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Fotbollen attraktiv partner
trots ekonomisk oro

P

ubliksiffrorna minskade för idrott, musik och det mesta i
”nöjesindustrin” 2010. På flera områden innebar detta en
ekonomisk kris i en tid fylld av ekonomisk oro. Vissa experter
säger att det ser ljusare ut 2011, men det återstår att se.
En sak är klar och det är att det finns stor tilltro till fotbollens attraktionskraft hos de svenska företagen. SvFF:s
samarbetsavtal har ökat från 133 miljoner kr till 140 miljoner kr under året, vilket är en
• Rapport
ökning med 5,45 %!
AFFÄRSkommittén
Detta under ett år när
vi inte medverkade i VM i
Sydafrika, första mästerskapet på 2000-talet som Sverige stått utanför och som i sig
är lockande för partners.
– Vår position står sig stark även vid ett missat mästerskap visade det sig. Vi har lyckats knyta ett antal nya
samarbetspartners till oss under året. Det är mycket glädjande och vi ska göra allt för att de ska få ut sitt värde av
samarbetet med svensk fotboll, säger marknadschefen
Jan Larsson.
2010 har bland annat Spendrups, E.ON, Adecco, Volvo
och Atria med Sibylla och Pastejköket som varumärken gått
in i samarbete med Svenska Fotbollförbundet på olika sätt.
Fotbollens popularitet har också redovisats av två olika
och helt oberoende av varandra undersökningar under
2010:
• SvFF:s egen (ca 1.000 telefonundersökningar) som

görs av Sponsor Insight vartannat år, som stadfäster fotbollen som populäraste idrotten i Sverige, och inte minst
som ungdomens idrott. Landslagens attraktion ökar något
i värde, och den inhemska fotbollen minskar något. Det
senare tror man beror på att den exponering som internationell fotboll ges idag påverkar tittaren och därmed
arenabesökaren.
• Sifo:s undersökning (ca 1.000 telefonundersökningar)
beställd av SvT och Sportbladet, som visar att fotbollen är
populäraste sporten, herrlandslaget populäraste landslaget, Erik Hamrén populäraste förbundskapten och förstås
Zlatan Ibrahimovic populäraste idrottsmannen.
EM-kvalet mot Holland borta blev med 1.790.000
tv-tittare också det mest sedda sportprogrammet i TV4
under året.
Ett annat bevis på landslagets attraktion var våra hemmalandskamper 2010. Vi spelade mot Bosnien-Hercegovina
i maj, Skottland i augusti – båda på Råsunda. Senare EM-kval
mot Ungern på ett slutsålt Råsunda och mot San Marino
på Swedbank Stadion i Malmö – fullsatt och 6.000 på en
öppen träning dagarna innan!
– Sammanlagt omsatte vi över 38 miljoner kr i biljettintäkter för dessa landskamper. Det stora intresset för
vårt landslag ger oss stora förväntningar på flytten till
Swedbank Arena som står klar 2012 med en kapacitet på
50.000 åskådare och med all komfort det innebär med en
ny arena, säger Jan Larsson vidare.
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EM-kvalmatchen mot San Marino spelades inför fullsatta
läktare på Swedbank Stadion i Malmö och 6.000 personer
var på plats på en öppen träning två dagar innan matchen
för att se Zlatan Ibrahimovic och landslaget träna.

– Det är en häftig tanke att ett stort centralt avtal kan
komma att få betydelse för flertalet av svensk fotbolls ca
3.400 föreningar, fortsätter Vaihela.

”Fotbollsaffären”
Under året sjösattes också den så kallade ”Fotbollsaffären”
på svenskfotboll.se.
– Den är till för alla våra föreningar och ska ge våra
partners möjligheter att dra nytta av samhörigheten ge
nom att erbjuda sina tjänster och produkter till medlemsföreningarna. Vi hoppas och tror att detta ska bidra till
bättre föreningsekonomi, via lägre kostnader eller intäktsskapande aktiviteter, säger Affärskommitténs ordförande
Seppo Vaihela.
I ”Fotbollsaffären” har vi samlat alla samarbetsavtal och
andra aktiviteter som kan bidra till att utveckla alla föreningar på en gemensam webbplats, svenskfotboll.se/fotbollsaffaren. Här kan man hitta förmånliga erbjudanden om resor,
hotell, hyrbilar, inköpspriser och rabatter på produkter och
tjänster som föreningen behöver i verksamheten.

”Förbunds-TV”
2010 satsade SvFF också på ”förbunds-TV” på svenskfotboll.
se. Bland annat följde 18.000 personer Avspark i Örebro,
8.000 såg den exklusiva intervjun med Lars Lagerbäck
inför hans Nigeriaäventyr, och presskonferenser har setts
av 5-6.000 tittare.
Det är en tredelad satsning: 1) Magasinet Fotboll med
våra egna aktuella frågor, 2) Landslags-TV när landslaget
är samlat 3) Direktsända presskonferenser.
I fotbollens egen webbkanal ska fotbollsälskarna få den
rätta bilden av vad vi håller på med, utan någon redigering i
visst syfte, samt få inblick i och komma bakom våra kulisser.
Här samarbetar vi med vårt eget produktionsbolag Onside om produktionen och vår stolta huvudpartner Svenska
Spel har rätt att distribuera vårt material i sina kanaler.
Inför andra delen av säsongen 2010 genomförde SvFF,
Svensk Elitfotboll (SEF) och klubbarna tillsammans med
Svenska Spel och några andra partners en satsning på att
rekrytera publik – som vi tappat under våren i Allsvenskan
och Superettan. Bland annat via en kampanj som hette
”Fulla hus” och som blev lyckad.
Detta arbete har fortsatt under hösten och innebär nya
saker för 2011. Bland annat återinförs publikbonusen som
tidigare tagits bort, och som är en bra morot för föreningarnas arbete.
– Vi har också påbörjat två andra projekt: 1) kartlägga
nya mediers möjlighet att marknadsföra svensk fotboll
ännu mer och därmed öka intresset, 2) att öka publiken
på all fotboll, inte bara i Allsvenskan och Superettan utan
ännu längre ned i seriesystemet. Det arbetet är nu igång,
avslutar Seppo Vaihela.
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Energi- och miljöfrågor
i fokus på anläggningsområdet

Gefle mot AIK på Strömvallens
konstgräs i april 2010.

P

ågående arenabyggnationer är Guldfågeln Arena (Kalmar), Swedbank Arena (Solna) och Stockholmsarenan.
Linköpings kommun och Östers IF ligger i startgroparna
för byggnation av sina nya arenor. Diskussioner pågår om
nya arenor och renoveringar bland många av föreningarna
i elitfotbollen och även i division 1.

• Energiområdet har blivit en het potatis delvis på
grund av förra vintern, men även i ett längre perspektiv. På
konstgräsdagen på Bosön
• Rapport
presenterades fyra alternaANLÄGGNINGSkommittén
tiva uppvärmningssätt av
konstgräsplaner som både
är klimatsmarta och ekonomiskt/driftsmässigt bättre än konventionell uppvärmning.
• Kommittén har även startat med att ta fram en energioch miljöpolicy för anläggningsområdet. Inom ramen för
landsbygdsprojektet och anläggningsarbetet så håller
projektet ”Energismart Fotbollsförening” på att utformas.
SvFF kommer även tillsammans med samarbetspartnern E.ON att starta en Energifond under 2011. De landsbygdsföreningar som äger/driver sina anläggningar på
orter med mindre än 3.000 invånare kan ansöka. Fonden
ska uppmuntra till omställning från direktel till alternativa
energikällor, samt andra energibesparande åtgärder för att
minska elberoendet.

• Enligt kommitténs handlingsplan som löper från
2010-2013 så har ett antal distriktsbesök genomförts under
året. Vid besöken har Anläggningskommitténs handlings
plan gåtts igenom och diskuterats. Inventeringen av antal
konstgräsplaner och fotbollshallar har presenterats och de
”vita fläckarna”, det vill säga kommuner som saknar vinter
träningsmöjligheter identifierats.
• Det har arbetats med två anläggningsprojekt under
året. Dels arenaprojektet, där fyra projekt har föreslagits
till UEFA för att få stöd (Gävle kommun/Gefle IF, Sölvesborgs kommun/Mjällby AIF, Ljungskile SK och Östers IF),
och dels har vi satsat på ett projekt där vi ska försöka få
ca 20 kommuner att investera i antingen fotbollshall eller
konstgräsplaner. Detta gäller kommuner som saknar dessa
faciliteter idag.
• Konstgräsutvecklingen går snabbt. Vi har nu 357 fullstora konstgräsplaner (varav 59 med markvärme) samt 70
fotbollshallar, varav fem fullstora. Vi har 90 konstgräsplaner
som är fem- eller sjumanna planer. Av 290 kommuner
saknar i dagsläget 119 konstgräsplaner eller fotbollshallar.
• Under året har ett 20-tal utbildningar i skötsel av naturgräs
(steg 1 och 2) genomförts tillsammans med vår samarbetspartner Jordelit. Nytt för i år är att vi tillsammans med
Ljungbyhed Parks greenkeeper-utbildning har startat en
fortbildning på två veckor för planskötare på våra elitarenor.
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Våren 2011 ska Guldfågeln Arena i Kalmar stå färdig. Arenan
kommer att få 11.800 sittplatser. Vid nationella matcher kan
1.800 sittplatser omvandlas till till 4.000 ståplatser, vilket ger
en publikkapacitet på 14.000.

Femton deltagare deltog under första
veckan, fortsättning blir 2-6 maj 2011.
Vi har även genomfört tio konstgräsutbildningar i distrikten.

• Under året har konferenser genomförts med EFD och dess arenaägare. EFD har upprättat en handbok
i anläggningsfrågor och denna presenterades på konferensen. En konferens med SEF och dess arenaägare
genomfördes i våras.
Nya arenakrav för division 1-föreningarna har tagits fram, och dessa presenterades för föreningarna vid
en konferens i Göteborg i samband med landskampen
mot Tyskland.
Anläggningskommittén har även täta kontakter
med kommungruppen som består av representanter
från de kommunala arenaägarna.

Linköping bygger en ny fotbollsarena som ska stå
klar i slutet av 2012. Arenan, som börjar byggas
hösten 2011, ska få en publikkapacitet på 8.000
åskådare och kommer att vara en av arenorna under
Dam-EM 2013.

r
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Hög målsättning
i rekryteringsprojektet
S

vensk fotboll startade under 2010 ett domarrekryteringsprojekt. Målsättningen var högt satt till att vi ska
ha 5.000 distriktsdomare inom ett par år. Fotbollen hade
4.075 distriktsdomare ”i arbete” 2010 – och det krävdes
4.035 för att vi skulle klara verksamheten.
I början av året sändes ett TV-inslag där det påstods att
det saknades 1.000 domare i Sverige. TV-inslaget visade
på allt det negativa som
skulle kunna hända en do• Rapport
DOMARkommittén
mare. Enda bakgrund till
inslaget var att man hade
läst en rad i vårt nystartade
rekryteringsprojekt och den höga målsättningen. Inslaget
kostade oss en del problem i vårt rekryteringsarbete, i
grunden fanns ingen brist alls – just nu. Projektet har startats för att vi ska säkra rekryteringen framöver, just för att
slippa en bristsituation.
Nu är det så att alla domare ”bor inte – eller arbetar
– rätt” och dessutom har vi den klara insikten att kanske
några inte håller den klass man kan önska av olika skäl.
Därför är den nya målsättningen av antalet domare i
framtiden satt så hög.
Denna negativa attityd dominerar kring domarskapet
och är något vi möter i vår vardag. Denna gång i media,
en annan gång i vår egen verksamhet (föreningarna) och
här krävs krafttag av oss alla inblandade.
– I föreningarna vänder jag mig till de högst ansvariga,
dvs. ordföranden, med en fråga: hur tar ni ansvar för att
för all fotbollsframtid – där domarna kommer att ingå –
ändra på detta, frågar sig Bosse Karlsson, ordförande i
Domarkommittén.

Bra samarbete vid elitmatcher
Samarbetet vid en elitmatch i Sverige mellan spelare, tränare och domare är till den allra största delen ett positivt

Leif Sundell, f.d. FIFA-domare, föreläser för en grupp
blivande fotbollsdomare.

inslag. Respekten har ökat något för domarnas allt svårare
uppdrag. Fula tacklingar är så pass sällsynta idag att en domare idag kan bli överraskad när det väl sker – och därmed
kanske inte alltid bestraffar rätt vid tillfället.
– Det måste vi ändra på inför 2011. Gester mot domarna
måste också upphöra, det triggar alla inblandade i fel
riktning. Detta är grundfrågorna som vi tar med oss inför
säsongen 2011, kommenterar Bosse Karlsson.
Bättre kommunikation, när så är möjligt, mellan spelare
och domare, har vi noterat under den gånga säsongen.
Spelarföreningen vidimerar detta vid den årliga träffen,
vilket glädjer oss.
De instruktioner som FIFA/UEFA utfärdar för domarna
försöker vi hålla oss till. Det är, och ska vara, lätt att se
samma tolkningar vid en internationell cupmatch och en
allsvensk. Vid andra matcher kan vi se en annan tolkning
– och fortfarande finns det tyvärr ”egna kulturer” som inte
alls motsvarar vad nämnda organisationer önskar. Det
arbetar vi också med.
– Vi har ett hårt och svårt arbete på domarsidan när
det gäller att hålla den allt tuffare samhällsattityden utanför våra fotbollsplaner. Alla inom fotbollen måste vara
medvetna om att på fotbollsplanen ska vi vara ärliga mot
varandra, och att domarna dömer, forstätter Bosse Karlsson.

Nu blir bröderna Strömbergsson
FIFA- och allsvenska kollegor
Martin Strömbergsson gjorde sin allsvenska debut söndagen den 2 augusti 2010 (IF Brommapojkarna–Halmstads
BK) på Grimsta IP. FIFA-domaren Markus Strömbergsson,
som debuterade i Allsvenskan 2003, fick därmed sällskap
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DOMArUPPDRAG UTOM

av sin yngre bror Martin som domare i vår högsta serie.
Att två bröder dömer i Allsvenskan under samma
säsong hade inte hänt sedan bröderna Folke och Yngve
Johansson från Västerås under åren 1960-63.
I december utsågs Martin även till FIFA-domare 2011 –
vilket gör dem än mer unika!

Mikael Lerjéus sjätte proffsdomaren 2010
Våra heltidsdomare är projektanställda till och med 2011
i första hand. Självfallet vill Domarkommittén och andra
ha beslut och besked om framtiden tidigt 2011. Att våra
domare blir bättre råder det ingen tvekan om.
Mikael Lerjéus, Skövde, blev i juli 2010 Sveriges sjätte
heltidsanställde domare.
– Jättekul, jag får syssla med det roligaste som finns.
Dessutom kan jag förebereda mig på ett helt annat sätt.
Träna på bättre tider, slippa stressa hem efter match och
få mer tid över till familjen. Jag hoppas givetvis att jag
utvecklas som domare också, säger Mikael.
I början av 2011 ansluter också Jonas Eriksson, Sigtuna,
som därmed blir vår sjunde domare på heltid.
Årets Domare 2010
Fysik, spelförståelse och kommunikation med spelarna
utgör de gemensamma nämnarna för Årets Domare 2010
– Jenny Palmqvist och Markus Strömbergsson.
Motiveringen till Jenny Palmqvist:
Med härlig spelförståelse och bra fysik kombinerad med
en god kommunikativ förmåga med spelare och ledare så
skapar Jenny Palmqvist en bra stämning och fina matchförutsättningar på planen tillsammans med sitt domarteam.
Motiveringen till Markus Strömbergsson:
Med en härlig kommunikationsförmåga, stor spelförståelse och en utmärkt fysik leder Markus Strömbergsson
matcherna med spelarnas acceptans utan att på något sätt
frångå regelverket.

HERRAR
EM-kval
A-landskamper
Champions League
Europa League
U21 EM-kval
U21-landskamper
P19 EM-slutspel
P19 EM-kval
P17-landskamper
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LANDs 2010

Antal matcher

Martin Ingvarsson
4
avslutade sin
1
10
internationella karriär
21
Martin Ingvarsson dömde
2
sin sista internationella
1
match onsdagen den 15
3
december 2010 (AC Sparta
2
2
Praha-PFC CSKA Moskva i
Not. Martin Hansson medve
Europa League). Det blev
rkade som fjärdedomare i sex matcher vid
den sista internationella
VM i Sydafrika.
matchen eftersom Martin
DAMER
Antal matcher
föll för det internatioVM-kval
4
nella åldersstrecket (45
A-landskamper
1
A-l
and
skamper Cyprus
år) 2010.
Women’s Cup
– Martin är och har
7 (ass)
Women’s Champions Lea
gue
varit en fin representant
3
U20 VM-slutspel
1
för svensk fotboll, såväl
U20 VM-slutspel
2 (ass)
U20-landskamper
utomlands som i Sverige.
1
F19 EM-kval
Vi hoppas få nyttja hans
4
F19-landskamper
tjänster innanför landets
3
F17 EM-kval
2
gränser ett tag till, säger
F16-landskamper
3
Bosse Karlsson.
Martin Ingvarsson
blev internationell domare 1994 och hans facit blev
totalt 94 matcher. Han har dömt allt från VM- och EM-kval,
A-landskamper, Champions League, UEFA-cupen, Europa
League, U21-EM samt i början av den internationella karriären några U17- och U18-matcher. Martin är dessutom en
av Europas meste fjärdedomare med 93 uppdrag. Innan det
blev specialiserade assisterande domare hann Martin även
med 20 matcher som assisterande domare i internationella
sammanhang.
Årets Domare Jenny Palmqvist och Markus Strömbergsson, här tillsammans med prisutdelaren Björn Hellberg,
hedrades på Fotbollsgalan. T.h. Martin Ingvarsson som
2010 avslutade sin långa internationella domarkarriär.
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var det fjärde och sista året i Elitprojektet,
svensk fotbolls stora satsning på tränar- och
spelarutbildning samt föreningsutveckling. Projektet har
gjort stora avtryck i utbildningsverksamheten och talangut
vecklingsarbetet, och på damsidan även lett fram till en
nationell klubblicens med syfte att förstärka och säkra
elitklubbarnas kvalitet på en lång rad områden.
Summering och utvärdering av Elitprojektet vidtar
2011.
Efter två års studier kunde tolv tränare kvittera ut
• Rapport
FOTBOLLSkommittén
sina Pro Diploma på Bosön.
Gruppen är den första som
genomfört utbildningen i
Sverige. Pro-licensen är en förutsättning för att få leda lag i
internationellt spel. Från 2011 införs kravet även i Allsvenskan (det räcker att tränaren påbörjat utbildningen) och
2014 sker samma sak i Superettan. Tre stycken avancerade
tränarutbildningar har genomförts. Den fjärde A-kursen
diplomeras i januari 2011. En av kurserna arrangerades
tillsammans med Örebro Läns och Södermanlands FF.

Tolv nyexaminerade tränare
med ledare och instruktör på
Bosön. Bakre raden f.v. Jan Andersson, Martin Pringle, Andrée
Jeglertz, Thomas Andersson
Borstam, Jan Karlsson, Stefan
Rehn, Magnus Pehrsson, Magnus Edlund. Främre raden fr.v.
Roland Nilsson, Edmund Lutaj,
Mika Sankala, Hans Ekund,
Stefan Hjelmberg (kursledare),
Håkan Ericson (elitinstruktör).

Utbildningsverksamhet 2010
Under elitlägren i Halmstad anordnades en fortbildning för
målvaktstränarna i ungdomslandslagen. Uppgradering av
Mv3 till A-Diplom genomfördes i Eslöv under oktober. BASutbildningen, reviderad 2009, presenterades för distrikten i
februari vid en konferens på Bosön. Riksinstruktörerna, och
kanslipersonal, har genomfört en revidering av Avanceradutbildningen. Materialet kan tas i bruk 2011.
Under våren genomfördes en uppgraderingskurs för 50
tränare med Steg 3- och Steg 4-utbildning i Uppsala. Även
en uppgraderingskurs för 24 skolinstruktörer med Steg 3
genomfördes på Bosön.
Under november-december genomfördes en komprimerad BAS-utbildning för f.d. eller nuvarande elitspelare
(24 st). Det är andra året i rad som kursen ges i samverkan
med Skåneboll och Eslövs Folkhögskola.
De allsvenska huvudtränarna hade två konferenser
samt en gemensam med Superettans huvudtränare. Vid
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Nio ledare samlade vid en
utbildningsträff på Bosön
i december 2010. Bakre
raden fr.v. Caroline Jönsson, Anna-Lena Kjellman,
Hedvig Lindahl, Anna
Stoltze, Anna Högren.
Främre raden fr.v. Maria
Wahlström, Lotta Hellenberg, Anneli Gustafsson,
Marie Svensson.

Hanna Marklund leder
24-karat-verksamheten i
samband med ett landslagsläger på Bosön.

den gemensamma konferensen var även sportchefer, fystränare och målvaktstränare inbjudna. Konferensen blandades med gemensamma föreläsningar och specialistspår
för de olika tränarkategorierna.
Huvudtränarna i Damallsvenskan fortbildade sig under
Algarve Cup. Huvudtemat var genombrott-avslut. Norr- och
Söderettans huvudtränare hade fortbildning med samma
tema. En gemensam konferens för tränarna i division 1 och
Damallsvenskan hölls i oktober.
Den akademiska tränarutbildningen fortsätter att växa.
2009 examinerades de första studenterna vid Göteborgs
Universitet och under 2010 startades liknande utbildningar
vid Högskolan i Halmstad och GIH i Stockholm. 23-35 studenter deltar vid respektive lärosäte.
I projektet 24 karat (för fler kvinnliga tränare och ledare)
tillkom nio nya deltagare. Medlemmarna som nu uppgår
till 32 personer har under året verkat i sina föreningar, vid
regionala tipselitträningar och centrala korintläger.

Utbildning för pojk- och flicklandslagsspelare
För pojklandslagen har sju läger genomförts. 66 spelare
från varje åldersgrupp, sex för varje position, har kallats. På
flicksidan har sex läger genomförts med 30-60 spelare per
läger. På lägren har spelarna utbildats i fotbollsfärdigheter,
lagets spelidé, träningslära, kost och idrottspsykologi samt,
för pojkarna, kommunikation.

Pojklandslagen har spelat 37 träningslandskamper samt
nio tävlingslandskamper. På flicksidan har 19 träningslandskamper och 13 tävlingslandskamper spelats. Såväl F94 som
F92 är vidare till EM-kval 2 2011. F90 tog sig till kvartsfinal
i U20-VM i Tyskland.
Arbetet med en spelarutbildningsplan för P15-P19 har
inletts. ”Spelsätt och Roller” ska beskriva hur vi vill spela
med våra pojklandslag och vad som krävs av framtidens
landslagsspelare.
Spelarutbildningsplanen på flicksidan revideras varje år.
2010 har fysik och idrottspsykologi omarbetats. Glädjande
är att planen används ”lokalt”. Under året har 358 beställningar gjorts från distrikt och föreningar.
Landslagsspelarens egen hemsida: Arbetet har påbörjats med att digitalisera matchsekvenser, spelarklipp, utSveriges Victor Söderström i aktion i P16-landskampen mot
Slovakien (2–2) i Älmhult.
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utvecklingssamtal, träningsdagbok etc. Sajten heter Fokus
– Fotbollens kompetensutvecklingssystem. I december
lanseras version 2.

Tipselit
Tipselit, flick 16-19: har under 2010 omfattat tre delprojekt;
• Regionala träningar har genomförts vid fyra tillfällen
på ca tio platser i landet.
• Centrala läger/korintläger – två centrala tredagarsläger
med de fem mest talangfulla spelarna från resp. åldersgrupp har genomförts.
• Föreningsbidrag Talang 2013 – EFD-föreningar har
kunnat söka föreningsbidrag inom Tipselit kallat Talang
2013. Totalt beviljades 25 föreningar bidrag för talangutveckling i åldrarna 14-18 år.
Landslagets Fotbollsskola
Antalet spelare 2010 blev i stort sett det samma som under
förra året. 45.233 spelare i olika åldrar deltog i verksamheten i 615 arrangerande föreningar. Ledarantalet ökade däremot – vi hade 5.766 ledare vilket är en ökning med drygt
2 %. Det visar att det finns ett intresse i föreningarna att
vara ledare, och förhoppningsvis har LFS:s ledar-utbildning
bidragit till det.
Den största åldersgruppen bland ledarna är 16-17-åringarna och de flesta ledarna är mellan 15-25 år. Den dominerande åldersgruppen bland spelarna är 8-åringarna och de
flesta spelarna är mellan 7-12 år.
Blekinge FF tilldelades LFS Guldboll 2010 för bra
genomförd verksamhet med Landslagets Fotbollsskola.
Distriktet har arbetat efter konceptets riktlinjer med ledaroch spelarutbildning, och har anpassat konceptet efter sina
förutsättningar.
Tränarsajten utvecklades och förbättrades under året.
Den är ett webbaserat planeringsverktyg för spelarutbildning, och ger föreningarna möjlighet till ett anpassat

Landslagets Fotbollsskola får här känna på Råsundas
gröna gräsmatta. T.v. inbjudan till Landslagets Fotbollsskola 2010.

innehåll för de olika nivåer och åldrar som föreningen har i
LFS. Övningarna är pedagogiskt anpassade till olika nivåer
mellan 6-16 år och fungerar därför bra även på individuell
kunskapsnivå.
En utvärdering av konceptet har genomförts i de
arrangerande föreningarna och den visar att konceptets
alla fördelar och mervärden blir allt tydligare. Landslagets
Fotbollsskola är ett enkelt koncept för att arrangera fotbollsskola som ger föreningen möjlighet till ledarförsörjning
och spelarutbildning.

Övrigt
Under året har ett arbete skett för att förändra Riksinstruktörsorganisationen till 2011. Bland annat kommer
sex förbundskaptenstjänster kombineras med spelarutbildningstjänst.
Förändringarna i den nya gymnasieskolan medför att
fotbollens tre riksidrottsgymnasier försvinner. Från hösten 2011 införs nationella idrottsutbildningar (NIU) som
inom fotbollen benämns elitfotbollsgymnasier. Fotbollens
ambition är att det ska finnas minst ett sådant per distrikt.
Förändringen medför att antalet verksamma instruktörer i
skolan kan öka avsevärt.
Representantskapet 2010 klubbade igenom den nya
nationella klubblicensen för Damallsvenskan. Kriterierna
blir vägledande 2011 samt till del obligatoriska från 2012.
Klubbarna har därmed fått en värdefull måttstock för vad
som krävs av en elitförening. På herrsidan har det under
året vuxit fram en certifieringsmodell för SEF-klubbarnas
ungdomsverksamhet.
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Första året
för Medicinska
kommittén
2010

var det första verksamhetsåret för Medicinska kommittén (MK), som tidigare gick under
namnet Medicinska gruppen, men som alltså uppgraderats
till kommitté i den nya förtroendemannaorganisationen.
På det organisatoriska planet utökades under 2010
också förbundsläkartjänsten till att omfatta 45 dagar
mot tidigare 30, vilket
• Rapport
betytt mycket för de
MEDICINSKA kommittén
medicinska och idrottsvetenskapliga frågorna,
dels genom en ökad
kompetens inom förbundet, dels genom tydligare fokus
på praktiska medicinska frågor och forskning inom svensk
fotboll.
Den 20-21 januari arrangerades SvFF:s årliga medicinska konferens i samarbete med fotbolläkarnas och sjukgymnasternas föreningar. Den uppskattade konferensen
samlade 140 deltagare och gästades av läkare från bland
annat Finland och Polen. På konferensen diskuterades
bland annat licensiering av klubbanslutna fotbollsläkare
på elitnivå.
Under 2010 har inom MK:s verksamhetsområde en
uppdatering av SvFF:s handlingsprogram inom antidopingarbetet genomförts och även en landslagsträff med
alla de medicinska teamen med utbildning inom kost,
doping med mera.

21

Riktlinjer har tagits fram för tillsättning av medicinska
medarbetare för landslagen.
MK har under året fördelat forskningsmedel och arbetet mot målet att SvFF ska skapa möjligheter för ”egna”
doktorander fortsätter. På sikt hoppas MK kunna finansiera
en forskartjänst.
Ett antal igångsättningsbidrag för mindre forskningsprojekt utdelas årligen och så även 2010. Dessa är till för
att stimulera mindre projekt. Medicinska riktlinjer för ökad
arenasäkerhet har arbetats fram och förbundsstyrelsen har
informerats.
Ett webbaserat system för registrering av närvaro och
skador har utvecklats och används nu av alla klubbar i
Allsvenskan och Superettan samt landslagen. Ett journalsystem är kopplat till systemet.
Sverige har under året haft representanter i såväl UEFA:s
(Jan Ekstrand) och FIFA:s (Lars Peterson) respektive medicinska kommittéer.
UEFA arrangerade i februari 2010 sitt 5:e medicinska
symp osium i Stockholm.
Ett stort antal delegater
från hela Europa deltog.
Från Medicinska kommittén föreläste Mats
Börjess on, Jan Ek
strand och Magnus
Forssblad.
Mats Börjesson
i talarstolen vid
UEFA:s medicinska
symposium i Stockholm. Nedan en
diskussionsgrupp
under ledning av professor W. Stewart Hillis.
Längst t.h. närmast
kameran MK-ledamoten
Björn Ekblom.

Foto: Matt Browne, Sportsfile
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Projektet ”En förening i varje by – fotbollen som
landsbygdsutvecklare” har blivit en ekonomisk
succé.

Elva distrikt har beviljats
16 miljoner kr i projektstöd
I

Landsbygdsutvecklingsarbetet inriktar vi oss på fortsatt
stöd med bl.a. rådgivningsinsatser till de distrikt som är
igång eller avser starta landsbygdsutvecklande verksamhet. Det kan handla om ansökningsprocesser, framgångsfaktorer i projektarbetet, nya arbetssätt samt hjälp till
att fasa in arbetet inom den ordinarie verksamheten då
projektet avslutas.
Formellt avslutas det centrala Landsbygdsprojektet
2011 men ett fortsatt arbete
med landsbygdsutveckling
• Rapport
kommer
att ske inom ramen
MEDLEMSkommittén
för den ordinarie förbundsorganisationen.
Två konferenser arrangerades 2010 med inriktning på inspirations-, utbildningsoch erfarenhetsutbyten. En konferens genomfördes i Borås
den 30 november, som också var Västergötlands Fotbollförbunds avslutningskonferens i projektet, ett projekt som
de anser är mycket framgångsrikt.
Vid LandsbygdsRiksdagen i Sunne medverkade SvFF
med en egen monter samt ett seminarium. Lars-Åke
Lagrell höll en föreläsning om ”Fotbollens roll som bygdeutvecklare”.
Ett fortsatt strategiskt arbete med att stärka och utveckla samarbetet med andra organisationer inom landsbygdsutveckling prioriteras. Ett resultat av detta är att
SvFF också blivit invalt i den centrala styrgruppen för det
nationella landsbygdsnätverket. Landsbygdsnätverkets roll
är att verka för en god förmåga till ett effektivt genomförande av innevarande landsbygdsprogram.

Vi kan också notera att över 90 % av spelarna i de första
ungdomslandslagen kommer från landsbygden. En levande landsbygd är därmed i högsta grad sportsligt prioriterad.
Genom ett innovativt nytänkande har projektet ”En
förening i varje by – fotbollen som landsbygdsutvecklare”
blivit en ekonomisk succé.
– Hittills har elva (av 24) distrikt sökt pengar genom
Länsstyrelserna runt om i landet och tillsammans beviljats
ca 16 miljoner kr. Fram till 2020 är vår målsättning att alla
distriktsförbund på ett eller annat sätt engagerat sig i arbetet, vilket skulle kunna innebära många miljoner kr till
landsbygdsföreningar runt om i landet, säger Gunilla Axén,
sekreterare i Medlemskommittén.
Under året har projektgruppen i samarbete med Anläggningskommittén arbetat fram förutsättningarna för
en energifond. Från och med 2011 finns det nu 3 miljoner
kr i Energifonden. Fotbollsföreningar kan ansöka om stöd
– max 25.000 kr – för energibesparande åtgärder för sina
anläggningar.

Föreningsutveckling
Efter föreningsutvecklingskonferensen i september 2010
kunde vi konstatera att de mål vi hade satt upp för utvecklingsarbetet ej var uppnådda, utan arbetet fortsätter oförtrutet. Svensk fotboll har haft samma mål inom
föreningsutvecklingen sedan hösten 2004. Distriktens
utvärdering visar att
• De arbetsområden och mål som vi arbetar med
är de rätta.
• Måluppfyllelsen på 60 % inte är uppnådd.
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• Målen måste förankras i respektive SDF:s
organisation och föreningar.
• Långsiktighet och helhetssyn är honnörsord.
Svensk fotboll har fyra prioriterade områden:
• Policydokumentet utifrån Fotbollens spela, lek
och lär (FSLL)
• Ledarförsörjning; rekrytera – utveckla – behålla
• Organisation och verksamhetsplanering
• Föreningskunskap och demokratifostran
Svensk fotbolls mål för föreningsutveckling:
• Att minst 60 % av alla barn- och ungdomsföreningar har en plan för ledarförsörjning.
• Att minst 60 % av alla barn- och ungdomsföreningar har en ”levande” policy som är framtagen med stor delaktighet och som bygger på FSLL.
• Att minst 60 % av alla barn- och ungdomsföreningar har en verksamhetsplan till grund för
sitt arbete.
• Att minst 60 % av föreningarna ska varje år ha
genomfört utbildningar i Idrottens föreningslära (IFL).

Värdegrundsprojektet
Förbundsutvecklingsprojekten ”Nolltollerans”, och sedermera ”Attityder och samspel”, har övergått i ”Värdegrundsprojektet”. Syftet med satsningen är att föreslå åtgärder för
att förstärka det ordinarie arbetet med föreningsutveckling.
En arbetsgrupp har bildats och speciellt fokus kommer
att läggas på värdegrundsfrågorna, där gruppen tar sin
utgångspunkt i ”Fotbollens spela, lek och lär”.

Värdegrundsgruppen har
tagit över
Fotbollskommitténs arbete med
att analysera
och eventuellt
utforma ett certifieringssystem
för svensk barnoch ungdomsfotboll.

Gruppen kommer att fungera som styrgrupp för det
pågående kvalitetsarbetet ”Holmars IF – en metod att optimera förenings- och spelarutveckling”. 17 distrikt deltar i
satsningen som genomförs med Idrottslyftsmedel.
Värdegrundsgruppen har också tagit över arbetet
från Fotbollskommittén med att analysera och eventuellt
utforma ett certifieringssystem för svensk barn- och ungdomsfotboll. Gruppen har representation från Fotbolls-,
Medlems- och Tävlingskommittén, Svenska FotbollFörlaget samt tjänstemän från distrikten och SvFF för att få en
helhetssyn och en röd tråd i arbetet.

Idrottslyftet
Svensk fotbolls föreningar kunde under Idrottslyftets tredje
år (avslutades 30 juni 2010) och Idrottslyftet år 4 (1 juli
2010-30 juni 2011) ansöka om totalt 42 miljoner kr årligen.
I den enkätundersökning som genomförs efter varje
Idrottslyftsperiod kan vi konstatera att år 3 uppgav de
svarande föreningarna att 68 % av genomförda satsningar
var en satsning på utbildning/ledarutveckling. 44 % av satsningarna handlade om föreningsutveckling. Inriktningen
mot ledar- och föreningsutveckling syftar till att utveckla
verksamheten så att fler barn och ungdomar fortsätter
längre. I de 1.164 föreningarna som svarade på enkäten
genomfördes bl.a. 379 ”Avspark” och 304 ”Ledarskap Bas 1”
i SvFF:s tränarutbildning. Sammanlagt satsades 11 miljoner
kr från Idrottslyftet på tränarutbildningen.
Totalt deltog ca 200.000 personer i Idrottslyftet år 3,
inkluderat pojkar, flickor, ledare och föräldrar.
Under Idrottslyftets år 4 fortsätter inriktningen på förenings- och ledarutveckling.
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Malmö 2010 års guldstad!
Malmöborna hade all anledning
att vara stolta över sina två främsta
fotbollslag 2010: Malmö FF, som
blev svenska mästare för herrar
och LdB FC Malmö som blev dammästare.

T

ävlingskommitténs viktigaste uppgifter är dels att
fungera som tävlingsstyrelse för förbundsserierna och
alla andra tävlingar som anordnas i SvFF:s regi, och dels
att ta fram förslag till och övervaka de tävlingsregler som
reglerar fotbollstävlingar i Sverige. Den stora nyheten år
2010 avseende det senare var att Tävlingsbestämmelserna
hade omarbetats till två olika
dokument, nämligen Täv• Rapport
TÄVLINGSkommittén
lingsbestämmelser och Representationsbestämmelser,
i avsikt att få svensk fotbolls
bestämmelser mer lättöverskådliga och lättlästa.
Allsvenskan blev en skånsk uppgörelse mellan Malmö
FF och Helsingborgs IF, där MFF först i sista omgången
kunde säkra mästartiteln, sedan HIF lett serien ända in i
september månad. Örebro gjorde en stark höstsäsong som
gav en tredjeplats, medan IF Elfsborg trots en något ojämn
säsong tog fjärdeplatsen som också visade sig leda till spel
i Europa League det kommande året.
I Superettan såg det länge ut som om IFK Norrköping

tämligen bekvämt skulle återta sin allsvenska plats, men
frampå höstkanten började Syrianska FC hota IFK:s serieseger för att till slut smita förbi och därmed bli den 61:a
föreningen som har nått Allsvenskan sedan seriens start
1924. Norrköping hamnade på andra plats, vilket också gav
en allsvensk plats. Däremot misslyckades GIF Sundsvall som
tredjeplacerat lag att ta sig upp till den högsta serien. Gefle
IF FF som länge såg ut att trilla ur Allsvenskan samlade ihop
sina krafter och besegrade Sundsvall i kvalet.
I Damallsvenskan visade LdB FC Malmö tidigt var man
ämnade ställa skåpet. Den serieledning som föreningen
skaffade sig i ett tidigt skede på säsongen släppte man
aldrig ifrån sig. Kopparbergs/Göteborg FC försökte utmana,
och även fjolårsmästarinnorna från Linköping och nykomlingen Tyresö FF fanns med som potentiella utmanare.
Nya i 2011 års Damallsvenska blir Piteå IF, som var nere
i Norrettan och vände, samt Dalsjöfors GoIF från Borås, som
för första gången återfinns i högsta serien.

Publikframgång i Svenska Cupen ...
I Svenska Cupen för damer segrade KIF Örebro DFF efter
finalvinst (4-1) mot Djurgården. Herrfotbollens cuptävling
blev även detta år liksom 2009 en stor publik framgång.
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Från ett par av kvartsfinalerna och semifinalerna
noterades publiksiffror av nästan allsvensk klass.
Som kulmen på det hela spelades finalen mellan Hammarby och Helsingborg inför ett fullsatt
Söderstadion i mitten av november. Helsingborg
avgjorde finalen när det återstod 10 minuter av
matchen. Med en sådan publiksiffra på finalen
kanske svensk fotboll definitivt kan ta bort
stämpeln på Svenska Cupen som en ointressant
tävling, något som ju hävdats inte minst från
medias sida under många år.
Ytterligare en förbundstävling som bör
uppmärksammas är Supercupen mellan serieoch cupmästare på både herr- och damsidan.
Årets segrare blev AIK (1–0 mot IFK Göteborg) och Linköpings FC (2–0 mot Umeå IK).
Vidare är futsal-SM en mästerskapstävling,
där årets mästare heter Vimmerby IF och
Bollstanäs SK. Vad gäller ungdomsfotboll
har som vanligt mästerskapstävlingar
för pojkar och flickor i åldrarna 15-19 år
genomförts både i fotboll och i futsal.

... men publiktapp i elitfotbollen
Ett stort bekymmer under 2010 var publiktillströmningen till våra elitarenor.
Den rekordtidiga starten i mitten av
mars med en efterföljande diskussion om planernas kvalitet bidrog
verksamt till det klena publikintresset. Orsaken till
den tidiga starten var dels VM-uppehållet och dels elitföreningarnas begäran om att säsongen skulle sträckas
ut i tid. Naturligtvis är det lätt att vara efterklok och kunna
konstatera att det inte var ett bra beslut att starta säsongen
i mitten av mars. År 2011 blir det också en återgång till den
normala ordningen med start i början av april.
Frågan om säsongstart har att göra
med den totala årsplanen för
den svenska tävlingssäsongen.
Med nya direktiv från UEFA om
spelförbud på internationella
matchdagar och med uppehåll
för VM- och EM-tävlingar blir det
allt svårare att få ihop en vettig
årsplan för svensk elitfotboll. Redan
nu har TK börjat titta fram mot årsplanerna för 2012 och 2013 och har
kunnat konstatera att ett komplicerat
pusslande ligger framför de tävlingsansvariga i svensk fotboll.
Tävlingsreglerna
Som nämnts i inledningen utövar TK tillsyn över
tävlingsregler och lägger fram förslag beträffande
dessa regler som innefattar TB, RB, elitlicensen, anläggningskriterier, reglementen och föreskrifter för
olika tävlingar.

Under 2010 har TK bl.a. arbetat med följande specifika
frågor som har med tävlingsreglerna att göra:
• Den år 2009 påbörjade översynen av spelarlicenssystemet har slutförts och ett förslag om att använda
antalet deltagande lag som en parameter för beräkning
av distriktsförbundens och svensk fotbolls storlek i olika
avseenden har överlämnats till förbundsstyrelsen.
• Verksamheten med matchdelegater i de högre
förbundsserierna har utvecklats genom att delegaterna
numera genomgår en än mer adekvat utbildning än tidigare.
• Arena- och anläggningskraven för division 1 herrar och Damallsvenskan har omarbetats, och vad gäller
Damallsvenskan har de spetsats till med sikte på de krav
som ställs år 2014 enligt tidigare beslut.
• TK har haft inledande diskussioner om vissa tävlingars utformning i framtiden. Diskussionerna har främst gällt
Pojk- och Juniorallsvenskan, men på förslag av flera aktiva
spelare har kommittén även diskuterat längden på tävlingssäsongen och antalet lag i de lägre förbundsserierna.
• TK har att besluta om undantag från TB och RB och
andra tävlingsregler. Några av dessa ärenden har varit
av särskilt delikat natur eller särskilt uppmärksammade.
Ansökningar om dispenser från bestämmelserna vad gäller arenakrav har genomgående avslagits. Likaså har de
allra flesta ansökningar om dispenser från bestämmelser
i RB avslagits. Det har exempelvis gällt ansökningar om
registrering av professionella spelare utanför registreringsperioderna eller om spel i representationslag efter den 7
september.

KIF Örebro DFF och Helsingborgs IF blev cupmästare 2010.
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R E PR ESE NTANTSKAPETS RAPPORT

Representantskapsmötet 2010
Svenska Fotbollförbundets Representantskap lämnar härmed en
rapport över verksamheten 2010. Representantskapet har hållit ordinarie sammanträde den 3 december 2010 och följande beslutades:

Beträffande motion från Göran Nilsson, Skånes FF, till SvFF:s Representantskap 2009 då Representantskapet beslutade att bordlägga motionen och att uppdra till Förbundsstyrelsen att utreda farmarklubbsbestämmelserna för damföreningar att föreläggas till Representantskapet 2010.
att motionen besvarats genom befintligt förslag till RB 2011.
Beträffande motion från Norrlandsdistrikten rörande låneregler i
Junior- och Pojkallsvenskan. Grundtanken i motionen innebär att
Norrland får en möjlighet att delta i pojk- och juniorallsvenskan i
större utsträckning.
att tillmötesgå motionärernas önskemål genom att införa en
bestämmelse i tävlingarnas föreskrifter som möjliggör att
föreningar i norrlandsserierna i junior- och pojkallsvenskan,
div. 1, får tillämpa lån motsvarande de som genomförs i
SEF:s U21-serie och EFD:s F17-serie,
att ett sådant lån, inför varje match, måste föregås av utlånande
förenings och, i förekommande fall, vårdnadshavares skriftliga godkännande, samt
att föreningar som använder sig av dessa lån inte får kvalificera
sig till SM-slutspelet.
Beträffande motion från Kjell Augustsson, Östergötlands FF, rörande en
uppmaning att futsal organiseras via regionalt seriespel.
att anse att motionen är besvarad dels genom ordförandekonferensens positiva ställningstagande för en framtida utveckling av futsal, dels genom instiftandet av de regionala futsalserierna som genomförs säsongen 2010/2011 samt dels
genom den pågående utredningen av futsal inom ramen för
Fotboll 2020.
Beträffande motion från Kjell Augustsson, Östergötlands FF, rörande
kansliavgift för amatörlån.
att bifalla motionen och instifta en kansliavgift för amatörlån
för lånande förening att betala till utlånande förenings
SDF (se befintligt förslag i RB 2011), samt
att uppdra till Förbundsstyrelsen att fastställa denna avgift.
Beträffande motion från Kjell Augustsson, Östergötlands FF, rörande
bestraffning av spelare och förening som deltar i verksamhet som
inte är tillståndsgiven.
att bifalla motionen och införa ett nytt stycke i 1 kap 2 § respektive 2 kap 8 § TB som lyder ”Bestraffningsreglerna enligt
14 kap RF:s stadgar är tillämpliga även på förseelser begångna under eller i samband med tävlingar och vänskapsmatcher som inte godkänts av SvFF eller SDF.”
Beträffande spelarlån i SEF:s Folksam U21-serie
att Representantskapet beslutar i enlighet med SEF:s framställan.
Beträffande spelarlån i EFD:s Svenska Spel F17-serie
att Representantskapet beslutar i enlighet med EFD:s framställan.
Beträffande Tävlingsbestämmelser och Representationsbestämmelser 2011
att fastställa tävlingsbestämmelser och representationsbestämmelser 2011 i enlighet med förslaget att gälla fr.o.m.
den 4 december 2010, samt
att Representantskapet uppdrar till Förbundsstyrelsen att
fastställa eventuella redaktionella justeringar av bestämmelserna.
Det antecknas att motionen från Göran Nilsson, Skånes FF, 2009 att
utreda farmarklubbsbestämmelserna för damföreningar besvarats
genom befintligt förslag till RB 2011.

Beträffande Elitfotbollsmanualen, herrar, 2011
att fastställa Elitfotbollsmanualen 2011 med utgångspunkt
från Tävlingsbestämmelserna 2011, samt
att uppdra till Förbundsstyrelsen att fastställa eventuella
smärre justeringar av testvärden och testprotokoll vad
avser bilaga om spelplanens kvalitet.
Beträffande Elitfotbollsmanualen, damer, 2011
att fastställa Elitfotbollsmanualen 2011 med utgångspunkt
från Tävlingsbestämmelserna 2011, samt
att uppdra till Förbundsstyrelsen att fastställa eventuella
smärre justeringar av testvärden och testprotokoll vad
avser bilaga om spelplanens kvalitet.
Beträffande Reglemente för elitlicensen
att fastställa reglementet för elitlicensen, att gälla fr.o.m.
den 1 januari 2011, samt
att fastställa att maximal straffavgift för Damallsvenska föreningars avsteg från 4 art. i reglemente för elitlicensen
ska vara 25.000 kr (i enlighet med 12 Kap 4 § RF:s stadgar).
Det antecknas att straffavgift för Damallsvenska föreningars
avsteg från 4 art. i reglemente för elitlicensen ska utdömas per
begången förseelse.
Beträffande arenakrav för Damallsvenskan
att fastställa de arenakrav för Damallsvenskan som ingår i
damelitfotbollsmanualen, att gälla fr.o.m. den 1 januari
2011.
Beträffande anläggningskriterier för div. 1 herrar
att fastställa anläggningskriterierna för div. 1 herrar, att gälla
fr.o.m. den 1 januari 2011.
Beträffande Seriesammansättning av förbundsseriernas division
1, 2 och 3 herrar samt division 1 och 2 damer för spelåret 2011
att Representantskapet fastställer Förbundsstyrelsens förslag
till seriesammansättning vad avser div. 1, herrar och
div. 1-2, damer, samt
att Representantskapet uppdrar till Förbundsstyrelsen att fastställa div. 2-3, herrar, med utgångspunkt från den vakans
som uppstått innan Representantskapets genomförande
Det noteras att seriesammansättningen i div. 2-3, herrar fastställdes av Förbundsstyrelsen den 14 december.
Det rapporteras vidare om Förbundsstyrelsens beslut den
28 november 2010 med anledning av skrivelse från Karlstad BK
angående utökning av div. 1, herrar.
Lottning företas 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, som hölls
den 3 december, också behandlat följande ärenden:
•
Swedbank Arena – nya nationalarenan
•
Fotboll 2020
•
FIFA Women´s World Cup 2011
•
Dam-EM 2013
•
Gräskraven
•
Årsplanen 2011
•
Läktarvåldet/säkerhetsfrågor
Solna i december 2010
Lars-Åke Lagrell		
Förbundsordförande

Mikael Santoft
Generalsekreterare

SWE DBAN K AR E NA

D

en 7 december 2009 togs första spadtaget till det som
ska bli Sveriges nya nationalarena för fotboll. Därefter
har en arenabyggnad i ökande grad vuxit upp. När vi nu
passerat årsskiftet 2010/11 så är större delen av läktardelarna på plats och man kan tydligt se arenans omfattning
och storlek.
I november 2010 passerades en milstolpe i bygget då
den första av de fyra takbalkarna i sakta fart lyftes på plats.
Därmed kan man också se arenans höjd som blir 55 meter.
I mars 2011 så har även de återstående tre balkarna
kommit på plats och det stora taket, som byggs samman
på marken, kan sedan lyftas på plats.

helt avgörande för att kunna driva frågan om ny arena. I
ägandet av Råsunda låg det kapital som kunde vara insatsen i en ny arena och vid årsmötet 2006 beslöt den samlade
fotbollsrörelsen att investera den ”dolda vinsten” i Råsunda
i en ny nationalarena. Den dolda vinsten består förstås i att
kunna förädla Råsunda genom att använda större delen av
den mark där nuvarande Råsunda ligger till annat ändamål,
i huvudsak bostäder.
Detta var något som väl överensstämde med Solna
Stads tankar för området.
Under 2009 såldes Råsunda till Peab/Fabege som tillträder fastigheterna då Swedbank Arena står klar. Under

Swedbank Arena närmar sig slutfasen

Swedbank Arena-projektet tog egentligen sin början
redan 1 juli 2003 då SvFF:s styrelse beslöt att verka för att
få till stånd en modern storarena i Stockholmsregionen
som ny nationalarena för fotboll.
Råsunda med all sin historia, charm och nostalgi har
tjänat ut som svensk fotbolls nationalarena och det är
rimligt att nationalsporten fotboll i 2000-talets Sverige ska
kunna ha en hemmaarena av samma standard och kvalitet
som vi möter i så gott som alla europeiska länder i övrigt.
Det har således tagit 7,5 år för att komma dit vi är nu
med det som kom att bli Swedbank Arena-bygget.
Projektet är ett gott exempel på samverkan mellan
fotbollen, fotbollens hemkommun Solna och näringslivet i
form av Peab, Fabege AB och statliga Jernhusen. Givetvis så
är den här kombinationen av ägare av arenan och projektet
inte utan komplikationer.
Det är fem ägare som var och en har sitt syfte med sitt
ägande och har intressen av olika slag i projektet. Alla fem
ägare är helt överens om att Swedbank Arena ska vara en
fotbollsarena, men som givetvis för sin driftsekonomi också
ska kunna användas till alla andra evenemang som ryms
inom fotbollsplanens yta. Därigenom är också alla fem
ägarna rörande överens om att försöka få till stånd ett avtal
med en klubb för att arenan ska kunna ha ett hemmalag
för nationell fotboll.
Sannolikt är en partssammansättning av det här slaget
den enda möjligheten att i Sverige åstadkomma en ny
arena. I Sverige fungerar inte samhället på ett sådant sätt att
det, som i en del andra länder, går att få staten att engagera
sig helt eller delvis i att svara för nationalarenan för fotboll.
För SvFF:s del så var naturligtvis ägandet av Råsunda

2010 har detaljplanearbetet för Råsunda-området startat i
Solna Stad och den 26 oktober började samrådsprocessen
beträffande planförslaget.
Swedbank Arena är motorn och navet i den stadsdel
i Solna där arenan ligger. Stadsdelen har fått namnet
Arenastaden och består i övrigt av hotell, handelsanläggning, kontor och bostäder. Vissa delar i området är delvis
integrerade med arenan och har betydelse för arenans
funktionalitet. Områdets byggrätter, förutom arenan, och
hela infrastrukturen är samlat i ett separat bolag som ägs
av de övriga fyra projektägarna förutom SvFF.
2011 kommer givetvis också att bli ett mycket händelserikt år i projektet. Vi närmar oss då successivt slutfasen i
färdigställandet av Swedbank Arena.
Under andra halvåret 2012 ska Swedbank Arena för
första gången slå upp portarna för det svenska fotbollslandslaget och för en historisk invigning av vår nya nationalarena. Det kommer då att ha gått 75 år sedan invigningen
av Råsunda 1937.
Det finns all anledning att fundera över tidsperspektiven då vi nu befinner oss i ett intensivt skede i förverkligandet av en ny nationalarena. Det kommer att dröja lång
tid tills något sådant är aktuellt igen.
Vid invigningen kan man reflektera över Alf Henrikssons ord:
”Den här dagen idag är en märklig sak.
Tänk evighet fram och evighet bak.”

Sune Hellströmer, SvFF
Ansvarig för Swedbank Arena-projektet
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Presskonferens med
Zlatan Ibrahimovic
och förbundskapten
Erik Hamrén i huvudrollerna. T.v. Mikael
Lustig mot Wales och
t.h. Ola Toivonen mot
Ungern.

Landslaget överraskade positivt
F

otbolls-VM blev givetvis årets stora sporthändelse, även
om Sverige inte medverkade. Dels för att det arrangerades i Afrika för första gången, dessutom i Sydafrika med
all sin historiska, kulturella och politiska bakgrund, dels
för att Sverige varit med i de fem senaste mästerskapen
vilket skapat ett enormt fotbollsintresse. Men också för att
Nigeria och Elfenbenskusten leddes av två svenska tränare,
Lars Lagerbäck och Sven-Göran Eriksson.
VM kastade därmed en skugga över all fotboll som
avgjordes före sommarens VM. Sverige, med nye förbundskaptenen Erik Hamrén, gjorde bra resultat under våren –
men fokuset hos den stora publiken fanns på Sydafrika-VM.
I Trondheim satt Erik Hamrén med dubbla lojaliteter,
mot Rosenborg som han förberedde säsong och kval till
Champions League med, samtidigt som han jobbade med
att förbereda landslagets EM-kvalspel. Dygnets timmar
räckte inte till.

SvFF fick dock loss Erik Hamrén från Rosenborg tre
månader tidigare än beräknat så att han kunde inleda sitt
kaptensjobb på heltid 1 juni. Det löste många knutar, inte
minst för Erik själv.

Zlatan tillbaka
Fredagen den 16 juli i Malmö kom också ett mycket efterlängtat besked. Zlatan Ibrahimovic återkommer till
landslaget, och vill vara med att spela Sverige till EM 2012.
Den positiva nyheten slog ned som en tidig nyårsraket för
hela nationen!
Sedan följde en höst som gick i en positiv anda, klar
seger mot Skottland (3–0) och storspel av hela laget inklusive Zlatan Ibrahimovic i återkomsten. EM-kvalet inleddes också med 2–0 hemma mot Ungern på Råsunda och
6–0 mot San Marino i en oförglömlig match på en fullsatt
Swedbank Stadion i Malmö. Två dagar före matchen såg
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6.000 åskådare den öppna träningen – Zlatan var förstås
som Malmöson i fokus.
Med dessa resultat i ryggen fanns fog för optimism även
mot Holland borta i oktober. Ett Holland som inte förlorat
på hemmaplan på flera år, som spelat VM-final mot Spanien
under sommaren och som fått idel lovord för sitt spel och
var rankade tvåa i världen.
Efter fyra minuter tog Holland ledningen, Ola Toivonen
hade en chans att kvittera men hans lobb gick utanför och
Sverige förlorade till slut klart med 4–1.
Säsongen avslutas sedan med att Sverige spelade 0–0
mot Tyskland i Göteborg – tyskarna som av många ansetts
spela den bästa fotbollen under sommarens VM och var
rankade trea.
Förbundskaptenen Erik Hamrén och hans stab funderar
självfallet på vad det var som hände i Holland – och vad det
får för konsekvenser inför fortsatta EM-kvalet.
Var det fel att vara optimistisk, ska vi ligga lägre och slå
ur underläge som svenska lag brukar gilla?
– Det är inte min ledarfilosofi. När vi möter ett så bra lag
som Holland borta, så är ett svenskt landslag alltid i underläge. Men man måste tro på att vi har en chans, vi kan inte
enbart försvara oss, vi lär oss inget på det och framförallt
kommer vi inte många steg framåt i vår utveckling och
man ger inte spelarna tillräcklig kraft. Vi fick en läxa, vi ska
lära oss av det, men jag kommer alltid att tro att vi har en
bra chans i alla de matcher vi ställer upp i, konstaterade
Hamrén några dagar efter Hollandsmatchen.

Herrlandslagets facit 2010 riktigt bra
• Av tio matcher spelade har sju vunnits, två slutat oavgjort
och en med förlust. Då räknar vi in januarimatcherna där
endast skandinaviska spelare är med. Målskillnaden slutade
på 20–7.
• Chansen till EM-kvalgruppsseger finns där ännu,
många matcher återstår. Även som grupptvåa finns en god
chans via play off.
• Runt landslaget finns en optimism, en nyfikenhet
och glädje som fotbollsintresserade tagit till sig.

Under året blev Olof Mellberg medlem i det celebra sällskap
som spelat 100 landskamper för Sverige och i samband med
EM-kvalmatchen mot Ungern på Råsunda uppvaktades han
av Mikael Santoft och Lars-Åke Lagrell.

• Nya profiler har tagit plats. Relativt oerfarna Alandslagsspelare som Mikael Lustig (spelade samtliga 10
matcher under året), Ola Toivonen, Pontus Wernbloom,
Behrang Safari (8), Emir Bajrami, Marcus Berg (6) – för att
nämna de som varit med flest gånger – har ryckt åt sig en
blågul tröja.
• Den rutinerade ryggraden Andreas Isaksson, Olof
Mellberg, Daniel Majstorovic, Kim Källström, Anders Svensson, Johan Elmander och Zlatan Ibrahimovic finns alla där
– och vittnar om att den nya generationen tillfört energi.
Sex spelare med internationell kraft – och så förstås Zlatan!
• Skador tillhör fotbollen, och här finns spelare att
nämna som kommer att bli mer aktuella under 2011 såsom
Adam Johansson, Rasmus Elm, Viktor Elm, Jonas Olsson,
Martin Olsson bland andra.

Olof Mellberg sjunde medlem i 100-klubben
I samband med matchen mot Wales borta gjorde Olof
Mellberg sin 100:e landskamp. Vid 2010 års utgång har han
spelat 104 landskamper. Han blir bara bättre med åren och
vi hoppas att han fortsätter länge till.
Sverige var rankade på 42:a plats inför 2010. Inför 2011
återfinns vi på 33:e plats. Våra nordiska grannar Norge på
12:e plats, Danmark är på 28:e plats och Finland på 83:e
plats.
2010 avslutas med ett fint kvitto på vad svenskarna
tycker om landslaget: fotboll bästa idrotten, herrlandslaget
mest populära landslaget, Erik Hamrén bäste förbundskaptenen och Zlatan Ibrahimovic mest populära idrottsmannen i Sverige.
– Ändå har vi ännu inte vunnit något, kommenterade Erik Hamrén.
Låt oss därför hopps på det bästa under 2011!

Emir Bajrami har gjort 2–0 till Sverige mot Skottland och uppvaktas
av fr.v. Johan Elmander, Ola Toivonen och Pontus Wernbloom.
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Sverige till VM efter rysare

Damlandslaget gick obesegrade genom VM-kvalet
och infriade säsongens målsättning att säkra en
plats i VM-slutspelet 2011. Danmark blev dock en
svår nöt att knäcka i play off och avancemanget
säkrades inte förrän Charlotte Rohlin nickade in
2–2 i andra matchens förlängning.

2010

års första landskamper spelades under Algarve Cup i månadsskiftet februari-mars. Före
avresan samlades truppen till läger och fystester på Bosön.
Sverige slutade på tredje plats i turneringen efter att
ha mött Norge (1–1), Island (5–1) och USA (0–2) i gruppen
och sedan besegrat Kina med 2–0 i bronsmatchen.
Den sista mars var det omstart i VM-kvalet borta mot
Wales. Sverige kom hem med en övertygande 4–0-seger i
bagaget efter ha kämpat ner inte bara motståndarna utan
också mycket besvärliga yttre förhållanden.
Tanken var att vårsäsongen skulle avslutas med
träningslandskamp mot VM-arrangören Tyskland, men
matchen blev inställd på grund av det isländska askmolnet.
Efter nästan tre månaders serielunk utan läger eller
landskamp var det i juni åter dags för två matcher i VMkvalet, båda på damlandslagets nationalarena Gamla Ullevi i Göteborg. Matcherna kontrasterade varandra. Först
blev det ”bara” 0–0 mot Tjeckien trots spel mot ett mål och
många chanser, därefter rekordseger 17–0 mot stackars
Azerbajdzjan.
Det blev motstånd av en helt annan kaliber i juli när
Thomas Dennerby tog sitt lag över Atlanten för dubbla
möten med världsettan USA. Första matchen i Omaha
slutade oavgjort 1–1 och såg Linda Forsberg som målskytt

Charlotte Rohlin nickar in reduceringen till 1–2 i den
avgörande play off-matchen mot Danmark i Vejle.
T.v. Jessica Landström och t.h. Caroline Seger.

samt Annica Svensson som årets första debutant. Match
två slutade med förlust 3–0 i en match där Sverige startade
bra, men matchen sedan avbröts på grund av åskväder.
USA kom sedan ut som ett nytt lag och tog en säker seger.
I augusti spelade Sverige de två sista matcherna i VMkvalgruppen. Gruppsegern säkrades via 1–0 borta mot
Tjeckien och följdes sedan upp med 4–0 mot Wales i Växjö.

Play off
Sverige lottades mot Danmark i september månads play
off och fick börja på hemmaplan i Göteborg. Till en början
såg allt riktigt bra ut. Linda Forsberg gjorde ett av årets
vackraste mål när hon gav Sverige ledningen och Lotta
Schelin följde upp med 2–0 efter en timmes spel. Danmark
fick dock omgående in ett viktigt bortamål och det svenska
spelet kom av sig.
Returen i Vejle blev en veritabel rysare för svensk del.
Strax före halvtid gjorde Danmark två snabba mål och hade
grepp om VM-platsen när lagen gick in i omklädningsrummen. Sedan klev Charlotte Rohlin in i handlingen. Hon
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Play off-kamp i Vejle: T.v. Nilla Fischer och
Cathrine Paaske Sørensen. T.h. Sara Larsson
och Maiken Pape.

reducerade till 1–2 i den 71:a minuten
och det var också hon som i förlängningen nickade in 2–2-målet som – till
slut – tog Sverige till VM.
I oktober avslutade damlandslaget
säsongen med att besegra Norge med
3–1. Här gjorde Marie Hammarström,
Antonia Göransson och Tilda Heimersson landslagsdebut.

Två förluster på 14 landskamper
Förbundskapten Thomas Dennerby
använde sig av 31 spelare under årets 14
landskamper. Jessica Landström var den
enda som hade speltid i alla matcherna.
De 14 matcherna fördelade sig på åtta
segrar, fyra oavgjorda och två förluster,
båda mot USA.
Magnus Wikman vikarierade för mammalediga assisterande förbundskaptenen
Lilie Persson under större delen av 2010
och alldeles i slutet av året rekryterades
Ann-Helén Grahm som ny assisterande förbundskapten
till VM-året 2011.

Svensk glädje i Göteborg i den första av de två play offmatcherna mot Danmark. Sverige vann med 2–1 efter
mål av Linda Forsberg och Lotta Schelin.
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U20-VM 2010

Sverige toppade dödens grupp –
men tvärstopp mot Colombia
2010 blev för svensk fotboll ett historiskt år ur åtminstone ett perspektiv.
För första gången deltog Sverige i
FIFA U-20 Women’s World Cup.
När turneringen summerades
var det dock med kluvna känslor den
svenska truppen vände hemåt.

Svensk glädje i Bielefeld. Antonia Göransson har
gjort 1–0 mot Brasilien.

Sverige, som kvalat in till U20-VM i kraft av finalplatsen i
2009 års U19-EM, hade lottats in i dödens grupp tillsammans med storheterna Brasilien och Nordkorea samt Nya
Zeeland.
Den första halvleken i turneringen var trevande och
lite nervös från svensk sida. Underläge 1–0 i halvtid mot
gruppens på pappret svagaste motståndare Nya Zeeland.
Pep talk, ett par taktiska justeringar och två mål av Antonia
Göransson i den andra halvleken gav svensk seger 2–1.
Antonia Göransson var i händelsernas centrum
även i match två. Hon gav Sverige ledningen med
1–0 i slutet av den första halvleken mot Brasilien.
Brasilianskorna kom dock tillbaka efter paus och
kvitterade till 1–1 på straff genom Rafaela. Oavgjort
var ett rättvist resultat i en ganska chansfattig match
där båda lagen visade prov på tufft och aggressivt
försvarsspel.
Därefter följde gruppfinal mot en av turneringens förhandsfavoriter Nordkorea, som vunnit båda
sina inledande matcher. Sverige behövde ta poäng
för att vara säkra på avancemang, vilket man också
gick i land med. Det blev svensk seger med 3–2 i en
böljande och chansrik match, vilket också betydde
gruppseger och att man undvek att stöta på hemmanationen Tyskland i kvarten.
I kvartsfinalen ställdes Sverige mot Colombia,
en ung nation inom damfotbollen med ett spel
som i mångt och mycket påminner om Brasiliens.
De svenska spelarna hade i den första halvleken svårt att komma åt de tekniska och passningsskickliga colombianskorna. Redan efter
drygt tjugo minuter hade Colombia ledningen
med 2–0. En högre svensk press gjorde det svårare för Colombia att skapa chanser i den andra
halvleken, men då svenskorna själva inte heller
lyckades vaska fram mer än en klar målchans var
VM-sortin ett faktum.
U20-landslaget gjorde en mycket bra insats
i turneringen och framför allt segern mot Nordkorea imponerar, men insatsen mot Colombia
blev en liten besvikelse. Spelare och ledare i den
svenska truppen har fått värdefull erfarenhet av
spel i internationellt mästerskap med allt vad det
innebär på och vid sidan av planen. Något som
på sikt också kommer att vara värdefullt för vårt
damlandslag.
Sverige vann sin grupp utan förlust, men förlorade kvartsfinalen mot Colombia med 2–0.
Här försöker Elin Borg få stopp på Colombias
Tatiana Ariza.

DAM -E M 2013

Sverige får en ny fotbollsfest!
I

början av januari 2010 gick en skrivelse ut till
fotbolls-Sverige om SvFF:s avsikt att ansöka
om att få arrangera dam-EM 2013. Det blev
startskottet på en 10 månader lång, intensiv och
fantastiskt spännande ”kampanj-resa”.
Inte mindre än 16 kommuner från Boden i
norr till Trelleborg i söder var intresserade av att
diskutera förutsättningarna att bli en av värdstäderna. Ytterligare ett bevis på vilken betydelse
– och vilken succé – U21-EM i Sverige 2009 fick.
Ett projektkansli inrättades, och ett koncept
togs fram. Omvärldsanalysen som låg till grund
för konceptet var oerhört viktig. Att vilja få ett
internationellt evenemang är en sak, att vinna
hem det i en allt mer hårdnande konkurrens är
något helt annat. Bulgarien, Polen, Schweiz och
Holland anmälde också sitt intresse hos UEFA.
Att utveckla och stimulera svensk damfotboll var naturligtvis grunden för ansökan. Men
budskapet till UEFA var att Sverige vill bidra till
först och främst en utveckling av damfotbollen i
ett europeiskt perspektiv – lyckas det, utvecklas
fotbollen även nationellt.
I ansökan, som fick namnet ”Winning Ground” – i betydelsen erövra mark – pekade vi på vilken möjlighet det
finns för hela Europa genom att förlägga evenemanget
till Sverige:
• TV4 blev en samarbetspartner, för att påvisa att det
finns en TV-marknad för damfotbollen

• Folksam, Posten, Svenska Spel, Swedbank, Telia och byråpartnern Aaa blev officiella
sponsorer, för att påvisa de kommersiella möjligheterna
• En samverkan med Gothia Cup inleddes
för att visa på en oanad PR- och publikrekryteringsmässig potential.
Och inte minst kunde vi visa upp ett mycket
stort engagemang från de värdstäder som
slutligen utvaldes att ingå i ansökan: Göteborg,
Halmstad, Växjö, Kalmar, Linköping, Norrköping
och Solna.
Valet av orter var också strategiskt, det
innebar att vi kunde visa upp nästan enbart nya
arenor och även påskynda arenautvecklingen
i Sverige. Nya projekt i Kalmar, Linköping och
Växjö, nyrenoverad arena i Norrköping, nybyggd i Göteborg – och så charmiga Örjans
Vall i Halmstad.
Som kronan på verket lanserades en särskild
finalarena: Swedbank Arena, svensk fotbolls nya
nationalarena. Parollen i ansökan var ”Women’s
football deserves the best” – finalen i UEFA:s finaste damtävling ska avgöras på den finaste arenan!
Till ambassadörer för Sveriges ansökan utsågs tre av
damfotbollens största profiler: Victoria Sandell Svensson,
Hanna Ljungberg och Hedvig Lindahl.
Trion gjorde förnämliga insatser i samband med inlämningen av ansökan, UEFA:s inspektionsbesök, media- och
sponsoraktiviter och ansökans Facebook-sidor.
När så UEFA:s exekutivkommitté samlades i Minsk den
4 oktober för att fatta beslut var det bara Holland och Sverige som var kvar i kampen om att få evenemanget. UEFA
ringde strax efter kl. 15.00 med beskedet: Det blev ingen
omröstning, det blev ett enhälligt beslut: Sverige!
UEFA Women´s EURO 2013 kommer således att arrangeras i Sverige den 10-28 juli 2013. En ny fotbollsfest
och nya möjligheter till internationella erfarenheter,
kompetensutveckling på och utanför plan samt inte minst
marknadsföring av våra värdstäder och vårt land!
Hanna Ljungberg överlämnade Sveriges ansökan
”Winning Ground” till UEFA den 14 juni. Här omges
Hanna av fr.v. UEFA:s Katharina Scheel, Anne VonnezKing, Christophe Von Wattenwyl och Mikael Salzer.
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