tillsammans lägga planen, och grunden för
arbetet kring hur man ska locka resande
supportrar till Sverige i sommar. Denna typ av
workshop var den första i sitt slag som
anordnades vilket tydligt visar att UEFA DamEM 2013 fortsätter att vinna mark för
damfotbollen.

På alla hjärtans dag, den 14 februari, släpptes
äntligen biljetterna till UEFA Dam-EM 2013,
och försäljningen tog fart direkt. Det första
dygnet passerade siffran för antal sålda
biljetter 30’000! Det är med andra ord ett
oerhört stort intresse för turneringen i sommar,
och totalt har det nu sålts över 40’000 biljetter
till mästerskapet i sommar!
Inför biljettsläppet arrangerades ett antal olika
aktiviteter runt om i värdstäderna. Bland annat
så arrangerades det en mycket lyckad
pressträff i Solna i samband med landslagets
första träning på Friends arena. Förutom
representanter från UEFA, SvFF, Solna Stad
och Stockholms fotbollförbund fanns även
fotbollsakademin i Solna och flicklag från
Danderyds SK på plats. Tjejerna fick
möjligheten att träffa sina idoler i landslaget
samt möjligheten att se på träningen. Ett minne
för livet för tjejerna! I övriga värdstäder var det
också full aktivitet i samband med biljettsläppet
där man t ex. i Linköping kunde köpa biljetter
av den lokala turneringsambassadören
Charlotte Rohlin som fanns på plats och sålde
de första biljetterna i köpcentret Gränden på
biljettsläppsdagen.

Mästerskapet närmar sig med stormsteg och
Pia Sundhages landslag kommer under våren
möta tufft motstånd för att på bästa sätt vara
väl förberedda inför EM. Sundhage har tagit ut
23 spelare i den trupp som ska försvara
Sveriges färger i Algarve Cup 3-14 mars där
man kommer möta Kina, Island och USA.
Island stöter man på igen ca en månad senare
(6 april) då lagen möts i Växjö, staden där
Island kommer spela två av sina
gruppspelsmatcher under EM. Det svenska
landslaget kommer även att möta Norge den
1 juni då man för första gången kommer
besöka den nybyggda arenan i Linköping.
För att köpa biljetter och för att få mer
information om damlandslagets kommande
matcher besök, www.svenskfotboll.se

2013 kommer ett av årets
största idrottsevenemang i
Europa arrangeras i Sverige.
Du missar väl inte detta?
Boka redan nu in datumen
10-28 juli och se till att du, dina vänner och din
förening finns på plats för att uppleva UEFA
Dam-EM 2013 på hemmaplan! Information om
hur du köper biljetter hittar du på
www.svenskfotboll.se/damem2013
Under slutet på förra veckan anordnade UEFA
i samarbete med SvFF en workshop för de
deltagande nationerna i sommarens EM.
Under workshopen fick nationsförbunden,
SvFF och värdstäderna möjligheten att

