammansättning:

Representantskapets, av distriktsförbunden och av de vid Förbundsmötet röstberättigade föreningarna, valda ledamöter och suppleanter
har varit följande:

Förbundsordförande
Lars-Åke Lagrell, Jönköping

Distrikt
Blekinge FF
Bohusläns FF
Dalarnas FF
Dalslands FF
Gestriklands FF
Gotlands FF
Göteborgs FF
Hallands FF
Hälsinglands FF
Jämtland/Härjedalens FF
Medelpads FF
Norrbottens FF
Skånes FF
Smålands FF
Stockholms FF
Södermanlands FF
Upplands FF
Värmlands FF
Västerbottens FF
Västergötlands FF
Västmanlands FF
Ångermanlands FF
Örebro Läns FF
Östergötlands FF

Övriga ledamöter
Björn Ahlberg, Vikbolandet,
förste vice förbundsordförande*
Susanne Erlandsson, Haverdal,
andre vice förbundsordförande*
Kenneth Håkansson, Landskrona**
Annelie Larsson, Karlstad*
Gillis Persson, Motala**
Börje Sandgren, Umeå**
* vald t.o.m. förbundsmötet 2008
** vald t.o.m. förbundsmötet 2009
Generalsekreterare och adjungerad ledamot
av Förbundsstyrelsen
Sune Hellströmer, Lidingö
Adjungerade ledamöter av Förbundsstyrelsen
Lars Lagerbäck, Solna (landslagsfrågor)
Thomas Dennerby, Tyresö (landslagsfrågor)
Hedersordförande
Lennart Johansson, Stockholm
Hedersledamöter
Lars Appelqvist, Norrköping
Gunnar Axelson, Falun
Gunnar Ericsson, Mölle
Bengt Madsen, Anderslöv
Bengt Ågren, Upplands Väsby
Revisionen har utförts av följande:
Förbundsrevisorer
Torbjörn Backvall, Stockholm
Hans Bredberg, Upplands Väsby (auktoriserad revisor)

Ordinarie
Kenneth Karlsson
Maria Niklasson
Lars Norman
Ingemar Carlsson
Lars Carlson
Hans Rosengren
Bert Andersson
Björn Andersson
Kenneth Carlsson
Leif Nilsson
Lars-Erik Öberg
Tore Johansson
Göran Nilsson
Håkan Danielsson
Sune Reinhold
Thomas Larsson
Jan Hellström
Thore Jansson
Sam Ersson
Pelle Höög
Birger Jonsson
Berndt Lindström
Raul Björk
Kjell Augustsson

Personlig suppleant
Håkan Johannesson
Tommy Pettersson
Mats Bengtsson
Åke Nilsson
Örjan Ohlström
Monika Hjerp
Madelene Ekvall
Lars-Erik Carlsson
Bengt Thyrsson
Bo Berged
Nicke Stenqvist
Bo Strömbäck
Leif Ohlsson
Christer Gustavsson
Bo Furugårdh
Lars Wessman
Mats Holmberg
Sven-Erik Eriksson
Hans-Ove Forsell
Gerhard Sager
Anna-Karin Johansson
Anders Westin
Bo Fredriksson
Ingela Andersson

Allsvenskan/Superettan Ordinarie
Bo Lundquist
Sture Svensson
Sten-Inge Fredin
Leif Lindstrand
Urban Hagblom
Lars-Eric Nilsson
Göran Bogren
Seppo Vaihela

Suppleant (ej personlig)
Henrik Appelqvist
Ronny Magnusson
Johan Sterner
Bengt Madsen
Anders Eslander
Ola Rydén
Christer Wallin
Lennart Vestervall

Damallsvenskan/
Norrettan/Söderettan

Suppleant (ej personlig)
Ingrid Gunnarsson
Sören Gustafsson
Catrin Sundstén
Lars-Inge Hallstensson
Eva Ahlén
Sven Eriksson

Suppleanter för förbundsrevisorerna
Juhan Okasmaa, Stockholm (auktoriserad revisor)
Ola Spinnars, Stockholm (auktoriserad revisor)

Valberedning

Ordinarie
Nils-Olof Anderson
Katarina Bergström
Per Darnell
Ing-Britt Lindberg
Lars-Åke Lindblom
Lena Wallgren Sandberg

Sammanträden

Valberedningen (§ 29-30 i förbundets stadgar) har utgjorts av:

Förbundsmötet ägde rum den 24 mars i Stockholm.

Ledamot
Bengt Madsen, ordförande
Berndt Lindström (Norrlandsdistrikten)
Raul Björk (Svealandsdistrikten)
Gerhard Sager (Götalandsdistrikten)
Ola Rydén (Allsvenskan/Superettan)
Lena Wallgren Sandberg (Damallsvenskan)

Representantskapsmötet ägde rum den 8 december i Uppsala.

Personlig suppleant
Gunnar Axelson
Leif Nilsson
Lars Wessman
Håkan Danielsson
Tommy Strandman
Katarina Bergström

Förbundsstyrelsen har hållit 15 sammanträden.
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Svenska Fotbollförbundets styrelse 2007
Bakre raden fr.v. Gillis Persson, Björn Ahlberg, Kenneth Håkansson, Börje Sandgren, Sune Hellströmer.
Främre raden fr.v. Annelie Larsson, Lars-Åke Lagrell och Susanne Erlandsson.
nämnder, KOMMITTÉER, ARBETSgrupper

Aktuell sammansättning från förbundsmötet 2007.
Disciplinnämnd
(vald av förbundsmötet)
Khennet Tallinger, Hässleholm (ordf.), Staffan Anderberg, Helsingborg (v.ordf.), NilsOlof Anderson, Mölndal, Leif Lindstrand,
Gävle, Göran Nilsson, Limhamn, Lena Nitz,
Åkersberga, Hans Orrenius, Motala, Johan
Sterner, Sundsvall, Per Ågren, Limhamn,
Elisabeth Aldaeus, förbundskansliet (sekr.).
Besvärsnämnd
(vald av förbundsmötet)
Lars Nilsson, Bromma (ordf.), Stefan Alvén,
Saltsjö-Boo (v.ordf.), Christer Danielsson,
Uppsala, Lena Julin, Bromma, Ulrika Kalte,
Huddinge, Ulrika Karlsson, förbundskansliet (sekr.).
Licensnämnd
(vald av förbundsmötet)
Anders Beck-Friis, Stocksund (ordf.),
Richard Johnsson, Bjärred (v.ordf.), Tord

Andersson, Sölvesborg, Anna Olrog, Sollentuna, Odd Swarting, Stockholm, Anna
Wallin, Stockholm, Ivar Verner, Sollentuna,
Anders Brulin, förbundskansliet (sekr.).
Appellationsnämnd
(vald av förbundsmötet)
Göran Lambertz, Uppsala (ordf.), Dan
Fernqvist, Västra Frölunda (v.ordf.), Gunilla
Bruno Alm, Stockholm, Thore Hallbäck,
Bromma, Leif Lundquist, Stockholm, Ulrika
Karlsson, förbundskansliet (sekr.).
Affärskommitté
Seppo Vaihela, Kungälv (ordf.), Jörgen
Eriksson, Umeå (v.ordf.), Per Darnell, Ekerö,
Kenneth Karlsson, Bräkne-Hoby, Leif Nilsson, Ytterhogdal, Britt Nordström, Örebro,
Jan Larsson, förbundskansliet (sekr.).
Anläggningskommitté
Lars-Erik Öberg, Sundsvall (ordf.), Raul
Björk, Örebro (v.ordf.), Katarina Bergström,
Umeå, Göran Bogren, Sölvesborg, Sune
Reinhold, Sundbyberg, Bengt Samuels-

son, Norrköping, Tommy Theorin, Malmö
(adj.), Ronni Lundqvist, förbundskansliet
(sekr.).
Domarkommitté
Bo Karlsson, Jönköping (ordf.), Karl-Erik
Nilsson, Uddevalla (v.ordf.), Bengt Augustsson, Luleå, Jan Berg, Luleå, Maria
Persson, Malmö, Matts Sjöström, Mölndal, Germund Nilsson, förbundskansliet
(sekr.).
Fotbollskommitté
Håkan Danielsson, Södra Vi (ordf.), Lena
Wallgren-Sandberg, Sundsvall (v.ordf.),
Ingemar Carlsson, Färgelanda, Urban
Hagblom, Sundsvall, Jan Hellström, Nyland, Hans Rosengren, Fårösund, Sara
Jöngren, Borlänge, Lars Richt, förbundskansliet (sekr.).
Medlemskommitté
Cristel Brorsson, Halmstad (ordf.), Sam
Ersson, Åsele (v.ordf.), Rose-Marie Frebran, Örebro, Josefine Jardenäs, Solna,
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Daniel Ljungberg, Halmstad, Rickard
Strandberg, Visingsö, Gunilla Axén, förbundskansliet (sekr.).
Tävlingskommitté
Gerhard Sager, Skepplanda (ordf.), Bert
Andersson, Göteborg (v.ordf.), Ingmar
Alm, Uppsala, Anna-Karin Broström, Östersund, Kenneth Carlsson, Bollnäs, Ing-Britt
Lindberg, Uppsala, Sture Svensson, Borås,
Krister Malmsten, förbundskansliet (sekr.).
FOTBOLLSMÄSSIGA ARBETSGRUPPER
Internationella gruppen
Lars-Åke Lagrell, Jönköping, (ordf.),
Björn Ahlberg, Vikbolandet, Susanne
Erlandsson, Haverdal, Sune Hellströmer,
förbundskansliet, Lars Richt, förbundskansliet (sekr.).
Utbildningsgruppen
Björn Andersson, Halmstad (ordf.), Håkan
Danilesson, Södra Vi, Bo Karlsson, Jönköping, Cristel Brorsson, Halmstad, Tommy
Andréason, förlaget (sekr.).
Medicingruppen
Magnus Forssblad, Stockholm (ordf.), Jon
Karlsson, Floda, Björn Ekblom, Älta, Jan Ekstrand, Linköping, Urban Johnsson, Halmstad, Per Nilsson, Älvsjö, Annica Näsmark,
Sundbyberg, Mats Börjesson, Göteborg,
Johan Fallby, förbundskansliet (sekr.).
Granskningsgruppen
Dag Vikman, Luleå (ordf.), Mats Holmberg,
Märsta, Kenneth Karlsson, Bräkne-Hoby,
Germund Nilsson, förbundskansliet (sekr.).
Försäkringsgruppen
Gillis Persson, Motala (ordf.), Sune Hellströmer, förbundskansliet, Mats Holmberg,
Märsta, Göran Blomgren, förbundskansliet
(sekr.).
Domareförhandlingsgruppen
Annelie Larsson, Karlstad (ordf.), Leif Nilsson, Ytterhogdal, Sune Reinhold, Sundbyberg, Arne Jonasson, Oskarshamn, IngBritt Lindberg, Uppsala, Nils-Olof
Anderson, Mölndal, (sekr. vakant).
Nya Svenska Cupen-gruppen
Börje Sandgren, Umeå (ordf.), Seppo Vaihela, Kungälv, Tommy Theorin, Malmö,
Ing-Britt Lindberg, Uppsala, Sara Jöngren,
Borlänge, Gerhard Sager, Skepplanda, Jan
Larsson, förbundskansliet, Elisabeth
Aldaeus, förbundskansliet (sekr.)
Tävlingsbestämmelsegruppen
Börje Sandgren, Umeå (ordf.), Gillis Persson, Motala, Bo Lundquist, Stockholm,
Sture Svensson, Borås, Leif Lindstrand,
Gävle, Nils-Olof Anderson, Mölndal,
Ingmar Alm, Uppsala, Ulrika Karlsson, förbundskansliet (sekr.).

Organisationskommittén
för U21 EM 2009
Björn Ahlberg, Vikbolandet (ordf.), Sune
Hellströmer, förbundskansliet (ledamot),
Karl-Erik Nilsson, Uddevalla (proj.led.).
Lokal organisationskommitté
Göteborg
Gunnar Larsson, Göteborg (ordf.)
Lokal organisationskommitté
Borås
Sture Svensson, Borås (ordf.)
Lokal organisationskommitté
Helsingborg
Khennet Tallinger, Hässleholm (ordf.)
Lokal organisationskommitté
Malmö
Bengt Madsen, Anderslöv (ordf.)
ADMINISTRATIVA ARBETSGRUPPER
IT-Gruppen
Sune Hellströmer, förbundskansliet (ordf.),
Gerhard Sager, Skepplanda, Khennet
Tallinger, Hässleholm, Claes Sjöberg,
förbundskansliet, Pär Jonsson, Falun, BrittMarie Kihlman, förbundskansliet (sekr.).
Juridikgruppen
Björn Ahlberg, Vikbolandet (ordf.), Khennet Tallinger, Hässleholm, Nils-Olof Anderson, Mölndal, Krister Malmsten, förbundskansliet (sekr.).
Revisionsgruppen
Mats Bengtsson, Grycksbo (ordf.), Stefan
Enmark, Skellefteå, Gunilla Wernelind,
Stockholm, Stefan Svensson, Bjärred, Kjell
Sahlström, förbundskansliet (sekr.).
Förtjänstteckengruppen
Bengt Ågren, Upplands Väsby (ordf. och
sekr.), Nils-Olof Anderson, Mölndal, Sune
Hellströmer, förbundskansliet.
Mediagruppen
Jonas Nystedt, förbundskansliet (ordf. och
sekr.), Tommy Andréason, förlaget, Jan
Källman, Stockholm, Claes Sjöberg, Stockholm, Thomas Sturesson, Stockholm.
Skiljenämnd
Ordf.pool: Krister Malmsten, förbundskansliet (samordningsansvarig), Staffan
Anderberg, Helsingborg, Björn Ekman,
Sundsvall, Dan Fernqvist, Västra Frölunda,
Owe Hultin, Bromma, Martin Lindgren,
Piteå, Ove Lindh, Göteborg.
Gunnar Nordahls Minnesfond
Krister Malmsten, förbundskansliet (ordf.),
Björn Ahlberg, Vikbolandet, Thomas Nordahl, Örebro.
SAMARBETSGRUPPER
Elitevenemangsgrupp (Dam)
Lars-Åke Lindblom, Enskede (ordf.), Roland Arnqvist, Umeå, Linda Brinck, Täby,
Cristel Brorsson, Halmstad, Sara Jöngren,
Borlänge, Jenny Larsson, Karlstad, Emilia
Reimer, Stockholm, Maria Hellströmer,
förbundskansliet (sekr.).

Ekonomisk Samrådsgrupp
Lars-Åke Lagrell, Jönköping (ordf.), NilsOlof Anderson, Mölndal, Mats Bengtsson,
Grycksbo, Bo Lundquist, Stockholm, Bo
Strömbäck, Råneå, Khennet Tallinger,
Hässleholm, Sune Hellströmer, förbundskansliet, Kjell Sahlström, förbundskansliet
(sekr.).
BOLAG TILLHÖRANDE FÖRBUNDET
Svenska Fotbollförlaget AB
Björn Andersson, Halmstad (ordf.), LarsÅke Lindblom, Enskede, Madelene Ekvall,
Nol, Jörgen Eriksson, Luleå, Sune Hellströmer, förbundskansliet, Tommy Andréason,
Stockholm (VD).
KB Råsunda Fotbollstadion
Lars-Åke Lagrell, Jönköping (ordf.), Björn
Ahlberg, Vikbolandet, Susanne Erlandsson,
Haverdal, Kenneth Håkansson, Landskrona, Annelie Larsson, Karlstad, Gillis Persson, Motala, Börje Sandgren, Umeå, Sune
Hellströmer, förbundskansliet (VD).
Fastighets AB Råsunda Fotbollstadion
Lars-Åke Lagrell, Jönköping (ordf.), Björn
Ahlberg, Vikbolandet, Susanne Erlandsson,
Haverdal, Kenneth Håkansson, Landskrona, Annelie Larsson, Karlstad, Gillis Persson, Motala, Börje Sandgren, Umeå, Sune
Hellströmer, förbundskansliet (VD).
Fotbolls TV i Solna AB
Lars-Åke Lagrell, Jönköping (ordf.), Björn
Ahlberg, Vikbolandet, Susanne Erlandsson,
Haverdal, Kenneth Håkansson, Landskrona, Annelie Larsson, Karlstad, Gillis Persson, Motala, Börje Sandgren, Umeå, Sune
Hellströmer, förbundskansliet (VD).
INTRESSEBOLAG
Onside TV-production AB
(SvFF:s ägarandel 50 %)
SvFF:s ledamöter har varit Lars-Åke Lagrell,
Jönköping, samt Sune Hellströmer och
Krister Malmsten (tillika sekr.), båda förbundskansliet.
Ny Nationalarena i Solna AB
(SvFF:s ägarandel 20 %)
SvFF:s ledamot har varit Sune Hellströmer,
förbundskansliet, med som suppleant Jan
Larsson, förbundskansliet.
RF-ORGAN
Björn Andersson, Halmstad, Valberedningen RF.
Raul Björk, Örebro, Valberedningen RF.
Thore Hallbäck, Bromma, Riksidrottsnämnden.
Bo Karlsson, Strömstad, Valberedningen RF
och SISU.
Siv Karlsson, Jönköping, Riksidrottsnämnden.
Khennet Tallinger, Hässleholm, Riksidrottsstyrelsen.
Krister Malmsten, förbundskansliet, ordf.
Riksidrottsnämnden.
Börje Sandgren, Umeå, SISU-styrelsen.

I NTE R NATION E LL A U PPDRAG

Internationella uppdrag

UEFA:s kongress i Düsseldorf blev Lennart Johanssons avskedsföreställning som UEFA-ordförande,
en post som han innehaft under 17 år (1990-2007).		
MÖTEN

Jan Ekstrand

UEFA-kongress i Düsseldorf 25-26 januari
SvFF representerades av Björn Ahlberg, Susanne Erlandsson
och Sune Hellströmer. Lars-Åke Lagrell deltog som ordförande
i UEFA´s National Teams Committee.

UEFA Medical Committee,
2:e v.ordf.

Susanne Erlandsson

UEFA Women’s Football
Committee, 2:a v.ordf.
UEFA Youth & Amateur Football 		
Committee
(co-opted member)
FIFA Committee for Women´s
Football and FIFA Women´s 		
World Cup (från 1 juli 2007)

Sune Hellströmer

UEFA Club Competitions
Committee

Lennart Johansson

UEFA Honorary President
FIFA Honorary Vice President

Bo Karlsson

UEFA Referees Committee

Lars-Åke Lagrell

UEFA National Team Competitions
Committee, 1:e v.ordf.
FIFA Disciplinary Committee

Krister Malmsten

UEFA Legal Committee

Lars Peterson

FIFA Sports Medical Committee
FIFA Medical Assessment and
Research Center
FIFA Doping Control
Sub-Committee

UEFA-möte för ordförande och generalsekreterare
i Nyon 10 maj
SvFF representerades av Lars-Åke Lagrell och Sune Hellströmer.
FIFA-kongress i Zürich 30-31 maj
SvFF representerades av Lars-Åke Lagrell, Susanne Erlandsson
och Sune Hellströmer.
Nordisk konferens i Oslo 3 augusti
SvFF representerades av Lars-Åke Lagrell, Björn Ahlberg,
Susanne Erlandsson och Sune Hellströmer.
FIFA Women´s Football Symposium i Shanghai
28-29 september
SvFF representerades av Lars-Åke Lagrell och Lilie Persson.
Susanne Erlandsson deltog som ledamot i FIFA´s Committee
for Women´s Football.
REPRESENTATION I FIFA OCH UEFA
Björn Ahlberg

UEFA Appeals Body

Marika Domanski Lyfors

FIFA Organising Committee for 		
the FIFA U-20 and U-17 Women´s 		
World Cups
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Goda förutsättningar för framtiden
F

ramgångarna för svensk fotboll fortsätter med ett
herrlandslag som kvalat in till det femte raka slutspelet,
damerna till OS, och en inhemsk fotboll som ökar publikmässigt och drar till sig stor uppmärksamhet. De affärsmässiga framtidsförutsättningarna är därmed goda.
Att våra landslag lyckas kvalificera sig till de stora mästerskapen betyder mycket för intresset för fotboll generellt,
men även kommersiellt.
• Rapport
Många samarbetspartners
AFFÄRSkommittén
har under året haft fotboll
som tema i sin marknadsföring och mer kommer
det att bli under 2008 med två stora mästerskap som
höjdpunkter.
Affärskommitténs uppgift är att utveckla de affärsmässiga förutsättningarna och marknadsföringen för fotbollen
nationellt och inte minst lokalt ute i våra distrikt. Under året
har många aktiviteter genomförts inom olika områden som
stärkt vår position som den
största och ledande idrotten i Sverige.

Nationalsporten
En central kampanj under
temat ”Nationalsporten”
har genomförts under året,
bl a genom distribution av
en bilaga i Aftonbladet i
samband med nationaldagen den 6 juni. Kampanjen syftade till att beskriva
hela vår verksamhet, allt
från de stora matcherna
och landskamperna till
bredd- och ungdomsfotbollen. Med tanke på hur
många som utövar och
på annat sätt är engagerade i vår sport råder
Kampanjen ”Nationalsporten”
det ingen tvekan om att
går vidare under 2008.
vi kan kalla oss Sveriges
Nationalsport. Arbetet
är nu i full gång med att
planera en upprepning av denna kampanj 2008.
Landskampsevenemang
Under 2007 spelades 40 landskamper i Sverige, varav de
allra flesta var ungdomslandskamper. Under året spelades
landskamper i mer än hälften av distrikten (13 av 24). Även
två EM-kvalturneringar arrangerades i Sverige under året:
F18 i Västergötland och P18 i Östergötland.
– Publiksiffrorna på våra landskamper håller hög internationell klass. Snittet på våra ungdomslandskamper har

under 2007 legat på 975 åskådare, säger Affärskommitténs
ordförande Seppo Vaihela.
Herrlandslaget spelade fyra EM-kvalmatcher på Råsunda, tre av dessa var i princip utsålda. Den fjärde, sista
matchen i kvalgruppen mot Lettland i november lockade
drygt 26.000 åskådare.
Damlandslagets EM-kvalmatch mot Ungern spelades i
Karlstad inför 5.223 åskådare. Den 28 november spelades
OS-kvalmatchen Sverige–Danmark inför 4.078 åskådare på
ett blött och kyligt Råsunda.

56.063 deltog i Landslagets Fotbollsskola
Landslagets Fotbollsskola (LFS) hade under året 56.063
deltagare. 7.255 ledare och 679 föreningar var engagerade.
Det är imponerande siffror som innebär att vår fotbollsskola
är en av världens största. Under året arrangerade 30 % av
alla ungdomsföreningar i landet LFS. I Jämtland/ Härjedalens FF var hela 60 % av ungdomsföreningarna i distriktet
engagerade i Landslagets Fotbollsskola.
– Vi märker av hårdare konkurrens från andra aktörer
som vill erbjuda föreningarna alternativa fotbollsskolor.
Vårt viktigaste konkurrensmedel mot dessa är att ingen
annan fotbollsskola kan erbjuda en helhetslösning med
lika hög kvalité i innehåll, genomförande och support till
föreningarna, säger Seppo Vaihela vidare.
Landslagets Fotbollsskola lockade 2007 över 56.000
deltagare.				
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2.662 åskådare i Höllviken fick se P16-landslagets Kamal Mostafa överlista Lettlands målvakt
Andresj Alexandrov.

En utvärdering av konceptet genomfördes bland arrangerande föreningar och den gav mycket positivt gensvar, bl a har 70 % för avsikt att genomföra LFS även under
2008, 82 % tycker att konceptet är mycket bra eller bra.
Under året har vi haft kvalitetsproblem med bollarna.
Detta är naturligtvis inte acceptabelt, vilket har föranlett ett
antal åtgärder från både vår och Umbros sida. Bl a genom
att nya bollar levererades ut till Intersport-butiker och föreningar så att byten och reklamationer kunde ske så smidigt
som möjligt. Inför 2008 kommer ytterligare åtgärder att
vidtas för att detta inte ska inträffa igen.
Att kontinuerligt jobba med att utveckla Landslagets
Fotbollsskola är mycket viktigt. Av det skälet har under
året en projektgrupp tillsatts med syfte att utveckla både
koncept och marknadsföring. Ordförande för denna projektgrupp är Ingemar Carlsson, ordförande i Dalslands
Fotbollförbund.

Affärsutvecklingen
Ett nytt arbetssätt introducerades 2007 för affärsutvecklingsprojektet för att erbjuda både distrikt och föreningar
möjligheter till nya intäkter, alternativt kostnadsbesparingar genom erbjudanden och avtal som SvFF ingår med
samarbetspartners.
– Under hösten har en utvärdering genomförts av
arbetssättet och ett förslag till förändringar kommer att
presenteras inför 2008, säger Seppo Vaihela.
Prioriterade aktiviteter i projektet under namnet ”Målchansen” har under året bl a varit:
• Landslagets Fotbollsskola
• Arenaförsäljning
• Föreningslotterier

• Föreningsförsäljning
• Coca Cola & Landslagets Fair Play Trophy
De centrala avtalen inom ramen för Målchansen har
gett en intäkt till föreningar och distrikt genom royalty och
förtjänst på försäljning på 16.594.667 kr totalt till föreningarna, 3.205.915 kr totalt till distrikten.
Den totala förtjänsten till samtliga distrikt på Målchansens aktiviteter uppgår sedan starten till över 165
miljoner kr.

Coca Cola & Landslagets Fair Play Trophy
Skolturneringen Coca Cola & Landslagets Fair Play Trophy
(LFPT) genomförs i samarbete med Skolidrotten, Coca Cola
och Kinnarps. Den riktar sig till klasser i årskurs 6 och syftar
till att öka intresset för fotboll i skolan. 1.532 klasslag deltog
2006/07 i turneringen, vilket är en liten ökning jämfört med
föregående år.
– Fair play är en viktig del i turneringen och Dingtuna
kyrkskola, klass 6A, från Västerås kan titulera sig svenska
mästare i Fair Play 2007, vilket de ska vara stolta över, fortsätter Seppo Vaihela.
Förutom fotbollsspelandet premieras fair play genom
att spelare och lag vid ett schysst och sportsligt uppträdande under matcherna kan visas ”grönt kort”. Klassen
ska utse en lagkapten och skolan/klassen ska utse en
matchobservatör, som har till uppgift att uppmuntra lagen
till sportsligt uppträdande och se till att allt sker enligt
tävlingens regler.
– Frågor om fair play kommer att vara utslagsgivande
för alla lag som blivit slutsegrare i respektive dsitrikt oavsett
tävlingsform. Det är viktigt att ungdomarna får med sig det
tidigt i sin fotbollsutveckling, avslutar Seppo Vaihela.
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Arenaboomens tid är här

T

ill VM i Sverige 1958 byggdes några av de arenor som
fungerat som våra viktigaste fotbollsarenor de senaste
femtio åren: Ullevi, Malmö Stadion och Idrottsparken i
Norrköping.
– Men det som sker den närmaste tiden är utan tvekan
det största som någonsin hänt svensk elitfotboll inom
arenaområdet. Och det
är dessutom ett måste
• Rapport
om fotbollen ska kunna
ANLÄGGNINGSkommittén
fortsätta att utvecklas
både sportsligt och ekonomiskt.
Så sammanfattar Lars-Erik Öberg, ordförande i Anläggningskommittén, det som nu sker på arenafronten men
även på anläggningssidan i övrigt.
Följande nya arenor är beslutade och arbete pågår:
• Ny fotbollsarena i Malmö, Swedbank Stadion, som
ska stå klar våren 2009
• Ny fotbollsarena i Göteborg, som ska stå klar hösten
2008
• Ny fotbollsarena i Kalmar, som ska stå klar 2009
Beslutade men inte igångsatta arbeten:
• Strömvallen i Gävle, klar 2011
• Linköping, klar 2010
• Mölndal, klar 2009
• Idrottsparken i Norrköping, klar våren 2009
• Swedbank Arena i Solna, klar 2012
Därtill:
• Östersund (redan invigd) samt Boden och Västerås
som blir klara i sommar
Dessutom:
• Hammarby har fått markanvisning för en ny arena
vid Globenområdet med byggstart senast 2010 och
Djurgården har fått politiskt löfte om markanvis-		
ning senast samma år. I Helsingborg planeras att 		

Swedbank Stadion i Malmö (ovan) ska vara färdigbyggd
2009. Göteborgs nya fotbollsarena (nedan) kommer att
stå klar hösten 2008.				

bygga in kortsidorna på Olympia och i Halmstad är
diskussionen om en ny arena långt framskriden.

En satsning som burit frukt
För fem år sedan genomförde Svenska Fotbollförbundet
(tillsammans med distriktsförbunden och våra elitföreningar) en omfattande kartläggning av anläggningssidan
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eftersom uppfattningen var den att vi halkat efter övriga
Europa och även Norden. Något måste göras och Anläggningskommittén fick agera spjutspets som pådrivare.
– Det arbetet har nu burit frukt och eftersom jag följt
framför allt konstgräsutvecklingen som både tränare och
ledare sedan den första mattan lades på Valhalla 1975, så
kan jag med gott samvete säga att det som hänt de senaste
fyra åren är inom alla anläggningsområden betydligt mer
positivt än vad som hänt under de övriga tjugoåtta. Framför
allt gäller detta boomen inom arenaområdet, vilket glädjer
oss alla, fortsätter Lars-Erik Öberg.
För att stimulera nybyggnation på anläggningssidan
satsar SvFF årligen 3 miljoner kr i en fond, där föreningar,
kommuner och företag kan söka bidrag för bland annat
konstgräs, markvärme och fotbollshallar. Dessutom har
UEFA via SvFF satsat 15 miljoner kr att delas ut till våra
elitföreningar under en treårsperiod för åtgärder vid nybyggnation och totalrenovering.
Antalet fullstora hallar är nu uppe i fem – Luleå, Sundsvall, Jönköping, Växjö samt det senaste tillskottet på Bosön.
Det finns också femtio mindre fotbollshallar (40 x 70 m), ca
250 konstgräsplaner samt 80 Kulan-anläggningar spridda
över hela landet.

nog hälften av damernas matcher spelades på konstgräs.
– Jag vill inte ses som en ensidig och alltför ivrig före
språkare för konstgräs, men med vår väderlek och vårt
önskemål om att kunna spela och träna i stort sett året om
och att även samtidigt klara ekonomin via andra evenemang, så har vi inte mycket att välja på under förutsättning
att kvalitén fortsätter att höjas som har skett under de
senaste två åren, konstaterar Lars-Erik Öberg.
Och fortsätter:
– Med tanke på produktutveckling är det viktigt att
vänta så länge som möjligt innan man beslutar om underlag. Men självklart tillåter inte ekonomin att en arena
endast kan utnyttjas ett femtiotal timmar per år, matcher
inräknade, som vi gjorde i Sundsvall under naturgräsperioden. Nu arrangeras även konserter på matcharenan, och då
blir ett nybygge försvarbart ekonomiskt på ett helt annat
sätt, inte bara att underlaget tidsmässigt kan utnyttjas
femton gånger mer.
Norge ligger i dagsläget tidsmässigt något före oss. Där
har i stort sett varje elitlag en ny arena. Och kostnadsmässigt är det inga billiga sådana. Hur kommer det sig?
– Det finns mer pengar inom norsk fotboll. Varför
skulle annars så många svenska
spelare och tränare söka sig
dit? Dessutom går staten in
och stöttar anläggningssidan
på ett helt annat sätt än vad
den svenska gör. Även privatpersoner gör så. Ta Molde
som exempel, två fiskarbröder
finansierade i mina ögon en
av Europas vackraste och modernaste fotbollsanläggningar
ute vid havet och med fjällen
i bakgrunden, säger Lars-Erik
Öberg.

Internationellt genombrott
för konstgräset
– Tidigare var det endast vi i
Norden som prioriterade konstgräsutvecklingen som en stor
framtidsfråga. Dock kan vi konstatera att de senaste två åren
inneburit ett internationellt
genombrott för konstgräs som
matchunderlag. Vem kunde tro
det för fyra år sedan, fortsätter
Lars-Erik Öberg.
I Champions Leagues gruppArena Forum
spel i november 2006 tog SparAnläggningskommittén artak Moskva emot både Inter
rangerar två gånger om året
och Bayern München på sitt nya
Arena Forum, som sedan starkonstgrässtadion, utan klagomål
ten haft Kalmar, Göteborg,
från gästerna. Vid samma period
Malmö och nu i maj Stockholm
spelade Finland EM-kval mot
som värdorter. Där bjuder man
Armenien på konstgrässtadion
Internationellt spel på konstgräs blir allt
in förenings-, finansieringsi Helsingfors.
vanligare. Spanska Valencia fick prova på unoch byggnadsansvariga för
Elfsborg spelade i somras
derlaget när man i Champions League-kvalet
redan etablerade elitarenor.
CL-kval på Borås Arena mot Vamötte Elfsborg på Borås Arena.
Inför andra representanter
lencia, och på senhösten spelade
som är på gång att bygga nytt,
England för första gången en
så delar man med sig av sina
landskamp på konstgräs i EMerfarenheter, sitt tillvägagångssätt och de problem man
kvalet mot Ryssland i Moskva. Dessutom spelades U20 VM
mött på vägen.
2007 på konstgräs i Kanada.
– Dessutom har vi gästföreläsare, framför allt i markI maj kommer det svenska damlandslaget för första
nadsfrågor, eftersom inkomstkällan även utanför fotbollen
gången att spela en landskamp på konstgräs utomhus då
är en mycket viktig faktor. Men just det här att träffa varanItalien gästar Behrn Arena i Örebro.
dra, få råd och stöd i olika frågor ses som mycket positivt
Lägg därtill att i fjolårets Allsvenska och Damallsvenska
av alla inblandade, avslutar Lars-Erik Öberg.
spelades sammanlagt var tredje match på konstgräs, nära
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Framgångsrika svenska domare

S

venska fotbollsdomare röner stor uppskattning för sina
insatser runt om i världen. Dock har de hittills inte fått
riktigt samma erkännande i Sverige.
– Vi hoppas att det kommer 2008, säger Domarkommitténs ordförande Bo Karlsson.
De svenska elitdomarna, på såväl herr- som damsidan,
har ett mycket framgångsrikt 2007 bakom sig. De internationella herrdomarna har dömt över 50 internationella
matcher i de olika cuperna,
landskamper och kvalmat• Rapport
cher.
domarkommittén
– Vi har nått en sportslig
dignitet och en nivå som vi
tidigare inte varit i närheten av. När jag träffar mina kollegor i olika sammanhang
så undrar de hur det kommer sig att Sverige får fram så
många bra domare. Och det är förstås väldigt, väldigt roligt,
fortsätter Bo Karlsson.
I december kom en fin julklapp i och med att Peter
Fröjdfeldt tillsammans med assisterande domarna Stefan
Wittberg och Håkan Andrén blev klara att döma EM i
Schweiz/Österrike i sommar. Totalt är 12 domare samt 24
assisterande uttagna till EM.

I september dömde Jenny Palmqvist två matcher vid
damernas VM i Kina.
– Enligt rapporterna gjorde Jenny två riktigt bra matcher, men fick tyvärr lite besvär av sin gamla skada.
I somras dömde Martin Hansson fem matcher i FIFA:s
U20-VM i Kanada och gjorde det så bra att han dessutom
fick äran att döma bronsmatchen. Martin Hansson har också
som en av 54 domare (varav endast 20 från Europa) tagits
ut av FIFA till ett VM-läger inför VM i Sydafrika 2010.

Åldersgränsen tas bort
Domarkommittén noterar även en del andra nyheter:
Karl-Erik Nilsson, före detta internationell toppdomare,
blev ny domaransvarig på damsidan som dessutom omorganiserats. Precis som på herrsidan införs begreppet
Regiondomare för att ge de talangfulla domarna rätt
matchning och en kortare väg till elitmatcherna. Även
damdomarcoacher införs på regional nivå.
– Mycket viktigt för damdomarnas fortsatta utveckling.
Det är jag väldigt glad över och det har redan gett vissa
positiva effekter.
Åldersgränsen tas bort, vilket innebär att man värderar
varje persons möjlighet att döma vidare utifrån sina egna
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DOMARUPPDRAG utomlands 2007

Herrar
EM-kval
A-landskamper
Champions League
UEFA-cupen
Intertoto
U21 EM-kval
U21-landskamper
U20 VM-slutspel
P19 EM-kval
P18-landskamper
P17 EM-kval
P17-landskamper
P16-landskamper
P17 EM-slutspel

Antal matcher
10
1
10
13
1
3
3
6
2
2
2
1
2
5 (ass)

Damer
VM-slutspel
EM-kval
A-landskamper
Women´s Cup
U23-landskamper
F19 EM-kval
F19-landskamper
F17 EM-kval
F16-landskamper
F19 EM-slutspel

Antal matcher
2
3
2
5
2
2
3
2
2
4 (ass)

Peter Fröjdfeldt och assisterande domarna
Henrik Andrén (t v) och Per Brogevik leder
inmarschen på Örjans Vall för matchen Halmstad–Helsingborg. Lilla bilden ovan: Jenny
Palmqvist, flankerad av assisterande domarna
Susanne Borg och Hege Steinlund, dömde två
matcher under dam-VM i Kina. Bilden t h: På
Fotbollsgalan 2007 tilldelades Susanne Borg,
Göteborg, och Martin Hansson, Holmsjö, utmärkelsen Årets Domare.

fysiska kvaliteter samt ledaregenskaper och inte enbart
efter personnumret.
– Det innebär att de bättre domarna kommer att kunna
fortsätta så länge de har motivation att döma vidare. Det
är nu fritt för oss att använda domarna en längre tid, det
gynnar fotbollen att erfarenheten kan användas vidare.

Domare på heltid nästa steg
Diskussion pågår om domarnas status i svensk elitfotboll
– det vill säga om vi kan skapa resurser för att få heltidsanställda domare.

– Vi ser positiva tecken från fotbolls-Sverige, att även domarna borde kunna koncentrera sig fullt ut på sina matcher
och kunna kombinera det med ett vanligt civilt liv. Idag har
de, förutom domaruppdrag, även civila jobb att sköta. Om
det genomförs under 2008 är väl svårt att säga, men över
tid är jag förhoppningsfull att det blir en utveckling.
När det gäller domarutvecklingen i landet så finns det
mängder av talanger. Vi har nu fått möjligheter genom
förbundet att starta ett mentor/talangprojekt där vi ska
kunna ta hand om alla dessa oslipade diamanter, avslutar
Bo Karlsson.
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Nu går Elitprojektet igång på allvar
T

ack vare ännu en lyckad kvalkampanj under förbundskapten Lars Lagerbäcks ledning, så spelar Sverige i
sommar det femte internationella mästerskapet i rad. Bara
sex europeiska länder har spelat varje mästerskap under
2000-talet: Italien, Tyskland, Spanien, Portugal, Frankrike
och Sverige.
– Men vi får inte slå oss till ro med detta. Vi måste
fortsätta utveckla det som vi är bra på i vår svenska fotbollsmodell och även
• Rapport
utveckla det som inte
FOTBOLLskommittén
fungerar helt som vi
önskar. Därför har vi
också omorganiserat
oss och på det sättet fått in fler i verksamheten som delar på
utvecklingsansvaret, säger Fotbollskommitténs ordförande
Håkan Danielsson.
Delvis som en följd av de sportsliga framgångarna har
man delat upp verksamheten inom området fotboll. Själva
landslagsverksamheten på herr- respektive damsidan har
bildat en Landslagsavdelning, medan en Fotbollsavdelning
får ta det stora ansvaret för fotbollens breda utvecklingsfrågor i hela landet.
– Verksamheten har vuxit så kraftigt att förändringen
var nödvändig för att effektivisera arbetet, säger Håkan
Danielsson.
Fotbollskommittén har en rad stora projekt som har
tagit stora steg under 2007. Vi tar här upp de just nu mest
angelägna.

Elitprojektet – nu startar fotarbetet
Elitprojektet, en satsning på 60 miljoner kr över fyra år
som handlar om tränarutbildning, talangutveckling och
klubbutveckling, är nu framme vid en verkställande fas
efter kartläggning, anställning av 12 Riksinstruktörer (RI
centralt) samt 24 Spelarutbildare (SU regionalt).
– Nu finns alla pusselbitar på plats, så nu kan det verkliga
arbetet påbörjas med att förbättra svensk fotboll. Såväl
inom distrikten som centralt finns nu medarbetare på plats
med tydliga arbetsuppgifter som ska ge oss bättre fotbollsspelare över tid, säger Håkan Danielsson.
Talangmatchningen – vår viktigaste fråga
Vid Representantskapet redovisades hur det ser ut för våra
största talanger när det gäller matchningen, och kontentan av det blev att det tillsattes en grupp som under 2008
ska arbeta vidare med frågan för nytt förslag och beslut
vid Representantskapet 2008. Det har visat sig att våra
talanger inte får tillräckligt med kvalificerade matcher för
att ta ytterligare steg i karriären. Här måste SvFF ta ett stort
ansvar. Gruppen leds av Håkan Danielsson och övriga är:
Kenneth Håkansson, Urban Hagblom, Susanne Erlandsson,
Per Darnell, Tore Johansson, Ulf Henriksson, Lars Eisvold
samt Roland Larsson.

– I förutsättningarna finns att vi ska hitta en modell som
inte upplevs som orättvis, vilket ställer en hel del krav på
gruppen. Ingångsvärden kan inte enbart bestå av elitlagens
behov, och kan komma att belysa fler frågor, bland annat
om rak seriepyramid och annat, kommenterar Håkan.

Stort intresse för nya tränarutbildningen
Den nya tränarutbildningen har tagits mycket väl emot.
– Speciellt basutbildningen, vilken är väldigt viktig
för kommande generationer spelare och ledare, säger
Håkan.
Då och då kommer diskussionen upp om fristående
utbildningar, akademier inom fotbollen av olika slag, som
direkt konkurrerar med SvFF:s och distriktens utbildning.
– Det bör stimulera oss att bli ännu bättre, så att vi kan
utbilda våra tränare till en ny och bättre nivå så klubbarna
själva klarar sin verksamhet. Det som kan vara lite oroligt
är att de lockar våra utbildade instruktörer med lite högre
ersättning, och här får vi vara uppmärksamma totalt sett.
Men konkurrens är bra för oss och vi ska klara den, fortsätter Håkan.
När det gäller den avancerade tränarutbildningen så
gick inbjudan ut till två kurser inför 2007, men tack vare det
stora intresset har tre kurser påbörjats under 2007. Varje
kurs avverkar 12 kursdagar vid tre tillfällen om vardera fyra
dagar där kunskapsförmedling står i fokus. Kursen avslutas
med ett fem dagars tillämpningstillfälle/examinationstillfälle, så kallad ”Diplomkurs” där varje deltagare får en
rad uppgifter att lösa baserat på innehållet i de tidigare
kursdagarna.
Det är vidare beslutat att Göteborgs Universitet ska
erbjuda en tränarutbildning på akademisk nivå på 30 p
med inriktning mot fotboll. Fotbollsinnehållet ska motsvara
innehållet på vår reguljära utbildning motsvarande bas och
avancerad nivå.
Det har genomförts ett sådant projekt tidigare i Örebro
under åren 2003-06, där två årskullar genomgick två års
heltidsstudier om 80 p. Det projektet är dock nedlagt och
alternativet i Göteborg kommer att utformas som deltidstudier. Slår detta väl ut står flera högskolor i kö för att kunna
erbjuda något liknande.
Arbetsledare är Håkan Ericson, SvFF. Att utforma det på
detaljnivå samt att sköta kontakterna med Göteborgs Universitet kommer att ligga på riksinstruktör Urban Hammar
som dennes specialuppdrag. Instruktör för fotbollsdelen
kommer att utses av SvFF.
Fotbollen tappar ett riksidrottsgymnasium
Under 2007 genomförde RF ett dimensioneringsarbete för
en ny avtalsperiod (2008-11). Vid denna dimensionering
tilldelades fotbollen färre platser än tidigare, vilket innebar
att vi tvingades att minska med ett gymnasium. Så från
2008 finns tre riksidrottsgymnasier: Sundsvall, Norrköping
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I satsningen Elitprojektet ingick anställandet av riksinstruktörer. Här är nio av
dessa samlade. Bakre
raden fr v: P-G Eliasson, Jan Lindstedt,
Roland Larsson, Per
Hansson, Stefan Lundin. Främre raden fr v:
Christer Swärd, Johan
Fallby, Urban Hammar, Lars Jacobsson,
Göran Göransson.

och Borås. Vid samtliga tre orter tas både pojkar och flickor
in, totalt 36 platser/läsår.
Under 2007 genomförde SvFF tillsammans med distrikten ett certifieringsarbete av ”Fotboll i gymnasieskolan”. Det
innebär att det nu i alla distrikt finns av fotbollen kvalitetssäkrade gymnasieskolor (ca 75 skolor). Under 2008 går
arbetet vidare och certifiering påbörjas också för ”Fotboll
i grundskolan” .

SvFF rekommenderat för UEFA Grassroots Charter
UEFA Grassroots Charter är ett program med målet att utveckla barn- och ungdomsfotbollen i Europa. 2002 startade
en arbetsgrupp inom UEFA med att definiera de kriterier
som idag utgör The Grassroots Charter. Utifrån kriterierna

godkändes de fem första nationsförbundens program av
UEFA:s exekutivkommitté 2004. Målet var under 2007 att
cirka 20 nationsförbund ska ha medlemsstatus.
Under 2007 inventerades svensk barn- och ungdomsfotboll för att skapa ett underlag till en ansökan. Uppgiften
från UEFA var att dels ta fram en rapport som beskriver
hela verksamheten och i nästa steg skapa en konkret
ansökan. Den skickades in till UEFA i juni och i oktober
kom en representant från UEFA:s Grassroots Panel på ett
utvärderingsbesök. Syftet var att utvärdera verksamheten
utifrån de givna kriterierna.
UEFA Grassroots Panel skrev sedan en positiv utvärdering av besöket och rekommenderade UEFA:s exekutivkommitté att bifalla Sveriges ansökan.

17

18

KOM M ITTÉRAPPORTE R

Var tredje förening
deltog i Handslaget!
O

lika typer av aktiviteter inom ramen för Handslaget har under en fyraårsperiod nått drygt
350.000 barn och ungdomar. Utan tvekan får det
anses som ett bra resultat.
Inom den svenska fotbollen har vi under åren
betonat att vi vill utveckla verksamheten för att
behålla barn och ungdomar längre inom fotbollen. Det
är en större utmaning för fotbollen att behålla spelare
långt upp i åldrarna än att få med dem från början. Därför
är det glädjande att
nästan lika många ung• Rapport
MEDLEMskommittén
domar (13 år och äldre)
som barn, har deltagit
i satsningarna. Svensk
fotboll har under Handslagets år 3 och 4 rekryterat 7.500
nya ledare och utbildat drygt 20.000.
Svensk fotbolls ambition är att nå fler föreningar. Inför
år 3 pekade distriktens kontaktpersoner för Handslaget ut
följande framgångsnycklar i arbetet att nå föreningarna:
•

•
•
•

Möjligheten att, inom ramen för Handslagets
intentioner, anpassa verksamheten till distriktens
förutsättningar och behov
Ett nära samarbete med distriktsidrottsförbunden
och SISU Idrottsutbildarna
Paketerbjudanden utifrån föreningarnas förutsättningar och behov
Föreningsbesök – uppsökande verksamhet i motsats till brevutskick

Under det fjärde året har 1.047 föreningar genomfört ett
Handslag och de beviljades 42.031.289 kr i projektpengar.

Idrottslyftet innebär för fotbollen att man bl a kan satsa
hårdare på att rekrytera och utveckla ledare för att bättre
kunna ta emot och behålla alla barn och ungdomar som
vill spela fotboll.

Det är ungefär en tredjedel av alla fotbollens
föreningar och hälften av alla föreningar med
barn- och ungdomsfotboll. I Skåne har 68 % av
föreningarna deltagit någon gång under de fyra
åren. I Västerbotten är samma siffra 60 %.
– Svenska Fotbollförbundet har via sina
distrikt fördelat ca 101 miljoner kr under Handslagets fyra
år. Det får betraktas som en mycket god utveckling och
investering i för fotbollen väsentliga framtidsfrågor, säger
Cristel Brorsson, ordförande i Medlemskommittén.

•.
•
•
•.
•

Fördelning på Handslagets målområden totalt
Öppna dörrarna för fler
1.647 satsningar
(74 %)
Satsa mer på flickidrotten 358 satsningar
(16 %)
Hålla nere avgifterna
152 satsningar (6,5 %)
Motverka droganvändandet 63 satsningar
(3 %)
Samverkan förening-skola
13 satsningar (0,5 %)

Idrottslyftet år 1:
42 av de 500 miljonerna till fotbollen
Regeringen har i budgetpropositionen för 2007 beslutat
om en ny utvidgad särskild satsning på svensk idrott där
idrottsrörelsen tillförs 500 miljoner kr per år. Ambitionen är
att satsningen ska fullföljas hela mandatperioden.
Riksidrottsstyrelsen har beslutat att den totala satsningen bör bygga vidare på Handslagets erfarenheter.
Huvudinriktningen för hela satsningen är att öppna
dörrarna till idrotten för fler barn- och ungdomar och att
utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp
i åldrarna. Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och
ett jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i
Idrotten vill.
Ledarutveckling
Engagerade och kunniga fotbollsledare är helt avgörande
för utvecklingen av en idrott där alla kan och får vara
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Svensk fotboll vill medverka till att utveckla föreningarna och deras anläggningar för att göra
fotbollen till en samlande
kraft i landsbygden.

med. För att kunna ta emot och
behålla barn och ungdomar
behövs arbetsinsatser för ökad
rekrytering, kompetensutveckling och uppmuntran av ledare.
För att säkerställa att vi uppnår
dessa mål satsar svensk fotboll på
ledarutveckling under Idrottslyftets första år.
Även fotbollens arbete ska utgå
från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Fotbollens spela, lek och lär (FSLL)
– svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning.
– Vi behöver fler engagerade och kunniga ledare med
”rätt” kompetens för den nivå och det uppdrag som de verkar inom. Ledarförsörjningen är avgörande för vår framtid,
fortsätter Cristel Brorsson.
Svensk fotboll skiljer på två olika slags ledare:
En organisationsledare är en ledare som organiserar,
utvecklar och leder föreningsarbetet. Aktivitetsledarna är
tränare, domare och andra runt spelaren och laget, som
ser till att barn och ungdomar har roligt, mår bra och får
en bra fotbollsutbildning.
Så här ska SvFF arbeta med Idrottslyftets fyra huvudområden:
•
•
•
•

Utveckla förbund och föreningar
(6.070 miljoner kr, SvFF)
Öka tillgängligheten till anläggningar och
idrottsmiljöer (24+25 miljoner kr)
Rekrytera och utveckla ledare
(42 miljoner kr, SvFF och 25 miljoner kr via SISU)
Samverkan med skolan (35 miljoner kr via DF)

Fortsatt utvecklingsinriktning
Den distriktsutveckling som fastslogs 2002 i samband med
ordförandekonferensen i Sundsvall och som sedan genomförts 2004-07 slutrapporterades under 2007.
Följande arbetsuppgifter har prioriterats för de fyra
miljoner kr som avsattes i projektet:
•
•

Tydliggöra distriktens uppgifter, ansvarsfördelning mellan central och regional nivå.
Föreslå kompetensutvecklingsområden,
särskild satsning på verksamhets- och
kompetensutveckling.

Några distrikt samarbetade, i syfte att byta erfarenheter
och lära av varandra, några hade stöd av SISU, Riksidrottsförbundet och Trygghetsrådet.
Två utvärderingar har gjorts; en delutvärdering 2006
och en slutvärdering under hösten 2007, där fem besök
hos distrikten genomfördes för att borra djupare i konsekvenserna.
Slutvärderingen behandlades under hösten av Medlemskommittén och man har nu gett Förbundsstyrelsen
ett underlag for ”Distriktsutveckling 2008 – för svensk
fotboll i framtiden”.
Inriktning man pekar ut är:
• Distriktens basuppgifter och uppföljning/
utvärdering av dessa.
• Centralt arrangerade utbildningar.
• Temakonferenser i framtiden.
Arbetet ska genomföras 2008-09.

100.000 kr i stimulansbidrag
och handlingsplan klar
Den projektgrupp som bildades 2007 för ”Landsbygdsutveckling” presenterade sin handlingsplan i samband med
rikskonferensen i Uppsala i december.
I april 2008 genomförs sedan en temakonferens i ämnet
och Förbundsstyrelsen har avsatt 500.000 kr för ändamålet.
Jordbruksverket gav 2007 100.000 kr i stimulansbidrag för
projektet.
– Vårt mål är att vi ska medverka till att utveckla föreningarna och deras anläggningar så att fotbollen blir en
samlande kraft i landsbygden. Därför var det ett viktigt
beslut som togs på Representantskapet när det gäller tävlingsbestämmelserna, att man i glesbygd kan tillåta två eller
flera föreningar gå samman och bilda lag på vissa orter, så
att inte föreningar behöver läggas ned eller lag dra sig ur
seriespel, säger Cristel Brorsson vidare.
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Verksamheten
fortsätter
att växa
T

ävlingsverksamheten inom den svenska fotbollen
växer i omfattning, vilket självklart är utvecklande och
glädjande. Nya tävlingsformer som futsal och beach soccer, nya turneringar som Supercupen och Regions’ Cup
tillkommer och antalet licensierade spelare ökar på både
dam- och herrsidan.
– Verksamheten fungerar bra. Ordningsstörningarna
i samband med våra matcher är dock oroande och här
arbetar vi väldigt brett inom svensk fotboll för att försöka
minska problemen, säger Tävlingskommitténs ordförande
Gerhard Sager.
Tävlingsåret i för• Rapport
bundsserierna präglaTÄVLINGskommittén
des av den beslutade
övergången till 16 lag
i Allsvenskan 2008 genom att endast ett lag åkte ur Allsvenskan. Av samma
anledning försvann också kvalet mellan Superettan och
division 1. Hela vägen ner i seriesystemet blev det sedan
extrauppflyttningar som en effekt av övergången.
– Trots att bara ett lag åkte ur Allsvenskan så höll sig
spänningen in i det sista såväl i botten som när det gällde
SM-guldet, vilket förgyllde hela fotbollssäsongen, säger
Gerhard Sager vidare.
IFK Göteborg drog det längsta strået i kampen om
SM-guldet och säkrade klubbens 18:e SM-titel efter att
ha besegrat Trelleborgs FF inför ett fullsatt Ullevi i sista
omgången.
I Damallsvenskan kunde Umeå IK säkra guldet i ett
tidigt skede och hela serien var avgjord före sista spelomgången.
Gemensamt för alla tre serierna Allsvenskan, Damallsvenskan och Superettan var att publiksiffrorna ökade,
vilket är ett glädjande faktum för hela den svenska fotbollen.
Beträffande division 1 herrar har Tävlingskommittén
(TK) tagit fram anläggningskriterier för denna serienivå.
Dessa kriterier fastställdes sedermera av representantskapet att gälla från 2009. Detta beslut är ett viktigt steg för
att division 1-föreningarna ska kunna anpassa sig till och
vara beredda på att ta steget upp i Superettan.
Supercupfinaler, svenska mästarna i möte med svenska
cupmästarna, spelades för första gången och speciella
föreskrifter för dessa matcher togs fram. Historiska segrare
blev på damsidan Umeå IK som slog Linköpings FC med 3-1

och på herrsidan IF Elfsborg som besegrade Helsingborgs
IF med 1–0.

Svenska Cupen i ny tappning
En särskild arbetsgrupp arbetade under året fram ett
förslag till förändring och förhoppningsvis förbättring av
Svenska Cupen. Målet är att öka publiktillströmningen och
det allmänna intresset för cupen, både vad gäller herr- och
damtävlingen.
Cupfinalerna spelades detta år inte på Råsunda vid
samma tillfälle, vilket varit fallet de senaste fyra åren, utan
på en av finallagens hemmaarenor. I Kalmar besegrade
hemmalaget Kalmar FF IFK Göteborg med 3-0 och i damfinalen på Skytteholm i Solna besegrade Umeå IK AIK med
4–3.
– Det var nästan 7.000 åskådare som såg cupfinalen
på Fredriksskans, vilket var en bra publiksiffra och mycket
värdigt en cupfinal. Nu ska det bli spännande att se vilken
effekt det nya cupkonceptet får på publiksiffrorna och på
intresset för cupen, fortsätter Gerhard Sager.
Ordningsstörningar/matchdelegater
En annan arbetsgrupp arbetade med tävlingsbestämmelserna vad beträffar ordningsstörningar i elitfotbollen. Flera
förslag till förbättringar i dessa frågor togs sedermera av
Representantskapet, bland annat att man ska kunna stänga
hela läktarsektioner för att matcher ska kunna spelas. Vidare
försvinner möjligheten att ge poängavdrag för ordningsstörning. Däremot finns poängavdragsmöjligheten kvar
om publik, ledare eller spelare angriper matchfunktionärer,
vilket tyvärr har hänt på några arenor de senaste åren.
I sammanhanget med ordningsstörningar inom elitfotbollen kan matchdelegaterna nämnas. Under året tog TK
över ansvaret för denna verksamhet och man har påbörjat
arbetet med att se över delegatpoolen och utbildningen
av delegaterna med målet att få rätt delegat till rätt match
på samma sätt som vi i svensk fotboll jobbar med att få rätt
domare till rätt match.
– Inte minst har Tävlingskommittén velat betona match
delegatens betydelse i så kallade högriskmatcher där
ordningsstörningar kan inträffa. Då är det av yttersta vikt
att matchdelegaten hanterar situationen med fotbollens
bästa för ögonen, säger Gerhard Sager.
UEFA Regions´ Cup
Svenskt deltagande i Regions’ Cup diskuterades och i slutet
av säsongen genomfördes en provisorisk kvaltävling mellan
två distrikt för att få fram en representant i Regions’ Cup
till säsongen 2008. Svensk representant blir Smålands FF
som genom Växjö BK vann kvalificeringstävlingen. Inför
framtiden avser TK att få fram ett permanent system för
Sveriges kvalificering till Regions’ Cup.
Landsbygdsutvecklingen
TK deltar i arbetet med den s.k. landsbygdsutvecklingen.
I det sammanhanget beslutade representantskapet, på
förslag från TK, att amatörspelare i framtiden ska kunna

KOM M ITTÉRAPPORTE R

IFK Göteborg blev svenska mästare 2007 efter en spännande slutstrid i Allsvenskan. På damsidan
dominerade Umeå IK som blev
mästare för tredje året i följd och
för sjätte gången under 2000-talet.
Umeå vann också Svenska Cupen.
Kalmar FF besegrade IFK Göteborg
hemma på Fredriksskans och tog
sin tredje cuptitel.

ningen som pågår. TK konstaterade
också att fler än hälften av distrikten
i dag har farmarklubbsverksamhet
även inom herrfotbollen.

representera två föreningar. Avsikten med detta är att små
föreningar i glesbygd och på landsbygden ska kunna behålla sina lag i seriespel med hjälp av ”hemvändare”. Vi hoppas
det ska kunna vara en åtgärd som innebär att föreningar i
glesbygd kan överleva med sina representationslag.
TK såg över farmarklubbsbestämmelserna och dessa reviderades något, då det framkommit synpunkter från olika
håll på desamma. Dock gjordes det inte någon genomgripande revision i väntan på den utredning om talangmatch-

Futsal har kommit för
att stanna
Futsal ska numera ses som ett naturligt inslag i svensk fotboll och
under 2007 togs ytterligare ett
steg framåt. Futsal har nu fått ett
eget registrerings- och licensieringssystem och på flera håll i landet spelas reguljära
serier i futsal. Många turneringar inomhus för femmannalag
spelas fortfarande med flera undantag från futsalreglerna,
men allmänt sett finns det en stark vilja att genomföra futsal
som den enda spelformen för femmannaspel inomhus.
Skövde AIK, svenska futsalmästare de senaste två åren,
åkte ur UEFA-cupspelet i andra kvalomgången efter att ha
vunnit ett hemmaarrangemang i Arena Skövde i augusti
månad mot lag från Malta och Bosnien.
– Futsal har kommit för att stanna och vi ser att det i viss
mån sker en nyrekrytering av spelare som lockas av denna
inomhussport, avslutar Sager.
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R E PR ESE NTANTSKAPETS RAPPORT

Representantskapsmötet 2007
Svenska Fotbollförbundets Representantskap lämnar
härmed en rapport över verksamheten 2007. Representantskapet har hållit ordinarie sammanträde den 8 december 2007 och följande beslutades:
Beträffande motion från Berndt Lindström, Ångermanlands FF och
Lars-Erik Öberg, Medelpads FF rörande borttagande av kvalet till
division 3 herrar alternativt om tillsättning av vakanser i division
3 herrar
att tillstyrka motionärernas första alternativ, vilket innebär
		
att kvalet till division 3 herrar mellan lag 9 i division 3
		
och lag 2 i division 4 tas bort (TB Kap. 2, 7 §, 5 p) samt
att vid eventuella vakanser som uppstår efter att serierna
		
fastställts ska den vakanta platsen gå tillbästa tvåa 		
		
i division 4 i det aktuella geografiska området (med 		
		
undantag om det förlorande laget i Norrlandskvalet
		
och Gotlandskvalet, de år Gotlands division 4-segrare
		
deltar i och förlorar kvalspel med Uppland, finns i det
		
aktuella området då den vakanta platsen går till dessa
		
lag som är seriesegrare).
Beträffande motion från Kjell Augustsson, Östergötlands FF, rör
ande kombinerade lag med gemensamt namn
att bifalla motionen, innebärande att på orter där fören		
ingar har svårt att få ihop ett eget lag ska två eller flera
		
föreningar kunna få gå samman för att spela med ett
		
s.k. kombinerat lag, där sådant enligt gällande regel		
verk tillåts, och få spela under ett neutralt namn.
Beträffande motion från Tore Johansson, Norrbottens FF, rörande
spelares från annan förening deltagande i turneringar under icke
seriesäsong
att bifalla motionen med det tillägget att tiden ska preci		
seras samt
att detta inte ska gälla i av SvFF arrangerade tävlingar samt
att beslut fattas av det distrikt arrangerande förening till		
hör.
Beträffande motion från Nils-Olof Anderson, EFD, rörande anställning av utländska spelare i Norr- och Söderettan
att bifalla motionen, innebärande att även Norr- och Sö		
derettan ska kunna anställa utländska spelare och/el		
ler tränare samt att anställningstiden för spelare i för		
ening som spelar i Norr- och Söderettan inte får över		
stiga ett spelår i taget.
Beträffande motion från Kenneth Carlsson, Hälsinglands FF, rörande antalet seriegrupper i division 2 damer
att avslå motionen, men
att uppdra till Förbundsstyrelsen att se över division 2 och
		
underliggande serier, damer, och att återkomma i frå		
gan till Representantskapet 2008.
Beträffande spelarlån i SEF:s utvecklingsserier 2008
att verksamheten fortsätter även 2008.
Beträffande nya Svenska Cupen
att Representantskapet godkänner arbetsgruppens rap		
port och underhand vidtagna åtgärder och fattade be		
slut.
Beträffande Cotonou-avtalets rättsverkan på tävlingsbestämmelserna 2008
att avskaffa begränsningsregeln beträffande antalet icke
		
EU/EES medborgare i 4 kap. 20 § tävlingsbestämmel		
serna samt
att uppdra till Förbundsstyrelsen att göra de redaktionella
		
ändringarna i tävlingsbestämmelserna som föranleds
		
av beslutet.

Beträffande tävlingsbestämmelserna 2008
att fastställa tävlingsbestämmelserna 2008 i enlighet med
		
förslaget att gälla fr o m 2007-12-09,
att med anledning av de stadgeändringar som kan komma
		
att beslutas vid årsmötet 2008-04-05 angående arbets		
fördelningen mellan Disciplinnämnden och Tävlings		
kommittén uppdra till Förbundsstyrelsen att besluta
		
om de redaktionella ändringar i TB samt andra tävlings		
regler som föranleds av sådana stadgeändringar,
att uppdra till Förbundsstyrelsen att föra förhandlingar 		
		
med föreningar som till Förbundsstyrelsen anmäler att
		
det föreligger svårigheter att säsongen 2008 uppfylla
		
kravet på markvärme och plantäckning enligt 6 kap.
		
1.1.1 § TB och att, när förutsättningar härför anses 		
		
föreligga, besluta om ett tidsbestämt undantag från
		
bestämmelsen och att Förbundsstyrelsen vid Repre		
sentantskapsmötet 2008 skall avge en rapport om de
		
eventuella beslut Förbundsstyrelsen fattat samt
att uppdra till Förbundsstyrelsen att besluta dels om de
		
redaktionella ändringar i TB samt andra tävlingsregler
		
som erfordras med anledning av att domarrapporte		
ringen i förbundsserierna (undantaget Norrettan, Sö		
derettan och div 2 damer) skall ske via internet, dels
		
fastställa föreskrifter om den internetbaserade domar		
rapporteringen.
Beträffande Elitfotbollsmanualen, herrar, 2008
att uppdra till Förbundsstyrelsen att göra tillägg och 		
		
ändringar i Elitfotbollsmanualen 2008 med utgångs		
punkt från tävlingsbestämmelserna 2008 samt Elit		
evenemangsgruppens ändringsförslag.
Beträffande anläggningskriterier – division 1 herrar
att fastställa anläggningskriterierna för division 1 herrar
		
enligt TK:s förslag att gälla fr o m säsongen 2009.
Beträffande höjning av junioråldern
att fr o m 2009 höja junioråldern till 19 år.
Beträffande spelprogram – Allsvenskan 2008
att godkänna tidplanen.
Beträffande seriesammansättning av förbundsseriernas division
1-3 herrar samt division 1-2 damer för spelåret 2008
att bifalla Förbundsstyrelsens förslag till seriesammansätt		
ning.
Lottning av kvalet till Superettan med följande utfall:
Lag 2 i div 1 Norra, herrar–lag 13 i Superettan
Lag 2 i div 1 Södra, herrar–lag 14 i Superettan
Representantskapet har, i sin roll som Rikskonferens, också behandlat följande ärenden:
•
Information om pågående arbete i förbundsutveck-		
		
lingsprogrammet
•
Distriktsutvecklingsprojekt 2008
•
Landsbygdsutvecklingen
•
Rapport från talanggruppens arbete
•
Degerforsärendet – moms på utländska spelarförvärv
•
Nya Nationalarenan/Swedbankarenaprojektet
•
Information om A-landslagsverksamheten, herrar,
		
inför 2008
Solna i december 2007
Lars-Åke Lagrell		
Förbundsordförande

Sune Hellströmer
Generalsekreterare

SWE DBAN K AR E NA

Swedbank Arena – störst i Norden

A

rbetet med den nya nationalarenan fortsatte under
2007, med framför allt två
viktiga milstolpar:
Swedbank presenterades som namnsponsor
och huvudfinansiär av den
nya arenan, som därmed
kommer att heta Swedbank
Arena. Investeringen är värd
153 miljoner kronor och fördelas över 16 år, fram till och med
2023.
– En fantastisk lösning och ett unikt
avtal för vår nya nationalarena som kommer att
betyda mycket för svensk fotboll. Det innebär att vi kommer
på samma nivå som exempelvis Emirates Stadium i London
och Allianz Arena i München och att vi får ett kvitto på vad
den privata marknaden anser om arenor av detta slaget. Vi
är mycket stolta över samarbetet med Swedbank, som är
fotbollens egen bank och har så varit länge, kommenterade
generalsekreterare Sune Hellströmer avtalet.
Den 17 december fattade Solna kommunfullmäktige
de nödvändiga besluten för bolagsbildningen kring Swedbank Arena och den nya stadsdelen Arenastaden i Solna.
Beslutet var det största och mest omfattande i Solna stads
historia, och beredde väg för att arbetet under 2008 kan
övergå í en operativ fas.
Swedbank Arena ska färdigställas 2012, och ägs av
Svenska Fotbollförbundet, Solna stad, Peab, Fabege och

Fotbollförbundets generalsekreterare Sune Hellströmer
informerar om den nya nationalarenan.

Jernhusen. Publikkapaciteten
vid fotbollsmatcher kommer
att bli 50.000 platser, vid konserter över 60.000.
När det gäller publikunderlag
för arenans arrangemang, så bor cirka
3 miljoner människor inom 1,5 timmes
resväg från Swedbank Arena.
Swedbank Arena blir Nordens största arena, och en
av Europas mest moderna. Hela arenan kommer att vara
uppvärmd och ha ett stängningsbart tak, och underlaget
för fotboll blir naturgräs.
Arenan ska också bli ett miljömässigt föredöme, där
miljöaspekterna ska vägas in i all planering, produktion
och drift.
Den nya nationalarenan kommer alltså att bli en del i
det större projektet Arenastaden, en ny stadsdel som kommer att anläggas i området vid Solna station och Råstasjön.
Området nyttjas idag av bland annat småindustri, men planen för den nya stadsdelen inbegriper 2.000 nya bostäder,
350.000 m2 för kontor, handel och annan verksamhet och
10.000 arbetsplatser. Hela Arenastaden byggs ut etappvis
under 15 år.
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H E R R L AN DSL AG ET

Historisk
förbundskapten
bakom
historisk
landslagssvit
Två rekordnoteringar sticker ut
när herrlandslagets säsong 2007
summeras – den femte kvalsuccén
i ordningen och Lars Lagerbäcks
förlängning av kontraktet som förbundskapten.
Fem kval – fem historiska tabeller

TOTALT KVALFACIT 1998-2007
Sverige
48 36
7
5 102–20 115
Kval till EM 2000
Sverige
8
England
8
Polen
8
Bulgarien
8
Luxemburg
8

7
3
4
2
0

1
4
1
2
0

0
1
3
4
8

10–1
14–4
12–8
6–8
2–23

22
13
13
8
0

Kval till VM 2002
Sverige
10
Turkiet
10
Slovakien
10
Makedonien
10
Moldavien
10
Azerbajdzjan 10

8
6
5
1
1
1

2
3
2
4
3
2

0
1
3
5
6
7

20–3
18–8
16–9
11–18
6–20
4–17

26
21
17
7
6
5

Kval till EM 2004
Sverige
8
Lettland
8
Polen
8
Ungern
8
San Marino
8

5
5
4
3
0

2
1
1
2
0

1
2
3
3
8

19–3
10–6
11–7
15–9
0–30

17
16
13
11
0

Kval till VM 2006
Kroatien
10
Sverige
10
Bulgarien
10
Ungern
10
Island
10
Malta
10

7
8
4
4
1
0

3
0
3
2
1
3

0
2
3
4
8
7

21–5
30–4
17–17
13–14
14–27
4–32

24
24
15
14
4
3

Kval till EM 2008
Spanien
12
Sverige
12
Nordirland
12
Danmark
12
Lettland
12
Island
12
Liechtenstein 12

9
8
6
6
4
2
2

1
2
2
2
0
2
1

2
2
4
4
8
8
9

23–8
23–9
17–14
21–11
15–17
10–27
9–32

28
26
20
20
12
8
7

Kval till EM 2008
Sverige firar på
Råsunda efter 2–1
mot Lettland.

Redan avancemanget till VM 2006, det fjärde lyckade kvalet
i rad, var ett rekord i sig, aldrig tidigare hade Sverige nått
mer än tre slutspel i en svit. Med biljetten till EM-festen
2008 nere i Schweiz/Österrike späddes rekordnoteringen
på ytterligare till fem raka slutspelsavancemang. Det är
ett facit som endast ett fåtal stora fotbollsnationer kan
matcha. Anmärkningsvärt för en liten fotbollsnation vid
den arktiska randen och en helt unik företeelse om man
därtill lägger att det är en och samma förbundskapten som
stått vid rodret hela resan (1998-2000 som assisterande
förbundskapten).
Lars Lagerbäck är ensam i Europa om att, via kvalspel,
ha lotsat sitt lag till fem slutspel i rad. Västtysklands mästar-
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Kval till EM 2000
Patrik Andersson
och Roland Nilsson
håller rent framför
Magnus Hedman.
England–Sverige på
Wembley slutade
0–0.

Kval till VM 2002
Andreas Andersson
nickar in segermålet
2–1 mot Turkiet i
Istanbul.

Kval till EM 2004
Olof Mellberg har
gjort 2–0 mot Polen
i Chorzów.

Kval till VM 2006
Zlatan Ibrahimovic
mot Bulgarien på
Råsunda. Sverige
vann med 3–0.

tränare Helmut Schön ledde laget fem slutspel i rad (19701978) men då var tyskarna automatiskt kvalificerade som
värdnation 1974 och som regerande världsmästare 1978.

Kontinuitet föder framgång
Vid årsskiftet tillkännagavs att förbundet förlänger kontraktet med Lagerbäck och Roland Andersson till 2010. Därmed
kommer förbundskaptenen från Ovansjö att bli den som
innehaft posten längst tid i Sverige när han redan 2008
tangerar Georg ”Åby” Ericsons åtta år (1971-79). Om man
även inräknar de två och ett halvt åren (1998-2000) som
assisterande förbundskapten till Tommy Söderberg så har
Lagerbäck nu anträtt sin elfte säsong med A-landslaget.

Kontinuiteten, på såväl ledar- som spelarsidan, är förstås
en av delfaktorerna bakom det exceptionellt framgångsrika
decenniet för det svenska landslaget. Sju av spelarna 2007
fanns med redan 1998-2000. I klubblagen kan man gnugga
på detaljer och kanske våga experimentera med spelidéer.
Det låter sig inte lika lätt göras i ett landslag med begränsat
antal träningstillfällen tillsammans. I det svenska landslaget
har man en grundläggande organisation av spelet att falla
tillbaka på. Över åren har det svenska laget kanske blivit
offensivare balanserat, men det har mer berott på de individuella egenskaperna i den aktuella spelartruppen.
Självfallet är de individuella kvaliteterna viktiga för resultaten. Lagerbäck, som kom till A-landslaget med flera års
erfarenhet från U-landslagen, har haft förmånen att få följa
en gyllene generation spelare från deras första steg mot
elitfotbollen. Som t ex när han släppte in landslagsdebutanten Fredrik Ljungberg i P15-landslagets bortamöte med
Danmark i Haderslev i september 1992 och den blivande
landslagskaptenen direkt svarade för två mål.
Successivt har frukterna av den svenska spelarutbildningen slussats in i landslaget under dessa år, spelare med
de rätta egenskaperna för internationellt spel och med
förmågan att göra sin del av lagarbetet. Det är en ständigt
pågående process som måste fortsätta med framgång om
Sverige ska ha en chans att än en gång trotsa oddsen och
kvalificera sig till VM i Sydafrika 2010. Men först på tur står
förstås EM i alperna!

EM-klara i sista matchen
Resan till EM anträddes på bästa vis hösten 2006 och med
den öppningen – maximala tolv poäng – såg det mycket
ljust ut inför återstarten i mars borta mot Nordirland. I
Belfast kom dock Sverige till korta, de egna chanserna
förvaltades inte rätt och några enkla misstag i kombination med en ofelbar David Healy gav den första svenska
motgången i kvalet. Ett mindre erfaret landslag skulle ha
kunnat komma i darr efter en sådan förlust, men Sverige
repade mod inför bortauppgörelsen med Danmark som
skulle komma att bli historisk.
Det svenska spelet i första halvlek på Parken var ett
offensivt fyrverkeri av sällan skådat slag – 3–1 i paus
kunde varit större siffror. Kanske gick det för bra, för när
danskarna satte allt på ett kort efter paus, och fick snabb
utdelning, blev Sverige försiktigare. Epilogen är välkänd,
danskarna kom tillbaka till 3–3, Christian Poulsen sänkte
Markus Rosenberg med svensk straff som resultat innan
en berusad åskådare satte punkt för hela tillställningen på
ett sorgesamt sätt.
Den tilldömda poängen satte dock Sverige på stadig
kurs mot EM, även om man sedan fick vänta till allra sista
matchen, mot Lettland på Råsunda i november, för att
kvittera ut avancemanget på riktigt.
Notabelt för övrigt från året var att den tolv matcher
långa sviten av träningsmatcher utan seger fick ett efterlängtat slut på Ullevi i augusti när USA 1–0-besegrades. Av
bara farten följdes det upp med ännu en vinst senare på
hösten i Montenegro.
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Damlandslaget högre rankat
än någonsin
Rivstart i EM-kvalet, missat avancemang
från gruppen i VM-slutspelet och därefter
ett lyckat OS-kval – så kan ett hektiskt 2007
summeras för damlandslaget.
Elva segrar, två oavgjorda och två förluster gav en tredjeplats på världsrankingen vid årets slut, vilket är den högsta slutranking Sverige haft sedan den moderna
FIFA-rankingen infördes 2003.

Efter en stark försäsong med flitigt landskampande på Cypern och under Algarve Cup
matchade förbundskapten Thomas Dennerby
under maj och juni sitt lag i tre EM-kvalmatcher,
som samtidigt utgjorde föreberedelser till årets huvudnummer, VM i Kina.
Efter inledande 2–0 borta mot Italien målfrossade de
svenska damerna ordentligt mot Rumänien i Bukarest och
mot Ungern i Karlstad. Båda dessa matcher vanns med hela
7–0. Lagkapten Victoria Svensson stakade ut riktningen till
EM-slutspelet i Finland 2009 genom att själv göra fem mål
i matchen mot Rumänien.
Hanna Ljungberg hade en skadefylld säsong, men
lyckades ändå tangera målrekordet i landslaget. Hennes

Sveriges bästa damfotbollsspelare 2007, Therese Sjögran,
ställer till problem för danskorna i OS-kvalmatchen på Råsunda. Sveriges damer besegrade Danmark i två matcher
och ordnade en plats i OS 2008.

En stund av svensk lycka i VM-matchen mot Nigeria. Victoria Svensson har gjort 1–0 och uppvaktas av fr v Lotta
Schelin, Sara Thunebro, Frida Östberg, Therese Sjögran
och Hanna Ljungberg. Nigeria kvitterade i 82:a minuten
och det oavgjorda resultatet var en svensk missräkning.
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två fullträffar i VM-genrepet mot Danmark placerar henne
jämsides med Pia Sundhage och Lena Videkull på 71 mål.

VM i Kina
Sverige kom till VM med flera mästerskapsdebutanter,
bland annat sedan två av försäsongens tongivande spelare, Caroline Jönsson och Josefine Öqvist, båda drabbats
av knäskador.
Inledande 1–1 mot Nigeria, trots svenskt spelövertag,
satte Sverige i ett vanskligt utgångsläge inför fortsättningen. I andra gruppspelsmatchen föll Sverige mot USA med
2–0 där storstjärnan Abby Wambach gjorde båda målen.
Wambach var ett riktigt spöke för svenskorna under
säsongen. De enda svenska förlusterna under året kom
mot USA och den amerikanska centertanken gjorde två mål
även när lagen möttes under Algarve Cup i mars.
En stark insats mot Nordkorea i sista gruppspelsmatchen räckte inte för avancemang. Det blev seger med
2–1 i stället för erforderliga 3–0 och smärtsam VM-sorti
för svenskorna.
OS-kval
Då även Danmark missade kvartsfinalavancemang i VM
fick Sverige en extra chans att kvalificera sig till OS i Peking.
Sverige gick i land med uppgiften efter totalt 7–3 i de båda
mötena med danskorna. Hemmamötet spelades rekordsent, den 28 november, med snöflingor som singlade ner
på Råsundas gräsmatta timmen före avspark.
Att landslagssäsongen 2007 förlängdes med två match
er efter VM-tårarna i Tianjin betyder med största sannolikhet
att Thomas Dennerby får genomföra den redan påbörjade
generationsväxlingen i landslaget mera skonsamt än vad
som varit fallet om den framgångsrika och tongivande
kullen 77:or skulle fundera över framtiden utan att ha ett
OS att se fram emot.
Therese Sjögran utsågs till årets bästa spelare och fick
välförtjänt ta emot Diamantbollen på Fotbollsgalan. Sedan
Malin Moström slutade har Sjögran fått axla ett stort ansvar
för den svenska speluppbyggnaden och hon har också ett
finger med i alla fasta situationer. Med fyra gjorda mål hade
hon bara Victoria Svensson och Lotta Schelin framför sig i
landslagets skytteliga.
Framtiden
Blickar vi framåt är återväxten god i det korta perspektivet,
särskilt på forwardssidan. I VM-truppen fanns U23/21:or
som Linda Forsberg och Madelaine Edlund med och i
OS-kvalet gjorde Jessica Landström succédebut. I de bakre leden knackar bland andra Carola Söberg och Malin
Levenstad på dörren och vill in.
U23/21-landslaget fick en ny förbundskapten under
året. Lena Videkull efterträdde Marika Domanski Lyfors,
som under våren blev förbundskapten för hårdsatsande
VM-värden Kina. U23/21:orna visade bra resultat i träningslandskamperna, men nådde bara femte plats i årets
upplaga av Nordisk Turnering.
Flicklandslagen noterade blandade resultat under 2007.

Emelie Farfa i Sveriges U21/23-landslag utmanar Estlands
Karie Palmaru. Landskampen i Värnamo slutade med en
överlägsen svensk 6–1-seger.

Äldsta kullen, födda 1988, lyckades inte kvala in till EM-slutspelet från andra kvalrundan. Efter förlust mot favoriterna
Tyskland i första matchen rasade laget samman och vann
ingen av säsongens återstående tre matcher.
F89:orna var obesegrade under året och tog sig enkelt
vidare från omgång 1 i EM-kvalet på hemmaplan. Tyvärr fick
de bara spela två kvalmatcher inför hemmapublik då Georgien tvingades lämna sent återbud p.g.a. visumproblem.
F90-landslaget hade inga mästerskapsmatcher under
året, men visade fint spel när man tog sig till final i Nordisk
Flickturnering.
För årgången födda 1991 var årets huvudnummer EMkvalomgång 1 i Turkiet och laget kom hem med tre segrar
och 17–2 i målskillnad från den resan.
Under sommaren och hösten samlades även F92-landslaget till tre läger och en första landskamp mot Norge, som
slutade 0–2.
I den alltmer världsomspännande damfotbollen har
de svenska landslagen tillsammans konsoliderat Sveriges
position bland toppnationerna inom damfotbollen under
2007. Det finns all anledning att se positivt på 2008 års
säsong. Många vill vara med och slåss för att få chansen
att bärga den OS-medalj svensk damfotboll fortfarande
väntar på.
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U21-EM tar fastare form
Publikrekrytering viktigast
Under perioden 15-29 juni 2009
arrangerar Sverige U21-EM för
herrar – den största europeiska
turneringen näst EM-slutspel för
seniorlandslag.

2007 inleddes med att kvalspelet till
EM lottades i Stockholm den 13 februari. 51 lag lottades in i tio grupper.
Med undantag av Andorra och Sverige
(i egenskap av direktkvalificerad värdnation) deltar samtliga UEFA-nationer
i kvalspelet.
I maj utsågs Bengt Madsen (Malmö),
Khennet Tallinger (Helsingborg), Sture
Svensson (Borås) samt Gunnar Larsson
(Göteborg) till ordförande i de lokala organisationerna som
ska ro U21-EM i Sverige 2009 i hamn.
I juni avgjordes 2007 års EM-slutspel som såg hemmanationen Holland som slutsegrare. Turneringen blev
både sportsligt och publikt en stor succé. Många unga
stjärnor fick sina internationella genombrott och blivande
mästarna Holland hade ett publiksnitt på 22.000 åskådare
på sina matcher.
I början av september utsågs Karl-Erik Nilsson till turneringsansvarig. Karl-Erik Nilsson har varit internationell
fotbollsdomare i många år samt kommunalråd i Emmaboda
i 12 år.
– En mycket stimulerande arbetsuppgift. Vår främsta
utmaning blir att locka publik till arenorna i Malmö, Helsingborg, Borås och Göteborg, och vårt samarbete med de
lokala organisationerna blir oerhört viktigt. Här har vi en
stor chans att sätta svensk fotboll på Europakartan igen och
ge våra talanger den bästa möjlighet att se modern fotboll
av yppersta klass, säger Karl-Erik Nilsson.

EM-finalen på en av gruppspelsorterna
Organisationskommittén, bestående av ordföranden
Björn Ahlberg, Sune Hellströmer och Karl-Erik Nilsson,

Henrik Larsson
är ambassadör för U21-EM
i Sverige 2009.

beslöt under 2007 att föreslå UEFA att förlägga finalen på en av de spelorter som har
hand om gruppspelet.
– Det är naturligt eftersom det är där på
plats som intresset för turneringen byggs
upp och där finns publiken från början.
Det hade varit publikmässigt riskfyllt att
flytta finalen till Råsunda och dessutom
inte helt ekonomiskt försvarbart, säger
Karl-Erik Nilsson.

Internationell turnering
viktigt test i Skåne
25-31 maj 2008 kommer Sveriges U21landslag att möta tre av Europas absolut
bästa U21-landslag i Skåne. Holland, Frankrike, Portugal
och Sverige möts då i en fyrnationsturnering med matcher
i Trelleborg, Malmö och Helsingborg. Sportsligt blir det en
rejäl värdemätare för U21-landslaget och för den lokala
organisationen blir turneringen en nyttig repetition inför
2009.
Henrik Larsson ambassadör
I samband med EM-kvallottningen i Stockholm offentliggjordes att Henrik Larsson blir ambassadör för U21-EM.
Henrik, som vunnit Guldbollen två gånger och utsetts
till Sveriges ”Golden Player” i samband med UEFA:s 50årsjubileum 2004, är en av Sveriges främsta spelare genom
tiderna. Han har medverkat i tre VM och två EM och gjort
mål i samtliga dessa turneringar från 1994 till 2006.
– Jag är väldigt stolt över att få vara ambassadör för
U21-EM i Sverige 2009. Jag önskar alla lag lycka till i kvalet
och hälsar dem välkomna till Sverige och min hemstad
Helsingborg 2009, kommenterade Henrik Larsson inför
lottningen.
40 spelare, fem förluster –
men inventeringen gjord
Sportsligt var det ett tufft år för vårt nya U21-landslag: två
segrar (Lettland, Belgien), en oavgjord (Schweiz) och fem
förluster (Malta, Tyskland, Turkiet, Wales och
Irland).
– Målet för 2007 var att göra en stor
inventering av spelarmaterialet. Vi började
resultatmässigt svagt, men har blivit bättre
och bättre efter hand, även om 0–3 mot
Turkiet var en missräkning. 2008 får vi spela ett ”förEM” mot riktigt kvalificerat motstånd, det blir så nära
tävlingsmatcher man kan komma, säger förbundskapten
Jörgen Lennartsson.

