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Stärkt marknadsposition
trots svag världsekonomi
D

et är uppenbart att fotbollens attraktionskraft hos de
svenska företagen står sig synnerligen stark även ett år
som 2011, som präglades av ekonomisk berg- och dalbana
i stort, inte minst i Europa.
I runda tal ökade ändå fotbollen sina intäkter från
samarbetspartners med 4 % – eller knappt 8 miljoner kr –
till totalt nästan 150 miljoner kr,
vilket är mycket bra och skapar
• Rapport
ett bra avstamp inför firandet av
AFFÄRSkommittén
Råsunda 75 år och invigningen
av nya Nationalarenan Swedbank
Arena 2012.
En mycket stor del i marknadsvärdet har förstås herrlandslagets framgångar och att Sverige kvalade in till EM
2012 i Polen/Ukraina.
Matcherna mot Moldavien, Finland och Holland hemma
i EM-kvalet var i princip tre helt fullsatta hus på Råsunda.
Och gav tre segrar, total omsättning på hela 36,3 miljoner
kr – att jämföra med fyra matcher 2010 med totalt 38
miljoner kr.
– Swedbank Arena ökar publikkapaciteten med ca
17.000 åskådare och ger en helt ny komfort och upplevelse
för besökarna. Det ger oss en ny framtidstro på intäkter
som kan generera möjligheter att utveckla svensk fotboll
överlag, säger marknadschefen Jan Larsson.
Inför flytten till Swedbank Arena har ett gediget arbete
gjorts inom svensk fotboll tillsammans med vår reklambyrå
Adamsson Appelfeldt Advertising, som kommer att visa på
flera möjligheter för alla inblandade.
Publikbonusen, återinförd 2011, bidrog en hel del till att
vi återhämtade publiktappet från 2010 i Allsvenskan och
ökade i Damallsvenskan (se artikel om publiken).
”Fotbollsaffären”, som lanserades 2010, är en unik plattform för alla våra föreningar att utnyttja centralt knutna

avtal. Under året har fler erbjudanden och fler företag
tillkommit, som föreningarna kan nyttja för att genom eget
arbete öka sina intäkter, reducera kostnader och få tips och
hjälp om hur man kan utveckla sin verksamhet.
Affärskommittén har under året startat ett projekt som
ska ge ökad kunskap och inspiration att förbättra och utveckla sina arrangemang.
– Fotboll ska upplevas på plats när matcherna avgörs
oavsett om det är en match i den högsta serien eller någon
av de andra ca 460.000 matcherna som spelas varje år. Vi ser
i alla undersökningar om underhållning – och där återfinns
vår fotboll – att det levande momentet är så starkt och
lockande för publiken.
– Det är vår förhoppning att vi ska skapa ett verktyg
som bidrar till ökad publiktillströmning och nya intäkter
till föreningarna, säger Seppo Vaihela, Affärskommitténs
ordförande.
”Landslagets Fotbollsskola” låg även 2011 på en stadig
nivå, det vill säga 45.000 deltagare och drygt 600 arrangerande föreningar. Det är relativt stor skillnad mellan
distrikten ute i landet och det finns en potential att öka
antalet föreningar och spelare. Landslagets Fotbollskola
är en viktig rekryteringsbas av spelare och en prioriterad
verksamhet. Trots en ökad konkurrens från andra skolor
har Landslagets Fotbollsskola behållit sin position som den
klart marknadsledande och kvalitativt bästa fotbollsskolan.
Ett annat exempel på en framgångsrik verksamhet som
ska bidra till spelarrekrytering är vår skolturnering för sjätteklassare ”Landslagets Fair Play Trophy”, som vi arrangerar
tillsammans med distrikten och Skolidrottsförbundet, som
hade 1.100 skolklasser som deltagare. Det är en ökning
med 150 lag vilket innebär att nästan en tredjedel av alla
sjätteklassare deltar – så klart en viktig rekryteringsbas för
fotbollen!
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Publikbild från EM-kvalmatchen Sverige–Finland på Råsunda
i juni 2011.

Energifonden bäst
Estrella delar ut en miljon kronor
Trenden är tydlig: våra partners förknippar fotbollens stora
händelser med samhällsnytta och koppling till ideella insatser - precis som alla våra ideella ledare gör! För SvFF finns
tre tydliga bevis 2011 på detta:
• Energifonden – prisad av UEFA som bäst i Europa
SvFF:s projekt Energifonden, framtaget i samarbete med
energikoncernen E.ON, har tagit hem vinsten i kategorin
”Best Sponsorship Activation” i UEFA:s marknadsföringstävling ”KISS Marketing Awards”. Prisutdelningen ägde rum vid
en UEFA-tillställning i Paris i november 2011.
Ur UEFA:s presentation av Energifonden som vinnande
bidrag:
”Den mest innovativa sponsringsaktivitet vi sett, som
på ett helt nytt sätt stödjer fotbollsklubbarnas behov. […] I
våra ögon ett långsiktigt projekt som kan kopieras av andra
förbund i Europa. […] En succé för svensk fotboll.”
Ur Energifonden kan landsbygdsföreningar, som äger
och driver sina egna anläggningar, söka medel för energieffektivisering eller omställning till förnybara energikällor.
– Vi vill göra skillnad i partnerarbetet, vi kan energifrågor och vi vill se till att eldsjälarna i breddklubbarna får
hjälp, säger Christina Thörnvall, sponsoransvarig på
E.ON. 2,4 miljoner kr fördelades till breddklubbar
under 2011.
• Estrellas miljonkampanj
Estrella som har varit en samarbetspartner till förbundet under många år valde att skänka en miljon kr för
att stödja våra föreningars arbete. Hur dessa pengar
fördelades fick Estrellas konsumenter avgöra genom
att rösta på sin favoritklubb på internet. BK Olympic,
Evins KIF och Kurdiska IF i Halmstad fick 100.000 kr
var och ytterligare 70 klubbar har fått 10.000 kr var
ur kampanjen.
• Grushjältar Cup
Grushjältar Cup är ett samarbete mellan SvFF och
Spendrups och arrangerades den 6 juni 2011 i Stockholm (Skytteholms IP) och Göteborg (Torslanda IP) för
andra året i rad. Cupen riktar sig till alla supporters som
följer landslagen och klubbarna på plats på våra arenor eller
ser matcher på sportbarer runt om i Sverige. Vi vill få dem
att tillsammans spela mot varandra under trevliga former.
Med andra ord en motionsturnering för vanliga ”Svenssons”
som i vanliga fall kanske bara tittar på matcher.
48 lag deltog i Stockholm och 32 i Göteborg. Vinnare i
Göteborg blev Avenyn United och i Stockholm IS K.
Vinnarna i Stockholm fick sitta på bästa plats på Råsunda vid EM-kvalet Sverige–Finland och motta sitt pris
innan avspark och vinnarna i Göteborg fick se EM-kvalet
på en Officiell Supporterbar i Göteborg.

SvFF:s och E:ON:s samarbetsprojekt Energifonden segrade i
kategorin ”Best Sponsorship Activation” i UEFA:s marknadsföringstävling. Från vänster: Guy-Laurent Epstein, UEFA,
Maria Hellströmer, SvFF, Malin Lindman, SvFF och Hans Erik
Tuijt, Heineken Brand.
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Upprustningar och nyinvesteringar
över hela landet

Guldfågeln Arena, Kalmar FF:s nya hemmarena
blev en publiksuccé. Kalmar nästan fördubblade
sitt publiksnitt 2011, från 4.285 till 8.094.

U

tvecklingen på anläggningsområdet har varit stark
under 2011, och vi ser en fortsatt våg av upprustningar
och nyinvesteringar på arenor över hela landet. Det stöd
som fördelas via SvFF har också varit ovanligt stort under
året, delvis tack vare de 13 miljoner kr från UEFA som kommit fyra arenaprojekt till
godo samt 21 projekt som
• Rapport
ANLÄGGNINGSkommittén
investerat i fotbollshallar
eller konstgräsplaner. Ur
SvFF:s anläggningsfond
har 3,9 miljoner kr beviljats till 11 olika projekt.
Samtidigt har den energismarta satsningen Energifonden (i samarbete med E.ON) fortsatt att stödja landsbygdsklubbar med åtgärder för att spara energi och pengar.
Genom att minska elberoendet, spara energi och ställa om
till alternativa energikällor så blir både klubbens ekonomi
och miljön en vinnare. 113 landsortsklubbar har fått bidrag
ur fonden, som sammanlagt betalat ut 2,4 miljoner kr.
Sett över en 10-årsperiod har inte mindre än ca 550
konstgräsplaner tillkommit i Sverige, planer som tillgodoser
inte bara elitfotbollens önskemål utan också den viktiga
barn- och ungdomsfotbollen. Drygt 200 av landets 290
kommuner har nu konstgräsplaner för fotboll och kom-

munerna är en mycket betydelsefull partner inte minst för
våra föreningar.
Anläggningskommittén har under året fortsatt ha regelbundna möten med den så kallade kommungruppen.
– Vi vill fortsätta med det upplägg vi har, där representanter för de kommunala arenaägarna, EFD, SEF, och andra
partners kan diskutera. Vi har haft dessa möten under ett
antal år. Det är en viktig samtalsyta där vi också får kontakter ut i kommunerna, säger Anläggningskommitténs
ordförande Raul Björk.
Arenaforum är också en fortsatt viktig årlig händelse
och ägde 2011 rum i Kalmar på Guldfågeln Arena samt vid
Swedbank Arena i Solna. Till forumet bjuds företrädare för
planerade projekt in och får möjlighet att se och ta del av
erfarenheter och uppslag från andra projekt.
– Det har varit väldigt positivt, de som har byggen och
renoveringar på gång kan på Arenaforum få nya idéer och
undvika misstag som gjorts på andra ställen. Små detaljer
kan göra stor skillnad för driften och användandet på sikt,
säger Raul Björk.
Utbildningsverksamheten stärktes också i och med
starten för planskötarutbildningen i samarbete med Ljungbyhed Park. Den första tvåveckors-kursen för ”pitchkeepers”
riktades främst till planskötare vid landets elitarenor. Premiärkursens sexton platser fulltecknades snabbt och blev
mycket uppskattad. I nästa steg blir upplägget bredare och
riktar sig även till planskötare vid mindre arenor.

Vrångbild om anläggningskrav
Under hösten uppstod en debatt där representanter för
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) anklagade idrot-
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ten i allmänhet och fotbollen i synnerhet för att vilja ta
resurser från skola, sjukvård och omsorg till något som
beskrevs som ”förbundens” anläggningskrav. Vrångbilden
var svår att förstå, av flera skäl. SvFF svarade tillsammans
med fem andra berörda specialförbund i en debattartikel
som sammanfattade:
”Alla kommuner kan inte ha elitidrottsanläggningar i alla
idrotter och det är de kommunala politikernas uppgift att göra
en prioritering. I den ska naturligtvis inte bara elitidrott ställas
mot kommunens basuppgifter.
Alla idrotter består av självständiga föreningar – med
egna stadgar, egna styrelser, egna årsmöten och ambitioner,
samt eget ekonomiskt ansvar. Idrottens krav (antagna vid
olika typer av medlemsmöten) riktas inte mot kommunerna,
utan mot den egna idrottens medlemsföreningar. Kraven
riktas mot de föreningar som vill vara med i den högsta eliten
i sin idrott.
SKL-representanter vill få allmänheten att tro att ’förbunden’ sitter och beslutar om det som sedan kommunerna ska
betala. En förening som deltar i en lagidrott bestämmer själv
var den ska spela. Det finns inget som säger att den inte kan
vara beredd att åka till en anläggning som uppfyller de krav
som man har varit överens om är rimliga och nödvändiga.”
För fotbollens del är det elitklubbarna själva som enats
om vilka krav en arena i de högsta serierna måste uppfylla,
och redan 2007 började information och diskussion kring
de krav som gäller fullt ut från 2014. Behovet av upprustning och nyinvestering har varit stort, naturligt nog då
många arenor hängt med i 50-100 år. Svensk fotboll har
bidragit med nästan 50 miljoner kr till den positiva arenautvecklingen. Att en framgångsrik elitfotboll på orten ger
betydande ekonomiska tillskott och stärker kommunens
varumärke, det är något som expansiva kommuner med
god framförhållning har känt till länge. Men att idrottsförbund skulle tvinga självstyrande kommuner till att rusta
elitarenor hellre än sjukhus är en vrångbild som faller på
sin egen orimlighet.

Annonskampanj för Energifonden. 113 landsortsklubbar har
fått bidrag ur fonden, som totalt betalat ut 2,4 miljoner kr.

I samarbete med Ljungbyhed Park startade SvFF under 2011
en planskötarutbildning, främst inriktad på planskötare vid
elitarenor. 16 deltagare, maximerat antal, deltog i kursen. Här
synar man gräset på Swedbank Stadion i Malmö. I framtiden
ska även kurser som riktar sig till planskötare på mindre arenor arrangeras.
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Jonas Eriksson
till EM 2012
Palmqvist och Strömbergsson
Årets Domare för andra året i rad
För andra året i rad utsågs Jenny Palmqvist och Markus
Strömbergsson till Årets Domare och prisades som sig bör
på Fotbollsgalan i Globen i november.
Motiveringen för Jenny Palmqvist, Göteborg:
VM-domare i somras! Kombinerar bra fysik med utmärkt
kommunikation med spelare och ledare samt sina assisterande. Även i de hetaste matcherna är det fotbollen som får
avgöra under Jennys ledarskap.
Motivering för Markus Strömbergsson, Gävle:
Markus har utvecklats som heltidsdomare. Hans goda
humör (och humor) når spelarnas acceptans. U20-VM och
U21-EM i somras klarade Markus galant. En komplett domare
med utmärkt fysik.

Jonas Eriksson är en av de tolv domare som utsetts att
döma i EM-slutspelet 2012.

S

vensk fotboll i allmänhet, och domarkåren i synnerhet,
fick en fin julklapp dagarna före jul 2011. Då meddelade
UEFA att det bland de tolv domare som skall döma i EM
2012 återfanns en svensk: Jonas Eriksson!
37-årige Jonas Eriksson började döma som 15-åring
hemma i Luleå, blev allsvensk
domare 2000 och FIFA-domare
• Rapport
2002. Nu är han den enda doDOMARKOMMITTÉN
maren från de nordiska länderna
som kvalificerat sig för EM i Polen/
Ukraina.
– Jag är oerhört stolt, glad och tacksam över att bli en av
de tolv domare som får åka till EM-slutspelet och uppleva
den här turneringen. Jag vill sända en stor tacksamhetens
tanke till alla i svensk fotboll, från domarkollegor och
observatörer till spelare och ledare som på olika sätt har
utvecklat mig som fotbollsdomare, säger Jonas Eriksson.
Jonas Eriksson är sedan början av 2011 en av sju heltidsanställda domare.
– Jag förstås väldigt glad att jag idag får hålla på med
det här på heltid, domaryrket är otroligt inspirerande och
kul, säger Eriksson.
EM-domarnas förberedelser inför slutspelet i juni innefattar flera kurser och träningstillfällen i UEFA:s regi under
våren 2012. Sverige kommer även att representeras av två
assisterande domare samt två extra assisterande domare
(de domare som befinner sig bakom respektive mållinje).
Dessa kommer att tas ut under februari månad 2012.

Palmqvist i Dam-VM
Det svenska domarteamet i dam-VM i Tyskland under
sommaren bestod av huvuddomaren Jenny Palmqvist,
Göteborg, samt Helen Karo, Sundsvall, och Anna Nyström,
Grillby. I gruppspelet dömde de Brasilien–Australien och

Årets Domare Jenny Palmqvist och Markus Strömbergsson
hedrades på Fotbollsgalan.
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DOMArUPPDR AG

Nya Zeeland–Mexiko och fick sedan även styra kvartsfinalen England–Frankrike.

Strömbergsson i U20-VM och U21-EM
FIFA tilldelade det svenska domarteamet i U20-VM i Colombia tre matcher att ta hand om. Markus Strömbergsson var
domare och med sig hade han Magnus Sjöblom, Asmundtorp, och Fredrik Nilsson, Svalöv, som assisterande domare.
Matcherna de dömde var Brasilien–Egypten, Mexiko–
Nordkorea, Colombia–Sydkorea samt Argentina–Egypten.
Markus Strömbergsson fick även äran att döma tre
matcher i sommarens U21-EM i Danmark; Spanien–England, Schweiz–Vitryssland och Spanien–Vitryssland.
UEFA följer upp domarverksamheten
I november besökte representanter från UEFA Sverige för
att se hur Sverige efterföljer kraven enligt UEFA Convention.
UEFA Convention är en satsning vars målsättning är
att alla nationer i Europa skall ha samma minimikrav på
domarverksamheten. UEFA reser runt till nationsförbunden
som ingår i UEFA Convention för individuell uppföljning.
Sverige besöktes av Markus Nobs och Miguel Solís, som
efter besöket redovisade att de är nöjda med hur verksamheten fungerar i Sverige.
Under detta besök blev flera personer intervjuade. Bo
Karlsson om verksamheten i stort, Germund Nilsson om
kanslifunktionen, elitdomaren Jonas Eriksson om elitdomarverksamheten vad gäller t.ex. matchning och utbildning, ordföranden i Norrbottens domarkommitté Sture
Wiklund om distriktsverksamheten och samverkan mellan
SvFF och distrikten, projektledaren för talangprojektet,
Per Kjellin om talangverksamheten och slutligen Domarkommitténs utbildningsansvarige Bengt Augustsson om
utbildningsverksamheten.
SvFF anordnade Nordisk Domarkonferens
Svenska Fotbollförbundet stod 2011 som arrangör för
Nordisk Domarkonferens på Särö 19-21 augusti. Värdskapet
alternerar bland de sex nordiska länderna. Medlemmar
från respektive domarkommittéer träffas för att utbyta
erfarenheter och utveckla samarbetet för domarskapet i
konkurrens med övriga världen.
En tanke är också att under Dam-EM i Sverige 2013
samla ett antal domare för olika seminarier, för att stimuleras för framtida stora uppdrag. Även nätverk med
rekryteringsansvariga, anställda och instruktörer kommer
att skapas.
Nolltolerans mot inkastade föremål i svensk fotboll
Under säsongen 2011 beslutade svensk fotboll gemensamt
att det nu får vara slut med inkastade föremål på plan och
diverse glåpord, inte minst mot domarna. Arbetsmiljön
som tyvärr präglar vissa matcher i svensk elitfotboll är inte
acceptabel – varken för för spelare, tränare eller domare –
vilket alla inblandade är överens om.
Ett viktigt steg mot en bättre miljö kring elitfotbollen
är nolltolerans för inkastade föremål. Även när det gäller
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Pågående domarprojekt
Rekrytering: Under hösten 2011 höll rekryteringsansvarige Jan-Erik Pettersson tre nya träffar med merparten av
distriktens rekryteringsansvariga. Med hänsyn till det antal
matcher som spelas upplevs idag ingen större brist på
domare. De flesta distrikten har infört en speciell kvinnlig
domarcoach med huvuduppgift att rekrytera och behålla
kvinnliga domare.
Talang/mentor: UEFA ställer krav på nationsförbunden
att man på nationell-, regional- och lokal nivå ska jobba
med att domartalanger ska få en mentor som stöd för sin
utveckling. Per Kjellin på SvFF är ansvarig för detta och vi
har haft tre domare på nationell nivå, sju på regional nivå
och 24 på lokal nivå. På alla nivåer är Riksinstruktörer eller
Centrala domarobservatörer mentorer.
Martin Ingvarsson tackade för sig
En av våra stora domarprofiler tackade för sig efter säsongen 2011. Martin Ingvarsson, Hässleholm, la pipan på
hyllan efter 98 internationella matcher samt 338 allsvenska
matcher. Ingvarsson toppar listan över dömda matcher i
Allsvenskan före Leif Sundell (262 matcher)
och Jonas Eriksson (228). Martins
goda humör och erfarenhet
har betytt mycket för hans
erkännande som domare!

Den allsvenska
höstmatchen
Mjällby–Halmstad
blev domaren Martin
Ingvarssons tack- och
avskedsföreställning.
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Nya ”UEFA Pro Diploma-tränare”
Elva nyexaminerade tränare med instruktörer på Bosön. Bakre raden från vänster: Per-Ola Ljung, Magnus
Wikman, Jonas Olsson, Stefan Mårtensson, Anders Bengtsson, Göran Aral (instruktör), Christian Lundström,
Håkan Ericson (instruktör), Alexander Axén, Urban Hammar (instruktör). Främre raden från vänster: Tor-Arne
Fredheim, Leif Engqvist, Kim Bergstrand, Jens T Andersson.

2011

var året då två blev tre. Kansliets två avdelningar, Fotbollsavdelningen och Landslagsavdelningen blev Dam/Flick elitavdelningen, Herr/Pojk
elitavdelningen och Utbildningsavdelningen.
Den ordinarie tränarutbildningen genomfördes i sam
ma omfattning som de senaste åren. Tre Avancerad-kurser
med diplomering under hösten/vintern genomfördes med
gott resultat. Två Pro-kurser löpte parallellt. Dels den som
startade 2010 med examen i
• Rapport
december 2011, samt den som
FOTBOLLSKOMMITTÉN
startade upp i januari 2011.
Båda kurserna innehållande
12 deltagare. Under februari
startade SEF och EFD en uppdragsutbildning på Göteborgs
Universitet i samverkan med SvFF. 27 deltagare kommer att
diplomeras under 2012.
En uppgraderingskurs för tränare med gamla Steg 3 och
4 genomfördes i Uppsala under året. Efter genomgången
utbildning erhölls A- respektive Pro-diplom.
I november-december genomfördes den mycket populära utbildningen för före detta eller nuvarande elitspelare,
där deltagarna genomgår en komprimerad BAS-utbildning,
som leder till ett B-Diplom.
Riksinstruktörsorganisationen har fått en mer specialiserad utformning där kunskapen och kompetensen inom
spelarutbildning, tränarutbildning och distriktsverksamhet tas till vara på ett effektivt sätt. Detta har medfört mer
resurser till SDF och heltidsanställda ungdomsförbundskaptener.
Den årliga Nordiska Konferensen ägde rum i Oslo. Huvudtemat denna gång var spelarutbildning.
Landslagets Fotbollskola vände trenden under 2011
och ökade antalet spelare till 46.017. Ett 30-tal lyckade och
uppskattade föreningsbesök gjordes under de intensiva
sommarveckorna.
Arbetet med en spelarutbildningsplan 6–16 år startade
under 2011. Fram till årsskiftet har det handlat om planens

utgångspunkter, inriktning och utformning. I januari 2012
skickas första delen och informationen till distrikten.
I UEFA:s program ”Study Group Scheme” besökte SvFF
Frankrike och England för att studera deras damfotboll.
Tyskland besöktes för ”Grassroot” och Kroatien stod som
värd för ett spelarutbildningsbesök (elit). SvFF stod som
arrangör för två besök; studier av svensk tränarutbildning
samt ett besök för att studera svensk damfotboll.
Fotboll i gymnasieskolan har under 2011 till största
delen handlat om införande av nya gymnasiereformen,
GY 11. Detta har medfört att fotbollen startat 65 skolor
med nationella idrottsutbildningen (NIU) benämnda elitfotbollsgymnasier.

Flicklandslagen
På flicksidan fick våra ungdomsförbundskaptener under
2011 möjlighet att arbeta med spelarutbildning i distrikten.
Inom ramen för detta arbete lanserades och genomfördes
projektet ”Från Plan till Plan” i samtliga 24 distrikt, en fortbildning uppdelad på fyra paket, teori och praktik med vår
spelarutbildningsplan som utbildningsverktyg. Fortbildningen riktade sig i första hand till 13-åringar och deras
tränare. De fyra paketen har haft följande teman:
• Internationell fotboll
• Fysik/Teknik
• Fysik/Spelförståelse
• Fysik/Karaktär
Förutom detta projekt så har ungdomsförbundskaptenerna varit distrikten behjälpliga med frågor inom spelarutbildning utifrån varje distrikts behov.
Landslagsverksamheten startade som vanligt med
elitflicklägret i Halmstad där 384 15-åringar deltog. Under
2011 har Elitflicklägret utvecklats till att utbilda/fortbilda
ledarna på ett mer tydligt sätt än tidigare. Därefter togs
det första landslaget ut i till ett läger i augusti.
Fem landslagsläger med 30-60 spelare per läger har ägt
rum under året, där spelarna har utbildats i fotbollsfärdig-

KOM M ITTÉRAPPORTE R

Sveriges Fanny Andersson försöker hålla undan för Norges
Isabell Bårdsgjære vid F16-landskampen i norska Stjørdal.

het, lagets spelidé, träningslära, kost och idrottspsykologi.
17 träningslandskamper och 12 tävlingslandskamper har
spelats under 2011. Under 2011 kvalificerade sig såväl F95
som F93 för EM-kval 2.
Tipselit, flickor 16-19 har under 2011 omfattat tre
delprojekt:
• Regionala träningar har genomförts vid fyra tillfällen
på ca 10 platser i landet.
• Centrala läger/korintläger – två centrala läger för
de mest talangfulla spelarna i resp. åldersgrupp samt ett
målvaktsläger för de mest talangfulla målvakter har genomförts.
• Föreningsbidrag Talang 2013 – EFD-föreningarna
har kunna söka föreningsbidrag . Totalt beviljades 25 föreningar bidrag för åldrarna 14-18 år.
Under året lanserade också Svenska Spel en ny sajt för
Tipselitprojektet, Tipselit.se.
Landslagsspelarens egen hemsida ”FOKUS” är under
ständig utveckling. På denna sajt ligger allt om spelarens
utveckling; spelarklipp, utvecklingssamtal, fysvärden,
träningsdagbok etc. Nytt för 2011 är att samtliga SU och
distriktslag har inloggning till FOKUS.
Under året har två SU-fortbildningar och en Tipselitfortbildning genomförts där vi i huvudsak arbetat med vår
spelarutbildningsplan som verktyg.
Två mästerskapsanalyser för F17-EM och F19-EM har
också genomförts. Detta för att kvalitetssäkra vår kravnivå
i spelarutbildningsplanen men också för att fundera över
nya arbetssätt och trender för att fortsätta skapa resultat
internationellt på flicksidan.

Pojklandslagen
På pojksidan fick våra ungdomsförbundskaptener under
2011 möjlighet att arbeta med spelarutbildning i distrikten.
Inom ramen för detta arbete lanserades och genomfördes,
helt eller delvis fem projektet i samtliga 24 distrikt:
•
Spelarutveckling
•
Tematräning – Teknik
•
Internationella trender
•
Fotboll i skolan
•
Arbetssätt och roller för våra ungdomslandslag
Fortbildningen riktade sig i första hand till ledare/
tränare för spelare i åldern 13-16 år
samt distriktens spelarutbildare och
förbundskaptener. Distriktens behov
av ovanstående utbildningspaket fick
till stor del styra innehållet och genomförandet.
Landslagsverksamheten startade som
vanligt med elitpojklägret i Halmstad med
384 15-åringar. Under 2011 har Elitpojklägret utvecklats till att utbilda/fortbilda
ledarna på ett mer tydligt sätt än tidigare.

Därefter togs den första landslagstruppen ut i till ett
läger i augusti. Sju landslagsläger med 44-66 spelare per
läger har genomförts. På lägren har spelarna utbildats i
fotbollsfärdighet, lagets spelidé, träningslära, kost och
idrottspsykologi. Pojklandslagen har spelat 30 träningslandskamper och sex tävlingslandskamper under året.
P95-landslaget kvalificerade sig under året för EM-kval 2
som avgörs 2012.
Elitprojektets delprojekt ”Utvecklingscentra” redovisades under en konferensdag på Bosön i maj. Inbjudna var
tränare och utbildningsansvariga från SEF-föreningarna,
distriktens spelarutbildare, ledare från föreningar i Pojk- och
Juniorallsvenskan samt SvFF:s utbildningspersonal.
Med Utvecklingscentras arbete som grund har SEFföreningarnas ungdomsakademier utvecklat en ”Certifieringsmodell”. Denna modell kommer med all säkerhet att
stärka föreningarnas utveckling av unga spelare och dess
ledare i en positiv rikting för svensk elitfotboll på såväl
förnings- som landslagsnivå.
Under året har en SU-fortbildning genomförts. Temat
för träffen var ”Internationell Ungdomsfotboll”. En mästerskapsanalys under U21- EM har också genomförts Detta
för att kvalitetssäkra vår kravnivå i spelarutbildningen men
också för att fundera över nya arbetssätt och trender för att
fortsätta skapa resultat internationellt på herrsidan.

384 15-åringar från hela landet var på plats när Elitpojklägret i Halmstad drog igång sin 46:e upplaga
sommaren 2011.
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Distrikten har fått stöd på ca 16 miljoner kr
från Landsbygdsprogrammet och därutöver
ca 5 miljoner kr från ”Leader”, en metod för
att jobba med utveckling av landsbygden
inom EU:s Landsbygdsprogram.

Totalt har 13 distrikt erhållit extern projektfinansiering tack vare
Landsbygdsprojektet och har nu en
aktiv verksamhet i samverkan med
sina respektive Länsstyrelser. I flera fall
har även föreningar fått stöd från Leader
(EU-medel).
Följande distrikt är aktiva inom programmet: Västergötland, Västerbotten, Norrbotten,
Jämtland/Härjedalen, Uppland, Östergötland,

Landsbygdsprojektet har spridit
ljus över breddfotbollen
G

enom landsbygdsengagemanget skapas förutsättningar för fotbollen att bevaras och utvecklas över
hela landet, vilket är en konsekvens av vårt breddade
engagemang för byars och bygders utveckling i ett helhetsperspektiv. Fotbollens engagemang inom området
stärker dessutom bygdens utveckling och ökar statusen
för landsbygdspolitiken.
Svenska Fotbollförbundet är aktivt i arbetet med det
nuvarande landsbygdsprogrammet och vi vill också engagera oss och ta plats i planeringen av det kommande
landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020.
Efter styrelsebeslut avslutades projektet den 31 december 2011 och övergår i
• Rapport
ordinarie verksamhet under
MEDLEMSKOMMITTÉN
Medlemskommittén.
Under året har bl.a. fem
regionträffar genomförts i Vänersborg, Växjö, Gävle, Upplands Väsby och Umeå.
17 fotbollsdistrikt deltog tillsammans med representanter från åtta länsstyrelser. Syftet var att informera om
fotbollens satsning samt att föra en dialog mellan fotbollens och länsstyrelsernas företrädare. Genom att informera
länsstyrelserna om fotbollens framgångsrika satsning ökar
förståelsen för fotbollens betydelse och roll i landsbygdsprogrammet.
Det ljus som därmed spridits kring vår breddfotboll
under projektets gång har varit mycket värdefullt och vi
vet att nya lag och föreningar har startas, en del har tack
vare landsbygdsarbetet kunnat leva vidare och några har
utvecklats och satsar på helt nya verksamhetsdelar, vilket
därmed gynnat svensk fotboll.
Parter såsom regering, myndigheter, näringsliv, andra
folkrörelser och organisationer bör fotbollen utveckla ett
samarbete med.

Bohuslän, Dalsland, Göteborg, Södermanland, Örebro,
Halland, och Småland. Sju nya distrikt är just nu inne i ansökningsprocess och hoppas få svar under 2012.
Distrikten har tillsammans erhållit stöd på ca 16 miljoner
kr från Landsbygdsprogrammet och därutöver ca 5 miljoner
kr från ”Leader”, vilket är stora pengar till utveckling av såväl
fotbollsverksamhet, anläggningar som en attraktivare bygd
i sin helhet. Dessa medel visste vi inte för några år sedan
att de fanns!

Verksamheten 2011
Mål för arbetet 2011:
•    Distriktsstöd
• Anläggningsutveckling
• Flexiblare tävlingsformer
• Kommunikationsplan
• Bygdeutveckling/föreningsutveckling
• Strategiskt samarbete
Exempel på genomförda aktiviteter:
• Stöd och rådgivningsinsatser riktade till de distrikt
som är igång eller avser starta landsbygdsutvecklande
verksamhet. Kan handla om ansökningsprocesser, framgångsfaktorer i projektarbetet, nya arbetssätt samt hjälp
till att fasa in arbetet inom den ordinarie verksamheten då
projektet avslutas.
• Fortsättning av arbetet med Energifonden samt
distriktens utbildningar kring Energismart Fotbollsförening.
• Spridning av ökad kompetens i anläggningsfrågor
för landsbygdsföreningar som driver egna anläggningar.
• På kort och lång sikt verka för att anpassa och skapa
möjligheter för Landsbygdens fotbollsföreningar att ha
tävlingsverksamhet.
• Möjlighet med flexiblare bestämmelser och regler
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som gynnar landsbygden och små föreningar i framför allt ungdomsfotbollen.
• Mottot ska vara att var man än bor
och vill spela fotboll i landet, så ska det
finnas en möjlighet att delta i sanktionerade tävlingar.
• Vi ska även ge möjligheten, och
inspirera till, att starta ny eller återuppta
en verksamhet.
Exempel på möjligheter just nu:
• Att kombinera föreningsnamn
• Att få spela med kombinerade lag
• Att få spela i två olika föreningar
på grund av bl.a. sociala skäl som boende,
utbildning och arbete
• Att få spela i olika föreningar för att
kunna utbildas fotbollsmässigt.
• Att i ungdomsfotbollen få möta både äldre och
yngre, och få fotbollsutbildning.
• Att bidra till gemenskap i bygden.
• Att ha förenings- och tävlingsverksamhet även över
distriktsgänserna.
• Att ALLA, utifrån de lokala förutsättningarna kan
erbjudas att spela FOTBOLL

Föreningsutveckling
Under 2011 har ett intensivt arbete lagts på föreningsutveckling där värdegrundsfrågorna varit de centrala. Grunden för den svenska fotbollen är att det finns fungerande
föreningar. För att det skall bli så arbetar vi vidare med vad
fotbollen vill, och står för. Här måste svensk fotboll samarbeta så att verksamheten utvecklas utifrån den värdegrund
vi gemensamt beslutat om:
Värdegrunden för barn- och ungdomsfotbollen är
”Fotbollens Spela, Lek och Lär”. Utbildningsinsater ska
genomföras, och genomförs, där främst de mjuka värdena
lyfts fram. Detta är inget nytt ”upprop” utan ett ständigt
pågående arbete för fotbollens bästa.
Idrottslyftet
Idrottslyftet är inne på femte året, och nu sträcker det sig
över en längre tid: 1/7 2011-31/12 2012 (18 månader).
SvFF prioriterar under perioden svensk fotbolls förenings- och ledarutveckling. Vi arbetar i enlighet med svensk
Projektet Drive in idrott tilldelades nyligen Folkhälsopriset på
20.000 kr av region Västerbotten. Nomineringen lyder: ”Malå
IF har tagit ett stort grepp om ungdomars rörlighet. Studier
visar att färre ungdomar rör på sig, samt att färre är anslutna
till föreningar. Därför startades Drive in idrott, där alla är
välkomna. Olika prova på aktiviteter genomförs, med idrotter
som finns, och med idrotter som normalt inte finns på orten.
Därtill har föreningen aktiviteter på kvällar och helger samt
lov, för att öka ungdomarnas fysiska aktivitet. Vidare har
man genomfört ledarskapsutbildningar där ca 30 ungdomar
utbildats. Man har köpt in utrustning för utlåning, för att alla
ska ha möjlighet att delta i en idrott som de inte har utrustning till. Detta ger förutsättningar till bättre integration.”

fotbolls vision: En förening i varje
by – fotboll för alla.
Huvudrubriker för ansökan om
medel:
• Barnrättsperspektivet
• Mångfald
• Äldre ungdomar
• Föräldragruppen
• Tränarutbildningen
• Organisationsledare
Satsningar på förenings- och
ledarutveckling ska givetvis
blandas med aktiviteter som
vänder sig direkt till barn och
ungdomar.
Ett exempel på Idrottslyftets betydelse kan ges från
Malå i Västerbotten. 59 barn medverkade i Malå IF:s sommarfotbollsskola - det kanske inte låter så märkvärdigt. Men
när den siffran motsvarar vart tredje barn i åldrarna sju till
tolv år i kommunen blir den desto mer anmärkningsvärd,
med andra ord deltar drygt 29 procent i sommarlovsaktiviteten.
– Verksamheten i Malå är ett bra exempel hur man kan
jobba med barn och ungdomar. Nio av tio landslagsspelare fått sin fostran just i små- eller mellanstora föreningar.
Jesper Blomqvist och Hanna Ljungberg kanske är de bästa
exemplen från Västerbotten, säger Peter Landström ansvarig på SvFF.
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Helsingborgs IF och LdB FC Malmö
svenska mästare

Helsingborgs IF dominerade svensk elitfotboll på herrsidan 2011. Klubben inledde säsongen
med seger i Supercupen, fortsatte med att bli svenska mästare genom att vinna Allsvenskan och
avslutade med att även ta hem Svenska Cupen. På damsidan var LdB FC Malmö steget efter med
seger i både Damallsvenskan och Supercupen.

T

ävlingskommitténs arbetsuppgifter kan delas in i två
huvudområden. Det ena är att ta fram förslag på tävlingsregler (tävlings- och representationsbestämmelser
m.m.) och att, när dessa regler är fastställda av Representantskapet, besluta om tolkningar av och dispenser från
bestämmelserna. TK:s andra uppgift är att fungera som
tävlingsstyrelse för alla förbundstävlingar, dvs. att som
beslutsorgan tillämpa bestämmelserna. Dessa två olika
områden hör dock ihop på så sätt att händelser i matcher
ofta föranleder TK att vid til�• Rapport
lämpningen göra tolkningar
TÄVLINGSKOMMITTÉN
av bestämmelserna eller lägga
fram förslag till förändringar
i bestämmelserna inför det
kommande spelåret. Under 2011 innebar det faktum att
tre matcher i Allsvenskan fick avbrytas dels att TK efter Disciplinnämndens beslut i skuldfrågan hamnade i hetluften
när det gällde att besluta om det fortsatta spelprogrammet, dels att TK via förbundsstyrelsen lade fram förslag till

representantskapet om en förändring av bestämmelserna
kring en avbruten match.

Elitfotbollen 2011
Vad gäller Allsvenskan som helhet avgjordes den ganska
tidigt på hösten då Helsingborgs IF drog ifrån i toppstriden. Fjolårsmästarna i Malmö FF kom efter i seriens början
och kunde aldrig reparera den svaga starten. De främsta
utmanarna till HIF var först IF Elfsborg och sedan frampå
höstkanten seglade AIK upp som en toppkonkurrent för att
slutligen hamna på andra plats i tabellen. Elfsborg belade
tredje platsen, vilket innebar den femte medaljen i rad
sedan SM-guldet år 2006. Det bittra ödet att degraderas
drabbade fjolårets femteplacerade lag Trelleborgs FF och
Halmstads BK, som aldrig hämtade sig från en miserabel
säsongstart. Nykomlingen Syrianska FC klarade sig kvar
efter två dramatiska kvalmatcher mot Ängelholms FF.
I Superettan slogs länge Åtvidabergs FF och Ängelholms FF om de två främsta platserna. Frampå hösten blan-
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• I samarbete med föreningen
dade sig GIF Sundsvall i leken och till
Svensk Elitfotboll (SEF) har TK tagit
slut blev det Åtvidaberg som stod som
fram ett delvis nytt koncept för
seriesegrare och därmed återtog den
Svenska Cupen. Detta har gjorts
år 2010 förlorade allsvenska platsen.
trots att TK:s och svensk fotbolls
Sundsvall tog den andra direktplatsen
uppfattning är att Svenska Cupen
till Allsvenskan. Ängelholm förvisades
nu fungerar på ett bra sätt, men
till tredjeplatsen och förlorade sedan
med den beslutade förändringen
som nämnts kvalet mot Syrianska.
skapas en längre tävlingssäsong för
I Damallsvenskan visade fjolårselitklubbarna och kanske även för
mästarinnorna LdB FC Malmö tidigt
några breddklubbar.
att man ville vara med i toppstriden
• TK har arbetat vidare med en
även detta år. En ganska betryggande
förlängning av tävlingssäsongen
ledning under vårsäsongen jämnades
för spelare och klubbar strax under
ut under hösten och i slutracet var fyra
eliten, där kommittén menar att
föreningar med och slogs om mästar- Jane Törnqvist i Kopparbergs/Göteborg FC
höjer cuppokalen mot skyn efter den drasvensk fotboll har en alldeles för
titeln. Det hela avgjordes inte förrän i matiska finalen mot Tyresö.
kort tävlingssäsong. Tankarna på en
sista omgången och då stod LdB som
längre tävlingssäsong togs emot posegrare tätt följd av Kopparbergs/
sitivt på de tävlingskonferenser som TK anordnade och de
Göteborg FC, Umeå IK och Tyresö FF. I seriens bottenskikt
mynnade därefter ut i en motion från Bohusläns FF om en
inträffade att Hammarby DFF för första gången sedan
utökning av antalet lag i division 2 herrar. Denna fråga ska
Damallsvenskans etablering fick stiga ner i division 1. Det
nu utredas för att återkomma till representantskapsmötet
andra nedflyttningslaget blev västgötska Dalsjöfors GoIF.
2012.
Seriesegrare i de två division 1-serierna, Norrettan och
• En på sitt sätt genomgripande förändring av förutSöderettan, blev AIK, som gjorde ett lika snabbt återtåg
sättningarna för seriespelet i damfotbollen var de direktiv
som Åtvidaberg, och den lilla skånska landsortsklubben
som kom från FIFA under hösten om att svensk fotboll
Vittsjö GIK som aldrig tidigare varit med i vår högsta serie.
måste ta bort farmarklubbssystemet. Denna förändring
I Svenska Cupen för damer segrade Kopparbergs/Göhar naturligtvis inte genomförts eller föreslagits av TK,
teborg FC efter dramatisk finalseger mot Tyresö FF. Finalen
men den nämns här, eftersom den har en stor konsekvens
avgjordes på straffar efter 2–2 vid förlängningens slut.
för tävlingsverksamheten inom damfotbollen. En likartad
Herrfotbollens cuptävling blev även detta år en stor publik
omställning för elitfotbollen på både herr- och damsidan
framgång. Vid ett par av kvartsfinalerna och semifinalerna
torde bli följden av FIFA:s direktiv om borttagning av utlånoterades publiksiffror av nästan allsvensk klass. Som
ningssystemet av professionella spelare som svensk fotboll
kulmen på det hela spelades finalen mellan Helsingborg
haft under ett antal år.
och Kalmar inför närmare 10.000 åskådare på Olympia i
• Under året har ett antal förändringar i regeldokunovember. Helsingborg vann med 3–1 och blev för andra
menten arbetats fram. Den största förändringen är att
året i rad cupmästare.
representantskapet har antagit ett dokument benämnt
HIF tog för övrigt en trippel år 2011. Förutom mästarSärskilda Tävlingsbestämmelser (STB) för föreningar i
titeln i Allsvenskan och cupmästartiteln tog klubben även
Allsvenskan och Superettan. Det innebär att vissa bestämhem Supercupen genom att besegra Malmö FF med 2–1.
melser som endast rör dessa serier har brutits ut och samSupercupen på damsidan togs hem av LdB FC Malmö (2–1
manförts med delar av den manual för elitfotbollen som
mot KIF Örebro DFF).
SEF tidigare har arbetat med.
Svenska mästare i ungdomsfotboll korades i katego• Andra förändringar inför 2012 är bestämmelserna
rierna F16 (Kristianstads DFF), P17 (IF Elfsborg) och J19
om följder av avbruten match, utbetalning av utbildnings(BK Häcken).
ersättningar för spelare utan avtal och till förening eller
En annan mästerskapstävling är futsal-SM, där 2011
IdrottsAB i konkurs, frivillig nedflyttning av lag en division
års mästare på seniorsidan heter Falcao FC Stockholm och
och ersättare i stället för avbytare i division 2 damer.
Vasalunds IF. Även för pojkar och flickor i åldrarna 15-17 år
• TK har som nämnts att besluta om undantag från TB,
genomfördes SM-tävlingar i futsal.
RB och andra tävlingsregler. Några av dessa ärenden har varit av särskilt delikat natur eller särskilt uppmärksammade.
Tävlingsreglerna
Ansökningar om dispenser från tävlingsbestämmelserna
Som nämnts i inledningen utövar TK tillsyn över tävlingsvad gäller arenakrav har genomgående avslagits. Likaså har
regler och lägger fram förslag beträffande dessa regler
de allra flesta ansökningar om dispenser från representasom innefattar bl.a. TB, RB, elitlicens, anläggningskriterier,
tionsbestämmelserna avslagits, vilket i ett par fall väckt stor
reglementen och föreskrifter för olika tävlingar. Under
irritation. Det har främst gällt ansökningar om registrering
2011 har TK bl.a. arbetat med följande specifika frågor
av professionella spelare utanför registreringsperioderna
som har med tävlingsreglerna och med utformningen av
eller spel i representationslag efter den 7 september.
tävlingarna att göra:
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Lyckat knäkontrollprojekt
slutfört 2011

2011

inleddes sedvanligt med SvFF:s årliga medicinska konferens den 21-22 januari i Stockholm. Denna gång den sjunde i ordningen. Samarbetet
med fotbolläkarnas (SFLF) och sjukgymnasternas (SFSF)
förening är framgångsrikt och konferensen blev återigen
mycket uppskattad. I år med drygt 110 deltagande personer, vilket gör den till en viktig informationskälla för
många fotbollsläkare och sjukgymnaster. Årets konferens
hade förutom intressanta medicinska frågeställningar även
internationella inslag från Spanien och VM i Sydafrika.
Intresset för forskning och kunskap inom de medicinska
och idrottsvetenskapliga områdena är starkt växande inom
fotbollen och förbundsläkartjänsten är ett viktigt inslag på
Svenska Fotbollförbundet för att främja dessa frågor.
Bland annat delas ett litet bidrag till igångsättande av
forskningsprojekt ut årligen.
• Rapport
I år fick tre projekt bidrag.
MEDICINSKA KOMMITTÉN
Dessa behandlar skaderisk i
professionell fotboll, beskrivning av dansk och svensk
akademiverksamhet för pojkar och analys av fotbollstränares beteenden på ungdoms- och juniornivå.
Det stora projektet kring knäkontroll är ett gott exempel där praktiska problemställningar empiriskt undersöks
genom forskning. Det slutfördes under 2011 och resultaten
presenterades i samband med den årliga fotbollsmedicinska konferensen i januari. Under året började också en
implementeringsstrategi att ta form, detta som en direkt
följd av ett mycket lyckat forskningsprojekt.
Med anledning av potentialen som finns i kombinationen av forskning och praktik är Knäkontrollprojektet
intressant. I dagsläget har SvFF också under 2011 fått
igång samarbete kring olika projekt som blir spännande
att följa. En skadestudie i Damallsvenskan kommer att genomföras under 2012 i samarbete med Football Research
Group, Linköpings universitet, EFD och World Village of
Women Sports. Den finansieras gemensamt av de olika
representanterna.
En undersökning om psykisk hälsa och välmående i
svenska fotbollsakademier genomförs i samarbete med

Forskarna Martin
Hägglund och Markus
Waldén redogör här
för sitt gemensamma
forskningsprojekt
kallat ”Knäkontrollstudien”.

Högskolan i Halmstad. Finansiering sker främst genom
forskningsanslag från Centrum för Idrottsforskning (CIF).
I samarbete med Umeå universitet ska en utvärdering
av fotbollens talangidentifikation och talangutveckling
genomföras. Även här kommer de flesta medel från forskningsanslag genom CIF.
Med ovanstående och andra studier som nu genomförs
hoppas Medicinska Kommittén att det ska banas väg för
att SvFF tillsammans med universitet kan inleda samarbeten kring doktorander och långsiktig forskning kring
fotbollspelet och företeelser som berör fotboll.
Landslagsträff med alla de medicinska teamen har
också avhållits med information om nya dopingbestämmelser, om arbetet i landslagen och återhämtning ur ett
tvärvetenskapligt perspektiv. Mötet är ett bra exempel på
där praktiska frågor möter vetenskapen och det uppstod
bra diskussioner under dagen.
Medicinska Kommittén har också inlett samarbete med
organisationen av Dam-EM 2013 för att sätta upp en medicinsk organisation kring turneringen. Detta kommer kräva
planering ända fram till och under turneringen.
Antidopingarbetet är en av de frågor som tar mest tid
i anspråk i förbundsläkartjänsten. SvFF ligger väl framme i
dessa frågor och har under året uppdaterat sitt handlingsprogram angående bekämpningen av doping tillsammans
med Riksidrottsförbundet (RF).
Ett jobb har också lagts ned på att ta fram medicinska
riktlinjer för ökad arenasäkerhet på svenska arenor och
dessa är nu under behandling för att på sikt eventuellt
integreras i övriga arenakrav i elitlicensen för föreningarna.
Sverige har under 2011 även fortsatt haft representanter i såväl UEFA:s (Jan Ekstrand) och FIFA:s (Lars Peterson)
respektive medicinska kommittéer.
Ett samarbete mellan Centrum för Idrottsskadeforskning och utbildning vid Karolinska Institutet, Capio Artro
Clinic och Gymnastik och Idrottshögskolan ledde till att
FIFA ackrediterade det första svenska ”FIFA medical centre
of excellence” under året. I dagsläget finns det drygt 20
center i världen och att det nu finns ett i Sverige visar att
det finns god medicinsk fotbollskunskap.

DAM -E M 2013

M

ed det framgångsrika konceptet ”Winning
Ground” ansökte Sverige om att få arrangera UEFA Dam-EM 2013. ”Winning Ground” är
också den röda tråden i förberedelsearbetet,
som tog fart under 2011.
Otaliga möten, presentationer, konferenser,
observationer, samarbeten och dialoger har
börjat ge resultat vid sidan av det traditionella
organisationsarbetet. Vi har börjat erövra mark
– för dam- och flickfotbollen, för kommunernas
evenemangssatsningar, för utökade nätverk
och förbättrade relationer.
Viktigast av allt under det gångna året var
de studieresor som gjordes till VM i Tyskland.
Politiska representanter från samtliga sju värd
städer (Göteborg, Halmstad, Växjö Kalmar,
Norrköping, Linköping och Solna) fanns på plats
liksom medarbetare med operativa uppgifter.
Studieresorna gav ökad kunskap och medvetenhet om vad ett sådant evenemang är och kan bli,
vilket också framfördes av många av deltagarna.
– Det var oerhört inspirerande att studera VM och det
gav många lärdomar för oss i det fortsatta arbetet med
evenemang som en strategisk satsning för Solna Stad, inte
minst nu när den nya nationalarenan, Swedbank Arena, ska
tas i bruk under 2012. Evenemang är viktigt för näringslivet,
för tillväxten, för arbetstillfällena och för attraktionskraften,
säger Caroline Strand, marknadschef i Solna Stad.
Att idrottsevenemang kan vara ett lokomotiv även ur
till exempel ett folkhälsoperspektiv, och att det är en viktig

dimension för kommunpolitiken framhåller Carl
Fredrik Graf, kommunstyrelsens ordförande i
Halmstad:
– Se bara hur stort VM var i Tyskland, och
vilka möjligheter ett sådant evenemang innebär. EM 2013 kan verkligen hjälpa till att lyfta
flick- och damfotbollen i Halmstad och hela
Halland.
Anette Lingmerth, kommunalråd i Kalmar,
ser också nyttan på många olika plan:
– Att se alla tyska ungdomar som adopterat
ett deltagarland, gav många idéer. Det går att
föra ner på det lokala planet. I stort tror vi att
dam-EM kommer att ge många spin off-effekter
i Kalmar-regionen och inte minst skapa en vikänsla i hela kommunen.
Under hösten 2011 intensifierades organisationsarbetet. En UEFA-delegation kom på sitt
första officiella besök och besökte flertalet av
arenorna och värdstäderna.
I december presenterades en (av flera) ny
medarbetare på EM-kansliet. Från och
med januari 2012 anställs en av svensk
fotbolls största spelare genom tiderna, Victoria Sandell Svensson.
”Vickan” ska inledningsvis arbeta
mycket med PR och marknadsföring, men kommer senare även
att bli ansvarig för servicen till de
deltagande lagen.

Organisationsarbetet intensifieras

Under 2011 inspekterade UEFA de sju värdstäderna för Dam-EM 2013 och slutomdömet var
mycket positivt. Här är representanter för UEFA och den svenska organisationen samlade på
Gamla Ullevi i samband med inspektionen.

27

28

H E R R L AN DSL AG ET

Magisk kväll på Råsunda
när EM-platsen säkrades
Herrarnas A-landslagsår präglades naturligtvis av kvalet till EM i Polen och
Ukraina. Det blev en spännande resa – lite mer spännande än förbundskaptenen
Erik Hamrén hade hoppats på – men med en fantastisk upplösning under en magisk oktoberkväll på Råsunda. 3–2 mot världstvåan Holland säkrade EM-platsen
som bästa grupptvåa och svenska fotbollsälskare kan se fram emot fjärde EMslutspelet i rad.

Trots den tunga bortaförlusten mot Holland hösten 2010
var siktet fortfarande inställt på en direktkvalificering till
EM-slutspelet, antingen som gruppsegrare om Holland
mot förmodan skulle göra något misstag, eller som bästa
grupptvåa – en möjlighet som utkristalliserade sig tidigt i
jämförelse med de andra kvalgrupperna.
Planen fungerade utmärkt under vårsäsongen med en
stabil om än inte helt övertygande seger över Moldavien
hemma i mars och två desto mer imponerande vinster i
juni. Den på förhand svårbedömda bortamatchen mot
Moldavien i Chisinau gav en enkel seger med 4–1. Några
dagar senare väntade Finland på hemmaplan i ett nordiskt

Förbundskapten Erik Hamrén och fysiologen Paul
Balsom släpper loss känslorna när domaren blåser i
pipan för full tid i matchen Sverige–Holland.
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dessutom möttes samtidigt i
derby, även det svårtippat
Köpenhamn) samt Grekland
och dessutom kryddat med
det faktum att lagkaptenen
och Kroatien.
Zlatan Ibrahimović besväraDet kunde knappast vara
des av en fotskada som fått
bättre regisserat: ett avgörande möte med världens näst
honom att avstå matchen i
bästa landslag, en kylig men
Moldavien. Erik Hamrén tog
klar oktoberkväll på ett fullsatt
beslutet att placera lagkapRåsunda.
tenen på bänken, men redan
Sverige fick en drömstart
efter 25 minuter fick Zlatan
med ett fantastiskt frisparksersätta skadade Ola Toivonen
mål av Kim Källström i den
– och vilket inhopp det blev!
Zlatan avgjorde matchen med
14:e minuten – sedermera
tre egna mål och en briljant
framröstat till ”Årets Mål” vid
framspelning till Emir Bajrami
Fotbollsgalan i november.
Men Holland kvitterade och
som fastställde slutresultatet
tog ledningen i början av
till 5–0 i slutminuterna.
andra halvlek, innan Sverige
Hösten inleddes också po
avgjorde med två snabba mål.
sitivt med en meriterande
Bara två minuter efter Holland
1–0-vinst på bortaplan mot
ledningsmål fick Sverige en
EM-värdlandet Ukraina i Khar
straff som Sebastian Larsson
kiv. Då visste ingen att det
Sverige
vann
båda
matcherna
mot
Finland
i
EM-kvalet.
kallt exekverade och bara
också blev en försmak av EMÖverst gör Zlatan Ibrahimović 4–0 till Sverige en varm jusekunder efter Hollands avpremiären i Kiev den 11 juni,
nikväll på Råsunda och på bilden under har Martin Olsson
spark gick Sverige till ett anfall
men i efterhand blev det najust gjort 2–0 till Sverige i höstmötet på ett både regnigt,
kallt och stormigt Olympiastadion i Helsingfors.
igen med Ola Toivonen som
turligtvis en bra erfarenhet
avslutare och matchhjälte. 3–2
att ha med sig till sommarens
stod sig tiden ut och resultatet på Parken i Köpenhamn var
slutspel.
betydelselöst: Sverige var i EM-slutspel!
Sedan gick det grus i maskineriet, och en snöplig förlust
– Det var en lång och tuff resa men totalt sett tycker jag
mot Ungern i Budapest såg ut att bli förödande för Sveriges
att vi har genomfört ett bra EM-kval. Vi vann åtta matcher
EM-drömmar. Efter att ha avgjort flera viktiga kvalmatcher
av tio och klarade vår målsättning att gå till slutspel, sami slutminuterna just på Ferenc Puskas-stadion var det Svemanfattade förbundskaptenen Erik Hamrén.
rige som denna gång fick smaka på samma beska medicin
Faktum är att det bara var fyra nationer som hade
då Gergely Rudolf avgjorde matchen med sitt 2-1-mål i
bättre poängsnitt i kvalspelet än Sverige: Tyskland och
matchens 90:e minut.
Spanien helt utan poängförlust samt Holland och Italien
Det målet förändrade förutsättningarna totalt för Svemed 27 respektive 26 poäng på sina tio matcher jämfört
riges EM-chanser. Gruppseger var närmast en utopi och
med Sveriges 24.
även om chansen att bli bästa grupptvåa fanns kvar så blev
Och istället för två nerviga play-off-matcher kunde
det en betydligt tuffare uppgift. Fler nationer blandade sig
landskampsdatumen i november användas till tuffa träi den diskussionen och även om resultaten gick Sveriges
ningslandskamper mot två andra EM-klara nationer. Det
väg samtidigt som vi besegrade San Marino med 5-0 i Serblev visserligen två förluster som lämnade lite skugga över
ravalle, var det fortfarande en rejäl utmaning: att slå Finland
ett totalt sett framgångsrikt svenskt landskampsår, men
borta och Holland hemma i de två avslutande matcherna.
bortalandskamperna mot Danmark (0–2) och England
Det första steget grejades med en knapp 2–1-seger i
(0–1) gav ändå viktiga erfarenheter inför slutspelet 2012.
en regnig och kall match på Olympiastadion i Helsingfors.
Till landskampsårets facit ska också läggas fyra tiEtt revanschsuget Finland gjorde en betydligt bättre insats
diga matcher på året, två i Sydafrika i januari med endast
än i junimatchen på Råsunda och det blev en nervös sista
Skandinavien-baserade spelare (2–1 mot Botswana och 1–1
kvart sedan Finland reducerat Sveriges 2–0-ledning. Men
mot Sydafrika) samt två matcher i februari i en turnering på
segern betydde att EM-chansen fanns kvar, andraplatsen
Cypern (2–-0 mot Cypern och 1–1 mot Ukraina). Totalt blev
i gruppen var säkrad och därmed minst en play off-match
det 14 landskamper med nio vinster, två oavgjorda och tre
mot en annan grupptvåa.
förluster och en målskillnad på 29-13.
EM-slutspelet lottades i början av december i Kiev och
Avslutningsmatchen mot Holland
Sverige drogs i en Ukraina-grupp bestående av hemmaFörutsättningarna inför sista gruppspelsmatchen mot
nationen, Sverige, England och Frankrike. Sverige spelar
Holland var delikata: seger skulle ge en direktplats till
samtliga sina matcher i gruppspelet på mästerskapets
EM-slutspelet, oavgjort kunde räcka men Sverige var då
finalarena i Kiev.
utlämnat till resultaten för Danmark och Portugal (som
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Bragdskimrande bronsmedalj i VM

Marie Hammarströms klassiska 2–1-projektil i bronsmatchen mot Frankrike. Bollen är halvvägs
inne i nätmaskorna men ingen, varken på läktarna eller på planen, har ännu hunnit reagera.

Damlandslaget kom hem från sommarens VM i
Tyskland med en bronsmedalj efter seger i fem av
de sex matcherna. De svenska spelarna förmådde
vända besvikelsen efter förlusten mot Japan i
semifinalen och kämpade heroiskt med bara tio
spelare i slutet av bronsmatchen. Marie Hammarström gjorde det avgörande 2–1-målet – ett
vackert mål som redan är en del av den svenska
fotbollshistorien.
Efter nio år var damlandslaget äntligen tillbaka på prispallen.
Sveriges medaljchanser hade baissats i svensk media inför
VM i Tyskland. Spelet flöt inte heller som önskat i den – i
dubbel bemärkelse – heta VM-premiären mot Colombia i
Leverkusen. Sverige dominerade dock matchen och många

nervknutar löstes upp när Jessica Landström till slut kunde
raka in 1–0 i den andra halvleken.
De svenska damerna bärgade sedan en ny 1–0-seger i
match två mot erkänt svårspelade Nordkorea. Lisa Dahlkvist
blev matchvinnare efter vackert förspel av Linda Forsberg
och Therese Sjögran.
Det blev senare stor VM-skandal när flera nordkoreanska spelare åkte fast i FIFA:s dopingkontroller.
Den avslutande gruppspelsmatchen mot världsettan
USA med Pia Sundhage vid rodret handlade om vilka som
skulle ta hem gruppsegern och få en på pappret lättare
motståndare i kvartsfinalen.
Sveriges första halvlek var briljant och man hade också
marginalerna med sig. Lisa Dahlkvist visade kyla när hon
gjorde 1–0 på straff och Nilla Fischer kunde se sin hårt
pressade frispark leta sig in till 2–0 efter att bollen tagit
i muren och styrts in i fel hörn för Hope Solo i det amerikanska målet.
USA kom tillbaka i andra halvlek, men Sverige höll
undan till seger 2–1, den första segern någonsin mot USA
i mästerskapssammanhang.
I kvartsfinalen mot Australien var det aldrig något snack
om saken. Sverige inledde starkt och tog en tidig 2–0-ledning. Australien reducerade med ett långskott i krysset strax
före paus, men Lotta Schelin ökade elegant på till 3–1 och
Sverige hade därmed säkrat spel om medaljerna.
Semifinalen mot Japan började på bästa
tänkbara sätt. Josefine Öqvist skickade in 1–0
med vänstern i den tionde minuten,
men sedan var det ridå för Sverige.

Ett jublande Sverige vann
sin fjärde raka match i VMslutspelet när man besegrade
Australien i kvartsfinalen med
3–1. På bilden till höger är
bronsmedaljerna på plats.
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När de svenska spelarna vann boll förmådde de inte
spela sig loss ur den japanska pressen. 1–1 kom efter ett
självmål och i den andra halvleken följde ytterligare två
ganska billiga japanska mål.
Sverige ställdes mot Frankrike i bronsmatchen, vilket
naturligtvis var en extra krydda för Lotta Schelin, som
till vardags spelar i Lyon och nu ställdes mot flera av sina
lagkamrater. När Schelin också fick nöjet att ge Sverige
ledningen med 1–0 efter en halvtimmes spel såg bronsmatchen ut att följa ett svenskt drömscenario. Sverige förde
halvleken med ett passningsspel som nu åter var av samma
klass som i matchen mot USA.
Matchen ändrade dock skepnad efter paus. Frankrike
höjde sin nivå och när Elodie Thomis kunde kvittera till 1–1
var det plötsligt en helt öppen affär.
När Josefine Öqvist sedan blev utvisad i den 68:e minuten trodde många att medaljchansen skulle rinna Sverige ur
händerna. De svenska spelarna visade dock beslutsamhet
och glöd och kämpade hårt för att hålla matchen jämn.
I den 82:a minuten kom så Marie Hammarströms numera famösa mål. Hon lyfte bollen över en försvarare, vinklade
sig förbi nästa och bombade in bollen i närmsta krysset.
Ett minst sagt bra tillfälle att göra sitt första landslagsmål.
En faktor som starkt bidrog till den svenska VM-fram-

gången var sammanhållningen i den svenska truppen. På
ett tydligare sätt än i de senaste mästerskapen var det ”en
för alla, alla för en” både på och utanför planen, något som
för en utomstående betraktare kanske klarast illustrerades
genom den numera omtalade dansen.
Vid Fotbollsgalan i november tilldelades Lotta Schelin
Diamantbollen för andra gången. Förutom VM-bronset
med landslaget bidrog hon starkt till att Lyon tidigare på
året kunde vinna Champions League.
Japan tog till slut hem VM-guldet efter en tapper insats
mot USA i finalen, som kom att avgöras på straffar där amerikanskorna inte höll för favorittrycket. Minns att Japan även
eliminerade hemmafavoriterna Tyskland i kvartsfinalen.
Ur ett globalt perspektiv är Japans seger viktig. Damfotbollen har utvecklats kraftigt på många håll de senaste
åren och matchresultaten i årets VM visar att gapet mellan de fyra-fem topprankade nationerna och de jagande
definitivt har minskat.
Sverige står som värd för Dam-EM 2013 och det arbetet
tog fart på allvar under 2011. Värdnationen är direktkvalificerad vilket betyder att vårt svenska damlandslag med
undantag av OS-turneringen 2012 inte kommer att spela
några tävlingsmatcher förrän det blir skarpt läge i EMslutspelet 2013.
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Den 14 november 2012 är det dags för fotbollsinvigning av Sveriges nya Nationalarena. Sverige–
England blir den första landskampen i en ny modern storarena för fotboll i Sverige.
Ett nytt kapitel skrivs i den svenska fotbollshistorien och knyter an till en tidigare epok genom att
Sverige vid detta tillfälle har samma motståndarnation som då Råsunda invigdes den 17 maj 1937.
Drygt 75 år har således passerat då det är dags
att öppna den nya Nationalarenan för nationalsporten fotboll.

Arbetet med det fortsatta bygget av Nationalarenan har
gått planenligt under 2011. Då sista december 2011 passerades så stod en arena på plats som alltmer ser ut som
en färdig storarena. Såväl det fasta som det rörliga taket är
på plats, fästen för arenans stolar har monterats, invändigt
växer alltmer färdiga omklädningsrum, spelar- och medieutrymmen fram, loger har glasats in osv.
Slutfinishen kommer att pågå under 2012 fram till i
augusti då arenan i stort kommer att vara klar. Därefter
blir det en intrimnings- och testperiod innan det är dags
att öppna entréerna och låta 50.000 fotbollsentusiaster få
vara med om en ” jag var där”-upplevelse och själva få lära
känna en fantastisk ny Nationalarena.
Ägargruppen har under 2011 uppnått det som nämndes i 2010 års verksamhetsberättelse, nämligen att teckna
avtal med en klubb, AIK, om att använda arenan för sina
hemmamatcher. Därigenom blir Nationalarenan också
hemvist för nationell fotboll.
Under november 2011 har också ett femårigt samarbetsavtal tecknats med Live Nation, som är Sveriges största
och ledande konsertarrangör.
Samverkan mellan de fem ägarna, dvs förutom SvFF,
Fabege AB, Peab, Jernhusen och Solna Stad, har liksom
tidigare präglats av stark hängivenhet att fullfölja det som
överenskommits.
Ägarna har under året hanterat kravet på ytterligare
kapital då slutkostnadsprognosen för arenan inneburit

en 15-procentig fördyring jämfört med det ursprungliga
investeringsbeslutet.
Kapitalfrågan har för SvFF:s del kunnat lösas inom ramen för det årsmötesbeslut fotbollsrörelsen tog 1 april 2006
om att investera vinsten, den ”dolda vinsten”, i Råsunda i
den nya arenan och att inte i övrigt ta av fotbollens medel
som ska användas till fotbollsverksamhet.
Förutsättningen för SvFF, dvs försäljningen av Råsunda
och användandet av den marken till annat ändamål, i huvudsak bostäder, har också säkrats under 2011.
Kommunfullmäktige i Solna Stad antog den 31 oktober
detaljplanen för områdets förändring. Efter ett överklagande så kommer detaljplanen att vinna laga kraft under
vintern/våren 2012. Köparna, Peab och Fabege kommer
att tillträda ”Råsunda” omedelbart efter fotbollssäsongen
2012, dvs ungefär två veckor före fotbollens intåg i den
nya Nationalarenan.
2012 blir således också Råsundas sista år. En 75-årig
epok tar slut och Råsunda ska förstås firas av ordentligt med
dels 75 års-jubileumslandskamp i början av juni och sedan
med landslagets sista match på arenan den 15 augusti.
Det är med stor stolthet som motståndarna Brasilien
välkomnas till den matchen. Ett av Råsundas största ögonblick under de 75 åren är givetvis VM-finalen 1958 mellan
Sverige och Brasilien.
Under hösten 2011 har det i media spekulerats i att
fotbollens åtagande i den nya Nationalarenan kommer
att bli så betungande att det skulle ekonomiskt äventyra
förbundets verksamhet.
Tillsammans med de övriga ägarna så har vi en realistisk
syn på att arenans inledande år givetvis blir en kamp för
att få driften att gå ihop. Vi vet dock att arenan kommer att
kunna knyta till sig stora intressanta arrangemang utöver
fotboll och att förutsättningarna är goda för att successivt
få balans i ekonomin.
För SvFF så har fotbollsnyttan och tilltron till värdetillväxt för arenan större vikt än att tidigt skapa årlig utdelning
på insatt kapital.
Man kan genom att blicka bakåt i historien se att diskussionen idag är densamma om eventuell ekonomisk
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äventyrlighet som den var då SvFF påbörjade utvecklingen
av arenafrågan genom att 1909 köpa marken där Råsundas
föregångare, Råsunda IP, byggdes. Nästa steg togs då man
1936 beslöt att bygga Råsunda och på olika sätt skaffade
fram kapital för detta. Även då 1936/37 ansågs det som ett
ekonomiskt vågspel att ta det utvecklingssteget.
Man kan således konstatera att det i vart fall varit en helt
enorm värdetillväxt av SvFF:s pengar då det gäller marken
som i det steg som tas nu får annan användning. Utöver
penningvärdets förändring från 1909 så är värdetillväxten
fantastisk. Det i sin tur säger ju mycket om samhällets
utveckling, vad man än tycker om den, då marken ligger
geografiskt i en region där tillväxten givetvis genom samhällsförändringen varit och är mycket hög.
Den nya Nationalarenan ligger som bekant ungefär 800
meter från nuvarande Råsunda.
Bakgrunden till nationalarenaprojektet och dess villkor
och förutsättningar beskrevs noga i 2010 års verksamhetsberättelse och behöver inte upprepas. Det finns inte
heller skäl att göra några tillägg eller ändringar i det som
då beskrevs.
Stadsdelen där Nationalarenan utgör navet och motorn,
Arenastaden, har utvecklats vidare under 2011 och är Sveriges för närvarande största utvecklingsprojekt.

Den 19 oktober togs första spadtaget till det 26 våningar höga hotell som delvis kommer att vara en integrerad
del i arenans huvudentré och som i övrigt kommer att vara
ytterligare ett landmärke i området.
Dagarna före jul 2011 träffades också det slutliga avtalet om bygget av ”Mall of Scandinavia”, dvs ett fullskaligt
modernt shoppingcenter på 10.000 kvm som nära granne
till Nationalarenan och med plats för mer än 200 butiker.
2012 blir ”sanningens år” för vår nya Nationalarena.
Alla de som under 2011 besökt bygget har gått därifrån
med en upprymd känsla av och förväntan om en fantastisk
storarena av högsta internationella standard.
I november 2012 får alla de samt så många fler också
uppleva den i verkligheten och för sitt egentliga ändamål,
Landslagets hemma- och högborg.
Där kommer att kunna skapas ”fotbollshögtryck” i
en kompakt gryta för att stimulera blågult till fortsatta
framgångar.
Välkomna!
Sune Hellströmer, SvFF
Ansvarig för Nationalarena-projektet

Sveriges herrlandslag med Erik Hamrén i spetsen fick i augusti 2011 bekanta sig med den nya Nationalarenan. En av
Råsundas allra största profiler, Kurre Hamrin, fick under året
också tillfälle att se hur långt byggnationen framskridit.
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