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2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
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jämte erforderligt antal rösträknare.
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c) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för 2006
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9. Val av Förbundsordförande tillika ordförande i Förbundsstyrelsen för
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10. Val av tre övriga ledamöter i Förbundsstyrelsen för en tid av två år.
Mandattiden går ut för Kenneth Håkansson, Gillis Persson och Börje
Sandgren.
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 Revisorsnämnden auktoriserad eller godkänd revisor.
Mandattiden går ut för Torbjörn Backvall och Hans Bredberg samt för
suppleanterna Juhan Okasmaa och Ola Spinnars.
12. Val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsmötet 2007.
13a) Val av ordförande och vice ordförande i Licensnämnden för en tid
av ett år.
Mandattiden går ut för ordförande Khennet Tallinger och vice ordförande Richard Johnsson.
13b) Val av fem övriga ledamöter i Licensnämnden för en tid av två år.
Mandattiden går ut för ledamöterna Tord Andersson, Anders Beck-Friis,
Hans Orrenius, Ivar Verner samt Anna Wallin.
14a) Val av ordförande och vice ordförande i Appellationsnämnden för en
tid av ett år.
Mandattiden går ut för ordförande Göran Lambertz och vice
ordförande Dan Fernqvist.
14b) Val av tre övriga ledamöter i Appellationsnämnden för en tid av två år.
Mandattiden går ut för ledamöterna Thore Hallbäck, Leif Lundqvist
samt Kerstin Sundberg.
15. Val av ordförande med en suppleant samt fem övriga ledamöter med
lika många suppleanter i valberedningen.
16. Anmälan om de till Representantskapet valda ledamöterna och
suppleanterna.
17. Fastställande av verksamhetsplan för 2007.
18. Fastställande av budget för 2007.
19. Behandling av Förbundsstyrelsens förslag.
20. Behandling av motioner som senast den 1 december 2006 inkommit
till Förbundsstyrelsen.
21. Fastställande av föreningarnas årsavgift till Förbundet.
22. Antagande av officiellt kungörelseorgan.
23. 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 revisor eller
revisorssuppleant.
Om tjänstemans valbarhet stadgas i 18 §.

Licenser Grund- Tilläggs- Totalt
röster
röster
Blekinge FF
4.813
3
1
4
Bohusläns FF
4.962
3
1
4
Dalarnas FF
7.055
3
2
5
Dalslands FF
2.395
3
1
4
Gestriklands FF
3.810
3
1
4
Gotlands FF
1.819
3
0
3
Göteborgs FF
14.456
3
3
6
Hallands FF
10.681
3
3
6
Hälsinglands FF
4.312
3
1
4
Jämtland/Härjedalens FF 3.110
3
1
4
Medelpads FF
3.331
3
1
4
Norrbottens FF
6.892
3
2
5
Skånes FF
31.954
3
8
11
Smålands FF
25.350
3
6
9
Stockholms FF
29.331
3
7
10
Södermanlands FF
8.930
3
2
5
Upplands FF
11.965
3
3
6
Värmlands FF
10.521
3
2
5
Västerbottens FF
8.941
3
2
5
Västergötlands FF
24.875
3
6
9
Västmanlands FF
6.048
3
1
4
Ångermanlands FF
4.329
3
1
4
Örebro Läns FF
6.731
3
2
5
Östergötlands FF
12.216
3
3
6
Totalt
248.827
72
60 132

FÖRENINGAR
Allsvenskan
AIK
IF Brommapojkarna
Djurgårdens IF FF
IF Elfsborg
GAIS
Gefle IF
IFK Göteborg
Halmstads BK
Hammarby IF FF
Helsingborgs IF
Kalmar FF
Malmö FF
Trelleborgs FF
Örebro SK FK

Superettan
Bunkeflo IF
Degerfors IF
Enköpings SK FK
Falkenbergs FF
BK Häcken
Jönköpings Södra IF
Landskrona BoIS
Ljungskile SK
Mjällby AIF
IFK Norrköping

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IK Sirius FK
GIF Sundsvall
IF Sylvia
Åtvidabergs FF
Örgryte IS
Östers IF
* Ej betalt årsavgift

Damallsvenskan
AIK
Bälinge
Djurgården/Älvsjö
Falköpings KIK
Hammarby IF DFF
Kopparbergs/
Göteborgs FC
Linköpings FC
Malmö FF DFF
QBIK
Sunnanå SK
Umeå IK
KIF Örebro DFF

1
0*
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Distriktsförbunden 132
Föreningarna
55
Totalt antal röster 187
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Segslitet och påfrestande
innan TV-paketet var i hamn
Marcus Allbäcks iskalla stampande på
bollen så att spanske
försvararen Puyol rutschade iväg i riktning
mot hörnflaggan gav
svensken öppet mål
att rulla in bollen i
– och alla svenska fotbollsälskare en minnesbild som kommer
att finnas kvar under
lång tid.

Lars-Åke Lagrell,
ordförande i Svenska
Fotbollförbundet.

– Ja, det var en av höjdpunkterna under landslagsåret
2006, säger förbundets ordförande Lars-Åke Lagrell. Precis
som öppningen på EM-kvalet i sin helhet med segrar under hösten i tur och ordning mot Lettland, Liechtenstein,
Spanien och Island.
När man sammanfattar landslagsresultaten för 2006
är det i första hand kvalframgångarna på både herr- och
damsidan som Lars-Åke stannar för. Damlandslaget slutförde sitt kval och med fem raka vinstmatcher säkrades
en plats i VM-slutspelet i Kina 2007 på ett imponerande
sätt.
– En annan höjdpunkt var givetvis vårt deltagande
i herrarnas VM i Tyskland. Resultatet, att gå vidare från
gruppspelet, var helt okej, samtidigt som det bara är att
erkänna att en viss besvikelse infann sig efter matcherna mot Trinidad/Tobago och Tyskland. Den fantastiska
fotbollsturismen som numera finns runtom de stora fotbollsarrangemangen, och där Sverige i högsta grad var
delaktigt sommaren 2006, skänker också stor glädje och
tillfredsställelse.
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På hemmaplan ökade det allsvenska publiksnittet,
medan det sjönk i Superettan och Damallsvenskan.
– Numera har vi i vår högsta serie en snittpublik på
mellan 8.000 och 10.000 åskådare, beroende på vilka lag
som är med och om serien är avgjord tidigt eller inte. Jämför de siffrorna med hur det var för bara tio år sedan! Att
Damallsvenskan minskade under 2006 tror jag delvis får
tillskrivas det stora fotbollsintresse som under den bästa
tiden på året koncentrerades till VM i Tyskland.
Nu för tiden är det mesta som händer inom fotbollen
intressant för de flesta. Det går att avläsa blott genom
en snabbläddring genom dagspress, zappande mellan
TV-kanaler eller skummande av internetsajter. Fotbollen
omskrivs och skärskådas i alla dess former.
– Fotbollen är en mycket större angelägenhet idag än
tidigare, vilket också medfört att kraven ökat. Jämför man
med andra idrotter, särskiljer sig fotbollen och ishockeyn
på så sätt att det skrivs lika mycket vare sig det är medeller motgång, säger Lars-Åke.

Intern enighet i TV-frågan
Mycket skrevs det om TV-frågorna när svensk fotboll låg i
förhandlingar om rättigheterna för en ny femårsperiod.
– Det alla kallade TV-avtalet var i praktiken tre avtal
– för SvFF, SEF respektive EFD. En orsak till att det tog så
lång tid att komma i mål var att vi ville vänta på varandra
för att inte någon skulle bli efter, berättar Lars-Åke.
– TV-bolagen lade också offerter tillsammans, vilket
ledde till kartelliknande förhållanden. Det bästa exemplet
är väl Sveriges Televisions och TV4:s samarbete. Först lade
de ett gemensamt bud, sedan drog sig SVT ur och då
Marcus Allbäcks eleganta 2–0-mål mot Spanien i EMkvalet var en av årets höjdpunkter. Med fyra fullträffar var
Allbäck årets främste skytt i landslaget. Här uppvaktas
han av Fredrik Ljungberg och Petter Hansson efter ett av
sina två mål i EM-kvalmatchen mot Liechtenstein.

I N LE DN I NG

köpte TV4 allt, även de delar som var tänkta för SVT, vilket
samlingen inför EM-kvalet mot Liechtenstein i Göteborg.
innebär att det nu är TV4 som säljer till SVT…
De tre spelarna Olof Mellberg, Christian Wilhelmsson och
Förbundsordföranden karaktäriserar våren i denna
Zlatan Ibrahimovic skickades hem sedan de brutit mot
fråga som påfrestande
gruppens gemensamt
uppsatta regler och lämoch seg. Själv fick han
nat spelarhotellet sent
personifiera hela foten kväll.
bollsrörelsen och utstå
– Självklart måste det
rader av påhopp, trots
finnas regler som gälatt det var tre parter på
ler för alla i ett landslag.
fotbollssidan.
Om sedan något sådant
– Internt hade vi
här inträffar idag, är det
inga slitningar. Vi hade
omöjligt att sköta det
så många interna samråd att vi var helt eniga
internt. Eftersom spei T V-frågan. Det var
larna är mycket kända hos
utifrån synpunkterna
allmänheten, är deras fökom, inte minst från de
rehavanden allmängods
TV-bolag som förlorade
inom loppet av några
upphandlingarna och
timmar. Det som hände
planterade information
var inte roligt, varken för
hos medierna.
de inblandade eller för
Den sista knutpunkförbundet. Nu ska vi ha
ten var de tekniska svålagt historien bakom oss,
righeterna kring paygjort är gjort.
per-view-sändningarna
där fotbollen ville att
EM-slutspel 2016
alla operatörer skulle
i
Sverige
och Norge?
Det som i media kallades TV-avtalet var i själva verket
kunna vara med och
Ytterligare
ett fotbollsår
ett TV-paket som innehöll tre olika avtal med SvFF, SEF
respektive EFD.
sända. Till slut lyckades
kan nu läggas till handdessa problem lösas,
lingarna. När så ska ske
vilka inte var av ekonoom tio år, 2016, hoppas
misk karaktär, och därmed var TV-paketet klart.
Svenska Fotbollförbundet kunna skriva om att EM-slut– För perioden 2006-2010 har vi i stort sett placerat
spelet för herrar under året arrangerades i landet.
fotbollen i alla TV-kanaler och vi har ökat det ekonomiska
– Vi är i princip överens med våra vänner i Norge om
utbytet. Räknar man ihop de tre avtalen, vilket man egentatt göra allt för att kunna söka EM 2016. Diskussionerna
ligen inte ska göra, men om jag gör det ändå kommer
om utökningen av antalet lag från 16 till 24 tror jag inte
man fram till att fotbollen får någonstans mellan 1,3 och
förändrar förutsättningarna, det kommer ändå att fordras
1,4 miljarder kr under fem år.
fyra arenor i både Sverige och Norge. Framför allt krävs
det dock att vi kan etablera ett samarbete med nationen
En sorgedag på Söderstadion
Sverige och nationen Norge – precis som i andra länder
Efter VM-uppehållet var det fullt ut klart med alla delar i de
där stora, prestigefyllda arrangemang använts som ett
olika TV-avtalen, innebärande till exempel livesändningar
verktyg för att öka uppmärksamheten för landet och för
från alla allsvenska matcher. Därmed visades augustiatt stötta den framtida turismen.
matchen Hammarby–Djurgården direkt, då åskådarna
– Vi kommer att kontakta de berörda statsråden och
såväl på arenan som framför TV-apparaterna blev vittnen
föreslå affärsmässiga avtal. Förlustgarantier är vi inte ute
till hur ett antal Hammarbysupportrar tio minuter in på
efter, utan en strikt överenskommelse som gör att fotbolandra halvlek stormade planen. Domaren Martin Ingvarslen, kommunerna och staten alla blir vinnare.
son bröt sedermera matchen sedan polisen inte kunnat
De kontakterna ska tas i ett läge när fotbollen är större
garantera säkerheten på arenan.
och populärare än någonsin. Det är inte bara läktare och
– En sorgedag i svensk fotboll, säger Lars-Åke. Det
TV-soffor som är välfyllda, ute på landets alla tusentals
är stor skillnad mellan att ha ordningsproblem kring en
planer sjuder det av liv.
match men ändå kunna spela, och att tvingas bryta en
– Ett av de verkliga glädjeämnena under 2006 var
match i den högsta serien. Vi måste nu få en lagstiftning
den fortsatta ökningen av antalet licensierade spelare. Vi
som lägger ansvaret på den skyldige och som skyddar de
har nu nästan exakt en kvarts miljon utövare som är 15
många, många åskådare som vill kunna se fotboll utan
år eller äldre. Procentuellt sett ökar vi mer på damsidan
ordningsstörningar. Det är trots allt väldigt få som ställer
än herrsidan, och även på flicksidan är tillströmningen
till problem.
större än bland pojkarna, vilket är en mycket glädjande
En annan tråkig händelse inträffade under landslagsutveckling, slutar Lars-Åke.
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Sveriges nya nationalarena i
fotboll kommer att ligga 800
meter ifrån Råsunda Stadion,
och fortfarande i stadsdelen
Råsunda. Både en extra ordförandekonferens och årsmötet
ställde sig bakom placeringen
av anläggningen och formerna för ägande, drift, finansiering och SvFF:s medverkan i
projektet tillsammans med
Solna stad, Fabege, Peab och
Jernhusen.

Sune Hellströmer,
generalsekreterare
i Svenska Fotbollförbundet

Detta var historiska beslut som banar väg för det fortsatta
arbetet med att bygga Europas modernaste fotbollsarena.
– Nu är vi inne i den tunga planprocessen, vilken är en
förutsättning för projektets genomförande. Prognosmässigt ska spaden i jorden sommaren 2008 som start på en
treårig byggtid, berättar förbundets generalsekreterare
Sune Hellströmer. Nya arenan kommer att bli ankaret i
en ny stadsdel vid Solna station, vilket i sin tur kommer
att innebära en rad positiva sidoeffekter.

biljetter hade SvFF sålt 17.000. Väldigt många lyckades
köpa via FIFA:s internetförsäljning och dessutom fanns
säkert en hel del som lyckats köpa på annat sätt.

Viktigast är att försvara vår position
Sverige vann matchen mot Paraguay, blev tvåa efter
England i sin grupp, men utslagna i VM:s åttondelsfinal
av värdnationen Tyskland.
– Än en gång kan vi konstatera vikten av att vara med
i de stora mästerskapen, och att vi ska kvalificera oss för
dem är förbundets övergripande mål. Samtidigt finns det
tendenser till kritik såsom ”kan vi inte spela bättre är det
väl ingen idé att vara med”. Ett sådant resonemang skulle
ge förödande konsekvenser för hela den svenska fotbollen. Att försvara vår position, vanligtvis mellan platserna
14-17 på världsrankingen, måste vara det viktigaste. Sedan är det ju självklart att vi vill lyckas så bra som möjligt
och prestera så bra som möjligt. Och vad betyder det inte
för Sverige som nation att vårt landslag är med i de största
sammanhangen, och dessutom åtföljs av så många supportrar. Det kan aldrig ha samlats så många svenskar vid
ett och samma tillfälle på samma plats utanför Sverige.
Det tror jag är ett mycket bra bidrag till Sverigebilden och
till samhället – och ett minne för livet för de som var där,
menar Hellströmer.

”Än en gång kan vi konstatera
vikten av att vara med
i de stora mästerskapen”
Den nya nationalarenans publikkapacitet blir cirka
Publikstödet var också mycket tydligt i höstmatchen
50.000 åskådare, drygt 40 procent mer än vad dagens
mot Spanien. 2–0, fantastiska mål och en smakstart på
Råsunda kan härbärgera. Den kapaciteten behövs bland
EM-kvalet (totalt fyra raka segrar).
annat med tanke på det intresse som för närvarande råder
– Jag tror många har Sverige–Spanien som ett av
för landslaget. I princip
de bästa minnena från
fullsatt vid båda landsfotbollsåret 2006. Tydkamperna på Råsunda
ligt var att spelarna och
under 2006 – VM-genpubliken växte ihop till
repet mot Chile och
en enhet, spelarnas heta
EM-kvalet mot Spanien.
vilja flöt in i läktaren.
Och när det fanns ännu
– För damerna befler publikplatser, som
traktades det mer eller
på Berlins Olympiastamindre självklart att de
dion när Sverige mötte
skulle klara VM-kvalet.
Paraguay...
Men det förringar inte
– ... ja, då var det enprestationen. Även för
ligt beräkningar någondamfotbollens utveckstans mellan 50.000 och
ling är det oerhört viktigt
55.000 svenskar bland
att landslaget är med i
Presentation av nya nationalarenan i april 2006: fr.v. Erik Paulsåskådarna, säger Sune
VM-slutspelen. Vår förson, Fabege, Rolf Lydahl, Jernhusen, Lars-Erik Salminen, Solna
Hellströmer. Av dessa
hoppning är nu att VM
stad och Lars-Åke Lagrell, Svenska Fotbollförbundet.
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2007 ska kunna bli samma
slutligen överklaga och förfäkta
lyft för svensk damfotatt ingen kunde lastas för det
boll som USA-VM 2003
inträffade (inom fotbollens
blev.
regelverk).
Nationellt fick vi
– Vi bestämmer själva
ett nytt mästarlag på
inom fotbollen vilka beherrsidan – igen!
stämmelser vi ska ha.
– Kul när en förNågra krav på förändening med en gediringar framförs sedan
gen historia vinner
ofta inte innan något
ett mästerskap på
händer. När något hänt
nytt efter lång tid,
tar det känslomässiga
säger Sune Hellströengagemanget över och
mer. För Elfsborgs del
då vill man inte längre ackan man se effekterna
ceptera de bestämmelser
av den nya arenan och det
man själv varit med och fattat
medvetna arbetet att få nåbeslut om. Det här leder till progot som hänger ihop: marknad
blem och ger en felaktig bild av hur
– arena – publik – lag – resultat.
fotbollsrörelsen egentligen fungerar,
På damsidan är det desto mer stasäger Sune Hellströmer och fortsätter:
Damlandslaget tappade bara
en poäng på åtta matcher i
bilt, enligt ett vanligt internationellt
– Alla de som har starka synpunkkvalspelet till VM i Kina 2007.
mönster.
ter på de bestämmelser som styr våra
– Umeå IK lyckas i kraft av sin positävlingar har ju faktiskt möjlighet att
tion och fortsatt bra arbete ta tillvara
till Representantskapet motionera om
möjligheten att stanna i toppen, både i Sverige och i Euförändringar senast den 1 september varje år. Detta tycks
ropa. Inte minst imponerar lagets insats i UEFA Women´s
ha fallit i glömska hos de som ofta påpekar hur fel regler
Cup, där de vann semifinalen mot norska Kolbotn både
och bestämmelser är.
kraftfullt och med stora siffror. Hoppas de kan fullfölja
under våren 2007 med att ta titeln.
U21-EM i Sverige
Ett för svensk fotboll positivt beslut
Hammarby–Djurgården och efterspelet
fattades av UEFA under hösten.
Den inhemska säsongen kom delvis att färgas av publikSverige tilldelades värdskapet för
problemen på Söderstadion som ledde till att matchen
EM-slutspelet för U21-landslag
Hammarby–Djurgården avbröts, sedan bland annat några
2009.
åskådare rusat in på planen.
– Det är oerhört angeläget att
– Men bilden att antalet ordningsstörningar på
få arrangera ett stort mästerskap
arenorna ökat kraftigt stämmer inte. Fokuseringen på
i Sverige, och U21 är det största
en sådan unik incident att en match måste avbrytas är
vi kan anordna på egen hand
missledande i det avseendet. Samtidigt understryker det
förutom ett dam-EM-slutspel,
inträffade behovet av samhällets ingripande. Samhälmenar Sune Hellströmer.
lets reaktion måste bli kraftfullare mot de individer som
– Att vi fick uppdraget är
deltar i och skapar ordningsstörningarna. Det kan bland
också ett kvitto på förtroendet
annat ske genom att även polisen, som sitter inne med
för Sverige som arrangör och tilltro
så mycket material, får möjlighet att göra anmälan mot
till vår arenautveckling, alltså att detta mästerskap kompersoner samtidigt som klubbarna i större utsträckning
mer att spelas på arenor med hög kvalitet.
måste använda lagstiftningen om tillträdesförbud, hävdar
Tidigare EM-slutspel för U21, som arrangerats tätt
Hellströmer.
inpå VM- och EM-slutspelen, har inte haft det uppmärkSöderstadion-händelsen fick ett negativt och tråkigt
samhetsvärde som tävlingen kommer att få från och
efterspel, då fotbollens regelverk skulle tillämpas. På
med 2007. Då förläggs den till udda år, och tar klivet ut
uppdrag av en enig fotbollsrörelse infördes en sanktion
ur skuggan från de stora mästerskapen, vilket möjliggör
om poängavdrag vid ordningsstörningar inför 2005.
deltagande av alla stjärnspelare.
När bestämmelserna skulle appliceras på det aktuella
2009 kommer dessa, ”Superstars of Tomorrow”, att
fallet rörde det upp så mycket känslor att de personer
välkomnas till de då nybyggda arenorna i Malmö och
och organ med uppdraget att döma själva hamnade i
Göteborg, till de moderna Olympia i Helsingborg och
skottgluggen.
Borås Arena samt Råsunda Stadion, som i och med finalmatchen kanske kommer att uppleva sitt historiska sista
Från matchkvällens starka fördömanden gled histostorinternationella evenemang.
rien vidare mot en insikt om att åtgärder måste vidtas
till att ifrågasätta beslutet om poängavdrag för att
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Representantskap

Förbundsstyrelse
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, Växjö

Distrikt
Blekinge FF
Bohusläns FF
Dalarnas FF
Dalslands FF
Gestriklands FF
Gotlands FF
Göteborgs FF
Hallands FF
Hälsinglands FF
Jämtl./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,
andra vice förbundsordförande**
Kenneth Håkansson, Landskrona*
Annelie Larsson, Karlstad**
Gillis Persson, Motala *
Börje Sandgren, Umeå *
* vald t.o.m. Förbundsmötet 2007
** vald t.o.m. Förbundsmötet 2008
Generalsekreterare och adjungerad ledamot
av Förbundsstyrelsen
Sune Hellströmer, Lidingö
Adjungerade ledamöter av Förbundsstyrelsen
Lars Lagerbäck, Sollentuna (landslagsfrågor)
Roland Andersson, Löddeköpinge (landslagsfrågor)
Thomas Dennerby, Tyresö (landslagsfrågor)

Ordinarie
Kenneth Karlsson
Jan Öster
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
Christina Jarnfelter-Hagström
Berndt Lindström
Raul Björk
Kjell Augustsson

Suppleant
Håkan Johannesson
Maria Niklasson
Mats Bengtsson
Åke Nilsson
Örjan Ohlström
Monika Hjerp
Madelene Ekvall
Lars-Erik Carlsson
Eva Tranberg
Bo Berged
Nicke Stenqvist
Bo Strömbäck
Leif Ohlsson
Christer Gustavsson
Ingvar Stenkvist
Lars Wessman
Mats Holmberg
Sven-Erik Eriksson
Jan Åke Sandström
Gerhard Sager
Tomas Eklund
Anders Westin
Bo Fredriksson
Ingela Andersson

Hedersordförande
Lennart Johansson, Stockholm
Hedersledamöter
Lars Appelqvist, Norrköping
Gunnar Axelson, Falun
Gunnar Ericsson, Mölle
Bengt Madsen, Anderstorp
Bengt Ågren, Upplands Väsby
Revisionen har utförts av följande:
Förbundsrevisorer
Torbjörn Backvall, Stockholm
Hans Bredberg, Upplands Väsby (auktoriserad revisor)

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

Henrik Appelqvist
Åke Nilsson
Johan Sterner
Bengt Madsen
Anders Eslander
Ola Rydén
Christer Wallin
Lennart Vestervall

Damallsvenskan

Av Sveriges Riksidrottsförbund (RF) utsedd revisor
Ulf Järlebro, Stockholm (auktoriserad revisor)
Suppleanter för förbundsrevisorerna
Juhan Okasmaa, Stockholm (auktoriserad revisor)
Ola Spinnars, Stockholm (auktoriserad revisor)

Valberedning

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

Ingrid Gunnarsson
Sören Gustafsson
Karin Tellås Hermansson
Lars-Inge Hallstensson
Eva Ahlén
Ulf Svantesson

Sammanträden

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

Förbundsmötet ägde rum den 1 april 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 9 december i Uppsala.
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Personlig suppleant
Gunnar Axelson
Leif Nilsson
Lars Wessman
Håkan Danielsson
Åke Nilsson
Katarina Bergström

Förbundsstyrelsen har hållit 19 sammanträden.
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Svenska Fotbollförbundets styrelse 2006
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.

Kommittéer, utskott, nämnder, projektgrupper och övriga grupper
Gällande konstituering förlängdes efter
Förbundsmötet 2006 i avvaktan på en
organisationsöversyn. Aktuell sammansättning under 2006:
Licensnämnd
(vald av Förbundsmötet)
Khennet Tallinger, Hässleholm (ordf.),
Richard Johnsson, Bjärred (vice ordf.),
Tord Andersson, Sölvesborg, Anders
Beck-Friis, Stocksund, Hans Orrenius,
Motala, Anna Wallin, Stockholm, Ivar
Verner, Sollentuna, Kjell Sahlström, förbundskansliet (sekr.).
Appellationsnämnd
(vald av Förbundsmötet)
Göran Lambertz, Uppsala (ordf.), Dan
Fernqvist, Västra Frölunda (vice ordf.),
Thore Hallbäck, Bromma, Leif Lundqvist,
Tyresö, Kerstin Sundberg, Enskede, Ulrika
Karlsson, förbundskansliet (sekr.)

Fotbollskommitté
Kenneth Håkansson, Landskrona (ordf.),
Göran Bogren, Mjällby, Ingemar Carlsson, Färgelanda, Jon Karlsson, Floda, Lars
Klefbohm, Umeå, Hans Rosengren, Fårösund, Lena Wallgren Sandberg, Sundsvall, Lars Richt, förbundskansliet (sekr.).

Marknadskommitté
Mats Aronsson, Sollentuna (ordf.), Bert
Andersson, Göteborg, Cristel Brorsson,
Halmstad, Tomas Eklund, Västerås, Siv
Karlsson, Jönköping, Leif Nilsson,
Ytterhogdal, Tommy Theorin, Malmö,
Jan Larsson, förbundskansliet (sekr.).

Tränarutskott
Hans Rosengren, Fårösund (ordf.), LarsÅke Bäckström, Västerås, Karl-Erik Hult,
Lomma, Per Olsson, Gävle, Alf Westerberg, Trelleborg, Eija Feodoroff, Örebro,
Stefan Hjelmberg, förbundskansliet
(sekr.).

Anläggningsutskott
Lars-Erik Öberg, Sundsvall, (ordf.), Anita
Jaeger, Trångsund, Stefan Johansson,
Strängnäs, Göran Persson, Landskrona,
Tommy Theorin, Malmö, Sture Svensson,
Borås (adj.), Ronni Lundqvist, förbundskansliet (sekr.).

Medicinskt utskott
Jon Karlsson, Floda (ordf.), Björn Ekblom,
Älta, Jan Ekstrand, Linköping, Magnus
Forssblad, Stockholm, Inger Jacobsson,
Boden, Urban Johnson, Halmstad, Per
Nilsson, Älvsjö, Annica Näsmark, Sundbyberg, Cecilia Sandell, förbundskansliet,
Johan Fallby, förbundskansliet (sekr.).

Tävlingskommitté
Börje Sandgren, Umeå (ordf.), Annelie
Larsson, Karlstad (vice ordf.), Bo Karlsson, Jönköping, Ing-Britt Lindberg,
Uppsala, Bo Lundquist, Stockholm, Leif
Lindstrand, Gävle, Gerhard Sager, Skepplanda, Krister Malmsten, förbundskansliet (sekr.).
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Domarutskott
Bo Karlsson, Jönköping (ordf.), Bengt Augustsson, Luleå, Jan Berg, Luleå, Agneta
Björck, Örebro, Karl-Erik Nilsson, Lindås,
Matts Sjöström, Mölndal, Germund Nilsson, förbundskansliet (sekr.).

Stadgenämnd
Khennet Tallinger, Hässleholm (ordf.),
Nils-Olof Anderson, Mölndal, Sune
Hellströmer, förbundskansliet, Krister
Malmsten, förbundskansliet (tillika sekr.).

Tävlingsutskott
Björn Ahlberg, Vikbolandet (ordf.), Björn
Andersson, Halmstad, Nils-Olof Anderson, Mölndal, Kenneth Carlsson, Bollnäs,
Annelie Larsson, Karlstad, Leif Lindstrand, Gävle, Göran Nilsson, Limhamn,
Per Ågren, Limhamn, Elisabeth Aldaeus,
förbundskansliet (sekr.).

PROJEKTGRUPPER
Antivåldsgrupp
Bengt Madsen, Anderstorp (ordf.), Henrik
Appelqvist, Stockholm, Sten-Inge Fredin,
Helsingborg, Charlie Granfelt, Stockholm, Bo Lundquist, Stockholm, Sture
Svensson, Borås, Stig Lundström, Göteborg, Sune Hellströmer, förbundskansliet
(sekr.), adjungerade: Tommy Theorin,
Malmö, Fredrik Åkesson, förbundskansliet, Ulrika Karlsson, förbundskansliet,
Lennart Petersson, f.d. Rikspolisstyrelsen.

Utvecklingskommitté
Gillis Persson, Motala (ordf.), Kajsa-Liza
Axdorff, Örebro, Katarina Bergström,
Umeå, Raul Björk, Örebro, Håkan Danielsson, Södra Vi, Mats Engqvist, Flyinge, Sam Ersson, Åsele, Gunilla Axén,
förbundskansliet (sekr.).
Föreningsutvecklingsutskott
Håkan Danielsson, Södra Vi (ordf.), Lena
Berglund, Sundsvall, Daniel Ljungberg,
Halmstad, Annelie Blixt, Visby, Ralf Bertlin, Göteborg (t.o.m. maj), Lenita Franzell,
Solna, Peter Landström, förbundskansliet
(sekr.).
Ungdomsutskott
Kajsa-Liza Axdorff, Örebro (ordf.), Christopher Ekenberg, Sölvesborg, Henrik
Sjöberg, Solna, Linda Wedin, Härnösand,
Milou Werth, Lund, Per Öhgren, Umeå,
Peter Brusvik, förbundskansliet (sekr.).
Förtjänstteckennämnd
Lars-Åke Lagrell, Växjö (ordf.), Nils-Olof
Anderson, Mölndal, Sune Hellströmer,
förbundskansliet, Bengt Ågren, Upplands Väsby (tillika sekr.).
Revisionsnämnd
Mats Bengtsson, Grycksbo (ordf.),
Nils-Olof Anderson, Mölndal, Viktoria
Haraldsson, Grimsås, Kenneth Karlsson,
Bräkne-Hoby, Gunnar Lindbom, Gävle,
Christer Ljungsten, Skanör, Kjell Sahlström, förbundskansliet (sekr.).
Skiljenämnd
Ordf.pool: Krister Malmsten, förbundskansliet (tillika samordningsansv.),
Carl-Johan Cosmo, Malmö, Björn Ekman, Sundsvall, Dan Fernqvist, Västra
Frölunda, Owe Hultin, Bromma (tillika
sekr.), Martin Lindgren, Piteå, Ove Lindh,
Göteborg.
Stipendienämnd
Susanne Erlandsson, Haverdal (ordf.),
Lars Arnesson, Upplands Väsby, Bengt
Simonson, Västerås, Lars Richt, förbundskansliet (sekr.).
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Ekonomisk samrådsgrupp
Lars-Åke Lagrell, Växjö (ordf.), Nils-Olof
Anderson, Mölndal, Mats Bengtsson,
Grycksbo, Bo Lundquist, Stockholm, Bo
Strömbäck, Råneå, Khennet Tallinger,
Hässleholm, Sune Hellströmer, förbundskansliet (sekr.).
Elitevenemangsgrupp (herr)
Sture Svensson, Borås (ordf.), Henrik Appelqvist, Stockholm, Lars Erbom, Stockholm, Henrik Koch, Solna, Ulrika Karlsson, förbundskansliet (adj.), Ola Rydén,
Växjö, Tommy Theorin, Malmö, Urban
Hagblom, Sundsvall, Maria Hellströmer,
förbundskansliet (adj. fr.o.m. november),
Fredrik Åkesson, förbundskansliet (sekr.
t.o.m. oktober), Jan Larsson, förbundskansliet (sekr. fr.o.m. november).
Elitevenemangsgrupp (dam)
Lars-Åke Lindblom, Enskede (ordf.),
Roland Arnqvist, Umeå, Ulf Bergquist,
Borås, Linda Brinck, Täby, Cristel Brorsson, Halmstad, Anita Jaeger, Trångsund,
Carina Jönsson, Sunne, Fredrik Åkesson,
förbundskansliet, Maria Hellströmer, förbundskansliet (sekr.).
Försäkringsgrupp
Börje Sandgren, Umeå (ordf.), Anders
Brulin, förbundskansliet, Sune Hellströmer, förbundskansliet, Mats Holmberg,
Märsta, Lars-Inge Svensson, Stockholm
(sekr.).
IT-Grupp
Sune Hellströmer, förbundskansliet
(ordf.), Jesper Bjärvall, förbundskansliet
(t.o.m. maj), Pär Jonsson, Falun, Gerhard
Sager, Skepplanda, Khennet Tallinger,
Hässleholm, Henrik Hagberg, förbundskansliet (fr.o.m. juni), Britt Marie Kihlman,
förbundskansliet (sekr.).
TV-grupp
Lars-Åke Lagrell, Växjö (ordf.), Ulf Bergquist, Borås, Per Darnell, Ekerö, Bo
Lundquist, Stockholm, Tommy Theorin,
Malmö, Jan Larsson, förbundskansliet
(sekr.).

Videogranskningsgrupp
Dag Vikman, Luleå (ordf.), Mats Holmberg, Märsta, Kenneth Karlsson, BräkneHoby.
Gunnar Nordahls Minnesfond
Krister Malmsten, förbundskansliet
(ordf.), Björn Ahlberg, Vikbolandet, Thomas Nordahl, Örebro.
BOLAG TILLHÖRANDE FÖRBUNDET
Svenska Fotbollförlaget AB
Björn Andersson, Halmstad (ordf.), Mats
Aronsson, Sollentuna, Madelene Ekvall,
Nol, Jörgen Eriksson, Luleå, Sune Hellströmer, förbundskansliet, Tommy Andréason, Stockholm (VD).
KB Råsunda Fotbollstadion
Lars-Åke Lagrell, Växjö (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, Växjö (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, Växjö (ordf.), Björn Ahlberg, Vikbolandet, Susanne Erlandsson,
Haverdal, Kenneth Håkansson, Landskrona, Annelie Larsson, Karlstad, Gillis Persson, Motala, Börje Sandgren, Umeå, Sune
Hellströmer, förbundskansliet (VD).

INTRESSEBOLAGSSTYRELSER
Onside TV-production AB
(SvFF:s ägarandel 50%)
SvFF:s ledamöter har varit Lars-Åke Lagrell, Växjö, samt Sune Hellströmer och
Krister Malmsten, båda förbundskansliet.
Ny Nationalarena i Solna AB
(SvFF:s ägarandel 20% )
SvFF:s ledamot har varit Sune Hellströmer, förbundskansliet, med Jan Larsson,
förbundskansliet, som suppleant.
RF-ORGAN
Björn Andersson, Halmstad, valberedningen RF.
Raul Björk, Örebro, lekmannnarevisor RF.
Bo Karlsson, Strömstad, valberedningen
RF och SISU.
Siv Karlsson, Jönköping, Riksidrottsnämnden.
Lars-Åke Lagrell, Växjö, Riksidrottsstyrelsen.
Krister Malmsten, förbundskansliet, ordf.
Riksidrottsnämnden.
Börje Sandgren, Umeå, SISU-styrelsen.

I NTE R NATION E LL A U PPDRAG

Internationella uppdrag
MÖTEN
UEFA-möte för ordförande och generalsekreterare i Nyon
26 januari
SvFF representerades av Lars-Åke Lagrell och Sune Hellströmer.
UEFA-möte för nya Futsalnationer i Lissabon
29 januari-2 februari
SvFF representerades av Jörgen Larsson och Ulf Lindberg.
Unite against racism-konferens i Barcelona 1 februari
SvFF representerades av Lars Erbom och Bo Sundström.
2:a UEFA Futsal-konferensen i Madrid 13-15 februari
SvFF representerades av Mats Aronsson och Ulf Lindberg.

Susanne Erlandsson

UEFA Women’s Football Committee,
v.ordf.
UEFA Youth & Amateur Football
Committee (fr.o.m. 2006-07-01)
(co-opted member, women
representative)
UEFA Match Delegates Panel

Anders Frisk

UEFA Referee Observers Panel

Christer Fällström

UEFA Referee Observers Panel

Göran Havik

UEFA Media Officers Panel
FIFA Com-Unity Panel

Sune Hellströmer

UEFA Club Competitions
Committee
UEFA Administrative Experts Panel
UEFA Match Delegates Panel

Hans Hultman

UEFA Media Officers Panel

Ingrid Jonsson

UEFA Referee Observers Panel

Lennart Johansson

UEFA President
UEFA Executive Committee, ordf.
FIFA Executive Committee, v.ordf.
FIFA Emergency Committee
FIFA World Cup Organising
Committee Germany 2006, ordf.
FIFA World Cup Bureau Germany
2006, ordf.

Bo Karlsson

UEFA Referees Committee
(fr.o.m. 2006-07-01)
UEFA Referee Observers Panel

Lars Lagerbäck

UEFA Jira Panel
UEFA Technical Instructors Panel

Lars-Åke Lagrell

UEFA National Teams Committee,
ordf.
UEFA Match Delegates Panel
FIFA Disciplinary Committee

Ronni Lundqvist

UEFA Artificial Turf Experts Panel

Krister Malmsten

UEFA Club Licensing Panel, ordf.

Karl-Erik Nilsson

UEFA Referee Observers Panel

Morgan Norman

UEFA Referee Observers Panel

Håkan Nyberg

UEFA Anti-doping Panel

Lars Peterson

FIFA Sports Medical Committee
FIFA Medical Assessment and
Research Center
FIFA Doping Control SubCommittee

Lars Richt

UEFA Venue Directors Panel

Gerhard Sager

UEFA Match Delegates Panel

Michael Sjöö

UEFA Doping Control Officers

Bo Sundström

UEFA Venue Directors Panel

Khennet Tallinger

UEFA Match Delegates Panel

Tommy Theorin

UEFA Leagues & FIFPro Panel

Irlands FF:s 125-årsjubileum i Dublin 27 februari
SvFF representerades av Lennart Johansson.
6:e UEFA Grassroots-konferensen i Florens 14-17 mars
SvFF representerades av Peter Brusvik och Peter Landström.
UEFA-kongress i Budapest 23 mars
SvFF representerades av Björn Ahlberg, Susanne Erlandsson
och Sune Hellströmer.
FIFA-kongress i München 7-8 juni
SvFF representerades av Lars-Åke Lagrell, Björn Ahlberg och
Sune Hellströmer.
Nordisk konferens i Helsingfors 3-6 augusti
SvFF representerades av Lars-Åke Lagrell, Björn Ahlberg, Susanne Erlandsson, Kenneth Håkansson, Annelie Larsson, Gillis
Persson, Börje Sandgren och Sune Hellströmer.
Play fair with sport, Europarådet/UEFA-konferens i
Strasbourg 28 september
SvFF representerades av Annelie Larsson.
UEFA-möte för generalsekreterare 25-26 oktober i Nyon
SvFF representerades av Sune Hellströmer.
UEFA Top Executive Programme i Genève 23-24 november
SvFF representerades av Lars-Åke Lagrell och Sune Hellströmer.
UEFA-seminarium angående EU-frågor i Bryssel
30 november-1 december
SvFF representerades av Susanne Erlandsson och Sune Hellströmer.

FIFA OCH UEFA
Följande svenskar har under året varit representerade i FIFA:s
och UEFA:s kommittéer och paneler:
Björn Ahlberg
Lars-Åke Björck

UEFA Appeals Body
(fr.o.m. 2006-07-01)
UEFA Referees Committee
(t.o.m. 2006-06-30)
UEFA Referee Observers Panel

Marika Domanski Lyfors FIFA Organising Committee for the
FIFA U-20 and U-17 Women´s World
Cups
Jan Ekstrand

UEFA Medical Committee, v.ordf.
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Storsatsning på elitprojekten
D

en största samlade satsning svensk fotboll förmodligen någonsin gjort, i ekonomiska termer 60 miljoner
kr på fyra år (2007-2010). Inte konstigt att elitprojekten
var en av de största frågorna för Fotbollskommittén det
gångna året.
– Viktigt att framhålla är att det inte enbart är förbundets projekt. SvFF ska hålla ihop det hela, men det är

avancerat innehåll. Det känns nödvändigt att ställa större
krav på vår tränarkår om vi ska kunna närma oss en europeisk nivå. Här tror jag inte vi hängt med i utvecklingen,
framför allt inte när det gäller fortbildning. Tränarskap är
i det avseendet precis som vilken annan verksamhet som
helst, förkovran sker genom att ta del av nya rön och erfarenheter. I elitprojektet ligger också krav på att tränarna
kontinuerligt ska fortbilda sig, vilket för övrigt även ligger
i den nya UEFA-tränarlicens som kommer inom några år.

• RAPPORT

Fotbollskommittén

gemensamt med distrikt och elitklubbar på både herr- och
damsidan som projekten ska genomföras, säger Fotbollskommitténs ordförande Kenneth Håkansson.
Svensk fotboll går till botten med elitfrågorna genom att ta ett helhetsgrepp om tre grundläggande
områden:
• Tränarutbildning
• Talangutveckling
• Klubbutveckling

Klubbutvecklingen
Bakgrunden är de på herrsidan på senare tid magra resultaten i de europeiska klubbtävlingarna. Perioden 1995-97
låg Sverige på 14:e plats i Europa på den UEFA-ranking
som styr deltagandet i UEFA Champions League och
UEFA-cupen. Inför säsongen 2006/07 hade Sverige rasat
till 26:e plats. De insatser de svenska klubbarna gjorde
hösten 2006 placerar Sverige under vinteruppehållet i
den pågående internationella säsongen på en 38:e plats.
Det ger prognosen för framtiden att Sverige rankas på
28:e plats då koefficienten bygger på de fem senaste
årens resultat.
– På herrsidan är målet att elitprojektet ska medverka till
att våra klubbar ska stärkas och kunna ta upp konkurrensen internationellt igen. På damsidan har vi ju däremot
en helt annan situation. Där ska elitprojektet istället leda
till att vi kan behålla vår topposition, säger Kenneth
Håkansson.
Tränarutbildningen
Naturligtvis syftar elitprojekten ä
till att få fram spelare till landsla
så att dessa kan fortsätta att
framgångsrika.
– Den nya tränarutbildninge
sätts i verket 2007, är anpassad
UEFA-kraven, berättar Håkansson. Den är mycket tuffare
och på mycket högre nivå än
tidigare med betydligt fler
utbildningsdagar och mer
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Talangutvecklingen
Talangutvecklingen och spelarutbildningen kommer
också att skärpas genom den nya riksintruktörsorganisationen. Tolv riksinstruktörer anställs, av vilka tio ska arbeta
med tränarutbildningen, stödja distrikten och vidareförmedla elitklubbarnas gemensamma uppfattningar och
slutsatser. De övriga två kommer att finnas på central nivå
och inrikta sig på fysiologi och beteendevetenskap.
– Tillsammans med distriktsförbundens nya spelarutbildare, en för pojkar och en för flickor i varje distrikt, får
vi ett fantastiskt nätverk som möjliggör en mycket tätare
kontakt och uppföljning än vi haft tidigare, menar Kenneth Håkansson.
– Vi kommer naturligtvis inte få förändringar över en
natt, fortsätter han. Elitprojekten har redan skapat förhoppningar ute i landet, men jag tror vi får vänta två-tre
år innan vi ser att åtgärderna börjar ge resultat.
Framgångsrikt landslagsår
Sportsligt var 2006 ett mycket intressant år med både
VM-slutspel och EM-kval för herrlandslaget och VM-kval
för damerna.
– 2006 blev ett framgångsrikt fotbollsår, säger Håkansson. Herrarna inte bara avancerade från gruppspelet i VM
utan startade även EM-kvalet med fyra raka segrar samtidigt som damerna blev klara för 2007 års VM i Kina.
Dessutom nåddes bra resultat på många håll på
ungdomssidan. Blandningen av landslagsläger och landskamper i utbildningen av talangerna på såväl pojk- som
flicksidan börjar bära frukt.
– Avslutningsvis vill jag gärna framhålla ledarskapet
hos våra två seniorförbundskaptener Lars Lagerbäck och
å stor skicklighet, att
gar att se fram emot,

Per Hansson är
en av tolv nya
riksinstruktörer.
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Genomförandet av
elitprojekten berör tre
grundläggande områden: klubbutveckling,
talangutveckling och
tränarutbildning.
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VM ﬁck verksamheten att lyfta
• RAPPORT

Marknadskommittén

S

äsongsstarten 2006 blev besvärlig på grund av den
sena våren. Dåliga planer och uppskjutna matcher
innebar återigen diskussioner kring vårt klimat i kombination med spelunderlag.
– Vi fick ett tydligt bevis på att konstgräs är ett väldigt
gott alternativ på våra breddgrader, säger Marknadskommitténs ordförande Mats Aronsson. Ett annat förstklassigt
exempel på varför konstgräs är bra fick vi genom mästarna
Elfsborg. Inget annat lag kunde visa upp ett så snabbt och
skickligt passningsspel. Och det har Elfsborg utvecklat
genom spel och träning på Borås Arena.
I sin återblick på 2006 fastnar Aronsson, som så många
tidigare år, vid anläggningsutvecklingen. Vi får fler och fler
konstgräsplaner, på både bredd- och elitnivå, och kom-

mittéordföranden är säker på att det främjar den tekniska
utvecklingen av svensk fotboll på sikt.
– Spelåret 2006 led länge kvalitetsmässigt av att naturgräsplanerna drabbades av vårt klimat, och de blev
inte bra förrän fram mot sommaren.
Ute i landet finns också en stark vilja att förbättra
tränings- och matchvillkoren.
– Vi har tre miljoner kr årligen att dela ut i Anläggningsfonden, och med tanke på antalet ansökningar hade vi
kunnat dela ut mångdubbelt mer.
Anläggningsfonden användes under året till icke
elitanläggningar medan UEFA-pengarna inom ramen
för Hat Trick-projektet delades ut till publikarenor, alltså
elitfotbollen. Via Hat Trick fick också den nya multihallen
på Bosön, som är en riksangelägenhet
för svensk fotboll, stöd. Framför allt
kommer ungdomslandslagen att ha
mycket verksamhet förlagd dit.

VM-aktiviteter i mängd
VM i Tyskland stod givetvis annars
i centrum inom marknadsområdet.
Kopplat till det svenska deltagandet

Konstgräset på Borås Arena var
en orsak till Elfsborgs framgångar, enligt Marknadskommitténs
ordförande Mats Aronsson.
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jen. Samtidigt ställer våra partners större och större krav
på motprestationer, vilket gör det än viktigare för oss att
utveckla våra samarbeten. Vi kan dock konstatera att våra
relationer är bra, enkäter har visat att samarbetspartners
är oerhört nöjda med vad de får tillbaka av fotbollen.

var ett flertal nya avtal, kampanjer, aktiviteter och reklamfilmer. Aldrig tidigare har landslaget och dess spelare
och ledare varit så flitigt förekommande i kommersiella
sammanhang. Svenska Spel lanserade en VM-triss, Axa
en VM-limpa och SIA en VM-glass. Tomas Ledin framförde
VM-låten och den svenska truppen flögs till och från Tyskland i Malmö Aviations specialdesignade flygplan – blått
med SvFF:s logotyp och slogan ”Se, upplev, älska”. Olof
Mellberg figurerade i Coca-Colas reklamfilm och Lasse
Lagerbäck gjorde succé i ICA:s dito.
– Souvenirförsäljningen fick ytterligare ett lyft i och
med VM, säger Mats Aronsson. Idag går man och tittar på
Sverige iklädd landslagströja. Kan tänka mig att Umbro
är nöjda med samarbetet med förbundet!
En effekt av supporterintresset är att Landslagets
Supporterklubb ska utvecklas vidare. Planer arbetades ut
under 2006, lansering sker 2007. Tanken är att de trogna
supportrarna ska belönas genom olika erbjudanden,
exempelvis genom förtur till biljetter.
– Sponsringsutvecklingen var positiv under året,
fortsätter Aronsson. Naturligtvis var VM ett draglok även
i detta sammanhang. En ny sponsorstruktur sjösattes
med huvudsponsorer och nationella samarbetspartners
inom olika områden. Nya stora företag kom med i famil-

Affärsutvecklingen kan bli bättre
Affärsutvecklingen, d.v.s. hur föreningarna kan stimuleras
att skapa intäktsgenererande aktiviteter, är Mats Aronsson
inte lika nöjd med.
– Nej, vi har inget riktigt drag i den verksamheten. Vi
når inte riktigt ut, men arbetar med att finna metoder för
att bli bättre i detta avseende. Nätverket ses som mycket
intressant av många samarbetspartners, vilka upplever
att fotbollsrörelsen är en jättefin försäljningskanal och
marknadsplats.
En arbetsgrupp sliter med frågan och ska lägga förslag
under 2007.
Bingolotto-försäljningen är en aktivitet som räknas in
under affärsutvecklingen. Den ger fortfarande mycket
pengar till fotbollens föreningar, även om den inte
ökar. Men försäljningen minskar inte heller längre.
– Bäst fungerar Landslagets Fotbollsskola, men
den är ju inte en renodlad affärsaktivitet utan lika
mycket rekrytering och fotbollsutveckling. En
koppling kommer nu också att ske mellan den nya
tränarutbildningen och de ledare som kommer
fram genom Fotbollsskolan.
Även om målet på 80.000 spelare inte nåddes
under 2006 (cirka 70.000 deltog) är Landslagets
Fotbollsskola en framgångssaga. Kan någon annan idrott eller ungdomsföreteelse peka på en
sådan sommarlovsaktivitet?
Sedan 2003 har 255.000 pojkar och flickor varit med
i någon av 2.727 föreningars fotbollsskolor ledda av
27.000 ledare.

Landslagets Fotbollsskola – en sommarlovsaktivitet
som lockat 255.000 pojkar och flickor sedan starten
2003.
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T

ävlingskommitténs ordförande Börje Sandgren är
inledningsvis inte positiv när han ska sammanfatta
”sitt” verksamhetsår.
– Tyvärr är det en tråkig incident som man minns
mest från 2006 – Stockholmsderbyt mellan Hammarby
och Djurgården som ledde till att vi för första gången i
förbundets historia tvingades tillämpa bestämmelsen
om poängavdrag.

• RAPPORT

Tävlingskommittén

Derbyt på Söderstadion drabbades av ordningsstörningar med planintrång och avbruten match som följd.
Händelsen i sig och poängavdraget ledde till reaktioner,
synpunkter och kritik.
– Självklart lyssnar vi på rörelsen, säger Sandgren.
Låt oss se över bestämmelsen, som vi gemensamt inom

införs 2007 och där matcherna (Elfsborg-Helsingborg,
Linköping–Umeå) spelas helgen före den herrallsvenska
premiären.

Viktigt med diskussioner om fair play
Etik- och moralfrågorna fanns i fokus inom svensk fotboll
även 2006, dels i förebyggande syfte och dels föranlett av
uppstådda situationer.
– Beklagligt nog har bestraffningsåtgärder gentemot
ledare ökat oroväckande mycket. När dessa på olika sätt
uppträder olämpligt och osportsligt smittar det ofta av
sig på spelare och publik.
Från säsongen 2007 kan en ledare inte bara avvisas
från bänken, utan om så sker följer även automatiskt en
matchs avstängning med.
– Bestraffningar löser inte problemen, de måste också
efterkommas av diskussioner om fair play och vår inre
fotbollsmiljö, vilka är frågor vi jobbar seriöst med.
På höstens Representantskap fattades också beslut om
att alla former av diskriminering ska beivras och anmälas

Fokus på fotbollens
etik- och moralfrågor
fotbollen var med och införde, för att undersöka om vi
kan finna andra former för att komma åt det problem som
ligger i botten för denna typ av bestraffning.
En mer positiv fråga på dagordningen under 2006 var
utökningen av antalet lag i Allsvenskan. Utredningen om
huruvida 14 lag ska behållas eller om vår högsta serie ska
ha fler lag blev klar, och Representantskapet röstade för
att Allsvenskan från och med 2008 ska ha 16 lag.

Svenska Cupen
Svenska Cupen diskuterades också, främst finalarrangemanget.
– Det blir en stor fråga framgent, menar Sandgren. Att
spela finalerna på Råsunda går väl an när ett Stockholmslag är med, men en novemberuppgörelse som 2006 med
Helsingborg och Gefle (2–0 till HIF inför 3.379 åskådare,
reds. anm.) i finalen fungerar inte. Publikmässigt måste
man spela på det ena lagets hemmaplan, anser jag.
Så skedde också på damsidan eftersom det ursprungliga finaldatumet krockade med Umeå IK:s semifinal i
UEFA Women´s Cup. En bitande kall oktoberkväll tog UIK
emot Linköping på konstgräset i Umeå – och föll med 3–2
inför 731 åskådare.
Tillsammans med TV-partnern TV4 kommer förbundet nu att se över cuperna. Sannolikt kommer dam- och
herrfinalerna att separeras och tidigareläggas redan under
2007. I ”paketet” ligger också en svensk Super Cup, som
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Den avbrutna derbymatchen mellan Hammarby och Djurgården på Söderstadion kastade en mörk skugga över det gångna året.

till bestraffning. Likaså ska inte offentlig misskreditering
av fotbollens organisationer accepteras.
– Det handlar inte om rätten att kritisera, kritik kan en
organisation må bra av, utan snarare om uppsåtliga och
osakliga kränkningar och oförskämdheter. Etik och moral
med andra ord, säger Börje Sandgren.

UEFA Regions’ Cup och Futsal
Gräsrotsfotbollens förutsättningar är alltid ett angeläget
ämne. I det sammanhanget vill Sverige fortsätta att
sända deltagare till UEFA Regions’ Cup, den Europaomspännande tävlingen för amatörlag. Emellertid måste
rutinerna ses över för hur den nationella kvalificeringen
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Helsingborgs IF och Linköpings FC
blev svenska cupmästare 2006.

till denna tävling ska genomföras, vilket kan få till
konsekvens att Sverige inte är med 2007.
– Futsals växande popularitet gläds vi också åt.
Det blir nu allt tydligare att vissa lag specialiserar
sig på inomhusfotboll. Det aktualiserar frågan om
man ska kunna vara registrerad för två föreningar.
Här måste vi anlägga en flexibel attityd och inte
låta byråkratin styra. Framför allt längre ned i
seriesystemet skulle en förenkling av vissa rutiner
inom tävlingsområdet vara till gagn för breddfotbollen,
säger Tävlingskommitténs ordförande.
Han vill också gärna peka på att systemen med farmarklubbar och utlåning av spelare slagit väl ut och att
det är viktigt att fortsätta utveckla dem. Framöver gäller
det att på liknande sätt ta tag i bland annat pojk- och
juniorallsvenskan. Betydelsefulla tävlingar som har problem i form av långa resor, stor tidsåtgång och knappa
ekonomiska resurser.

– En annan för svensk fotboll viktig fråga, poängterar
Sandgren, är att få fram egna talanger och att inte i alltför
hög utsträckning bli beroende av utländsk import. För att
i någon mån medverka till detta har vi infört en bestämmelse om så kallade home grown players, innebärande
att elitföreningarna måste ha minst sju spelare på spelarförteckningen som under minst tre år under levnadsåren
15-21 år varit registrerade för en svensk förening.

Futsal – den internationella varianten av inomhusfotboll – har kommit till Sverige för
att stanna. 2006 arrangerades SM för första gången och då såg det ut så här när IFK
Timrå (i gult) mötte Rydaholms GoIF.
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Fotboll – en viktig faktor
i glesbygden
• RAPPORT

Utvecklingskommittén

H

andslaget, distrikts- och föreningsutveckling, fotboll
i skolan och fotboll i glesbygd – några spännande
och angelägna områden som sysselsatt och sysselsätter
Utvecklingskommittén.
– Och dessutom har en imponerande uppsättning
publikationer gått ut under 2006, säger kommitténs
ordförande Gillis Persson. Men det substantiellt viktigaste
under året har distriktsutvecklingen varit, till vilken jag
gärna kopplar föreningsutvecklingen.
Satsningen på kompetensutveckling har fortsatt
med delutvärderingar och djupare dialoger med utvalda
distriktsförbund.
– Vi går vidare med fler distrikt enligt denna metod.
Uppföljningen är mycket viktig, där ansatsen är att vara
stödjande och konsultativ och inte styrande.
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Via distrikten jobbar utvecklingssidan inom SvFF ut
mot föreningarna, inte minst med målet att 60 % av alla
föreningar ska ha en ”levande policy” byggd på ”Fotbollens spela, lek och lär”.
– Men här är det svårt att få genomslag. Distriktsförbunden jobbar mycket hårt, men det är inte lätt att få
föreningarna engagerade i tillräckligt hög grad, berättar
Gillis Persson.

Handslaget
Mer konkreta och praktiska projekt är dock fotbollens
föreningar bra på att genomföra. Det visar statistiken
från Handslaget. År 3 fanns 31,2 miljoner kr till fotbollens förfogande, vilka fördelades till inte mindre än 987
föreningsprojekt. Inriktningen på dessa projekt var ledar-
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tifieringen fungerar som en kvalitetssäkring. För att bli
certifierad måste skolan förbinda sig att följa fotbollens
grundkrav:
• Studieplan för specialidrotten fotboll, kurs A och B,
upprättad av SvFF.
• Minst två träningspass/vecka, vilka ska vara förlagda
till förmiddagar. Träningsmöjligheterna anpassade till
året-runt-fotboll.
• Instruktörer ska vara utbildade på minst ”avancerad
nivå” (tidigare steg 3) och planera, genomföra och utvärdera verksamheten.
• Samverkan ska ske med de föreningar eleverna
representerar.
– För grundskolan har vi tagit fram ”Fotbollens arbetsbok för grundskolan” och vidare har vi den nya versionen
av ”Fotbollens spela, lek och lär”, vår bibel inom barn- och
ungdomsfotbollen, säger Gillis Persson.
Arbetsboken riktar sig till både lärare och elever inom
ramen för elevens val i fotboll. ”Fotbollens spela, lek och
lär” ingår i den nya tränarutbildningen och
har implementerats i
flera kurser.
– Svensk fotboll,
fortsätter Gillis Persson, är just nu sysselsatt med ett analysarbete som syftar till att
pröva om SvFF skulle
ha fördelar av att gå
in i UEFA:s nya program ”Grassroots
Charter” som avser
att stärka och utveckla fotbollens
bas. Ett nationsförbund tilldelas mellan 0 och 7 stjärnor
av UEFA, beroende
på hur och med vilken kvalitet man satsar på breddoch ungdomsfotbollen.
utveckling med fokus på etik och
moral. Inriktningen kvarstår för år
4 av Handslaget, då SvFF tilldelats
42 miljoner kr för föreningsansökningar. Därmed har svensk fotboll
totalt under fyraårsperioden erhållit en bra bit över 100 miljoner kr.
– Friska pengar in i rörelsen som haft stor betydelse,
och som inte minst gör att vi kan ha stora förväntningar
på de effekter alla genomförda projekt kommer att få,
menar Gillis.

Samarbetet med skolan
Samarbetet med skolan har fortsatt hög prioritet. Nyligen
har en certifiering påbörjats av gymnasieskolor. Många

En förening i varje by
Hemma i Sverige är fotbollens motto ”En förening i varje
by, fotboll för alla”. Med för närvarande 3.266 föreningar
spridda över hela landet manar devisen till ansvar lika
väl som den ger möjligheter. Detta var också det centrala
temat för höstens temakonferens om landsbygdsutveckk
ling. Förre elitdomaren Karl-Erik Nilsson, kommunalråd
i Emmaboda och ordförande i Landsbygdskommittén,
påvisade att fotbollen är en vital faktor i vardagslivet i
glesbygden.
– Det finns pengar för fotbollen att söka för att utveckla
verksamheten på landsbygden. Detta är naturligtvis angeläget för oss som rörelse, men pekar också på att fotbollen
även långt utanför planer och omklädningsrum har en
viktig roll att spela i samhället, avslutar Gillis Persson.
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Representantskapsmötet 2006
Svenska Fotbollförbundets Representantskap lämnar
härmed en rapport över verksamheten 2006. Representantskapet har hållit ordinarie sammanträde den
9 december 2006 och följande beslutades:

Beträffande motion från Sune Reinhold, Stockholms FF,
gällande ändring i farmarklubbsreglementet
att avslå motionen.
Beträffande 16 lag i Allsvenskan
att Allsvenskan ska bestå av 16 lag fr.o.m.
säsongen 2008 samt
att upp- och nedflyttning under övergångsåret
2007 ska genomföras enligt Tävlingskommitténs förslag i tävlingsbestämmelserna
2007 (2 kap. 7 §).
Beträffande utvärdering av farmarklubbsverksamheten i
distriktsserierna, herrar
att farmarklubbsverksamheten ska fortsätta.
Beträffande farmarklubbsreglemente för damer och
herrar 2007
att fastställa reglemente för farmarklubbsverksamheten, damer och herrar, 2007.

Representantskapet fastställde reglementet för herrarnas och damernas farmarklubbsverksamhet. På bilden
Bajen DFF, farmarlag till Hammarby IF DFF, i match
mot IF Brommapojkarna i division 2 Östra Svealand.

Beträffande utvärdering – utlåningssystemet utan övergångshandling
att utlåningssystemet ska fortsätta,
att aktuell bestämmelse ska omfatta 6 utespelare samt därutöver 1 målvakt samt
att mottagande förening ska kunna låna 2 utespelare och 1 målvakt vid samma tillfälle.
Beträffande namnfrågan – division 1 herrar
att ifrågavarande serier ska benämnas ”Division 1 Norra, herrar” respektive ”Division 1
Södra, herrar” även 2007.
Beträffande spelarlån i SEF:s utvecklingsserier 2007
att verksamheten fortsätter även 2007.
Beträffande tävlingsbestämmelserna 2007
att fastställa tävlingsbestämmelserna i
enlighet med förslaget och därefter utsända ändringar/kompletteringar samt
under mötet föredragna justeringar jämte
ändring av rubriken av 3 kap. 16 § (”Rasistiska företeelser” ändras till ”Diskriminerande företeelser”) och tillägg av ”bl.a.” i
sista stycket (”Beslut om poängavdrag får
bl.a. underlåtas om …egna laget”); allt att
gälla fr.o.m. den 10 december 2006.
Beträffande seriesammansättning av förbundsseriernas
division 1-3 herrar samt Norr- och Söderettan
damer och division 2 damer för spelåret 2007
att bifalla Förbundsstyrelsens förslag.
Representantskapet har, i sin roll som Rikskonferens,
också behandlat följande ärenden:
•
•
•
•
•
•
•
•

SvFF:s organisationsöversyn
Riksinstruktörs- och spelarutbildarorganisationen
Elitprojektet, damer
Elitprojektet, herrar
UEFA Convention on Referee Education
and Organisation
Nya nationalarenan
UEFA Regions´ Cup
Spelarförsäkringen

Solna i december 2006
Lars-Åke Lagrell
Föbundsordförande
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Sune Hellströmer
Generalsekreterare

VM 2006

”Sverige hade hemmamatch
i den tyska huvudstaden”

Först i den tolfte
raka slutspelsmatchen kom Sveriges första förlust
på ordinarie tid.
På midsommardagen beseglades
det svenska VM-ödet
2006 då hemmanationen
Tyskland via två Podolskimål i åttondelsfinalen skickade
blågult på sommarsemester.

Då hade Sverige en resultatmässigt imponerande räcka
av matcher bakom sig. I såväl VM 2002 som EM 2004 och
VM 2006, fram till knock out-fasen, var Sverige omöjliga
att besegra på ordinarie tid. I Sydkorea/Japan åkte Sverige
ut mot Senegal i åttondelsfinalen efter ”Golden Goal” och
i Portugal två år senare vann Holland kvartsfinalen efter
straffläggning.
Men att vinna endast en match per turnering har inte
visat sig räcka längre än till omgången efter gruppspelet.
Med 0–2 mot Tyskland i München inräknat ser den svenska tabellraden för de tre senaste slutspelen ut så här:
12 3 8 1 16-11
Förhoppningarna var, som alltid numera, stora inför
VM-sommaren 2006. Sverige har under Lasse Lagerbäcks
och Tommy Söderbergs era visat upp ett imponerande
facit i kval- och slutspelssammanhang. VM i Tyskland var

frälste de 50.000
svenskarna på Berr
lins Olympiastadion
när han nickade in
segermålet mot Paraguay.

det fjärde raka slutspelet som herrlandslaget kvalificerat
sig för (det första för Lagerbäck som ensam förbundskapten).
Den väldiga mediafokuseringen tillsammans med de
kommersiella satsningarna och det enorma allmänintresset skapar emellanåt hysteriska förväntningar. I grund och
botten positivt, men också en grogrund för kritik när inte
alla externa parter får eller kan göra vad just de helst vill i
kontakterna med landslagets aktörer och som då förstärks
när inte resultaten är de önskade.
Således blåste det inte bara ljumma sommarvindar.
Förbundskapten Lagerbäck och hans spelartrupp både
hyllades och sågades under turneringen. Att ett så litet
land – med en av fotbollsvärldens kortaste inhemska
säsonger – åter tar sig vidare inte bara från kvalet utan
även från slutspelets inledande omgång måste likväl
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betraktas som minst godkänt. I ett historiskt perspektiv
tillhör Sverige en av de framgångsrikaste VM-nationerna
någonsin. I VM-slutspelens maratontabell ligger Sverige
på nionde plats bland de 76 länder som deltagit i de 18
turneringarna (elva slutspel för Sverige).
Men visst drömde vi alla om guld när avspark gjordes
i den första gruppspelsmatchen mot Trinidad/Tobago
den 10 juni. 90 minuter senare stod det 0–0 på ljustavlan
på stora Westfalenstadion i Dortmund. Den lilla karibiska
önationen hade tagit sin historiska första VM-poäng mot
storfavoriten Sverige, som därmed genast hamnat i ett
vanskligt läge i grupp B.
Den andra matchen, mot Paraguay, fick därmed en
vinna-eller-försvinna-karaktär över sig. Efter en gastkramning inför en osannolikt stor svensk supportertrupp i
Berlin frälste Fredrik Ljungberg den svenska nationen då
han nickade in det vinnande 1–0-målet i 89:e minuten.
I Köln skulle det därmed räcka med en poäng mot
England för avancemang. Och oavgjort blev det, men åter
först efter en nervpirrande uppgörelse. England ledde
i paus med 1–0, men Marcus Allbäck kvitterade till 1–1
sex minuter in på andra halvlek. Ett historiskt mål, VM:s
2.000:e genom tiderna (totalt har nu 2.063 mål gjorts). När
så Steven Gerrard förde Sven-Göran Erikssons manskap till
2–1-ledning i 85:e minuten tycktes den engelske landslagsbasens landsmän uträknade. Men i den 90:e minuten
skarvade Henrik Larsson in Erik Edmans långa inkast till
2–2. Därmed höll den 38-åriga svenska förlustfria sviten
mot England, fotbollens moderland har inte besegrat
Sverige sedan 1968.
I och med det blev Sverige grupptvåa, vilket innebar
åttondelsfinal mot värdnationen Tyskland i München.
Lättare uppgifter kan man ställas inför, och enklare blev
det inte av att Lukas Podolski gjorde två snabba mål i 4:e
och 12:e minuten. Matchen punkterades därmed nästan
omedelbart. Teddy Lucic fick dessutom sitt andra gula
kort redan i den 35:e minuten. Med tio spelare på planen
gjorde Sverige tappra försök att komma tillbaka, men inte

r kvitterat till
och kramas om
Olof Mellberg,
h Tobias Lin-

Englands målvakt
Paul Robinson
kastar sig förgäves
när Henrik Larsson
skarvar in kvitteringsmålet 2–2 mot
England i den 90:e
minuten.
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ens Henrik Larsson lyckades näta utan sköt en straffspark
högt över målet åtta minuter efter halvtidsvilan.
Tysklands seger var odiskutabel. Siffrorna vittnade
också om detta: 11–2 i skott på mål, 26-5 i total skottstatistik och 63 procents bollinnehav mot Sveriges 37.
VM-äventyret var över för denna gång. Tyskland
fortsatte mot ett slutligt brons medan Sverige officiellt
placerade sig som 14:e nation.

Supportrarna
Matchen på Olympiastadion i Berlin den 15 juni 2006 går
till den svenska fotbollshistorien.
Vart man än såg var det gult. Sjungande, påhejande,
skrikande, gråtande och slutligen jublande svenska
supportrar. Hemma i Sverige dansades det på gatorna,
tutades i bilköer och badades i fontäner. Nej, Sverige hade
inte vunnit VM i fotboll. ”Bara” besegrat Paraguay med 1–0
i en gruppspelsmatch i Tysklands-VM.
Tyska Bild-Zeitung gjorde bedömningen att 50.000
av de 72.000 åskådarna på arenan var svenskar. Kanske
fanns det ytterligare lika många i centrala Berlin, framför
storbildsskärmar och krogars TV-apparater. Ett svenskt
landslag har aldrig någonsin följts av lika många supportrar.
När Fredrik Ljungberg i slutminuterna nickade in
segermålet exploderade Sverige och alla svenskar i en
glädjeyra som gav spelare och ledare gåshud och ett
minne för all framtid.
Expressen-krönikören Mats Olsson skrev:
”Man talar ofta om publiken som den tolfte spelaren
och i 100 fall av 100 tycker jag det är bull. Men inte igår
kväll”.
Andra tidningar beskrev Berlin ”som en av svenskar
intagen stad, precis som på stormaktstiden, att Olym-
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piastadion var belägrad och att Sverige hade hemmamatch i den tyska huvudstaden”.
Den internationella pressen och den tyska organisationskommittén öste superlativer över de
svenska supportrarna, som satte ytterligare färg på
ett genomgående succéartat evenemang där just
alla världens fotbollssupportrar stod i centrum.
Men det var inte bara i Berlin – och i samband
med de övriga Sverige-matcherna i Tyskland – som
det svenska fotbollsintresset steg likt en febertermometer. På hemmaplan följdes varje steg
landslagsspelarna tog via TV, radio och internet,
på restauranger och barer och framför storbildsskärmar både utomhus och inomhus.
TV-branschens statistik visar att den avslutande gruppmatchen Sverige–England sågs av
3.283.000 personer (snitt för hela sändningen).
Sverige–Paraguay hade näst högst tittarsiffror,
2.950.000 och finalen Italien-Frankrike blev den tredje
mest sedda VM-matchen med 2.930.000 tittare.
Branschstatistiken berättar också att hela 85% av
svenskarna såg någon av VM-sändningarna i TV.
Det är inte djärvt att fastslå att det svenska fotbollsintresset slog rekord sommaren 2006!

Bosse Karlsson domarobservatör
VM 2006 avgjordes utan svenska domare. Men en svensk
hade ändå en nyckelroll på just domarsidan. Bosse
Karlsson var en av FIFA:s tolv domarobservatörer under
turneringen.
Bosse dömde själv i VM-turneringen 1994. 1998 saknades blågult inslag inom detta område, men 2002 var
Anders Frisk domare.
Svenskt domarväsende står högt i kurs internationellt,

Trångt på mitten i åttondelsfinalen mot Tyskland.
Tobias Linderoth och Niclas Alexandersson kämpar
om bollen mot Bastian Schweinsteiger och Miroslav
Klose.

vilket ledde till att Bosse Karlsson inte bara blev en av
observatörerna (av fem från Europa), utan även fick uppdraget att följa finalen som dömdes av Horacio Elizondo
från Argentina.
Att just bedöma och analysera domarteamets insats
var huvuduppgiften för domarobservatörerna. Bosse
Karlsson fick totalt göra sju matcher i denna roll, och hans
iakttagelser låg i potten för bland annat domartillsättningarna under turneringens gång.
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Fem raka VM-kvalsegrar, med målskillnaden 20–3,
under 2006 betydde att Sverige galant kvalade in till
damfotbollens femte VM-slutspel, vilket kommer att
hållas i september 2007 i Kina.
Sverige är därmed en av åtta nationer (förutsatt
att Japan klarar sista hindret våren 2007) som varit
med i samtliga VM-turneringar.

Det blir allt svårare och allt viktigare att ta sig till VM.
Damfotbollsvärlden fortsätter att utvecklas med allt fler
högkvalitativa lag – och utvidgas. Aldrig tidigare har så
många landskamper spelats (448) och så många länder
funnits med på FIFA:s världsranking (140, från Tyskland
till Komorerna) som 2006. Och i Kina-VM kommer även

de kommersiella framstegen att märkas av: segrande lag
belönas med 1 miljon dollar, tvåan med 800.000 dollar,
trean får 650.000, fyran 550.000, kvartsfinalisterna 350.000
och övriga åtta lag 200.000 dollar.
Tjeckien och Island bjöd tuffast motstånd i VM-kvalet,
men förbundskapten Thomas Dennerbys delvis föryngrade landslag visade klass när det som bäst behövdes.
Det gav genomslag även på världsrankingen där Sverige
tangerade sin tidigare bästa placering, genom att åter
kliva upp som fyra (efter Tyskland, USA och Norge). Första
gången Sverige var världsfyra var efter VM i USA 2003, i
början av 2006 låg vi på sjätte plats.
22-åriga Lotta Schelin från Kopparbergs/Göteborg
FC fick sitt stora genombrott. 12 landskamper under året

Damlandslaget till VM i Kina
utan en enda förlust
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Lotta Schelin gör t.v. 2–1 till Sverige i VM-kvalmatchen
mot Portugal i Trelleborg och gratuleras (bilden överst)
av lagkamraterna. De svenska segersiffrorna skrevs till
5–1. Ovan måttar Caroline Seger ett inlägg mot Tjeckien
i Växjö. Sverige vann med 2–0 och kvalificerade sig därmed till VM-slutspelet i Kina 2007.

23

DAM - OCH FLICKL AN DSL AGSÅR ET 2006

Ett glatt svenskt landslag hyllas sedan VMplatsen säkrats. Damerna kvalificerade sig
därmed till sitt femte VM-slutspel av fem
möjliga.

gav 5 mål, varav 4 i VM-kvalet, och Diamantbollen som
årets bästa spelare.

Malin Moström väljer den civila karriären
Damlandslaget kan behöva nya frontfigurer; dagarna före
jul annonserade nämligen landslagskaptenen och Umeåstjärnan Malin Moström att hon slutar spela för att satsa
på en civil karriär. 113 landskamper, VM- och EM-silver,
två UEFA Women´s Cup-titlar, tre SM-guld, två cupvinster
och Diamantbollen 2001 har hon på meritlistan. I FIFA:s
omröstning om världens bästa spelare 2006 kom hon på
nionde plats (Lotta Schelin blev tia). Vann gjorde för övrigt
lagkamraten, brasilianskan Marta, vilket också underströk
vilket fantastiskt fotbollsår Umeå IK hade med SM-guld
och avancemang till 2007 års Women´s Cup-final.
Två andra landslagsspelare aviserade också att de
lägger av: Linda Fagerström, Djurgården/Älvsjö efter 97
landskamper och Anna Sjöström, Umeå efter 67 blågula
uppdrag.
Resultat som ger
framtidsförhoppningar
Återväxten tycks dock vara
god. Resultatmässigt
blev 2006 ett av damoch flickfotbollens
bästa år någonsin.
F19/87-landslaget
vann först sin grupp i
EM-kvalets mellanomgång och tog sig sedan
obesegrat igenom EM24

slutspelet. Tre oavgjorda matcher mot Tyskland, Belgien
och Danmark betydde dock att man missade semifinalen
med en hårsmån.
EM-framgångar nådde även F18/88-landslaget, som
tog sig vidare från den inledande EM-kvalgruppen. Spel
i mellanomgången blir det i april 2007.
F17/89 vann Nordisk Flickturnering på ett imponerande sätt. Vinster mot Tyskland, Holland och Island i gruppspelet gav final mot Frankrike. Ett 0–1-underläge vändes
till seger med 2–1 under matchens sista 20 minuter och
fick förbundskaptenen Marie Bengtsson att utbrista:
– Det känns som om Sveriges F17-landslag för närvarande inte bara är Nordens utan Europas bästa i sin
åldersgrupp.
Damernas U-landslag blev trea i Nordic Cup, endast
efter de utomnordiska inslagen Tyskland och USA. I
bronsmatchen slog Sverige Island med 1–0. Den mest
meriterade (21 U-landskamper) i denna generation, centralgestalten i backlinjen, Anna Paulsson fick även spela
en A-landskamp under året (totalt två). Umeå-tjejen kan
vara en kommande storspelare, i alla fall har hon redan
ögonen på sig. I damfotbollssajten womensworldfootball.
coms synnerligen inofficiella världsranking placeras Anna
inte bara som bästa svenska utan även som världens idag
tionde bästa spelare!

Emelia Erixon
(9) har fastställt
slutresultatet
2–0 mot Norge i
U21-landskampen i Märsta och
uppvaktas av av
Caroline Näfver och
Emma Wilhelmsson

