Verksamhets
berättelse
2004

SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET

INNEHÅLL
Förbundsmötet 2005................................................. 1
Inledning ....................................................................... 2
100-årsjubileet .............................................................6
Organisationen ......................................................... 10
Internationella uppdrag ........................................... 13
Kommittérapporter ................................................... 14
Representantskapets rapport ................................ 22
EURO 2004 .............................................................. 23
OS och U21-EM ....................................................... 26
Årsredovisning
Förvaltningsberättelse ............................................. 27
Ekonomisk redovisning ............................................ 29
Revisionsberättelse .................................................. 43
Förslag verksamhetsplan och budget 2005 ...... 44
Resultatanalys 2004 ................................................ 46

Årets bästa svenska fotbollsspelare
Vid Fotbollsgalan på Hovet i Stockholm tilldelades
Henrik Larsson Guldbollen och Kristin Bengtsson
Diamantbollen som årets bästa svenska fotbollsspelare på herr- respektive damsidan.

Resultat och statistik ............................................... 48
Detta hände också 2004 ........................................ 57
Utmärkelser ................................................................ 60
Statistisk tillbakablick............................................... 62
Det här är svensk fotboll ......................................... 64

Bilderna i verksamhetsberättelsen kommer
från Bildbyrån om inte annat anges.
Omslagsbild: Getty Images.
Tryck: Wikströms, Uppsala

ORGANISATION FÖR SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET 2005
Revisorer
Valberedning

Förbundsmöte
Representantskapsmöte

Förtjänstteckennämnd

Appellationsnämnd

Revisionsnämnd

Licensnämnd

Skiljenämnd
Förbundsstyrelse

Stadgenämnd
Stipendienämnd

Central Styrgrupp
Utveckling

Fotbollskommitté

Marknadskommitté

Tävlingskommitté

Medicinskt utskott

Anläggningsutskott

Domarutskott

Tränarutskott

Projektgrupper

Försäkringsutskott

Ungdomsråd
Tävlingsutskott

Distriktsförbund (24 st)
Medlemsföreningar (3.275 st 31/12 2004)

GRAFIK: dhnGRAFIK

2003

Föredragningslista
vid Svenska Fotbollförbundets förbundsmöte lördagen den 19 mars
2005 kl. 13.00 i City Conference Centre (Norra Latin), Stockholm.

Inledning, Förbundsordförandens verksamhetssammanfattning. Utdelning
av utmärkelser.
1.

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd på
grundval av den utav Förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
2.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
3.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4.
Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll
jämte erforderligt antal rösträknare.
5.
Behandling av:
a) rapporter från av Svenska Fotbollförbundet ägda bolag
b) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2004
c) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för 2004
d) Representantskapets rapport för 2004
e) Licensnämndens och Appellationsnämndens rapporter för 2004
6.
Revisorernas berättelse.
7.
Fastställande av balansräkning per den 31 december 2004 och
beslut i anledning av resultatet enligt den fastställda balansräkningen.
8 a) Fråga om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen och Representantskapet.
8 b) Behandling av Förbundsstyrelsens förslag om ändring i stadgarna
bl.a §§ 26 och 43.
9.
Val av Förbundsordförande tillika ordförande i Förbundsstyrelsen för
en tid av ett år.
Mandattiden går ut för Lars-Åke Lagrell.
10. Val av tre övriga ledamöter i Förbundsstyrelsen för en tid av två år.
Mandattiden går ut för Bengt Madsen, Gillis Persson och Börje
Sandgren.
11. Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter för en tid av ett år,
varvid iakttages att minst en av revisorerna och dennes suppleant
skall vara av Revisorsnämnden auktoriserad eller godkänd revisor.
Mandattiden går ut för Torbjörn Backvall och Hans Bredberg samt
för suppleanterna, Juhan Okasmaa och Ola Spinnars.
12. Val av ombud jämte suppleanter till RF-stämman 2005.
13 a) Val av ordförande och vice ordförande i Licensnämnden för en tid av
ett år.
Mandattiden går ut för ordförande Khennet Tallinger och vice ordförande Richard Johnsson.
13 b) Val av fem övriga ledamöter i Licensnämnden för en tid av två år
(förutsätter beslut om ändring av SvFF:s stadgar enligt punkt 19).
Mandattiden går ut för ledamöterna Tord Andersson, Anders BeckFriis, Anders Lundberg, Hans Orrenius samt Anna Wallin.
14 a) Val av ordförande och vice ordförande i Appellationsnämnden för en
tid av ett år.
Mandattiden går ut för ordförande Ove Lindh och vice ordförande
Dan Fernqvist.
14 b) Val av tre övriga ledamöter i Appellationsnämnden för en tid av två
år (förutsätter beslut om ändring av SvFF:s stadgar enligt punkt 19).
Mandattiden går ut för ledamöterna Bo Finnhammar, Thore Hallbäck
samt Christer Ljungsten.
15. Val av ordförande med en suppleant samt fem övriga ledamöter med
lika många suppleanter i valberedningen.
16. Anmälan om de till Representantskapet valda ledamöterna och
suppleanterna.
17. Fastställande av verksamhetsplan för 2005.
18. Fastställande av budget för 2005.
19. Behandling av Förbundsstyrelsens förslag. Förbundsstyrelsen föreslår ändring i Svenska Fotbollförbundets stadgar enligt utsänd dokumentation. Förslaget föreslås behandlas som punkt 8 b).
20. Behandling av motioner som senast den 1 december 2004 inkommit till Förbundsstyrelsen.
21. Fastställande av föreningarnas årsavgift till Förbundet.
22. Antagande av officiellt kungörelseorgan.
23. Meddelanden.

FÖRBUNDSMÖTET 2005

Röstlängd
DISTRIKT
Licenser Grund- Tilläggs- Totalt
röster
röster
Blekinge FF
4.380
3
1
4
Bohusläns FF
4.573
3
1
4
7.105
3
2
5
Dalarnas FF
Dalslands FF
2.158
3
1
4
Gestriklands FF
3.516
3
1
4
Gotlands FF
1.714
3
0
3
Göteborgs FF
13.248
3
3
6
Hallands FF
9.447
3
3
6
Hälsinglands FF
4.127
3
1
4
Jämtland/Härjedalens FF 2.668
3
1
4
Medelpads FF
2.951
3
1
4
Norrbottens FF
6.377
3
2
5
Skånes FF
29.500
3
8
11
Smålands FF
23.030
3
6
9
Stockholms FF
27.006
3
7
10
Södermanlands FF
8.666
3
2
5
Upplands FF
10.826
3
3
6
Värmlands FF
9.422
3
2
5
Västerbottens FF
8.075
3
2
5
Västergötlands FF
23.048
3
6
9
Västmanlands FF
5.626
3
1
4
Ångermanlands FF
3.585
3
1
4
6.178
3
2
5
Örebro läns FF
Östergötlands FF
11.519
3
3
6
Totalt
228.745
72
60
132

FÖRENINGAR
Allsvenskan
Assyriska Föreningen
Djurgårdens IF FF
IF Elfsborg
Gefle IF
IFK Göteborg
Halmstads BK
Hammarby
Helsingborgs IF
BK Häcken
Kalmar FF
Landskrona BoIS
Malmö FF
GIF Sundsvall
Örgryte IS

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

Superettan
AIK
Bodens BK
IF Brommapojkarna
Degerfors IF
Falkenbergs FF
GAIS
Ljungskile SK
Mjällby AIF
IFK Norrköping
Trelleborgs FF

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Väsby United
Västerås SK FK
Västra Frölunda IF
Åtvidabergs FF
Örebro SK FK
Östers IF
Damallsvenskan
AIK
Djurgården/Älvsjö*
Hammarby IF DFF
Karlslunds IF DFF
Kopparbergs/
Göteborgs FC*
Linköpings FC
Mallbackens IF
Malmö FF
QBIK
Själevads IK
Sunnanå SK
Umeå IK
* Ej betalt årsavgift

1
1
1
1
1
1

1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

Distriktsförbunden 132
Föreningarna
54
Totalt antal röster

186

Annat ärende än ovan sagts får inte avgöras av förbundsmötet.
Valbar är medlem i förening inom SvFF som fyllt 18 år och som varit permanent boende i Sverige under de tre senaste åren före valet och som inte är
försatt i konkurs eller har god man eller förvaltare enligt 11 kap 4 § och 7 §
föräldrabalken. Ledamot i Förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller
revisorssuppleant.
Om tjänstemans valbarhet stadgas i 18 §.
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INLEDNING

– Har vi någonsin
haft det så förspänt
inför framtiden?
Lars-Åke Lagrell,
Svenska Fotbollförbundets ordförande
sedan 1991, funderar
högt om den sportsliga delen av verksamheten. 2004 blev
ett bra landslagsår
med deltagande och
framgångar i tre
stora slutspel.

Lars-Åke Lagrell, ordförande
i Svenska Fotbollförbundet.

– U21-LAGET MED TORBJÖRN NILSSON som förbundskapten var den stora överraskningen, ingen hade trott att
de kunde nå sådana framgångar som att bli fyra i EM.
Det visar vilka fina talanger vi har och när man betänker att vi har vassare forwards än på mycket länge i Alandslaget, ja då finns det fog för optimism, menar
Lagrell.

– Även här var det många som trodde på ännu mer
efter VM, kommenterar Lars-Åke. Men återigen visar
det sig att publikutveckling i långa loppet bara handlar
om hårt arbete. Damfotbollen har jobbat sig fram till en
position där den är intressant, och inte betraktas som
den sekunda vara en del talade om för några år sedan.
Publiksiffran i Allsvenskan sjönk något, men LarsÅke menar att den ändå är mycket bra mot bakgrund
av dels det långa uppehållet för EM-slutspelen för A
och U21 och dels för att OS i Aten sedan låg och
störde intresset.
– Hela nedgången, och mer därtill, var kopplad till
Stockholm. Huvudstadens lag har haft fantastiska siffror och enastående framgångar i flera år. Att de
sportsliga resultaten sedan blir något sämre och också
drabbar publiksiffrorna är inte så märkligt. Men här ska
vi samtidigt hylla föreningarna ute i landet som i många
fall ökade sin publik.
Rekord blev det när det gäller antalet licensierade

”Har vi någonsin haft det
så förspänt inför framtiden?”
Han pekar givetvis också på A-landslagets insats i
spelare. Nära 230.000 aktiva utövare, 15 år och äldre,
EM-slutspelet, dessvärre med snöplig straffsparkssorti
var under 2004 skrivna i någon av landets 3.275 föri kvartsfinalen mot Holland, och att VM-kvalet inletts
eningar.
hyggligt. I det senare var hemmaförlusten mot Kroatien
– En faktor som påverkat spelarrekryteringen är
en besvikelse, men laget har fortfarande ödet i egna
den internationella TV-bevakningen. Människor i alla
händer.
åldrar kan följa en mängd olika ligor hemma från var– Förväntningarna på damlandslaget var oerhört
dagsrummet. Det har stimulerat intresset för fotbollen
stora efter VM-silvret
på många sätt.
2003. Det finns de
För att bibehålla
Sveriges U21-landslag var en stor överraskning i
som tycker att OS var
och ytterligare öka poEM i Tyskland. Det blev en hedrande fjärdeplats
och man var bara en hårsmån från medaljerna.
ett halvt misslyckpulariteten – och inande, men fjärdetäkterna – menar Larsplatsen var ett meriteÅke Lagrell att kombirande resultat. Dessnationen fotboll-TVutom kvalade tjejerna
spel är helt nödvändig.
in till 2005 års EMHan säger att den
slutspel i England, vilreglerade spelket på det hela taget
marknaden och de
gör 2004 till ett bra
samlade TV-avtalen är
år.
och har varit viktiga för
svensk fotboll, men de
får inte bli till förfång
Publiken
för framtiden. TV och
På hemmaplan passespel är de två viktirade publiksnittet i
gaste inkomstkällorna,
Damallsvenskan
och det måste man
1.000 åskådare för
tänka på i framtida TVförsta gången.
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för att jobba vidare med frågan. En trolig lösning är att
sälja ut de kommersiella ytorna (t.ex. kontor), så att förbundet kan koncentrera sig på de fotbollsmässiga delarna av arenan.
Under EM-slutspelet i Portugal fick för övrigt de
svenska fotbollsföreträdarna en vision om hur anläggRoyal League
ningarna kan se ut i framtiden. I Portugal har man nu
I slutet på 2004 såg vi en ny tävling födas, Royal Leatio i praktiken nya och toppmoderna arenor. Som stygue. De bästa klubbarna i Sverige, Norge och Danrelsemedlem i bolaget ”EURO 2004 S.A.”, samägt av
mark möts i en ”vinterliga”.
UEFA, portugisiska förbundet och portugisiska staten,
– Royal League förlänger vår säsong. Förhoppkunde Lagrell dessutom följa arenabyggnationerna unningen är att lagen ska bli bättre förberedda för interder en längre tid.
nationellt spel, vilket vi hoppas se effekterna av om
Han konstaterar hur viktigt det är att svenskar finns
några år. Vi måste ju medge att vi haft ett antal magra
med på olika poster
år, då våra klubbar
ute i den europeinte lyckats särskilt väl
iska fotbollen – i
i Europa, säger Larskommittéer, som deÅke.
legater, presschefer
Den nya turneringoch venue
en föregicks av
directors.
mycket kritik. Som
– Både
vanligt är man böjd att
förtroendevalda och
säga – vad än en ortjänstemän breddar
ganisation som Svensina perspektiv, och
ska Fotbollförbundet
kommer hem med
gör så får man kritik.
nyvunna erfarenheMen kritikerna komter och kunskaper
mer sällan med några
som vi har nytta av i
förslag.
beslutsfattandet.
– Vi har analyserat
Sveriges framgångsrika herrlandslag ställer upp på RåInte minst gäller
var fotbollens svaga
sunda Stadion inför jubileumslandskampen mot Holdetta anläggningspunkt är – novemberland. I den arenadebatt som fördes under året fastslog
frågan.
mars. Den vill vi göra
fotbollsrörelsen att Råsunda även i framtiden ska vara
huvudalternativet som nationalarena.
något åt. Royal League är ett inslag, fler
Mediatrycket
hallar och konstgräsUnder året visade
planer ett par andra.
det sig med efterVi hälsar också med
tryck att svensk fottillfredsställelse UEFA:s beslut om att tillåta spel på
boll gått in i en ny tidsepok. Olika händelser får extrem
konstgräs i sina tävlingar. Den dag konstgräs blir fullt
uppmärksamhet, och bedöms antingen som svarta elut accepterat är det bara en tidsfråga innan våra stora
ler vita. Det blir allt svårare att urskilja nyanser, och inanläggningar blir inomhusarenor.
divider blir alltmer utsatta då de innehar ledande positioner.
Arenafrågan
– Trycket från media, supportrar och sponsorer är
Arenafrågan stod i fokus under året. Fotbollsrörelsen
oerhört mycket hårdare än till exempel då jag tillträdde
slog tydligt fast att Råsunda Stadion i Solna kommun
som ordförande, säger Lars-Åke Lagrell. En konseär och förblir huvudalternativet som nationalarena.
kvens av det tuffare klimatet är, att om någon förening
Långt gångna förhandlingar med Stockholms kommun
råkar illa ut så måste det vara någon annans fel. Det är
om samverkan i projektet med Råsundas omvandling
ett sätt att värja sig. En del ledare väljer också att göra
till en regional storarena avbröts abrupt i november när
sig mer otillgängliga, vilket är förståeligt. Men jag meStockholm hoppade av.
nar, vänd på det! Att vara öppen är att skaffa sig en
– Men för oss är detta en enkel fråga, menar Larskonkurrensfördel! Visst är det avsevärt tyngre att vara
Åke. Råsunda är vår egen anläggning, en riktig fotledare idag, det tycker jag med. Men det går att se
bollsarena därtill. Den ska vi utveckla till ett modernt
möjligheterna istället för problemen. Bara en sådan
stadion med plats för 50.000 åskådare.
sak som att våra kvällstidningar har särskilda sportSannolikt blir det dock en förskjutning i arbetet efbilagor. Vilken enorm uppmärksamhet för vår sport, vilter Stockholms avhopp. En beredningsgrupp är tillsatt
ket säljstöd!
avtal. De nuvarande går ut 2006, arbetet med hur de
ska se ut därefter måste starta under 2005. Mycket
pekar på att svensk fotboll i större omfattning vill behålla besluten inom rörelsen.
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– SJÄLVKLART ÄR DET EN ALLDELES speciell händelse när
en organisation fyller 100 år.
Sekellång verksamhet står
Det är orden som
för historia och tradition. I
filtreras ned när
vårt fall handlar det dessSvenska Fotbollutom om en levande organiförbundets generalsekreterare
sation där det händer mycket
Sune Hellströmer
och som mer än någonsin
tänker på 2004.
står i fokus, säger Sune HellEtt år när
strömer.
SvFF firade sitt
Firandet innehöll allt från
100-årsjubileum,
en mottagning och högtidligt
och ett år när tre
landslag deltog i
firande med en mängd gässtora internatioter i Stockholms Stadshus
nella mästertill flera jubileumslandsskapsslutspel.
kamper – alla mot välrenommerade nationer, England
och Holland på herrsidan
och Norge på damsidan. Ett praktfullt bokverk gavs ut,
liksom speciella frimärken. Internationella evenemang
arrangerades i form av UEFA-cupfinalen i Göteborg
och UEFA:s förbundskaptenskonferens i Stockholm.
– Slutklämmen skedde på förbundets egentliga födelsedag, den 18 december, då vi valde att göra något av bestående karaktär. Vi satte upp ett minnesmärke centralt i Stockholm, så nära som möjligt den
plats där bildandet skedde, berättar Sune.
Jubileet har bidragit till att stärka SvFF:s ställning
och rykte som proffsig arrangör, såväl nationellt som
internationellt. Jubileumslandskamperna krävde lite extra, och de prestigefyllda uppdragen att stå som värd
för och genomföra UEFA-cupfinalen samt UEFA Conference for European National Team Coaches fick med
beröm godkänt.
Helt avslutade är dock inte minnesaktiviteterna i
och med att 2004 tog slut.
– I samband med förbundsmötet i mars 2005 kommer vi att symboliskt stänga 100-årsjubileet genom att
försluta en förvaringslåda, där vi lagt ned en del signifikant material. Vad det är, är hemligt. Meningen är att
lådan ska bevaras i 50 år och öppnas 2054 för att påminna den tidens fotbollsrörelse om tidigare epoker,
säger Sune Hellströmer.
När generalsekreteraren sammanfattar jubileet kan
han konstatera att det glädjande nog gick ihop ekonomiskt, men också att det innebar ett unikt arbetsfyllt år.
I det sammanhanget passar han på att ge en eloge till
”sitt folk” för bra jobb.

att beskriva resultaten, säger
Hellströmer. Visst, inga medaljer, men väldigt nära för alla tre
landslagen. Både A-landslaget
och U21-landslaget föll bort i
turneringarna efter ordinarie
speltid efter att ha gått obesegrade igenom alla matcher i 90
minuter. A-landslaget åkte ut i
kvartsfinalen efter straffläggning mot Holland och U21landslaget förlorade först i
semifinalen mot Serbien/Montenegro på straffar och sedan
mot Portugal i bronsmatchen
Sune Hellströmer, generalsekreterare i Svenska
efter förlängning. DamlandsFotbollförbundet.
laget nådde också en medaljmatch, men OS-bronset gick till
Tyskland.
För att fortsätta med damfotbollen, så kan man åter
använda ordet unikt. Umeå IK vann UEFA Women´s
Cup (damernas motsvarighet till UEFA Champions
League) för andra året i rad. På hemmaplan detroniserades dock tjejerna från Västerbotten definitivt av Djurgården/Älvsjö, som vann Damallsvenskan, besegrade
Umeå i cupfinalen och slog ut Umeå i kvartsfinalen av
2004/05 års UEFA Women´s Cup.
– Båda dessa klubbar har visat vad visioner och
hårt arbete kan skapa och har bidragit till att Damallsvenskan är världens kanske bästa damliga. Det bekräftas av att en superstjärna som brasilianska Marta
väljer ett svenskt klubblag, Umeå, för att utvecklas vidare. Djurgården/Älvsjö är sin tur ett bra exempel på
en lyckad klubbsammanslagning.
Generalsekreteraren skickar på detta sätt också
sina gratulationer till alla serie- och cupvinnare under
året och noterar speciellt att upplösningen av Allsvenskan följer samma mönster som vi vant oss vid de senaste tio åren: när sista omgången är spelad står ett
nytt lag överst på tronen.
– Förhoppningen är att Malmö FF tar tillvara möjligheten att hävda sig internationellt, vilket är något
svensk klubbfotboll verkligen behöver. Ambitionen verkar i alla fall finnas.

Ett unikt år!

Även unika resultat
Unikt var också att Sverige inom loppet av tre månader
deltog i tre stora mästerskap – U21-EM i Tyskland i
slutet av maj, EM-slutspelet i Portugal i juni och OSslutspelet i Grekland i augusti.
– Om jag får använda ordet unikt igen, så är det för
4

Turbulens under sista delen av året
Inom tävlingsområdet gav oroligheter på läktare, övergrepp mot domare, oklarheter kring speltillstånd och
ekonomiska besvär rejäl turbulens.
– Gemensamt för de flesta av händelserna – och
så har det varit de senaste åren – är att de koncentrerats till den sista delen av året. Då blir känslorna hetare, poängen upplevs som viktigare och det blir mer
fokus på tävlingsärenden. Allt detta är givetvis uttryck
för det ökade engagemanget och ”trycket” inom fotbollen.
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– I omvärlden skapas samtidigt en bild av att det är
nationella seriespelet, utan är även ett tillstånd för att
t.ex. delta i UEFA:s cuper.
rörigt och kaotiskt inom fotbollen, vilket det enligt vårt
sätt att se naturligtvis inte är, fortsätter Sune. Vi fattar
– I all uppmärksamhet verkar det t.o.m. som om en
fortfarande beslut efter de bestämmelser som fotbollsdel verkar vilja få bort elitlicensen. Omöjligt! Den – och
rörelsen beslutat ska finnas, inte efter bestämmelser
vi – är en del av ett regelverk, som den europeiska fotsom vissa opinionsbildare tycker borde finnas.
bollen infört. Jo, det finns en möjlighet att avstå från li– Det nya är, att det även inom fotbollsrörelsen
censen; att vi i Sverige säger nej till att svenska lag
finns en sämre acceptans visavi de beslut som fattas
ska delta i de europeiska klubbtävlingarna…
på basis av regelverket och som de berörda dessutom
Flera andra fotbollsärenden överklagades till Riksi många fall själva varit med om att införa. När det egna
idrottsnämnden under året. Nu motionerar SvFF till
hjärtats klubb drabbas, ja då tycks inte regelverket
RF-stämman 2005 om att prövningstillstånd ska infögälla längre. Jag tycker att vi kommit dithän, att det är
ras även i bestraffningsärenden som överklagas till
dags att ställa sig frågan om vi inte måste få igång nåRIN.
gon slags etik-moral diskussion inom fotbollen.
– Vi anser att det behövs starkare skäl för att RIN
– Rimligtvis borde föreningsföreträdare respektera
ska ta upp ärenden än vad fallet är idag. I RIN tas
konsekvenserna av
nämligen det övergripande fotbollsde bestämmelser
perspektivet bort och
som finns och
ett nationellt idrottsdessutom förmedla
perspektiv appliceras.
detta till sina supFotbollen jämställs
portrar. De får
med alla andra idrotter
gärna verka för föri RF-familjen. Men vi
ändringar, det är en
måste beakta även det
del av demokratin,
internationella fotbollsmen så är också att
acceptera beslut
perspektivet. Våra befattade enligt de
stämmelser måste
bestämmelser som
grundas på fotbollens
en majoritet fastslaspecifika förhållanden
git ska gälla. Det är
med en extrem publik
inte fair play att ifråuppmärksamhet. Vi
gasätta de som är
kan t.ex. inte bortse
valda att fatta befrån UEFA:s och
Damlandslaget har skämt bort oss med medaljer på seslut för att ha dolda
FIFA:s bestraffningsnare år. Det kunde ha blivit mer i den vägen vid OS i
syften. Det handlar
skalor. Faktiskt har vi
Aten. Men en tung förlust i matchen om tredje pris mot
Tyskland
betydde
att
man
missade
bronset.
faktiskt om männiinte samma behov av
skor med kompeatt finnas i den sventens och erfarenhet av att fatta kliniska beslut, och
ska idrottens regelverk som inom fotbollens internatiosom inte sneglar på att konsekvenserna kan leda hit elnella.
ler dit.
Ett arbetsår präglas givetvis av både större och
mindre frågor, alla betydelsefulla på sitt sätt. Avslutningsvis vill Sune Hellströmer lyfta fram några av
Elitlicensproblematiken
dessa innan han lägger 2004 till handlingarna:
Licensnämnden och Appellationsnämnden blev under
• Handslaget: Fotbollens föreningar har glädjande
hösten välbekanta begrepp. Licensnämnden fattade
nog anammat möjligheten att ta del av de pengar som
beslut om att inte ge Örebro SK licens för spel i Allfinns att tillgå genom tillskapandet av angelägna prosvenskan 2005. Klubben överklagade till Appellationsjekt.
nämnden, som avslog. ÖSK gick då vidare till Riks• Kulan: På kort tid har ett relativt stort antal näridrottsnämnden (RIN), och frågan kunde därmed inte
fotbollsanläggningar kommit till, och blivit succéer. Det
slutligen avgöras under 2004. I den storm som blåste
visar att fotbollen måste fundera vidare över hur man
upp drogs såväl ordförande som styrelseledamöter
ska kunna inkludera aktiviteter som inte är så låsta i
och tjänstemän in.
sina former i verksamheten.
– Vi fick problem med att få alla fotbollsintressera• Futsal: Internationellt sett har Futsal blivit enormt
de att förstå, att de båda nämnderna är årsmötesstort. SvFF har nu tagit tag i denna aktivitet. Inomhusorgan, således frikopplade från förbundsstyrelsen och
fotbollen är populär också här hemma, men ska nu förden löpande verksamheten. Skälet är att bl.a. UEFA
söka styras in i Futsal-begreppet.
kräver detta. Elitlicensen handlar ju inte bara om det
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Ett historiskt år

K

lockan skulle till att slå 13.00 den 18 december 1904. Det möte som idrottsledarlegenden
Viktor Balck var i färd med att klubba igång
skulle skapa historia. 16 personer var närvarande. Via
fullmakter representerade de 77 föreningar. Gemensamt fattade de beslut om att stifta en ny, rikstäckande, idrottsorganisation: Svenska Fotbollförbundet.
2004 var det dags att göra bokslut för en sekel-
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lång levnad. Fotbollens 100 år har satt djupa spår i
svensk (idrotts)historia, alltifrån internationella triumfer
till att vara ett vardagligt inslag i familjelivet. Fotbollen
har verkligen ”en förening i varje by”!
Jubileumsåret präglades av högtid, elit och bredd,
och dokumentation.
– Medvetandegraden inom fotbollsrörelsen för vikten av att bevara och vårda historien har ökat under
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Den 18 december avtäckte förbundsordföranden Lars-Åke
Lagrell, under överinseende av
bl.a. jubileumsgeneralen Bengt
Ågren, ett minnesmärke placerat
på fasaden på det femte höghuset
nära Sergels torg i Stockholm.
Den ursprungliga byggnaden där
förbundet bildades exakt 100 år tidigare, Kungliga Gymnastiska
Centralinstitutet, i hörnet Hamngatan/Beridarebansgatan, finns inte
kvar, varför minnesmärket placerades på det hus som står närmast.
I de tre jubileumslandskamperna
uppträdde Sverige i guldfärgade
tröjor. På Ullevi gjorde Zlatan Ibrahimovic matchens enda mål och
såg till att Sverige besegrade England med 1–0. I Uddevalla möttes
Sverige och Norge i en match som
norskorna vann med 4–0. Hanna
Ljungberg gjorde landslagscomeback efter sin långvariga skada,
men fick lämna planen mållös.
Hundraårsjubileet dokumenterades
på flera olika sätt, inte minst genom det praktfulla bokverket ”100
år” och Postens frimärksutgåva.

Två internationella evenemang
ingick i jubileet och gav SvFF ytterligare renommé som god organisatör. UEFA-cupen avgjordes på Ullevi i maj. Glada Valencia-spelare firar 2–0-segern mot
Olympique Marseille. I september kom Europas alla förbundskaptener till Stockholm. Portugals Scolari intervjuas om sin
syn på EURO 2004.

året, säger förbundets generalsekreterare Sune Hellströmer. Vi avser att lägga mer kraft på detta i framtiden.
I samarbete med Stroemberg Media Group gav
Svenska Fotbollförbundet i början av året ut ett bokverk, som i dubbel bemärkelse går till historien. I två
praktfulla band om sammanlagt drygt 700 sidor belyses förbundets verksamhet på många olika sätt, dels i
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text och dels i siffror. ”100 år” kan karaktäriseras som
en uppföljning och utvidgning av boken ”80 år med
svensk fotboll”.
Posten uppmärksammade också jubileet genom att
ge ut en särskild frimärksutgåva där några av de
största spelarprofilerna avbildades, Nils Liedholm,
Henrik Larsson, Fredrik Ljungberg, Thomas Ravelli,
Hanna Ljungberg och Victoria Svensson. En speciell
ceremoni hölls på Postmuseet i Stockholm den officiella utgivningsdagen, den 26 mars.
Dagen efter höll SvFF sitt årsmöte. Det blev en
lång och innehållsrik dag. Efter årsmötet följde en mot-
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tagning i Stockholms Stadshus och ett högtidsfirande
i Blå Hallen.
Sverige spelade tre jubileumslandskamper under
2004. Herrarna mötte England på Ullevi den 31 mars
och Holland på Råsunda den 18 augusti, medan damerna tog emot Norge i Uddevalla den 24 juli.
Två stora internationella evenemang anordnades
också av SvFF. UEFA-cupfinalen i samarbete med
GotEvent på Ullevi den 19 maj och UEFA:s förbundskaptenskonferens i Stockholm den 20-22 september.
Jubileumsgeneral var Bengt Ågren, den förre
förbundsstyrelseledamoten. Han höll i alla trådar under
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Den 27 mars högtidlighölls
100-årsjubileet med mottagning och festbankett i Stockholms Stadshus. Fotbollsprofiler från när och fjärran
kom för att uppvakta. På väg
nedför trappan till Blå Hallen
ser vi FIFA:s generalsekreterare Urs Linsi och president
Joseph S. Blatter tillsammans med UEFA-presidenten Lennart Johansson. Bland de svenska gratulanterna
fanns från vänster till höger Thomas Nordahl och Nils Liedholm, Svenska Spel representerat av Ove Kindvall och Meg
Tivéus samt företrädare för de norrländska distriktsförbunden.
Den sista av de tre jubileumslandskamperna spelades på Råsunda i augusti mot Holland. Knappt två månader efter
kvartsfinalförlusten i EM nådde Fredrik Ljungberg och co
oavgjort, 2–2. Mattias Jonson och Zlatan Ibrahimovic svarade
för de svenska fullträffarna.

Kl. 11.00 på själva födelsedagen den 18 december återvände Svenska Fotbollförbundets styrelse till Skeppsbron
40. Under perioden 1928-37 hade förbundet sitt kansli
på denna adress, och årets sista styrelsemöte hölls i det
som då var förbundets styrelserum.

Även FIFA fyllde 100 år 2004. Detta firades i Paris där
representanter för de sju nationer som var med och bildade det internationella förbundet inbjöds till en ceremoni
på 229 Rue Saint-Honoré, där FIFA föddes den 21 maj
1904. I mitten FIFA-presidenten Joseph S. Blatter och
SvFF:s jubileumsgeneral Bengt Ågren.

året (och i planeringsfasen åren före). Bengt är den
ende i fotbollsfamiljen som även spelade en aktiv roll i
samband med förbundets 50-årsjubileum 1954.
– Viktigt att påpeka är att under 100-årsjubileet så
fanns även bredd- och ungdomsfotbollen med. Till exempel bar både Landslagets Fotbollsskola och Landslagets Fair Play Trophy jubileumsstämpel, säger Ågren.
Bengt Ågren var självklart en av deltagarna när jubileumsåret avslutades på själva födelsedagen den 18
december. Då avtäcktes ett minnesmärke i centrala
Stockholm, så nära som möjligt den plats där Svenska
Fotbollförbundet bildades 100 år tidigare.
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Styrelse

Representantskap

Förbundsstyrelsen, som utses av förbundsmötet
och ingår i representantskapet, har haft följande
sammansättning:

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

Förbundsordförande:
Lars-Åke Lagrell, Växjö

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

Övriga ledamöter:
Bengt Madsen, Anderslöv, vice förbundsordförande*
Gillis Persson, Motala *
Börje Sandgren, Umeå *
Björn Ahlberg, Vikbolandet **
Mats Aronsson, Sollentuna**
Susanne Erlandsson, Haverdal**
* vald t.o.m. förbundsmötet 2005
** vald t.o.m. förbundsmötet 2006
Generalsekreterare och adjungerad ledamot av
Förbundsstyrelsen:
Sune Hellströmer, Lidingö
Adjungerade ledamöter av Förbundsstyrelsen:
Lars Lagerbäck, Sollentuna (landslagsfrågor)
Tommy Söderberg, Hässelby (landslagsfrågor)
Hedersordförande:
Lennart Johansson, Stockholm
Hedersledamöter:
Lars Appelqvist, Norrköping
Gunnar Axelson, Falun
Gunnar Ericsson, Mölle
Bengt Ågren, Upplands Väsby
Revisionen har utförts av följande:
Förbundsrevisorer:
Torbjörn Backvall, Stockholm
Hans Bredberg, Upplands Väsby (auktoriserad revisor)
Av Sveriges Riksidrottsförbund (RF) utsedd revisor:
Ulf Järlebro, Stockholm (auktoriserad revisor)

Ledamot
Kenneth Karlsson
Jan Öster
Lars Norman
Ingemar Carlsson
Lars Carlson
Hans Rosengren
Bert Andersson
Björn Andersson
Kenneth Carlsson
Leif Nilsson
Lars-Erik Öberg
Tore Johansson
Göran Nilsson
Håkan Danielsson
Sune Reinhold
Thomas Larsson
Jan Hellström
Annelie Larsson
Sam Ersson
Håkan Svensson
Tomas Eklund
Berndt Lindström
Raul Björk
Kjell Augustsson

Allsvenskan/Superettan
Kenneth Håkansson
Ove Lindqvist
Bo Lundquist
Bengt Sjöholm
Benno Lindblom
Leif Lindstrand
Ronny Magnusson
Sture Svensson

Suppleant
Sven-Olle Persson
Maria Niklasson
Mats Bengtsson
Åke Nilsson
Gunnar Lindbom
Christer Martinsson
Madelene Ekvall
Lars-Erik Carlsson
Ulf Jonsson
Bo Berged
Nicke Stenqvist
Bo Strömbäck
Issa Manglind
Christer Gustavsson
Ingvar Stenkvist
Stefan Johansson
Mats Holmberg
Karl Åke Carlsson
Jan Åke Sandström
Pelle Höög
Zeki Can
Anders Westin
Sven-Ove Cederstrand
Ingela Andersson

Henrik Appelqvist
Zeki Bisso
Jonas Brorsson
Lars Erik Nilsson
Birger Jonsson
Jan Nilsson
Åke Nilsson
Johan Sterner

Damallsvenskan

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

Nils-Olof Anderson Lena Wallgren Sandberg
Ing-Britt Lindberg Ulf Bergquist

Valberedning

Sammanträden

Valberedningen (§ 27-30 i förbundets stadgar) har
utgjorts av:

Förbundsmötet
ägde rum den 27 mars i Stockholm.

Ledamot
Lennart Johansson, ordförande
Berndt Lindström (Norrlandsdistrikten)
Mats Bengtsson (Svealandsdistrikten)
Khennet Tallinger (Götalandsdistrikten)
Jan Nilsson (Allsvenskan/Superettan)
Ing-Britt Lindberg (Damallsvenskan)

Representantskapsmötet
ägde rum den 4 december i Uppsala.
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Personlig suppleant:
Gunnar Axelson
Leif Nilsson
Annelie Larsson
Gerhard Sager
Åke Nilsson
Lena Wallgren Sandberg

Förbundsstyrelsen
har hållit 14 sammanträden.
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Svenska Fotbollförbundets styrelse 2004
Bakre raden fr v Sune Hellströmer, Mats Aronsson, Gillis Persson, Björn Ahlberg, Börje
Sandgren. Främre raden fr v Susanne Erlandsson, Lars-Åke Lagrell och Bengt Madsen.

Kommittéer, utskott, nämnder, projektgrupper och övriga grupper
* fr.o.m. förbundsmötet 2004
**t.o.m. förbundsmötet 2004
Appellationsnämnd
(vald av förbundsmötet)
Ove Lindh, Göteborg (ordf.), Dan
Fernqvist, Västra Frölunda (vice ordf.),
Bo Finnhammar, Norrtälje, Thore Hallbäck, Bromma, Christer Ljungsten,
Skanör, Kjell Sahlström, förbundskansliet (sekr. t.o.m. okt), Ulrika Karlsson, förbundskansliet (sekr. fr.o.m.
nov).
Licensnämnd
(vald av förbundsmötet)
Khennet Tallinger, Hässleholm (ordf.),
Richard Johnsson, Bjärred (vice
ordf.), Tord Andersson, Sölvesborg,
Anders Beck-Friis, Stocksund, Anders Lundberg, Kullavik, Hans Orrenius, Motala, Anna Wallin, Stockholm,
Kjell Sahlström, förbundskansliet
(sekr.).
Fotbollskommitté
Gillis Persson, Motala (ordf.), Ingemar
Carlsson, Färgelanda, Björn Ekblom,
Älta, Lars Klefbohm, Umeå, Benno

Lindblom, Västra Frölunda*, Hans Rosengren, Fårösund, Lena Wallgren
Sandberg, Sundsvall, Sanny Åslund,
Täby, Lars Richt, förbundskansliet
(sekr.).
Marknadskommitté
Mats Aronsson, Sollentuna (ordf.),
Björn Andersson, Halmstad, Cristel
Brorsson, Halmstad, Tomas Eklund,
Västerås, Stefan Johansson, Strängnäs, Siv Karlsson, Jönköping, Sven
Lundberg, Örnsköldsvik, Leif Nilsson,
Ytterhogdal, Bengt Sjöholm, Halmstad, Tommy Theorin, Malmö, Jan
Larsson, förbundskansliet (sekr.).
Tävlingskommitté
Börje Sandgren, Umeå (ordf.), Henrik
Appelqvist, Enskededalen, Kenneth
Håkansson, Landskrona (vice ordf.),
Bo Karlsson, Jönköping, Ing-Britt
Lindberg, Uppsala, Lars Norman,
Borlänge, Gerhard Sager, Skepplanda, Sören Carlsson, förbundskansliet (sekr. t.o.m. juni), Krister Malmsten, förbundskansliet (sekr. fr.o.m.
juli).

Central Styrgrupp Utveckling
Gillis Persson, Motala (ordf.), KajsaLiza Axdorff, Örebro, Katarina Bergström, Umeå, Raul Björk, Örebro, Håkan Danielsson, Södra Vi, Mats
Engqvist, Flyinge*, Sam Ersson,
Åsele, Sture Svensson, Borås**, Gunilla Axén, förbundskansliet (sekr.).
Anläggningsutskott
Stefan Johansson, Strängnäs (ordf.),
Anita Jaeger, Trångsund, Leif Lindstrand, Gävle (fr.o.m. aug), Göran
Persson, Landskrona, Bengt Sjöholm,
Halmstad, Tommy Theorin, Malmö,
Lars-Erik Öberg, Sundsvall, Ronni
Lundqvist, förbundskansliet (sekr.).
Medicinskt utskott
Björn Ekblom, Älta (ordf. t.o.m. aug,
därefter ledamot), Jan Ekstrand, Linköping, Magnus Forssblad, Stockholm, Inger Jacobsson, Boden, Urban
Johnson, Halmstad, Jon Karlsson,
Floda (ordf. fr.o.m. sept), Per Nilsson,
Älvsjö, Annica Näsmark, Sundbyberg,
Mats Engqvist, förbundskansliet
(sekr.).
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Tränarutskott
Hans Rosengren, Fårösund (ordf.),
Lars-Åke Bäckström, Västerås, KarlErik Hult, Lomma, Per Olsson,
Gävle*, Alf Westerberg, Trelleborg,
Lena Videkull, Malmö, Stefan Hjelmberg, förbundskansliet (sekr.).
Domarutskott
Bo Karlsson, Jönköping (ordf.), Bengt
Augustsson, Luleå, Jan Berg, Luleå,
Agneta Björck, Örebro, Lars-Åke
Björck, Göteborg (adj. i internationella frågor), Karl-Erik Nilsson, Lindås,
Matts Sjöström, Mölndal, Germund
Nilsson, förbundskansliet (sekr.).
Försäkringsutskott
Börje Sandgren, Umeå (ordf.), Anders Brulin, förbundskansliet, Sune
Hellströmer, förbundskansliet, Mats
Holmberg, Märsta, Lars-Inge Svensson, Stockholm (sekr.).
Tävlingsutskott
Björn Ahlberg, Vikbolandet (ordf.),
Kenneth Håkansson, Landskrona,
Annelie Larsson, Karlstad, Göran
Nilsson, Limhamn, Dag Wikman,
Norrfjärden, Per Ågren, Limhamn,
Elisabeth Aldaeus, förbundskansliet
(sekr.).
Ungdomsråd
Kajsa-Liza Axdorff, Örebro (ordf.),
Lenita Franzell, Eskilstuna, Nicklas Johansson, Motala**, Henrik Sjöberg
Stockholm, Milou Werth, Lund, Per
Öhgren, Umeå, Peter Brusvik, förbundskansliet (sekr.).
Förtjänstteckennämnd
Lars-Åke Lagrell, Växjö (ordf.), Sune
Hellströmer, förbundskansliet, Bengt
Ågren, Upplands Väsby (tillika sekr.).
Revisionsnämnd
Mats Bengtsson, Grycksbo (ordf.),
Nils-Olof Anderson, Mölndal, Kenneth
Karlsson, Bräkne-Hoby, Gunnar Lindbom, Gävle, Sten Sandén, Umeå,
Kjell Sahlström, förbundskansliet
(sekr.).
Skiljenämnd
Ordf.pool: Krister Malmsten, Järfälla
(tillika samordningsansv.), Owe
Hultin, Bromma (tillika sekr.), Carl-Johan Cosmo, Malmö, Dan Fernqvist,
Västra Frölunda (fr.o.m. dec.), Björn
Ekman, Sundsvall, Martin Lindgren,
Piteå, Ove Lindh, Göteborg.
Stadgenämnd
Khennet Tallinger, Hässleholm (ordf.),
Sune Hellströmer, förbundskansliet,
Krister Malmsten, förbundskansliet
(tillika sekr.), Börje Sandgren, Umeå.
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Stipendienämnd
Susanne Erlandsson, Haverdal
(ordf.), Lars Arnesson, Upplands
Väsby, Bengt Simonson, Västerås,
Lars Richt, förbundskansliet (sekr.).
PROJEKTGRUPPER
Elitevenemangsgrupp
Sture Svensson (ordf.)*, Ulf Bergquist, Borås, Mats Björklund, Göteborg**, Mikael Kaller, Halmstad, Henrik Koch, Solna, Bo Lundquist,
Bromma, Krister Malmsten, förbundskansliet (adj.), Mats Persson, Göteborg*, Anders Pettersson, Örebro
(entledigad på egen begäran fr.o.m.
sept), Urban Hagblom, Sundsvall
(fr.o.m. sept), Ola Rydén, Växjö*,
Tommy Theorin, Malmö, Jan Larsson,
förbundskansliet (sekr. t.o.m. april),
Fredrik Åkesson, förbundskansliet
(sekr. fr.o.m. maj).
Elitevenemangsgrupp
(arbetsgrupp Dam)
Lars-Åke Lindblom, Enskede (ordf.),
Roland Arnqvist, Umeå, Ulf Bergquist, Borås, Cristel Brorsson, Halmstad, Per Darnell, Ekerö, Anita Jaeger,
Trångsund, Caroline Jönsson, Malmö*, Elisabeth Leidinge, Malmö**,
Gert Sparr, Staffanstorp*, Jan Larsson, förbundskansliet (t.o.m. april),
Fredrik Åkesson, förbundskansliet
(fr.o.m. maj), Maria Hellströmer, förbundskansliet (sekr.).
ÖVRIGA GRUPPER
Ekonomisk Samrådsgrupp
Lars-Åke Lagrell, Växjö (ordf.), Björn
Ahlberg, Vikbolandet, Nils-Olof Anderson, Mölndal, Bengt Madsen,
Anderslöv, Mats Bengtsson,
Grycksbo, Bo Strömbäck, Råneå,
Khennet Tallinger, Hässleholm, Sune
Hellströmer, förbundskansliet (sekr.).
IT-Grupp
Sune Hellströmer, förbundskansliet
(ordf.), Mats Aronsson, Sollentuna,
Jesper Bjärvall, förbundskansliet, Pär
Jonsson, Falun, Khennet Tallinger,
Hässleholm, Britt-Marie Kihlman, förbundskansliet (sekr.).
TV-grupp
Lars-Åke Lagrell, Växjö (ordf.), Ulf
Bergquist, Borås, Bo Lundquist,
Bromma, Tommy Theorin, Malmö, Jan
Larsson, förbundskansliet (sekr).
Gunnar Nordahls Minnesfond
Krister Malmsten, förbundskansliet
(ordf.), Björn Ahlberg, Vikbolandet,
Thomas Nordahl, Örebro.

DOTTERBOLAGSSTYRELSER
KB Råsunda Fotbollstadion
Lars-Åke Lagrell, Växjö (ordf.), Björn
Ahlberg, Vikbolandet, Mats Aronsson,
Sollentuna, Susanne Erlandsson,
Haverdal, Bengt Madsen, Anderslöv,
Gillis Persson, Motala, Börje Sandgren, Umeå, Sune Hellströmer, förbundskansliet (VD).
Fastighets AB Råsunda Fotbollstadion
Lars-Åke Lagrell, Växjö (ordf.), Björn
Ahlberg, Vikbolandet, Mats Aronsson,
Sollentuna, Susanne Erlandsson,
Haverdal, Bengt Madsen, Anderslöv,
Gillis Persson, Motala, Börje Sandgren, Umeå, Sune Hellströmer, förbundskansliet (VD).
Svenska Fotbollförlaget AB
Björn Andersson, Halmstad (ordf.),
Tommy Andréason, Skövde (VD
fr.o.m. 8 sept), Mats Aronsson, Sollentuna, Jörgen Eriksson, Umeå, Sune
Hellströmer, förbundskansliet (VD
t.o.m. 7 sept.).
Fotbolls TV i Solna AB
Lars-Åke Lagrell, Växjö (ordf.), Susanne Erlandsson, Haverdal, Sune
Hellströmer, förbundskansliet (VD),
Bengt Madsen, Anderslöv.
INTRESSEBOLAGSSTYRELSE
Onside TV-production AB
(50% ägarandel)
SvFF:s ledamöter har varit Lars-Åke
Lagrell, Växjö, Bo Lundquist,
Bromma, Sune Hellströmer, förbundskansliet.
Svenska Spels ledamöter har varit
Meg Tivéus, Stockholm (ordf. t.o.m.
sept), Jesper Kärrbrink (ordf. fr.o.m.
okt), Annica Axelsson, Stockholm,
Per Kotschack, Lidingö.
RF-ORGAN
Björn Andersson, Halmstad, Valberedningen.
Siv Karlsson, Jönköping, Riksidrottsnämnden.
Lars-Åke Lagrell, Växjö, Riksidrottsstyrelsen, SISU-styrelsen (utsedd av
RS).
Krister Malmsten, förbundskansliet,
vice ordf. Riksidrottsnämnden.
Börje Sandgren, Umeå, SISU-styrelsen.
AB SVENSKA SPEL
Lars-Åke Lagrell, Växjö, styrelseledamot.
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INTERNATIONELLA UPPDRAG

Internationella uppdrag
MÖTEN
UEFA-kongress i Limasol 22-23 april
SvFF representerades av Lars-Åke Lagrell, Bengt Madsen och Sune Hellströmer.

Christer Fällström

UEFA Referee Observers Panel

Göran Havik

UEFA Media Officers Panel
FIFA Panel for Communication

Minnesceremoni FIFA:s grundande i Paris 19 maj
SvFF representerades av Bengt Ågren.

Hans Hultman

UEFA Media Officers Panel

Sune Hellströmer

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

Ingrid Jonsson

UEFA Referee Observers Panel

Lennart Johansson

UEFA President
UEFA Executive Committee, pres.
UEFA Emergency Panel, ordf.
FIFA Executive Committee, vice
president
FIFA Emergency Committee
FIFA World Cup Organising
Committee Germany 2006, ordf.
FIFA World Cup Bureau Germany
2006, ordf.

Bo Karlsson

UEFA Referee Instructors Panel
UEFA Referee Observers Panel

FIFA-kongress i Paris 20-21 maj
SvFF representerades av Lars-Åke Lagrell, Bengt Madsen och Sune Hellströmer.
UEFA-konferens för ordförande och generalsekreterare i Lissabon 3 juli
SvFF representerades av Lars-Åke Lagrell och Sune
Hellströmer.
Nordisk Konferens i Skagen 6-8 augusti
SvFF representerades av Lars-Åke Lagrell, Bengt Madsen, Björn Ahlberg, Gillis Persson, Börje Sandgren, Mats
Aronsson och Sune Hellströmer.
Österrikes 100-års jubileum i Wien 17-18 augusti
SvFF representerades av Sune Hellströmer och Bengt
Ågren.
OS i Aten augusti-september
SvFF representerades av Susanne Erlandsson och Gillis
Persson.

Lars Lagerbäck
UEFA-konferens för landslagstränare i Stockholm
20-22 september
SvFF stod för värdskapet.

UEFA Jira Project Panel
UEFA Technical Instructors Panel

Lars-Åke Lagrell

UEFA-seminarium angående EU-frågor i Bryssel
30 september-1 oktober
SvFF representerades av Lars-Åke Lagrell och Sune
Hellströmer.

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

Ronni Lundqvist

UEFA Artificial Turf Experts Panel

Krister Malmsten

UEFA Club Licensing Panel, ordf.

Karl-Erik Nilsson

UEFA Referee Observers Panel

Roland Nilsson

UEFA Players Panel

Morgan Norman

UEFA Referee Observers Panel

Lars Peterson

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

Lars Richt

UEFA Venue Managers Panel

Gerhard Sager

UEFA Match Delegates Panel

UEFA Medical Committee, vice
ordf.
UEFA Artificial Turf Experts Panel

Bo Sundström

UEFA Venue Managers Panel

Khennet Tallinger

UEFA Match Delegates Panel

UEFA Women’s Football
Committee, vice ordf.
UEFA Match Delegates Panel
UEFA Referee Observers Panel

Tommy Theorin

UEFA Leagues and FIFPro Panel

Per Ågren

FIFA Dispute Resolution Chamber

UEFA-möte för generalsekreterare 4-5 november
i Nyon
SvFF representerades Sune Hellströmer.
FIFA OCH UEFA
SvFF har under året haft följande representanter i FIFA:s
och UEFA:s kommittéer och paneler:
Lars Arnesson

UEFA Match Delegates Panel

Agneta Björck

UEFA Match Delegates Panel
UEFA Referee Instructors Panel
UEFA Referee Observers Panel

Lars-Åke Björck

UEFA Referees Committee, vice
ordf.

Jan Ekstrand

Susanne Erlandsson
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Spelarutbildningen ger resultat
I

glädjen över landslagsframgångarna för Herr-, Damoch U21-landslagen måste det också framhållas att
2004 medförde ytterligare blågula glädjeämnen. F17
vann nordisk flickturnering, U21 damer blev tvåa i
nordisk turnering och samtliga ungdomslandslag utom
ett (P16) kvalificerade sig för vidare EM-spel nästa år.
Det finns alltså anledning att glädjas över att spelarutbildningsverksamheten fortsätter
att ge positiva resul• RAPPORT
tat.
Fotbollskommittén
– Talangutvecklarna och talangutvecklingsprojekten, inklusive Tipselit, är kittet mellan föreningarna och distriktsförbunden/Svenska Fotbollförbundet. Man kan aldrig
nog betona vikten av detta arbete, där målet är att
spelaren alltid ska ställas i centrum, säger Fotbollskommitténs ordförande Gillis Persson.
Därför är det med spänt intresse man följer försöksverksamheten med Riksidrottsgymnasierna.
– Inom fotbollen hoppas vi kunna få omfördela resurserna. Att inriktningen ska vara mer på individen än
på orten. Vi tror att detta synsätt, att resurserna alltså
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Frida Nordin i Sveriges U21-landslag banar väg
mellan engelskorna Corinne Yorston (t v) och
Anita Asante i den nordiska U21-turneringen på
Island. Sverige vann matchen med 1–0.

blir mindre låsta till de fyra orter där vi har fotbollens
Riksidrottsgymnasier idag, är till förmån för talangens
utveckling, menar Gillis.

Klubbfotbollens problem
i det europeiska cupspelet
Inom svensk fotboll har man annars med stigande oro
kunnat konstatera att våra elitklubbar fått allt svårare
att hävda sig i UEFA:s olika klubbtävlingar på herrsidan. Under sensommaren 2004 inledde SEF (Föreningen Svensk Elitfotboll) och Fotbollskommittén/
Fotbollsenheten diskussioner om denna problematik.
För här handlar det om att ta gemensamma krafttag.
– Det är ju inte bara ett bekymmer för klubbarna,
det får återverkningar i många led i vår verksamhet, säger Gillis Persson. Vid våra gemensamma meningsutbyten kom vi fram till att göra en rejäl genomlysning av
hela området, ställa oss massor av frågor, ta fram jämförelser och göra analyser, så att detta kan bli ett tema
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vid den ordförandekonferens vi ska ha i samband med damernas EMslutspel i England i juni
2005.
På utbildningssidan är
det bestämt att tränarutbildningen ska revideras
och under 2004 beslutade
TRU (Tränarutskottet) att
göra det än mer

KOMMITTÉRAPPORTER

Sveriges Hector Maravilla utmanar det finländska försvaret vid
P15-landskampen i Oxelösund. Finland vann med 3–2, men två
dagar tidigare segrade Sverige med 3–1 i Nyköping.

omfattande än vad tanken
var initialt. En arbetsgrupp
bildades med uppdraget att
göra denna totalöversyn.
– Vad det handlar om är
att UEFA-anpassa och modernisera utbildningen, under mottot ”en tränarutbildning i tiden”, berättar Gillis.
2004 gick startskottet,
2006 ska arbetet vara klart.
Under Fotbollskommittén ligger även det
medicinska utskottet. Och
inom dess fögderi behandHerrarnas U21-landslag kvalifilascerade
bl.a. sig
dopingfrågorna.
till EM-slutspelet i Tyskland 2004 genom att besegra
Spanien idrott
i ett avgörande
Play off-kval.
– Svensk
och svensk
fotbollBilden
har ovan
antagit den
från det första mötet
motinnebär
Spanien iatt
Halmstad.
Kim
s.k.ärWADA-koden.
Det
vi nu försöker
få till
Källström har just gjort 2–0 och uppvaktas närmast av
stånd
en
smidig
tillämpning
av
denna.
Ett
angeläget
Fredrik Stenman. Den svenska EM-platsen säkrades när
man
klarade
oavgjort,i 1–1,
i dentider,
svåra menar
bortamatchen
och
viktigt
område
dessa
Gillis iPersson.
Almendralejo.
Rent konkret sker bl.a. en rejäl skärpning gällande
rapporteringsrutinerna för både aktiva och föreningar,
samtidigt som man försöker hitta en balans som gör
att administrationen inte ska bli svårare, utan snarare
enklare, för spelarna.

Skiften i landslagsledningarna
Vid årsskiftet slutade Torbjörn Nilsson på Svenska Fotbollförbundet. Hans sista år som förbundskapten för
U21-landslaget blev mycket lyckosamt, med fjärdeplatsen vid EM i Tyskland som höjdpunkt. Samtidigt
tog parhästen Stig Fredriksson farväl.
Nytt radarpar i ledningen för U21 är Tommy Söderberg, som efter EM i Portugal lämnade herrlandslaget
efter sex framgångsrika år, och Jörgen Lennartsson.
Jörgen hann föra upp BK Häcken i Allsvenskan innan
han tog klivet över till SvFF, där han även ska vara förbundskapten för ett av ungdomslandslagen (pojkar
födda 1989).
Ytterligare ett nytt ansikte som förbundskapten på

pojksidan är Ulf Svensson, som lämnade Örgryte IS
för att bli ansvarig för pojkar födda 1988 efter Peter
Gerhardsson som flyttat till Helsingborg och HIF.
I damlandslaget får Marika Domanski Lyfors ett nytt
namn vid sin sida. Efter två makalöst framgångsrika år i
Djurgården/Älvsjö fortsätter nu Thomas Dennerby sin
tränarkarriär som assisterande förbundskapten.

Under sitt sista år som förbundskapten ledde Torbjörn
Nilsson U21-landslaget till en fin fjärdeplats i EM.
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Anläggningsoffensivens år

Idrottsparken i Sundsvall bytte från naturgräs till konstgräs under sommaren 2004. Arenan var en
av totalt 47 konstgräsplaner som blev klara eller påbörjades under året och det fattades beslut om
att anlägga ytterligare 50 stycken. Kalmar FF testade Giffarnas nya hemmaplan i augusti och var
ofina nog att ta tre poäng med sig hem.

S

extio procent av landets kommuner fick under
2004 besök av företrädare för svensk fotbolls
distriktsförbund. På dagordningen stod ”fotbollens betydelse för samhället”. Det var en del av den s.k.
anläggningsoffensiven.
När en avstämning av arbetet gjordes i slutet på
året, kunde det noteras att 175 av de 290 kommunerna hade besökts.
Syftet med träffarna
var att informera om
• RAPPORT
fotbollens bredd – att
Marknadskommittén
det är den enda sport
i landet som lever upp
till mottot ”en förening
i varje by” – och den vitala roll som anläggningarna
spelar för att denna meningsfulla fritidsaktivitet även
framgent ska locka tjejer och killar.
– Anläggningsfrågan är en väldigt central del i arbetet på marknadsområdet, säger Mats Aronsson,
som nu varit ordförande i Marknadskommittén i tre år.
Nya eller uppfräschade arenor och underlag som tål
fler träningstimmar är ett måste om fotbollen ska kunna
behålla sin storlek.
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Den kartläggning som gjordes på grundval av kommunbesöken visar bl.a. att 47 nya konstgräsplaner blev
klara eller påbörjades under året, och att ytterligare 50
är beslutade.
– Alla planer har givetvis inte kommit till stånd tack
vare våra besök. Men påverkan är en viktig faktor när
det gäller att hålla anläggningsfrågan i fokus och att
sprida kunskap om att en satsning på fotbollsanläggningar är en satsning på goda krafter i samhället, menar Mats Aronsson.
Svenska Fotbollförbundet tar för övrigt eget ansvar
i denna fråga, genom att årligen dela ut bidrag till föreningar och kommuner ur Anläggningsfonden. Dessutom har man anlitat sex s.k. anläggningsutvecklare,
två per region, som besitter expertkunskaper och som
kan hjälpa kommuner och distrikt med råd och synpunkter.

80 ”Kulan” ska byggas till 2008
2004 var ett jubileumsår inom fotbollen. FIFA fyllde
100 år, liksom SvFF gjorde. Och UEFA fyllde 50 år.
Ett led i det europeiska fotbollförbundets firande var
att ge dess medlemsnationer bidrag till byggnation av
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”mini-pitcher”, vilka vi i Sverige kallar ”Kulan”. Att stimulera spontanutövandet är syftet med dessa näridrottsanläggningar.
– Vi har nu cirka 35 sådana i landet, klara eller beslutade. Med bidraget på 6 miljoner kr från UEFA har
vi satt som mål att dela ut 75.000 kr per projekt, för att
försäkra tillskapandet av 80 ”Kulan” fram t.o.m. senast
2008, berättar Aronsson.
Affärsverksamheten är ett annat av de ben som fotbollens marknadsarbete vilar på. Här handlar det om
att bedriva projekt och skriva avtal, vilka i sin förlängning ska ge intäktsmöjligheter för föreningar och distrikt.
– Därför gläder vi oss åt den fortsatta utvecklingen
av Landslagets Fotbollsskola. Sommaren 2004 deltog
720 föreningar, som totalt kunde räkna in drygt 70.000
deltagare. Bra för såväl nyrekrytering som ledarutbildning och klubbkassan.
Negativt är däremot utvecklingen för Bingolotto, vilket har stor betydelse för fotbollens föreningar. Här
försöker SvFF tillsammans med Folkspel, som bedriver
Bingolotto, göra olika insatser för att hejda nedgången.
Under 2004 togs beslut om att, i likhet med anläggningssidan, anlita sex regionala affärsutvecklare,
vilka ska kunna ge distrikten support i sin affärsverksamhet.
Arbetet med att fortsätta utveckla evenemangen på
elitnivå – klubbfotboll och hemmalandskamper – har
bidragit till att fotbollen behåller och ökar sin popularitet, vilket avspeglas i publik- och tittarsiffror.

KOMMITTÉRAPPORTER

– Här, säger Mats Aronsson, vill jag gärna peka på
evenemangsutvecklingen också på distriktsnivå. Vi har
tagit lärdom av arbetet på elitnivå, och försökt skapa
verktyg som de mindre föreningarna i distriktsserierna
ska kunna använda för att öka intresset lokalt. En utvärdering av detta arbete kommer att ske under våren
2005.

Positivt att förknippas med svensk fotboll
Stort intresse tilldrog sig naturligtvis deltagandet i EMslutspelet i Portugal. SvFF:s försäljning av biljetter och
researrangemang gav väldigt gott resultat. Och det
tycktes som om alla tillresande svenskar klädde sig i
landslagströjor när de besökte arenorna i Lissabon,
Porto och Algarve för att heja fram blågult.
– Det var nog första gången vi såg ett sådant hav
av gula tröjor på läktarna. Det skapade support för laget, sammanhållning och ett drag som vi har nytta av i
vår framtida marknadsföring. Företag och organisationer upplever det positivt att förknippas med svensk
fotboll.
Damlandslaget fick under 2004 sin egen supporterklubb, en sammanslutning av företag som valt att
satsa direkt på tjejerna.
– Damlandslagets supporterklubb visar att framgångarna på sistone har skapat ett så stort intresse att
det går att skapa koncept och samarbetsformer riktade enbart mot damfotbollen, utan att ta av andra delar av verksamheten. Vi fick alltså en tillströmning av företag, och det är något vi ska försöka utveckla ytterligare, slutar Mats Aronsson.

Invigning av ”Kulan” i
Skytteholmsparken i
Solna. På plats bakom
fotbollstjejer och fotbollsgrabbar fanns fr v Ove
Kindvall, Svenska Spel,
Mats Aronsson, Svenska
Fotbollförbundet, Sune
Hellströmer, Svenska
Fotbollförbundet, Anders
Gustâv, Solna kommun
och UEFA-presidenten
Lennart Johansson.
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Det positiva
hamnade i
skymundan
B

åt. Det är inte okej att verbalt eller fysiskt attackera domare, spelare och ledare – eller motståndarnas anhängare. Vi har fått ett allt hårdare samhällsklimat, men
inom fotbollen måste vi ändå ta ställning till hur vi vill
ha det på och runt våra planer.
– Trenden blir nämligen allt tydligare, att vi även
bland spelare och åskådare inom pojk- och juniorfotbollen har allt större attitydproblem. Spottloskor, tirader av okvädingsord, provocerande kroppsspråk – det
dåliga uppförandet går allt längre ned i åldrarna. Visst
är de allra flesta ungdomar bra, men den lilla klicken
får inte förstöra helhetsintrycket. Dessutom talar vi om
morgondagens elitspelare och supportrar. Om de
växer upp med dessa attityder har vi ett ännu större
problem i framtiden, säger Börje Sandgren.
”AIK-Hammarby-fallet” ledde till ändringar i tävlingsbestämmelserna vid representantskapet i november. Nu kan fr.o.m. spelåret 2005 poängavdrag tillämpas vid liknande supporterstörningar, tidigare kunde
poängavdrag endast inträffa vid våld mot domare.

örje Sandgren är en av veteranerna i förbundsledningen. Han har varit med om det mesta, inte
minst under sin tid som ordförande i Tävlingskommittén. 2004 blev i det avseendet ett arbetsamt år.
– Det är klart att ”Örebro-fallet” kastar sin
skugga över 2004 när
• RAPPORT
man ska sammanfatta
Tävlingskommittén
verksamheten inom
tävlingsområdet. Men jag
Andra viktiga beslut
vill hellre framhålla det
Det togs ytterligare några viktiga beslut under 2004:
som var roligt; seriemakarna lyckades perfekt med det
• Ett nytt system införs för
allsvenska spelprogrammet.
utlåning av spelare, vilket är
Slutomgången påverkade uppett sätt att hjälpa föreningarna
lösningen både i toppen och i
att matcha sina talanger på
botten. Det är ju så man vill att
elitnivå.
en fotbollssäsong ska sluta!
• Distriktsförbunden äger
– Det var beklagligt att Öresjälva rätt att bestämma om
bro SK skulle ”drabbas” av elitde vill tillåta farmarklubbar i
licensen. Men vi var alla medsina serier.
vetna om att något sådant
• Seriepyramiden på herrskulle kunna inträffa, med tanke
sidan
förändras. En ny seriepå hur illa den ekonomiska sinivå
införs,
mellan Superettan
tuationen var på många håll,
och division 2. Här blir 2005
när vi i konsensus införde beett övergångsår för att nyordstämmelserna, menar Sandningen ska kunna gälla fr.o.m
gren.
2006.
Tre andra händelser som
– Och så började de nya
fick stor uppmärksamhet var
nationella övergångssupporterbråket i cupmatchen
bestämmelserna, i Bosmanmellan Norrköping och Djurgårdomens kölvatten, att gälla i
den, AIK-fansens försök att innovember 2004. I dessa ligvadera planen och avbryta matger att amatörspelare bl.a. unchen mot Hammarby samt
der tiden 15/11-15/12 har en
överfallet mot domaren i div. 2”frimånad” för övergångar.
matchen Valsta/SyrianskaNågot denna kategori sannerVäsby.
”Örebro-fallet” och supporterbråk fick stor
uppmärksamhet under 2004.
ligen hade uppmärksammat.
Övergångsavdelningen kunde
Fotbollens attitydproblem
räkna in inte mindre än 6.000
– Vad kan vi lära av detta? Jo,
klubbyten under perioden, beatt en stor framtidsuppgift för
rättar Sandgren.
oss är att arbeta med
Anhopningen av, och den ökande strömmen av
supporterproblemen, ihop med framför allt supporterövergångar, har aktualiserat behovet av att effektivisera
föreningarna. Detta är ju i och för sig inget nytt, men
såväl denna hantering som licensverksamheten. En utvad jag menar är att det är attityderna vi måste komma
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redning pågår om hur man på bästa sätt ska kunna
övergå till att fullt ut använda sig av IT-teknologin.
Licenser, ja! 2004 innebar ett ”all-time-high” för antalet licensierade fotbollsspelare (15 år och äldre).
– En positiv signal. I glädjen över rekordsiffrorna är
det dock också viktigt att komma ihåg att de stora
barnkullarna i de aktuella åldersgrupperna är en betydande faktor. Men siffrorna visar givetvis med eftertryck att fotbollen behåller sin popularitet i en tid av allt
större konkurrens om fritiden.

KOMMITTÉRAPPORTER

Fotbollens licensutveckling har aldrig sett så bra
ut. Från 2003 till 2004 ökade antalet licenser med
över 14.000 till totalt 228.745.

Jenny Palmqvist fick äran att döma OS-finalen
mellan USA och Brasilien.

Prisade domare
Domarverksamheten tillhör också Börje Sandgrens
fögderi. Det är med tillfredsställelse han konstaterar att
utvecklingen är positiv både nationellt och internationellt.
Ute i världen har de svenska herrdomarna i många
år fått massor av lovord. Så också 2004, inte minst under EM-slutspelet i Portugal.
– Men extra roligt var det att vi nådde en riktig
domarframgång på damsidan. Jenny Palmqvist blev
inte bara uttagen som domare till OS, hon fick också
äran att döma finalen i Aten mellan USA och Brasilien.
Tyvärr blev hon skadad under matchen, och var tvungen att ge upp inför förlängningen, och ersättas av
fjärdedomaren.
2004 var också året då tävlingsenheten på förbundskansliet utökades. Numera kallas den Juridikoch Tävlingsenheten.
– Ett naturligt steg, kommenterar Sandgren avslutningsvis. Tävlingsärendena på framför allt elitnivån
handlar idag mer och mer om idrottsjuridik.
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Satsningen på
flickfotboll
går vidare
B

alansen mellan skola och fotboll, kommunikationssätt mellan olika generationer inom fotbollen,
teknikmärke för ungdomar och demokratifostran i
föreningslivet – det är uppgifter av vitt skilda karaktärer
som inryms i Svenska Fotbollförbundets utvecklingsarbete.
– Dessa och många andra viktiga frågor till trots,
profilen för 2004 har ändå varit kompetensutveckling
och Handslaget, säger Gillis Persson, ordförande i
Central Styrgrupp Utveckling (CSU).

• RAPPORT

Central Styrgrupp Utveckling

Engagemanget och intresset för hela distriktsutvecklingsfrågan har varit stort. Arbetet under 2004
har lett fram till både en klar nulägesbild och vilka krav
som kommer att ställas på distriktsverksamheten i
framtiden.
– Vi öronmärkte ju tidigare 4 miljoner kr för denna
satsning och det känns helt rätt. Kompetensutvecklingen för såväl förtroendevalda som tjänstemän har genomförts på ett bra sätt ute i distrikten under året. Att
den sedan kopplats till ”Kompis-projektet” på SvFFkansliet gör att man ser en helhet, menar Persson.
Förhoppningen med detta utvecklingsarbete är att
svensk fotboll som helhet ska bli ännu bättre. Hittills
har tio distriktsförbund beslutat att genomföra en rejäl
organisationsöversyn och på sikt ska hela organisationen bli effektivare.

År 2 av ”Handslaget” startade i augusti 2004. Även
under denna period kommer satsningar på flickfotbollsprojekt att prioriteras.
– Och vi kommer att fortsätta att lägga ut besluten
på distriktsnivå, berättar CSU-ordföranden. Detta tror
jag vi är ganska ensamma om inom den svenska idrotten och det är en förlängning på det samarbete och
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förtroende vi har inom fotbollen. Centralt tar vi vissa
riktlinjer, följer upp och utvärderar, medan man lokalt,
där man ju är närmare verksamheten, beslutar om
tilldelningar.
Under 2004 kunde fotbollen sammanfatta år 1 av
”Handslaget”. Totalt beviljades medel till 612 projekt
över hela landet, varav flest, 73, genomfördes i Skåne.
En stor majoritet av projekten var relaterade till ”Satsa
mer på flickidrotten” eller ”Öppna dörrarna för fler”.
Men det fanns också projekt inom områdena ”Motverka användandet av droger” samt ”Hålla tillbaka
avgifterna”.

Föreningsutveckling
”Mål och riktlinjer för föreningsutveckling” presenterades av arbetsgruppen, som är tillsatt inom detta
område, under året. Flitiga diskussioner inom gruppen
och på olika konferenser ledde fram till förslag att prioritera fyra områden för framtiden:
•
•

Ledarförsörjning
Fotbollens spela, lek och lär
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•
•

Föreningskunskap och demokratifostran
Organisation och administration

Hur ska vi ha det i framtiden är frågeställningen
som genomsyrar alla delar av verksamheten på utvecklingsområdet. Gillis Persson sätter fokus på ytterligare
tre projekt vilka, om de blir lyckosamma, på olika sätt
kommer att ha betydelse för svensk fotboll framöver:
– Inom ramen för ”Unga fotbollsledare” har ungdomar varit mentorer för äldre ledare. Utvärdering ska
ske under 2005, och den ska bli spännande att få ta
del av.
Här har också kraft lagts ned på att utveckla
kommunikationen såväl inom som mellan generationer
och att finna verktyg för att använda ungdomar som
bollplank i för fotbollen aktuella frågor.

Skola och fotboll
– Att kombinera elitidrott och studier är och har varit
en komplikation. I EU-projektet ”Kloka dribblingar” har
vi bl.a. kartlagt karriärövergångar och tittat på samverkan mellan skola och fotboll.

KOMMITTÉRAPPORTER

Handslaget går vidare på sitt andra år och för fotbollens del innebär det en fortsatt prioritering av
flickfotbollsprojekt.

Målet är att de erfarenheter man samlat på sig ska
leda till ett utbildnings- och informationsmaterial som
ska ut under 2005.
– De skolansvariga i distrikten är nyckelpersoner
för oss. För att de ska kunna hjälpa oss att nå ut ännu
bättre i skolan framställde Utvecklingsenheten materialet ”Fotboll i grundskolan”.
Syftet med detta är att försöka få
fler skolor att starta fotbollsprofilklasser i årskurserna 7-9.
Slutligen är det värt att nämna
att Teknikmärket, som ska stimulera
ungdomsträningen, lanserades
med hjälp av en teknik-DVD, där
landslagsprofilerna Anders Svensson och Victoria Svensson medverkar.
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REPRESENTANTSKAPETS RAPPORT

Representantskapsmötet 2004
Svenska Fotbollförbundets Representantskap
lämnar härmed rapport över verksamheten 2004.
Representantskapet har hållit ordinarie sammanträde den 4 december 2004 i Uppsala varvid följande beslutades:

Jan Östers motion till Representantskapet
2003 därmed ska anses vara besvarad.
Lars Norman, Dalarnas FF, hemställer att det i protokollet antecknas att Dalarnas FF reserverar sig mot
beslutet.

Beträffande antalet lag i Allsvenskan
att Allsvenskan ska bestå av 14 lag.

Beträffande SvFF:s tävlingsbestämmelser för 2005
att fastställa tävlingsbestämmelserna för år 2005
i enlighet med Förbundsstyrelsens förslag,
dock med tillägget att SDF, enligt Göran Nilssons yrkande, äger besluta om vilken preskriptionstid som enligt 10 kap. ska gälla för
handläggningen av ärenden inom det egna distriktet,
att uppdra till Förbundsstyrelsen att göra de redaktionella ändringar i förslaget som framförts
av Göran Nilsson samt
att uppdra till Förbundsstyrelsen att tillsätta en
arbetsgrupp med uppgift att analysera de
ordningsstörningar som den gångna säsongen förekommit i samband med matcherna i Allsvenskan samt att lägga fram förslag
om åtgärder för att komma till rätta med
dessa problem.

Beträffande utlåningssystemet
att spelarlån (ett förenklat system utan sedvanlig övergångshantering) ska tillåtas fr.o.m.
2005, med följande begränsningar:
– enbart icke-amatörer
– enbart spelare under 23 år
– högst sex (6) spelare per utlånande förening (UF)
– högst två (2) spelare per lånande förening (LF) under samma tidsperiod
att den nödvändiga administrationen ska självfinansieras (avgiftsbeläggas) samt
att uppdra till Förbundsstyrelsen att utvärdera
verksamheten efter två år (hösten 2006).
Detaljbestämmelser framgår av tävlingsbestämmelserna kap 4 § 12.2.
Beträffande farmarklubbar i distriktsfotbollen, herrar
att tillåta distrikten att själva bestämma om de
vill ha farmarklubbsverksamhet för herrar i
det egna distriktet,
att farmarklubbar inte tillåts i förbundsserierna,
att distrikt som tillåter farmarklubbar kan tillåta
förbundslag inom det egna distriktet att vara
huvudklubb med farmarlag i distriktsserierna,
att farmarlag inte kan avancera till förbundsserierna,
att uppdra till Förbundsstyrelsen att fastställa
reglemente för farmarklubbsverksamheten i
distriktsfotbollen för herrar 2005 samt
att uppdra till Förbundsstyrelsen att utvärdera
verksamheten efter två år (hösten 2006).
Beträffande spelarlån i SEF:s utvecklingsserier 2005
att försöksverksamheten fortsätter även 2005.
Beträffande division 2-frågan
att ändra seriepyramiden i förbundsserierna,
herrar, fr.o.m. säsongen 2006 genom införandet av en ny serienivå, division 1 med 2 grupper om 14 lag,
att upp- och nedflyttning samt kvalspel ska ske
enligt utredningsgruppens förslag (och med
speciell anpassning övergångsåret 2005)
samt enligt alternativ 1 när det gäller nedflyttning och kval i Superettan samt
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att

Beträffande sammansättning av förbundsserierna
2005
att fastställa förbundsserierna i enlighet med
Förbundsstyrelsens förslag.
Representantskapet har, i sin roll som Rikskonferens,
också behandlat följande ärenden:
•
Information om, och beslut att gå vidare med
Nationalarena-projektet och att parallellt undersöka andra alternativ utanför Stockholmsregionen
•
Information om ett nytt/reviderat strategidokument för SvFF
•
Redogörelse för förberedelserna inför kommande säsong inom TV-området
•
Information om UEFA:s arbete för att säkra
träning av inhemska spelare oavsett nationalitet
•
Information om A-landslagen, herrar och damer, inför 2005
•
SvFF:s motion till RF-stämman 2005 beträffande prövningstillstånd vid överklagande av
SF:s beslut i bestraffningsärenden
•
Regel- och tolkningsfrågor
•
Information om Royal League
Solna i december 2004
Lars-Åke Lagrell
Förbundsordförande

Sune Hellströmer
Generalsekreterare
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EURO 2004

Sverige har just besegrat
Bulgarien med 5–0 och
gör vågen för alla de tusentals supportrar som
hjälpte fram landslaget under hela EM.

Ett stolpskott från semifinal...
I VM för två år sedan var
SÅ NÄRA VAR SVERIGE att nå
”Golden Goal” i förlängdet bara stolpen som hinsemifinal i EURO 2004,
ningen. Nu var platsen
drade Anders Svensson
EM-slutspelet i Portugal.
Estádio Algarve, mittfrån att skjuta Sverige till
Dessutom träffade ”Henke”
emellan de båda stäkvartsfinal. Sommaren
Larsson ribban…men i rättderna Faro och Loulé,
2004 stod den där igen, i
ett kritiskt ögonblick. I förvisans namn hade även
men känslorna var delängningen, enligt Silver
Holland vassa chanser att
samma.
Goal-principen, av kvartsavgöra i förlängningen. Nu
Betänk då att sortifinalen mellan Sverige och Holland träffade
slutade kampen i stället
erna
inte bara varit plötsFredrik Ljungberg – stolpen…
mållös och ett obarmhärtigt
liga och snöpliga: Sveavgörande via straffsparksrige har spelat sammanläggning följde. Där drog
lagt åtta matcher i dessa
EM-kvartsfinal mot Holland och Fredrik Ljungberg
Holland det längsta strået
båda slutspel och inte
prickar stolpen i den 116:e matchminuten.
(efter fyra raka straffläggförlorat någon under orningsnederlag i mästerdinarie speltid.
skapssammanhang). När
I Portugal började det
lagen slagit sina fem ordipå bästa möjliga sätt.
narie straffar var ställningen
Mot Bulgarien bjöd
4–4. I den sjätte omgångTommy Söderbergs och
en missade Olof Mellberg,
Lasse Lagerbäcks manmedan Arjen Robben träfnar på rena propaganfade rätt.
dan. 5–0 efter bl.a. läckra
Återigen såg vi
fullträffar av ”Henke”
svenskar liggande utslagna
Larsson.
i gräset, med tomma
Och läcker – egentliblickar och tunga ben – precis som i japanska Oita två
gen finns inte de rätta orden för att beskriva den – var
år tidigare. Då vann Senegal VM-åttondelen på ett
Zlatan Ibrahimovics kvittering till 1–1 i slutminuterna
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EURO 2004

EM i Portugal var sista anhalten i Tommy Söderbergs framgångsrika karriär som förbundskapten
för herrlandslaget. Under Tommys och Lars
Lagerbäcks ledning kvalificerade sig Sverige till
tre raka mästerskapsslutspel.

mot Italien i den andra matchen. Med ryggen mot målet klacklobbade han bollen in i nät.
Glädjen över Zlatans cirkusnummer kunde bara
överträffas av den som explosionsartat uppstod när
Mattias Jonson sköt 2–2 strax före slutet i matchen
mot Danmark. 2–2 var det enda resultat som garanterade att just Sverige och Danmark skulle gå vidare från
gruppen oavsett hur resultatet blev mellan Italien och
Bulgarien.
Sverige vann gruppen och var tillsammans med
England det lag som gjorde flest mål i gruppspelet –
åtta. Anfallsparet ”Henke” Larsson och Zlatan Ibrahimovic fick massor av lovord, både hemma och i hela
världen. Deras EM-insatser vägde säkert tungt i vågskålen när Barcelona respektive Juventus senare under sommaren försäkrade sig om deras framtida tjänster inom klubbfotbollen.
”Henkes” spektakulära flygande nick-mål, efter Erik
Edmans perfekta vänstercross, mot Bulgarien valdes
för övrigt till turneringens vackraste mål. ”Henke” kom
dessutom, liksom Olof Mellberg, med i det All Star
Team (23-mannatrupp) som UEFA:s Technical Study
Group nominerade.
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Epoken Tommy Söderberg
Turneringen markerade också slutet på en svensk
fotbollsepok. Tommy Söderberg gjorde sin sista match
som förbundskapten för herrlandslaget den där bittra
kvällen på den portugisiska solkusten.
Under sina nära sex år som ansvarig (1998-99
med Lasse Lagerbäck som assisterande, från 2000
delat förbundskaptensansvar med Lagerbäck) var han
med om att föra Sverige till tre raka mästerskapsslutspel, vilket aldrig tidigare hänt. I kvalen till dessa tre
turneringar gick Sverige obesegrat fram ända till Söderbergs sista match i kvalsammanhang. Hemma mot
Lettland, i en match utan betydelse för svensk del,
hösten 2003 blev det 0–1.
Tommys kvalfacit ser därmed i siffror ut så här:
26 20 5 1 49–7 65
Tommy Söderberg avtackades i samband med
jubileumslandskampen mot Holland på Råsunda i augusti, då Lasse Lagerbäck för första gången uppträdde som ensam ansvarig förbundskapten, med Roland Andersson som sin assistent.
Nere i Portugal var det dock inte bara spelare och
ledare som gjorde sig bemärkta. Det svenska domarteamet skötte sig alldeles utmärkt, och blev det flitigast
utnyttjade. Anders Frisk med Kenneth Petersson och
Peter Ekström som assisterande domare ledde inte
mindre än fyra matcher: Tyskland–Holland och Portugal–Spanien i gruppspelet, kvartsfinalen Frankrike–
Grekland samt semifinalen Portugal–Holland.
Att Frisk sedan också fick äran att vara 4:e domare
i finalen mellan Portugal och Grekland satte en svensk
touch på avslutningskvällen i en turnering som går till
historien som det bästa och mest passionerade
Europamästerskapet någonsin.

Finaldomarna i EM. Fr v Christian Schraer, Anders
Frisk, Markus Merk och Jan-Hendrik Salver.

2003

EURO 2004

Zlatan Ibrahimovic
klackar in kvitteringen till 1–1 mot Italien. Ett klassiskt mål
i en av det svenska
landslagets mest
spännande matcher.
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OS/U21-EM

Två meriterande
fjärdeplatser
F

ör tredje gången i rad kvalificerade sig det svenska damlandslaget för medaljmatch i ett stort internationellt mästerskap. Efter finalplats i både EM 2001
och VM 2003 blev det
spel om bronset i OS i
Aten.
Den här gången
blev det dock inte någon medalj. Silvermedaljerna i EM och VM
följdes av en olympisk
fjärdeplats. I samtliga
fall är det Tyskland
Anna Sjöström försöker
som med uddamålet
komma loss från brasilianska
Rosana i OS-semifinalen i
betvingat svenskorna.
Patras.
Efter ”Golden Goal-triumfer” 2001 och
2003 vann man på ordinarie speltid i Aten.
En fjärdeplats i ett
olympiskt spel är givetvis en fin prestation,
men efter VM-succén
året innan var förhoppningarna enormt uppskruvade.
Skador störde
dock förberedelserna
och när alltför många av tjejerna inte var i toppform
räckte laget inte till spelmässigt.
0–1 mot Japan i första matchen satte svenskorna
under rejäl press. Och när Nigeria i den andra ledde
med 1–0 i halvtid verkade det som om hemresan bara
var 45 minuter borta. Två mål inom loppet av fem minuter av Hanna Marklund och Malin Moström gav dock
Sverige inte bara vinsten utan även gruppsegern.
I kvartsfinalen besegrades Australien med 2–1,
denna gång sedan Hanna Ljungberg och Sara Larsson nätat.
Men inte i någon av matcherna hade Sverige visat
upp samma aggressivitet och energi som i VM i USA
och därmed inte tillräckligt ofta fått tryck på motståndarna. I semifinalen mot Brasilien glimtade laget till,
men motståndarna var för dagen bättre och vann med
1–0.
Därmed var Brasilien i sin första stora final på damsidan. USA vann dock med 2–1 efter förlängning, men
det tycks bara vara en tidsfråga innan Brasilien äntrar
världstronen även inom damfotbollen.
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D

et tillhör inte
vanligheterna att
Sverige kvalificerar sig till
EM-slutspelet för U21landslag. 2004 var emellertid de blågula ungdomarna med – utan att förlora, men också utan att
ta vare sig medalj eller
OS-plats.
Sveriges deltagande i
U21-EM i Tyskland i maj/
juni var så nära en jättesuccé man kan komma.
Seger med 3–1 i inledJohan Elmander – skytteningsmatchen mot favorit- kung och ”Man of the
Match” tre gånger.
tippade Portugal följdes
upp av en 2–1-vinst mot
värdnationen inför ett utsålt stadion (18.650
åskådare) i Mannheim.
Redan efter dessa två
matcher var blågult
semifinalklart, men det
hindrade inte laget från
att också besegra
Schweiz (3–1) i sista
gruppmatchen.
Därefter kom dock
motigheterna. Sverige ledde semifinalen mot Serbien/
Montenegro med 1–0 ända in på övertid. Serbien/
Montenegro kvitterade i 91:a minuten och lyckades
sedan, efter en mållös förlängning, vinna straffsparksläggningen med 5–4. I bronsmatchen mot Portugal,
som också gällde den sista OS-platsen, var resultatet
2–2 vid full tid innan portugiserna gjorde sitt tredje
och avgörande mål i förlängningen.
Sverige var enda lag i turneringen som inte förlorade någon match under ordinarie speltid – slutsegraren Italien (femte EM-titeln) föll t.ex. i gruppspelet
mot Vitryssland. Ändå saknades tre spelare i truppen,
som hade kunnat göra laget ännu starkare. Andreas
Isaksson, Kim Källström och Zlatan Ibrahimovic var alla
upptagna av EM i Portugal.
I deras frånvaro visade framför allt Johan Elmander
framfötterna. Han utsågs till ”Man of the Match” tre
gånger och vann skytteligan på fyra mål tillsammans
med italienaren Gilardino. Markus Rosenberg kom på
delad tredje plats med tre fullträffar.

