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FÖRBUNDSMÖTET 2006

Föredragningslista
vid Svenska Fotbollförbundets förbundsmöte lördagen den
1 april kl. 13.00 i Konsertsalen, Nybrokajen 11, 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 2005
c) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för 2005
d) Representantskapets rapport för 2005
e) Licensnämndens och Appellationsnämndens rapporter för 2005
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av balansräkning per den 31 december 2005 och
beslut i anledning av resultatet enligt den fastställda balansräkningen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen och Representantskapet.
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 Björn Ahlberg, Susanne Erlandsson och
Mats Aronsson.
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 eventuell Extra RF-stämma.
13. 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.
14. Val av ordförande och vice ordförande i Appellationsnämnden för
en tid av ett år.
Mandattiden går ut för ordförande Göran Lambertz och vice ordförande Dan Fernqvist.
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 2006.
18. Fastställande av budget för 2006.
19. Behandling av Förbundsstyrelsens förslag om ändring i stadgarna
bl.a. för en närmare anpassning till FIFA:s stadgar.
20. Behandling av motioner som senast den 1 december 2005 inkommit till Förbundsstyrelsen.
a) Motion från Eskilstuna City FK
b) Motion från AIK FF, Djurgården/Älvsjö, Hammarby IF DFFoch
Jitex DFF
21. Fastställande av föreningarnas årsavgift till Förbundet.
22. Antagande av officiellt kungörelseorgan.
23. Meddelanden.

Röstlängd
DISTRIKT
Licenser Grund- Tilläggs- Totalt
röster röster
Blekinge FF
4.552
3
1
4
Bohusläns FF
4.778
3
1
4
Dalarnas FF
7.168
3
2
5
Dalslands FF
2.255
3
1
4
Gestriklands FF
3.886
3
1
4
Gotlands FF
1.824
3
0
3
Göteborgs FF
13.744
3
3
6
Hallands FF
10.243
3
3
6
Hälsinglands FF
4.253
3
1
4
Jämtland/Härjedalens FF 2.977
3
1
4
Medelpads FF
3.172
3
1
4
Norrbottens FF
6.933
3
2
5
Skånes FF
31.580
3
8
11
Smålands FF
24.158
3
6
9
Stockholms FF
29.555
3
7
10
Södermanlands FF
9.129
3
2
5
Upplands FF
11.512
3
3
6
Värmlands FF
10.208
3
2
5
Västerbottens FF
8.574
3
2
5
Västergötlands FF
24.193
3
6
9
Västmanlands FF
6.105
3
1
4
Ångermanlands FF
4.050
3
1
4
Örebro läns FF
6.549
3
2
5
Östergötlands FF
11.972
3
3
6
Totalt
243.370
72
60 132

FÖRENINGAR
Allsvenskan
AIK
Djurgårdens IF FF
IF Elfsborg
GAIS
Gefle IF
IFK Göteborg
Halmstads BK
Hammarby
Helsingborgs IF
BK Häcken
Kalmar FF
Malmö FF
Örgryte IS
Östers IF

Superettan
Assyriska Föreningen
IF Brommapojkarna
Degerfors IF
Falkenbergs FF
Jönköpings Södra IF
Landskrona BoIS
Ljungskile SK
Mjällby AIF
IFK Norrköping
Qviding FIF

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

0*
1
1
1
1
1
1
1
1
1

GIF Sundsvall
Trelleborgs FF
Umeå FC
Väsby United
Åtvidabergs FF
Örebro SK FK
* Ej betalt årsavgift

1
1
1
1
1
1

Damallsvenskan
Bälinge
Djurgården/Älvsjö
Hammarby IF DFF
Jitex BK
Kopparbergs/
Göteborgs FC
Linköpings FC
Mallbackens IF
Malmö FF DFF
QBIK
Sunnanå SK
Umeå IK
KIF Örebro DFF

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

Distriktsförbunden
Föreningarna

132
55

Totalt antal röster

187

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

Fortsatt positiv utveckling
för svensk fotboll

Lars-Åke Lagrell,
ordförande i Svenska
Fotbollförbundet.

Att vara ordförande för en
av Sveriges största folkrörelseorganisationer, Svenska Fotbollförbundet, kräver sin man eller kvinna.
Mycket och hårt arbete –
men framför allt stor
glädje och belöningar.
Med belöningar avses
naturligtvis resultat och
effekter av ett målinriktat
jobb. När Lars-Åke Lagrell
tittar tillbaka på 2005 är
det några av glädjeämnena han först stannar
vid.

– Publikintresset håller i sig och den positiva spelarutvecklingen fortsätter, det tycker jag är två viktiga iakttagelser att göra.
Publiksiffrorna i Allsvenskan sjönk i förhållande till
2004, men för elitfotbollen totalt – Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan tillsammans - ökade de så
att 2005 blev det bästa publikåret sedan 1962 (se separat artikel).
– TV-intresset var också starkt, vilket är betydelsefullt i sammanhanget. Vi har två typer av åskådare idag,
de som ser matcherna på arenorna och de som
följer dem via TV. Båda kategorierna är
viktiga för oss, säger Lars-Åke Lagrell
På spelarsidan slogs åter nytt
licensrekord. 14.000 fler spelare
licensierades under 2005 än under
fjolåret, vilket gav totalsiffran
243.370 (varav 56.328 damer).
– Det går inte riktigt att jämföra dagens licenssystem,
som bygger på lagregistreringar, med
tidigare individuella
licenssystem, men
trenden är otvivelaktigt uppåtgående. Antalet fot-

För fjärde gången i
rad har Sverige
kvalificerat sig till
ett stort internationellt slutspel.
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bollsspelare i Sverige fortsätter helt enkelt att öka!
Givetvis är det många faktorer som har påverkat
fotbollens glädjande utveckling det senaste årtiondet.
En av de viktigaste, menar Lars-Åke, är de sportsliga
framgångarna. Han lyfter på hatten för Lars Lagerbäck,
som nu har varit med om att ta herrlandslaget till det
fjärde raka slutspelet. I samma andetag framhåller han
också de prestationer som utförts av damlandslaget,
som är på god väg att kvala in till VM i Kina och som
nådde semifinal i EM 2005.

Problemen
Samtidigt ser Lars-Åke en del mörka moln på himlen.
Sverige räcker inte till på klubbsidan i UEFA:s tävlingar
och många spelare, både etablerade och talanger, väljer att flytta utomlands.
– Inte minst stannar flera till i Danmark några år,
artistskatten där gör detta så ekonomiskt förmånligt för
dem, säger Lars-Åke. Under året har vi därför tagit de
första stegen mot en ökad koncentration på och prioritering av det vi kallar elitprojekten för damer och herrar, som kort och gott är åtgärder för att stötta våra
klubblag i den internationella konkurrensen.
Han fortsätter:
– Klubbfotbollens villkor och dess internationella
konkurrenskraft har naturligtvis på sikt en mycket
stor betydelse för vår fortsatta utveckling. Det är
mot den bakgrunden även skapandet av Royal
League och våra ansträngningar i anläggningsfrågorna ska ses, likaväl som vår strategi i
TV-förhandlingarna.
Det ljusnar
på arenafronten
Ett par elitarenor tillkom under
2005, Borås Arena och Södertälje Fotbollsarena. Förhoppningsvis ett trendbrott
när det gäller arenasituationen.
Lars-Åke har
börjat se ljuset i
tunneln och nämner ett par andra
spännande projekt som är på
gång:
– Gamla Ullevi
i Göteborg ska byg-
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Antalet licensierade fotbollsspelare i Sverige ökade med mer än 14.000 under 2005. Totalt
har nu 243.370 spelare från 15 år och uppåt licens, varav över 56.000 är damer.

gas om. Dessutom har Göteborgspolitikerna aviserat
en stor satsning på bredd- och ungdomsfotbollen där
100 miljoner kr ska investeras i nya konstgräsplaner,
något som gläder mig lite extra då tillgången på planer
i storstäderna är utomordentligt viktig för framtiden.
– I Malmö hoppas jag verkligen att de sista
pusselbitarna faller på plats så att ”Madsens Square
Garden” blir verklighet. Staden behöver en publikvänlig arena anpassad till MFF:s publiktillströmning.
Men sorgebarnet är fortfarande Stockholm, även
om det nu finns en öppning för att lösa Hammarbys
arenaproblem. Men Djurgårdens kvarstår.
– För förbundets del hoppas jag att vi själva snart
ska gå i mål med nationalarenan, även om jag vill understryka att man måste ha respekt för en fråga som
involverar så stora pengar.
Under hösten 2005 började Futsal att spelas i
Svenska Fotbollförbundets regi. Futsal är den internationellt vedertagna varianten av inomhusfotboll, med
ett regelverk utformat av FIFA och där det arrangeras
såväl VM som EM och Europacupen för klubblag, de
två sistnämnda tävlingarna i UEFA:s regi.
– För oss handlar det om en anpassning - spelat
fotboll inomhus har vi ju gjort länge. Men att vi nu inträder i den internationella gemenskapen signalerar med
all önskvärd tydlighet att fotboll är en året-runt-idrott.
Säsongen 2006/2007 kommer ett svenskt lag, vinnarna av den första SM-tävlingen, att representera
Sverige internationellt i Futsal för första gången. På

sikt kanske vi även kommer att ställa ett landslag på
benen.

Framtiden
Framtidsperspektivet är något som Lars-Åke ständigt
har i tankarna. Men för att nå sina visioner måste man
ta ett steg i taget.
– Kan vi hålla tag i den utveckling, som vårt hårda
och målmedvetna arbete lett fram till, då har vi en ljus
framtid. Jag tänker på publikutvecklingsarbetet, spelarrekryteringen och de sportsliga resultaten på landslagsnivå.
Lars-Åke hoppas mycket på att elitprojekten kan
leda till framgångar också för klubbarna. Bättre resultat
på herrsidan och bibehållen position i Europatoppen
på damsidan.
– Jag tror vidare att medieutvecklingen kommer att
fortsätta och därför hoppas jag att vi kan styra vårt TVproduktionsbolag dithän att vi på ett helt annat sätt än
idag kan påverka utvecklingen av våra egna matcharrangemang.
Tittar Lars-Åke sex-sju år framåt i tiden ser han för
sitt inre att vi har nya allsvenska arenor över hela linjen
och också några ny- eller ombyggda sådana i Damallsvenskan.
– Men viktigast av allt är att vi kan hålla vår position
som den breda idrotten, med en förening i varje by.
Bredd och elit, hand i hand. Och svensk fotbolls
grundbult är och förblir folkrörelsefotbollen!
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Ständigt ökad uppmärksamhet

Sune Hellströmer,
generalsekreterare i
Svenska Fotbollförbundet

Svensk landslagsfotboll
fortsätter att imponera. Under 2005 kvalade herrarna
in till sitt fjärde raka slutspel, något som aldrig tidigare hänt. Samtidigt var damerna ett förlängningsmål
från att ta en ny mästerskapsmedalj.
Prestationerna medförde att uppmärksamheten
fortsatte att vara stor kring
svensk fotboll. Men inte
bara kring landslagen, utan
lika mycket kring klubbar,
personer och händelser.

– Uppmärksamheten ökar ständigt och har nu nått till
en helt annan nivå än någonsin förr, säger Svenska
Fotbollförbundets generalsekreterare Sune Hellströmer. Jag tar det som ett tecken på att synen på vår roll
i samhället har förändrats. Fotboll betraktas inte bara
som underhållning, en motionsaktivitet och ett inslag i
samhällets sociala program, och som ett yrke för eliten
– den står också på den politiska agendan i helt andra
frågor.
Fler TV- och radioprogram, tidningsredaktioner och
webbsajter konkurrerar om nyheter, intervjuer och rubriker. Det leder till personifiering och tillspetsning, och
därmed fler situationer som måste hanteras, menar
Hellströmer.
– Vår uppgift måste först och främst vara att koncentrera oss kring det sportsliga. Maximala förberedelser för att nå resultat på planen och ställningstaganden kring fotbollsrelaterade, men inte politiska, frågor
utanför planen. En svår men viktig balansgång. I grund
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och botten är emellertid uppmärksamheten positiv,
den ger ett stärkt varumärke och större intäktsmöjligheter.

Kontinuitet präglar förbundskaptensrollen
I slutet på året beslutade förbundsstyrelsen att förlänga kontrakten med förbundskapten Lars Lagerbäck
och dennes assistent Roland Andersson.
– Kontinuitet är vår strategi, säger Sune Hellströmer. Erfarenhet ger trygghet, dels i själva förbundskaptensrollen och dels för laget. Kontinuitet och tålamod kan också leda till bra resultat, vilket vi sett såväl
för herr- som damlandslaget.
2005 blev dock avskedsåret för Marika Domanski
Lyfors. Ny förbundsMarika Domanski
kapten på damsidan
Lyfors avslutade
2005 en lång och
är Thomas Dennerby.
framgångsrik kar– Marika gjorde
riär som förbundskapten för damett fantastiskt arbete.
landslaget.
Hon förde upp Sverige till världstoppen
och hon höll oss kvar
där i samma tidevarv
som den internationella
damfotbollen fick en stor
kvalitetshöjning. Vi är glada
att hon är kvar inom
förbundsarbetet och nu arbetar med den fortsatta utvecklingen av damfotbollen.
Djurgården och Umeå
”återtog” sina mästerskapstitlar inom seriefotbollen.
Djurgården kunde dessutom
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ta hem Svenska Cupen, medan Umeå finalföll mot
Djurgården/Älvsjö.
– Positivt blandades med negativt på klubbsidan,
framhåller Sune. Damfotbollen behöll sitt publikintresse och herrfotbollens publik ökade. För även om
det kom färre åskådare till de allsvenska arenorna kom
det desto fler till Superettan. Det är denna samlade
bild som är viktig. Problemen är sportsligt relaterade,
våra herrföreningar räcker inte alls till ute i Europa.
Sverige dalar i UEFA-rankingen och är nu på 26:e
plats, en av de lägsta placeringarna på många, många
år.
Situationen har diskuterats länge och sommarens
ordförandekonferens blev startskottet för att sjösätta
två elitprojekt. Dess syften är att förbättra herrklubbarnas internationella konkurrenskraft och att bibehålla damklubbarnas.
För på damsidan är Sverige i europatopp både
på landslags- och klubbnivå. I EM-slutspelet föll
damlandslaget efter förlängning i semifinalen
mot Norge och i UEFA
Women´s Cup nådde
Djurgården/Älvsjö final i
2004/05 års tävling,
men förlorade mot tyska
Turbine Potsdam.

med betoning på om fotbollen också ska vidta åtgärder om det visar sig att felaktigheter begåtts. Beslutet
blev att så inte ska ske, dels för att ärendebehandlingen kan hålla på i flera år och dels för att avsikten med
fotbollens bestämmelser ej varit att utdöma bestraffningar vid tvister gällande lagstiftningen.

Enighet bakom nationalarenan
Vid Rikskonferensen i samband med Representantskapet ställde sig en enad fotbollsrörelse bakom de planer och idéer som förprojekteringen kring nya nationalarenan lett fram till.
– Varför är frågan så angelägen för SvFF, frågar
Sune Hellströmer retoriskt. Jo, vi äger Råsunda och
måste ta tillvara de ekonomiska värden som finns i anläggningen. Helt tydligt
är också att vi själva
måste vara mycket aktiva om vi ska få en modern storarena för fotboll här i landet – till
skillnad mot många andra länder. Det känns
tungt att intresset för
projektet från det svenska samhällets sida,
bortsett från Solna stad,
är närmast obefintligt.
Samhället – staten och
Stockholm – är
jättestora vinnare om vi
Örebro-fallet och
får en sådan arena i
RIN-beslutet
Solna. Publiken lägger
2005 började i ett högt
stora pengar på mat,
tonläge. Anledningen var
boende, transporter och
det så kallade Örebroshopping i samband
Djurgårdens IF blev 2005 Svenska Mästare för elfte gången
fallet. I slutet på 2004
med evenemangen, viloch visade styrka genom att också vinna Svenska Cupen. På
damsidan tog Umeå IK sin fjärde SM-titel, samtliga vunna
fick Örebro SK FK ej
ket ger betydande
under 2000-talet. Umeå var också i final i Svenska Cupen,
förnyad elitlicens och
skatteintäkter och
men fick där se sig besegrat av Djurgården/Älvsjö.
tvångsnedflyttades från
många andra effekter.
Allsvenskan till SuperUnder 2006 är avettan. Klubben överklasikten att komma till begade till Riksidrottsnämnden, som inte fattade sitt slutslut om både plats i Solna för den nya nationalarenan
liga beslut förrän under vintern, väl nära seriestart.
och finansieringen av den.
– Det var oönskat med alla övertoner och reaktioFotbollens strategier för den kommande femårsner som så markant skiljde sig från frågans sakinneperioden var en prioriterad uppgift under 2005.
håll. RIN-beslutet markerade dock att fotbollens geVerksamhetsvärderingar, visioner och mål lades fast.
mensamma uppfattning om vad som är vårt regelverk
– I arbetet har vi benämnt fotbollen som Sveriges
var korrekt utformad, säger Sune Hellströmer.
nationalsport. Vi finner det rimligt att tydligt använda
Fokus flyttades undra andra halvan av året västerut.
det begreppet. Inriktningen ska vara att bibehålla ASkattemyndigheten gjorde razzia hos IFK Göteborg,
landslagens positioner, att utveckla klubbfotbollen på
vars klubbdirektör satt anhållen i ett par dagar.
internationell nivå samt att förstärka våra insatser där
– Detta ärende rör sakförhållanden som inte ligger
fotbollen är en fritids- och motionssyssla. Alla som vill
inom vårt regelverk, det är skattemyndigheten som nu
ska få vara med. Vi behåller också mottot ”en förening
prövar om det begåtts några felaktigheter.
i varje by, fotboll för alla”, vilket ska ses som ett uttryck
Vid representantskapsmötet diskuterades frågan,
för hur vi uppfattar vår uppgift, avslutar Hellströmer.
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ORGANISATIONEN

Representantskap

Styrelse
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:
Björn Ahlberg, Vikbolandet, förste vice förbundsordförande*
Susanne Erlandsson, Haverdal, andra vice förbundsordförande*
Mats Aronsson, Sollentuna*
Kenneth Håkansson, Landskrona**
Gillis Persson, Motala **
Börje Sandgren, Umeå **
* vald t.o.m. förbundsmötet 2006
** vald t.o.m. förbundsmötet 2007
Generalsekreterare och adjungerad ledamot
av Förbundsstyrelsen:
Sune Hellströmer, Lidingö
Adjungerade ledamöter av Förbundsstyrelsen:
Lars Lagerbäck, Sollentuna (landslagsfrågor)
Roland Andersson, Löddeköpinge (landslagsfrågor)
Hedersordförande:
Lennart Johansson, Stockholm
Hedersledamöter:
Lars Appelqvist, Norrköping
Gunnar Axelson, Falun
Gunnar Ericsson, Mölle
Bengt Madsen, Anderstorp
Bengt Ågren, Upplands Väsby
Revisionen har utförts av följande:
Förbundsrevisorer:
Torbjörn Backvall, Stockholm
Hans Bredberg, Upplands Väsby (auktoriserad revisor)

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

Allsvenskan/Superettan
Bo Lundquist
Sture Svensson
Bengt Sjöholm
Leif Lindstrand
Benno Lindblom
Birger Jonsson
Göran Bogren
Jan Nilsson

Suppleant
Håkan Johannesson
Maria Niklasson
Mats Bengtsson
Åke Nilsson
Gunnar Lindbom
Lena Jansson
Madelene Ekvall
Lars-Erik Carlsson
Eva Tranberg
Bo Berged
Nicke Stenqvist
Bo Strömbäck
Leif Ohlsson
Christer Gustavsson
Ingvar Stenkvist
Lars Wessman
Mats Holmberg
Jan-Erik Weinebäck
Jan Åke Sandström
Gerhard Sager
Zeki Can
Anders Westin
Bo Fredriksson
Ingela Andersson

Henrik Appelqvist
Åke Nilsson
Johan Sterner
Bengt Madsen
Lars Erik Nilsson
Ola Rydén
Christer Wallin
Sten-Inge Fredin

Damallsvenskan
Av Sveriges Riksidrottsförbund (RF) utsedd revisor:
Ulf Järlebro, Stockholm (auktoriserad revisor)

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

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

Sammanträden

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

Förbundsmötet
ägde rum den 19 mars i Stockholm.

Ledamot:
Lennart Johansson, ordförande
Berndt Lindström (Norrlandsdistrikten)
Mats Bengtsson (Svealandsdistrikten)
Göran Nilsson (Götalandsdistrikten)
Bengt Madsen (Allsvenskan/Superettan)
Lena Wallgren Sandberg (Damallsvenskan)

Representantskapsmötet
ägde rum den 3 december i Uppsala.
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Personlig suppleant:
Gunnar Axelson
Leif Nilsson
Annelie Larsson
Gerhard Sager
Jan Nilsson
Katarina Bergström

Förbundsstyrelsen
har hållit 14 sammanträden.

ORGANISATIONEN

Svenska Fotbollförbundets styrelse 2005
Bakre raden fr v Sune Hellströmer, Börje Sandgren, Gillis Persson, Björn Ahlberg, Mats Aronsson.
Främre raden fr v Kenneth Håkansson, Lars-Åke Lagrell och Susanne Erlandsson.

Kommittéer, utskott, nämnder, projektgrupper och övriga grupper
* fr.o.m. förbundsmötet 2005
**t.o.m. förbundsmötet 2005
Appellationsnämnd
(vald av förbundsmötet)
Ove Lindh, Göteborg (ordf.)**, Göran
Lambertz, Uppsala (ordf.)*, Dan Fernqvist, Västra Frölunda (vice ordf.), Bo
Finnhammar, Norrtälje**, Thore Hallbäck, Bromma, Christer Ljungsten, Skanör**, Leif Lundqvist, Tyresö*, Kerstin
Sundberg, Enskede*, Ulrika Karlsson,
förbundskansliet (sekr.)
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, Ivar Verner,
Sollentuna*, Kjell Sahlström, förbundskansliet (sekr.).
Fotbollskommitté
Gillis Persson, Motala (ordf.)**, Kenneth
Håkansson, Landskrona (ordf.)*, Göran
Bogren, Mjällby*, Ingemar Carlsson,
Färgelanda, Björn Ekblom, Älta**, Jon
Karlsson, Floda*, Lars Klefbohm, Umeå,
Benno Lindblom, Västra Frölunda, Hans
Rosengren, Fårösund, Lena Wallgren
Sandberg, Sundsvall, Sanny Åslund,
Täby**, Lars Richt, förbundskansliet
(sekr.).

Medicinskt utskott
Jon Karlsson, Floda (ordf.), Björn Ekblom, Älta, Jan Ekstrand, Linköping,
Magnus Forssblad, Stockholm, Inger Jacobsson, Boden, Urban Johnson, Halmstad, Per Nilsson, Älvsjö, Annica Näsmark, Sundbyberg, Mats Engqvist, Flyinge (sekr.).
Tränarutskott
Hans Rosengren, Fårösund (ordf.),
Lars-Åke Bäckström, Västerås, Karl-Erik
Hult, Lomma, Per Olsson, Gävle, Alf
Westerberg, Trelleborg, Lena Videkull,
Malmö**, Lilie Persson, Stockholm*,
Stefan Hjelmberg, förbundskansliet
(sekr.).
Marknadskommitté
Mats Aronsson, Sollentuna (ordf.), Bert
Andersson, Göteborg*, Björn Andersson, Halmstad**, Cristel Brorsson,
Halmstad, Tomas Eklund, Västerås,
Bengt Halse, Göteborg*, Stefan Johansson, Strängnäs**, Siv Karlsson,
Jönköping, Sven Lundberg, Örnsköldsvik**, Leif Nilsson, Ytterhogdal, Bengt
Sjöholm, Halmstad**, Tommy Theorin,
Malmö, Jan Larsson, förbundskansliet
(sekr.).
Anläggningsutskott
Bengt Halse, Göteborg (ordf.)*, Anita
Jaeger, Trångsund, Stefan Johansson,
Strängnäs (ordf. **, ledamot*), Leif Lindstrand, Gävle**, Göran Persson, Lands-

krona, Bengt Sjöholm, Halmstad**,
Tommy Theorin, Malmö, Lars-Erik
Öberg, Sundsvall, Ronni Lundqvist, förbundskansliet (sekr.).
Tävlingskommitté
Börje Sandgren, Umeå (ordf.), Henrik
Appelqvist, Stockholm**, Kenneth Håkansson, Landskrona (vice ordf.)**,
Annelie Larsson, Karlstad (vice ordf.)*,
Bo Karlsson, Jönköping, Ing-Britt Lindberg, Uppsala, Bo Lundquist, Stockholm*, Lars Norman, Borlänge**, Leif
Lindstrand, Gävle*, Gerhard Sager,
Skepplanda, Krister Malmsten, förbundskansliet, (sekr.).
Domarutskott
Bo Karlsson, Jönköping (ordf.), Bengt
Augustsson, Luleå, Jan Berg, Luleå, Agneta Björck, Örebro, Lars-Åke Björck,
Göteborg (adj. intern. frågor **, ord.*),
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.), Björn
Andersson, Halmstad*, Nils-Olof Ander-
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son, Mölndal*, Kenneth Carlsson, Bollnäs*, Kenneth Håkansson, Landskrona**, Annelie Larsson, Karlstad, Leif
Lindstrand, Gävle*, Göran Nilsson, Limhamn, Dag Wikman, Norrfjärden**, Per
Ågren, Limhamn, Elisabeth Aldaeus, förbundskansliet (sekr.).
Utvecklingskommitté*
Gillis Persson, Motala (ordf.), Kajsa-Liza
Axdorff, Örebro, Katarina Bergström,
Umeå, Raul Björk, Örebro, Håkan Danielsson, Södra Vi, Mats Engqvist, Flyinge, Sam Ersson, Åsele, Gunilla Axén,
förbundskansliet (sekr.).
Central Styrgrupp Utveckling**
Gillis Persson, Motala (ordf.), Kajsa-Liza
Axdorff, Örebro, Katarina Bergström,
Umeå, Raul Björk, Örebro, Håkan Danielsson, Södra Vi, Mats Engqvist, Flyinge, Sam Ersson, Åsele, Gunilla Axén,
förbundskansliet (sekr.).
Föreningsutvecklingsutskott*
Håkan Danielsson, Södra Vi (ordf.), Lena
Berglund, Sundsvall, Daniel Ljungberg,
Halmstad, Annelie Blixt, Visby, Ralf Bertlin, Göteborg, Lenita Franzell, Solna, Peter Landström, förbundskansliet, (sekr.).
Ungdomsutskott*
Kajsa-Liza Axdorff, Örebro (ordf.), Christopher Ekenberg, Sölvesborg, Henrik
Sjöberg, Solna, Linda Westin, Härnösand, Milou Werth, Lund, Per Öhgren
Umeå, Peter Brusvik, förbundskansliet,
(sekr.).
Ungdomsrådet**
Kajsa-Liza Axdorff, Örebro (ordf.), Lenita
Franzell, Eskilstuna, Henrik Sjöberg,
Stockholm, Milou Werth, Lund, Per
Öhgren Umeå, Peter Brusvik, förbundskansliet, (sekr.).

Stipendienämnd
Susanne Erlandsson, Haverdal (ordf.),
Lars Arnesson, Upplands Väsby, Bengt
Simonson, Västerås, Lars Richt, förbundskansliet (sekr.).
PROJEKTGRUPPER
Antivåldsgrupp*
Bengt Madsen, Anderstorp (ordf.), Henrik Appelqvist, Stockholm, Mats Björeskog, Solna (t.o.m. maj), Sten-Inge
Fredin, Helsingborg, Cecilia Giertta,
Stockholm (fr.o.m. nov), Bengt Halse,
Göteborg, Bo Lundquist, Stockholm,
Sture Svensson, Borås, Sune Hellströmer, förbundskansliet (sekr.), adjungerade: Tommy Theorin, Malmö, Fredrik
Åkesson, förbundskansliet.
Ekonomisk Samrådsgrupp
Lars-Åke Lagrell, Växjö (ordf.), Björn
Ahlberg, Vikbolandet**, Nils-Olof Anderson, Mölndal, Mats Bengtsson, Grycksbo, Bo Lundquist, Stockholm*, Bengt
Madsen, Anderslöv**, Bengt Sjöholm,
Halmstad*, Bo Strömbäck, Råneå,
Khennet Tallinger, Hässleholm, Sune
Hellströmer, förbundskansliet (sekr.).
Elitevenemangsgrupp (herr)
Sture Svensson, Borås (ordf.), Henrik
Appelqvist, Stockholm*, Ulf Bergquist,
Borås**, Lars Erbom, Stockholm*, Birger
Jonsson, Västerås*, Mikael Kaller, Halmstad**, Henrik Koch, Solna, Bo Lundquist, Stockholm**, Krister Malmsten,
förbundskansliet (adj.), Mats Persson,
Göteborg, Urban Hagblom, Sundsvall
(fr.o.m.sept)**, Ola Rydén, Växjö, Tommy
Theorin, Malmö, Fredrik Åkesson, förbundskansliet (sekr.).

Skiljenämnd
Ordf.pool: Krister Malmsten, förbundskansliet (tillika samordningsansv.), CarlJohan Cosmo, Malmö, Björn Ekman,
Sundsvall, Dan Fernqvist, Västra
Frölunda, Owe Hultin, Bromma (tillika
sekr.), Martin Lindgren, Piteå, Ove Lindh,
Göteborg.

Elitevenemangsgrupp (dam)
Lars-Åke Lindblom, Enskede (ordf.), Roland Arnqvist, Umeå, Ulf Bergquist,
Borås, Linda Brinck, Täby*, Cristel Brorsson, Halmstad, Per Darnell, Ekerö**,
Anita Jaeger, Trångsund, Caroline Jönsson, Malmö**, Carina Jönsson, Sunne*,
Gert Sparr, Staffanstorp, Fredrik Åkesson, förbundskansliet, Maria Hellströmer,
förbundskansliet (sekr.).

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

Försäkringsgrupp*
Börje Sandgren, Umeå (ordf.), Anders
Brulin, förbundskansliet, Sune Hellströmer, förbundskansliet, Mats Holmberg,
Märsta, Lars-Inge Svensson, Stockholm
(sekr.).

Förtjänstteckennämnd
Lars-Åke Lagrell, Växjö (ordf.), Nils-Olof
Anderson, Mölndal*, Sune Hellströmer,
förbundskansliet, Bengt Ågren, Upplands Väsby (tillika sekr.).

IT-Grupp
Sune Hellströmer, förbundskansliet
(ordf.), Mats Aronsson, Sollentuna**,
Jesper Bjärvall, förbundskansliet, Pär
Jonsson, Falun, Sune Reinhold, Solna*,
Khennet Tallinger, Hässleholm, Britt-Marie Kihlman, förbundskansliet (sekr.).

Revisionsnämnd
Mats Bengtsson, Grycksbo (ordf.), NilsOlof Anderson, Mölndal, Viktoria
Haraldsson, Grimsås*, Kenneth Karlsson, Bräkne-Hoby, Gunnar Lindbom,
Gävle, Christer Ljungsten, Skanör*, Sten
Sandén, Umeå**, Kjell Sahlström, förbundskansliet (sekr.).
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TV-grupp
Lars-Åke Lagrell, Växjö (ordf.), Ulf Bergquist, Borås, Per Darnell, Ekerö*, Bo
Lundquist, Bromma, Tommy Theorin,
Malmö, Jan Larsson, förbundskansliet
(sekr).

Videogranskningsgrupp*
Dag Vikman, Luleå (ordf.), Mats Holmberg, Märsta, Kenneth Karlsson, BräkneHoby.
Gunnar Nordahls Minnesfond
Krister Malmsten, förbundskansliet
(ordf.), Björn Ahlberg, Vikbolandet, Thomas Nordahl, Örebro.
BOLAG TILLHÖRANDE
FÖRBUNDET
Svenska Fotbollförlaget AB
Björn Andersson, Halmstad (ordf.), Mats
Aronsson, Sollentuna, Madelene Ekvall,
Nol, Jörgen Eriksson, Luleå, Sune Hellströmer, förbundskansliet, Tommy
Andréason, förbundskansliet (VD).
KB Råsunda Fotbollstadion
Lars-Åke Lagrell, Växjö (ordf.), Björn
Ahlberg, Vikbolandet, Mats Aronsson,
Sollentuna, Susanne Erlandsson, Haverdal, Kenneth Håkansson, Landskrona*,
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, Kenneth Håkansson, Landskrona*,
Bengt Madsen, Anderslöv**, Gillis Persson, Motala, Börje Sandgren, Umeå,
Sune Hellströmer, förbundskansliet (VD).
Fotbolls TV i Solna AB
Lars-Åke Lagrell, Växjö (ordf.), Björn
Ahlberg, Vikbolandet, Mats Aronsson,
Sollentuna, Susanne Erlandsson, Haverdal, Kenneth Håkansson, Landskrona*,
Bengt Madsen, Anderslöv**, Gillis Persson, Motala, Börje Sandgren, Umeå,
Sune Hellströmer, förbundskansliet (VD)
INTRESSEBOLAGSSTYRELSE
Onside TV-production AB
(50% ägarandel)
SvFF:s ledamöter har varit Lars-Åke Lagrell, Växjö, Bo Lundquist, Stockholm,
Sune Hellströmer, förbundskansliet.
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.

INTERNATIONELLA UPPDRAG

Internationella uppdrag
MÖTEN
UEFA Extraordinär konferens för ordförande och generalsekreterare för att introducera Top Executive
Programme i Nyon 3 februari
SvFF representerades av Lars-Åke Lagrell och Sune Hellströmer.
UEFA-kongress i Tallinn 21 april
SvFF representerades av Lars-Åke Lagrell, Susanne Erlandsson och Sune Hellströmer.
Nordisk Konferens på Island 4-7 augusti
SvFF representerades av Lars-Åke Lagrell, Björn Ahlberg,
Mats Aronsson, Kenneth Håkansson, Gillis Persson, Börje
Sandgren och Sune Hellströmer.
UEFA Club Football Awards i Monaco 24-26 augusti
Hedersledamot Bengt Ågren fick motta utmärkelsen ”The
Magnificent Seven”.

Bengt Ågren, hedersledamot i Svenska Fotbollförbundet och
senast jubileumsgeneral när förbundet fyllde 100 år, hedrades
av UEFA för mångåriga gärningar med utmärkelsen ”The
Magnificent Seven”. Hans långa arbete inom fotbollen inkluderar bl.a. förbundets 50-årsjubileum 1954 och VM 1958.
Prisutdelare är UEFA-presidenten Lennart Johansson assisterad av Lars-Christer Olsson, generalsekreterare i UEFA.

FIFA-kongress i Marrakech 11-12 september
SvFF representerades av Lars-Åke Lagrell, Björn Ahlberg
och Sune Hellströmer.
Lennart Johansson

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

Bo Karlsson

UEFA Referee Instructors Panel
UEFA Referee Observers Panel

Lars Lagerbäck

UEFA Jira Project Panel
UEFA Technical Instructors Panel

Lars-Åke Lagrell

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

FIFA- och UEFA-stadgeseminarium i Genève
19-20 september
SvFF representerades av Krister Malmsten och Khennet
Tallinger.
UEFA-möte för generalsekreterare i Nyon
26-27 oktober
SvFF representerades Sune Hellströmer.
UEFA-seminarium angående EU-frågor i Bryssel
24-25 november
SvFF representerades av Björn Ahlberg och 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

Ronni Lundqvist

UEFA Artificial Turf Experts Panel

Krister Malmsten

UEFA Club Licensing Panel, ordf.

Lars-Åke Björck

UEFA Referees Committee, v.ordf.

Karl-Erik Nilsson

UEFA Referee Observers Panel

Jan Ekstrand

UEFA Medical Committee v.ordf.
UEFA Artificial Turf Experts 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 Sub-Committee

Lars Richt

UEFA Venue Managers Panel

Gerhard Sager

UEFA Match Delegates Panel

Susanne Erlandsson UEFA Women’s Football
Committee, v.ordf.
UEFA Match Delegates Panel
UEFA Referee Observers Panel
Christer Fällström

UEFA Referee Observers Panel

Göran Havik

UEFA Media Officers Panel

Hans Hultman

UEFA Media Officers Panel
Bo Sundström

UEFA Venue Managers Panel

Sune Hellströmer

UEFA Club Competitions Committee
UEFA Match Delegates Panel

Khennet Tallinger

UEFA Match Delegates Panel

UEFA Referee Observers Panel

Per Ågren

FIFA Dispute resolution Chamber

Ingrid Jonsson
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Svensk klubbfotboll på herrsidan hade fortsatt svårt att hävda sig i det
europeiska cupspelet. Halmstads BK lyckades bäst genom att slå ut
Sporting Lissabon i första omgången av UEFA-cupen. Sedan blev det
dock tvärstopp för HBK. Tomas Zvirgzdauskas demonstrerar här sin
styrka i luftrummet mot portugiserna.

Elitprojekten ska lyfta
klubblagsfotbollen
E

tt stort debattämne i svensk fotboll under 2005 var
de svenska klubblagens svaga insatser, under
många år, i UEFA:s klubbtävlingar. Samtidigt som herrlandslaget skördar framgångar rankas våra föreningar
på nya bottennivåer.
– Elitprojekten vi drog igång under året är därför
mycket viktiga, säger Fotbollskommitténs nye ordförande Kenneth Håkansson.
Han talar i plural, eftersom det handlar om
• RAPPORT
dels ett herrelitprojekt
Fotbollskommittén
och dels ett damelitprojekt. Skilda förutsättningar gäller. Medan det
för damernas del handlar om att behålla toppositionen
inom den europeiska klubblagsfotbollen gäller det för
herrarna att vända en mångårig negativ trend och försöka börja klättra uppåt.
– Vid sommarens ordförandekonferens ägnades
två hela dagar åt elitfotbollens villkor. Det blev avstampen för projekten. En total samsyn mellan företrädarna
för såväl elit- som breddfotbollen rådde om att detta är
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en gemensam angelägenhet, vilket känns oerhört glädjande, berättar Håkansson.
Elitprojekten handlar om talangutveckling, tränarutbildning och föreningsorganisation med kompetenshöjning som den gemensamma nämnaren. 2005 innebar kartläggnings- och analysdiskussioner och igångsättande av tre arbetsgrupper. Arbetet fortsätter i början på 2006 och i samband med det nya årets ordförandekonferens är förhoppningen att ett åtgärdspaket
ska presenteras och att ett inriktningsbeslut ska kunna
klubbas.

Omarbetad tränarutbildning
Hela den svenska tränarutbildningen har för övrigt omarbetats, för en anpassning till UEFA:s krav och för
just nödvändigheten av att vässa utbildningen i den allt
tuffare internationella konkurrensen. Tränarutbildningen
har blivit mer omfattande och fördjupad på i princip
alla nivåer och börjar införas 2007. Under 2006 utbildas distriktsinstruktörerna, så att fotbollens lärarkår är
redo året därpå.
– På elitsidan kan det leda till att vi ställer krav på

KOMMITTÉRAPPORTER

Förbättrad kompetens ska också tillföras det medicinska området. Förbundsstyrelsen tog under 2005
beslut om att tillsätta en förbundsläkartjänst. Tjänsten
är inte inriktad på det operativa arbete som landslagsläkarna utför, inte heller ska den ersätta det arbete
som utförs inom det medicinska utskottet.
– Komplettera är väl i så fall ordet, säger Kenneth
Håkansson. Det händer väldigt mycket på forskningsfronten inte minst inom det idrottsmedicinska området.
Det har vi idag inte resurser att följa upp eller samla in.
Förbundsläkartjänsten, som ännu inte preciserats i
procenttal – deltid, halvtid, ska vara en administrativ
syssla med uppgift att bland annat föra in ny kunskap i
fotbollen.

Den svenska tränarutbildningen på seniornivå har omarbetats och anpassats till UEFA:s krav. I nästa led diskuteras nu bättre utbildning och högre kompetens även
på ungdomssidan.

att man måste ha genomgått den högsta utbildningen
för att få träna ett lag i Allsvenskan eller Superettan,
avslöjar Kenneth Håkansson.
Samtidigt förs en diskussion om att kraven på
tränarkompetens och utbildning måste öka också på
ungdomssidan. För framtidens och talangutvecklingens bästa räcker det inte med att bara vara förälder.
Håkansson menar dock att detta är en balansfråga,
föräldraengagemanget är ju också av största vikt.
En annan utbildningsfråga rör den verksamhet som
bedrivs på gymnasier runtom i landet, allt från riksfotbollsgymnasier till regionala och lokala sådana.
– Fler och fler skolor vill ha fotboll på programmet,
eftersom de ser en konkurrensfördel i och med fotbollens popularitet. Men det är viktigt att man följer förbundets studieplan och att det finns rätt kompetens för att
en skola ska kunna få SvFF:s kvalitetsstämpel och därmed på allvar kunna kalla sig fotbollsgymnasium.

Ett bra landslagsår
2005 blev också sista året som förbundskapten för
Marika Domanski Lyfors. EM-slutspelet i England under juni blev hennes avslutning.
– Jag vill framföra ett stort tack till Marika för allt lojalt, engagerat och framgångsrikt arbete hon lagt ned.
Tyvärr fick hon inte avsluta med en ny final, men damlandslaget gjorde en oerhört bra match mot Norge i
semifinalen och kunde lika gärna ha vunnit. Sverige har
under Marikas tid tillhört europa- och världstoppen i
många år, och även 2005 måste betraktas som ett bra
landslagsår. Jag vill också önska efterträdaren Thomas
Dennerby lycka till, hittills har han gjort ett mycket bra
intryck, säger Håkansson som naturligtvis också i
tillbakablicken på det gångna året vill framhålla herrlandslagets insatser:
– Det är ett mycket gott betyg åt det lilla fotbollslandet Sverige att man har kvalificerat sig för det fjärde
raka stora mästerskapsslutspelet. Imponerande, fantastiskt och skickligt! Nu är det dock viktigt att vi fyller
på med talanger, så vi kan behålla positionen.

Damlandslagets förbundskapten Marika Domanski Lyfors
tackade för sig och efterträddes av Thomas Dennerby.
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Ett genombrottsår
på anläggningsområdet

I

Marknadskommitténs fögderi ingår frågor som rör
anläggningar, marknadsföring, sponsorstrukturer, affärsutveckling och evenemang. Här har hänt massor
de senaste åren, allt ifrån varumärkessatsningar till omarbetad sponsorstruktur och investeringar i både
tränings- och
publikarenor.
– Genombrott
• RAPPORT
är ett stort ord,
Marknadskommittén
men någonting
ditåt kan man faktiskt tala om på anläggningssidan under 2005, säger kommittéordföranden Mats Aronsson.
Aronsson tänker på det deltagande de sju regionala anläggningskonferenserna som anordnades under året fick. Över hela landet är kommunerna intresserade av fotbollen – och representerade.
– I Storstockholm finns 21 kommuner och av
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Strömvallen i Gävle, övre bilden, var en av 50 nya
konstgräsplaner som blev färdiga under 2005. Näridrottsanläggningen ”Kulan”, undre bilden, sprider sig över landet. Målet är att 80 anläggningar ska vara färdiga till 2008.

dessa var 18 med på den regionens konferens. Det är
ett exempel som bådar gott för framtiden. Fotbollen
och kommunerna för en dialog.
Anläggningar handlar om elit och bredd, om publika arenor och träningsplaner. Den elitmässiga delen
behandlas i en annan artikel. Breddmässigt kan konstateras att anläggningsfonden under 2005 fick in 40
ansökningar, varav tio projekt tilldelades sammanlagt 3
miljoner kr i bidrag. Det rörde sig om en fotbollshall
och nio konstgräsplaner, varav tre uppvärmda.
– Men totalt byggdes det 50 konstgräsplaner i landet under året. Och vad gäller Kulan, näridrottsanläggningen, har vi nu 15 färdiga och ytterligare 30 beslutade men ännu ej färdigställda. Där är målet att ha 80
”Kulor” till år 2008, berättar Mats Aronsson.
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Positivt var också, menar Mats, att satsningen på
sex regionala anläggningsutvecklare visat sig ligga rätt
i tiden – ”de har haft mycket att göra”.

Bredd och elit samlade på temakonferens
2005 blev också året då förbundets marknadsdel för
första gången iscensatte en temakonferens för att beskriva och diskutera mål och strategier inom området.
Samtliga distrikt och de flesta elitklubbar på både herroch damsidan deltog. Bredd och elit således – skilda
förutsättningar, men mycket gemensamt att värna och
vinna. Inte minst betydelsen för fotbollen att behålla
positionen som nationalsporten i landet. Ett led i den
strävan är att marknadsföra svensk fotboll på ett enhetligt, tydligt och attraktivt sätt. Därtill har ett designprogram skapats liksom en kampanj på temat ”Hur
mycket fotboll är du?”. Kampanjen vänder sig till
inbitna fotbollssupportrar likaväl som föräldrar för att
bidra till en ökad förståelse för fotbollens samhällsvärden.
Marknadsenheten arbetade också fram en ny
sponsorstruktur, som ska vara fullt utbyggd 2007. Top
2000-konceptet ersätts av ett antal nya samarbetskoncept indelade i flera olika nivåer.
– Tanken är att detta ska skapa nya möjligheter för
både fotbollen och för våra samarbetspartners, säger
Aronsson. Vi ska bland annat ha några tunga partners
på nationell nivå, flera andra som vill koncentrera sig
på specifika områden och ett antal officiella leverantörer.
Ett exempel är Coca-Cola som blivit huvudsponsor
för skolturneringen Fair Play Trophy, som är en mycket
viktig aktivitet på ungdomssidan och i fotbollens samarbete med skolan.
Landslagets Fotbollsskola har varit en succé i
många år, men deltagarantalet nådde under 2005 inte
upp till målet. Däremot fick man med fler ledare i verksamheten, vilket var positivt. För 2006 är siktet nu inställt på att de arrangerande föreningarna sammanlagt
ska locka till sig 70.000 pojkar och flickor.
Landslagets Fotbollsskola är ett mångfacetterat
projekt som rymmer såväl rekrytering som ledarutbildning och ekonomiska möjligheter.

Landslagets Fotbollsskola hoppas på 70.000 pojkar och
flickor under 2006.

aktiviteter för att stärka nedåtgående Bingolotto så bra
att Folkspel vill skriva ett nytt treårsavtal. Fotbollens
folk förmådde inte vända trenden, men bromsa fallet.
– 200 miljoner kr tjänade våra klubbar på Bingolotto under året, och det är ju ändå 200 miljoner kr!
Dessutom blev Julkalendern en succé, vi sålde precis
allt som var upptryckt, säger Mats Aronsson.
Publikmässigt behöll fotbollen greppet om svenska
folket. Elitfotbollen samlade mer åskådare än på decennier, och många ungdomslandskamper besågs av
stora folkskaror. Vad sägs till exempel om 3.208 åskådare på U21-damlandskampen Sverige–Frankrike i
Tranås och 1.978 på P15-mötet Sverige–Norge i Avesta!
– Intresset bland distrikt och föreningar i hela landet för att arrangera landskamper är glädjande stort.
Dessutom görs ett enormt bra jobb med dessa evenemang, vilket bidrar till att stärka populariteten för vår
sport, menar Aronsson.
Så nog var det många som under året anammade
svensk fotbolls devis: Se, upplev, älska!

Förbundskapten Lars Lagerbäck framför svensk fotbolls
nya design.

Ständig utveckling
av den intäktsskapande verksamheten
Inom all fotboll är den intäktsskapande verksamheten
minst sagt väsentlig. Det stora nätverk som sträcker
sig från samarbetspartners via SvFF och distrikt till föreningarna ska erbjuda framför allt föreningslivet möjligheter att tjäna pengar. En ständig utveckling pågår
därför inom detta område, där man för stunden arbetar
med att finna en ny organisationsmodell. Satsningen
på regionala säljare har inte fungerat lika bra som på
anläggningssidan.
Däremot fungerade samarbetet med Folkspel om
13
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D

en mest erfarne och internationellt kände domaren
lämnade fotbollen och svensk fotboll fick en ny
”tävlingsgren”. Så mycket kort och grovt kan delar av
verksamheten inom tävlingsområdet under 2005 sammanfattas.
Anders Frisk fick i januari 2005 besked om att han
var en av FIFA:s 46 domarkandidater inför VM i Tyskland 2006. I februari var han på en domarsammandragning i Frankfurt. I mars dömde han Champions
League-matchen Barcelona–Chelsea – och därpå
följde han livs två värsta veckor med bland annat
mordhot från uppretade så kallade supportrar. Konsekvensen blev att Frisk
med omedelbar verkan avslutade sin
• RAPPORT
Tävlingskommittén
framgångsrika domarkarriär. Händelsen
väckte befogade frågor kring ledares och
spelares uppträdanden och uttalanden och satte fart
på debatten om Fair Play och etik och moral, både internationellt och nationellt. I Sverige blev det mer fyr i
brasan när en av våra största domartalanger på elitsidan, Mattias Fällström, strax efter också slutade
döma av liknande orsaker. Den svenska domarkåren

tappade ytterligare ett par namn av andra skäl och
sammantaget ledde det till en klart försvagad internationell position.
– Det är dock glädjande att det jobbas bra i distrikten med attitydfrågorna. Vi behöver förbättra den inre
fotbollsmiljön, vilken ju inte minst påverkar domarrekryteringen, säger Börje Sandgren, ordförande i Tävlingskommittén.
Under 2005 utvidgades möjligheten att använda
videoupptagningar som bevis vid disciplinfall inom elitfotbollen.
– Granskningsgruppen hade tre ärenden, men behövde inte göra några ingripanden. Gruppen ska inte
ta upp fall som domaren sett, endast sådana som
skett bakom dennes rygg. Dessutom handlar det bara
om Allsvenskan, som är den enda serie där samtliga
matcher TV-bevakas.
Försöket med Granskningsgruppen fortsätter under 2006.

Nyheten Futsal
Fotbollens nya ”tävlingsgren” heter Futsal.
– Införandet av Futsal tror jag kommer att bli väldigt positivt. Redan nu får vi förfrågningar om att bilda
föreningar som enbart sysslar med Futsal, så här har vi

Anders Frisks beslut
satte fart på debatten

Efter hot och trakasserier
beslöt Anders Frisk att
med omedelbar verkan
avsluta sin framgångsrika
domarkarriär. Beslutet
väckte stort uppseende
både i Sverige och internationellt och skapade en
debatt om domarnas utsatta situation.
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något nytt att ta ställning till: Kan man dels spela fotboll i en ”vanlig” förening och dels Futsal i en renodlad
Futsal-förening?
Fotboll inomhus har vi sysslat länge med i Sverige.
Skillnaden mot Futsal är marginell. Futsal är dock det
internationellt vedertagna begreppet med ett av FIFA
utarbetat regelverk och en väl utvecklad tävlingsverksamhet som innefattar såväl VM som EM och
Europacup för klubblag.
Börje Sandgren:
– Det är just den aspekten som driver på intresset,
genom Futsal kan man även komma ut och spela på
internationell nivå – även om vi i Sverige ännu väntar
med att starta en landslagsverksamhet.
Segraren i första SM-tävlingen i Futsal, 2005/06,
får dock representera Sverige i 2006/07 års UEFA
Futsal Cup.

Förnyad och förenklad licenshantering
2005 var ett relativt lugnt år inom tävlingsområdet.
– Vi har under ett antal år jobbat med att förfina
tävlingsbestämmelserna för att finna gemensamma
nämnare som fungerar rakt igenom fotbollsrörelsen.
Nu har vi kommit dithän att distrikten har handlingsfrihet i vissa sammanhang, säger Sandgren.
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Det gäller till exempel försöket med farmarklubbar
som fortsätter, men där varje distrikt själva bestämmer
om de vill införa det eller ej. För övrigt fortsätter även
försöket med utlåning av spelare utan sedvanlig
övergångsanmälan.
Under året fattades beslut om att ta över hanteringen av licenserna från Folksam med start i maj
2006.
– Vi ska inte lämna Folksam i försäkringsdelen av licensen, det är registreringsdelen och spelarövergångarna som nu ska skötas från förbundskansliet och på
nätet. Syftet är givetvis att förenkla för föreningarna.
Tävlingskommittén fick i slutet på året uppdraget
att titta på en utökning av antalet lag i Allsvenskan.
– Den centrala frågeställningen är om vi kan ha 16
lag istället för 14, berättar Börje Sandgren. Vi ska analysera för- och nackdelar med de olika klubbantalen för
att få fram en rapport till höstens representantskapsmöte, som måste ta någon form av inriktningsbeslut.
Under 2005 planerades det färdigt för införandet
av en ny serienivå mellan Superettan och division 2.
Division 1 kommer att bestå av två serier om vardera
14 lag. Därmed får svensk fotbolls seriepyramid ett
nytt utseende från och med 2006.

Futsal – den internationellt gällande varianten av inomhusfotboll
– spelas sedan hösten 2005 även i Sverige i SvFF:s regi.
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Distriktsanslaget föreslås
få ny form

En arbetsgrupp har föreslagit en ny schabloniserad
form för fördelningen av pengar till distriktsförbunden.

D

istriktsutveckling var en av de första frågorna på
dagordningen när den nya utvecklingsorganisationen inom svensk fotboll växte fram i början på 2000talet.
– Nu kan man påstå att denna fråga nästan är i
hamn, säger Gillis Persson som varit ordförande i Utvecklingskommittén, som Central Styrgrupp Utveckling
numera heter, sedan starten.
Arbetet har varit uppdelat i fem delområden, där fokus under 2005 var
på det femte.
– Monetära
• RAPPORT
strömmar,
eller för
Utvecklingskommittén
att vara mer rakt på
sak: distriktsanslaget. Här fick en arbetsgrupp i uppdrag att göra en genomlysning av de
ekonomiska flödena till distrikten.
Gruppen – bestående av Gillis Persson, Börje
Sandgren och Mats Aronsson – kom fram till att pre-
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sentera ett förslag på en modell med utgångspunkt
från Fotboll 70 med ambitionen att hitta ett anslag
utan uppdelning på flera delar.
Idag blir till exempel vissa distrikt helt utan möjlighet att få del av ”Veckans Match-pengar”, då de inte
har någon elitklubb vare sig på dam- eller herrsidan.
I stället föreslås en schablonisering, i vilken dock
EM- och VM-överskott inte ingår, eftersom det inte
finns en garanti för att Sverige alltid deltar och genererar mästerskapsintäkter. Men de gånger det blir sådana pengar att fördela vill man också att de ska spridas över flera år för att för att få en jämnare ekonomi.
– Förslaget gick ut på remiss i december, så vi vet
ännu inte vilket beslut som kommer att fattas. De remissvar jag sett hittills är emellertid i princip positiva,
berättar Gillis.
En utvärdering i början på 2006 sker även för kompetensutvecklingssatsningen. Därefter är det meningen att distrikten själva ska driva kompetensfrågorna
som en basuppgift.
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– Området är värt att lyfta fram mer, här har vi ju
grunden som hela fotbollsrörelsen vilar på, menar Gillis Persson.
Fyra mål fastställdes. 2007 ska 60 procent av alla
barn- och ungdomsföreningar ha
• en ”levande” policy byggd på Fotbollens spela,
lek och lär
• en plan för ledarförsörjning
• en verksamhetsplan
• höjt statusen på demokratiarbetet
och föreningsengagemanget

Fotbollens spela, lek och lär
2005 reviderades Fotbollens spela, lek
och lär samtidigt som en kompletterande
film spelades in. Häftet och DVD:n beskriver mål och riktlinjer för barn- ungdomsfotbollen. Studien om karriärövergångar
avslutades och resulterade i en bok och
studiematerial, vilka nu håller på att lanseras.
– Två andra högt prioriterade områden är etik och
moral samt alkohol och droger. Fotbollen vill i dessa
sammanhang visa att vi gör något och vad vi gör, säger Gillis Persson.
En publikation om attitydfrågan (etik och moral, Fair
Play) planeras där goda exempel ska visas upp och
spridas inom rörelsen.
”Mål utan alkohol” är namnet på ett projekt som
startade våren 2005 med syfte att öka kunskapen och
medvetenheten om alkoholens skadeverkningar. Fem
pilotföreningar, två från elit- och tre från breddfotbollen, har arbetat med att ta fram en alkohol- och
drogpolicy. Nya föreningar håller på att rekryteras för
att ingå i projektets år två.
Ledarutveckling
med betoning på etik och moral
Handslagets andra år avslutades den 30 juni. Under
det tredje (av fyra) verksamhetsår prioriterar fotbollen
attitydfrågan.
– Minst var femte krona ska avsättas för ledarutveckling med betoning på etik och moral, säger Gillis
Persson. Det betyder 6 miljoner kr till detta för fotbollen och samhället så viktiga område.
Skolan berör också oss alla. Såväl Fotbollskommittén som Utvecklingskommittén har varit engagerade i
riksgymnasiernas utveckling. Utvecklingskommittén har
annars koncentrerat sig på grundskolan, som motsvarar bredden inom fotbollen. En arbetsbok avsedd för
både lärare och elever i grundskolor med fotbollsprofil
började arbetas fram och ska vara klar till höstterminen
2006.
Arbetet med föreningsutveckling formaliserades
genom att projektgruppen för föreningsutveckling efter
årsmötet blev Föreningsutvecklingsutskottet.

Ett av målen för 2007 är att 60 procent
av alla barn- och ungdomsföreningar
ska ha en ”levande” policy byggd på
Fotbollens spela, lek och lär.
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Representantskapsmötet 2005
Svenska Fotbollförbundets Representantskap
lämnar härmed en rapport över verksamheten
2005. Representantskapet har hållit, dels ett extra
sammanträde den 20 februari 2005 (telefonmöte),
dels ordinarie sammanträde den 3 december
2005.

Vid sammanträdet den 20 februari 2005
beslutades:

Beträffande seriesammansättningen av Allsvenskan
och Superettan 2005 med anledning av skrivelser
från Örebro SK FK
att avslå Örebro SK FK:s begäran att frågan om
Örebro SK FK:s nedflyttning till Superettan
bordläggs,
att avslå Örebro SK FK:s yrkande om att det
föreligger särskilda skäl att inte flytta ned
Örebro SK FK till Superettan,
att Örebro SK FK:s skrivelser i övrigt inte föranleder någon åtgärd,
att godkänna Förbundsstyrelsens rapport och
vidtagna åtgärder samt
att stadfästa Representantskapets beslut den 4
december 2004 i fråga om seriesammansättningen av Allsvenskan och Superettan 2005.
Raul Björk, Örebro läns FF, reserverade sig
mot beslutet.
Beträffande Reglemente för Licensnämnden och
Appellationsnämnden
att uppdra till Förbundsstyrelsen att göra en
översyn av reglerna för Appellationsnämndens handläggning av överklaganden från
Licensnämnden innebärande bl.a. att ärenden ska vara slutligt avgjorda senast dagen
före ordinarie Representantskapsmöte i
december samt
att till årsmötet den 19 mars 2005 presentera
ändringsförslag inklusive följdändringar i
SvFF:s stadgar.
Beträffande kriterier och anvisningar för elitlicensen
att avföra ärendet från föredragningslistan sedan
Förbundsstyrelsen beslutat att återta ärendet
med hänvisning till att frågan bör prövas inom
ramen för Förbundsstyrelsens ordinarie
arbete.
Raul Björk, Örebro läns FF, reserverade sig
mot beslutet.
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Beträffande Tävlingsbestämmelserna 2005 – ändring
av 7 kap 2 §
att nuvarande lydelse av näst sista stycket i 7 kap.
2 § punkt 2.2 i tävlingsbestämmelserna ”Reklam får inte förekomma på siffran och siffran
får inte heller vara ett reklambudskap” ändras
till ”På siffran får reklam förekomma endast i
dess nederkant. Siffran får inte vara ett reklambudskap.”
Vid sammanträdet lämnades vidare en redogörelse för
dels UEFA:s rekommendation om ”locally-trained players”, dels ett pågående ärende hos EG-domstolen om
likabehandling i vissa fall av fotbollsspelare från icke
EU/EES-länder (Simutenkov-ärendet).

Vid sammanträdet den 3 december 2005
beslutades:

Beträffande motion från Göran Nilsson, Skånes FF,
gällande ändring i tävlingsbestämmelsernas 4 kapitel
p. 8.1
att sedan motionen återkallats – uppdra till Förbundsstyrelsen att genomföra den av Göran
Nilsson föreslagna utredningen angående krav
på vårdnadshavares godkännande av övergångar för underåriga under den s.k. frimånaden samt
att motionen därmed förfallit.
Beträffande utvärdering – farmarklubbar i distriktsserierna, herrar
att försöksverksamheten fortsätter säsongen
2006 samt
att inga förändringar sker i regelverket.
Beträffande utvärdering – utlåning utan övergångsanmälan
att 4 kap. 12.2 § femte stycket i tävlingsbestämmelserna ändras så att där föreskriven 7dagarsregel upphävs.
Beträffande likabehandling av spelare från icke EU/
EES-länder
att nuvarande lydelse i tävlingsbestämmelserna, i
avvaktan på UEFA:s slutliga ställningstagande
i frågan, inte ändras.
Beträffande spelarlån i SEF:s utvecklingsserier 2006
att försöksverksamheten fortsätter även 2006.

2003
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Beträffande Tävlingsbestämmelserna 2006
att fastställa tävlingsbestämmelserna i enlighet
med Förbundsstyrelsens förslag och därefter
utsända ändringar/kompletteringar samt under
mötet föredragna justeringarna beträffande
2 kap. 4.2 § (distriktsförbunden fastställer var
för sig tillståndsavgifterna) och 2 kap. 5 § om
tillägg eller byte av namn (”såvida inte särskilda skäl föreligger”); att gälla fr.o.m. den 4
december 2005.
Beträffande nedflyttning i seriesystemet (9 kap. 3 §)
att uppdra till Förbundsstyrelsen att ge arbetsgruppen (Björn Ahlberg, Krister Malmsten och
Khennet Tallinger) i uppdrag att fortsätta
utredningsuppdraget till Representantskapet
2006 samt
att godkänna rapporten.
Beträffande utökning av Allsvenskan till 16 lag
att godkänna Förbundsstyrelsens rapport innebärande att Förbundsstyrelsen, efter hemställan
från SEF, uppdragit till Tävlingskommittén att
utreda frågan om en utökning av Allsvenskan
till 16 lag.
Beträffande seriesammansättningen av förbundsseriernas division 1-3 herrar samt Norr- och Söderettan damer och division 2 damer för spelåret 2006
att fastställa serierna i enlighet med Förbundsstyrelsens förslag.
Lottning av kvalet till Superettan mellan lag 13–14 i
Superettan och lag 2 från de två division 1-serierna
med följande utfall:
Lag 2 i div. 1 Norra – lag 14 i Superettan
Lag 2 i div. 1 Södra – lag 13 i Superettan

Representantskapet har, i sin roll som Rikskonferens,
också behandlat följande ärenden:
• SvFF:s strategidokument för 2006–2010
• Svensk fotbolls TV-avtal fr.o.m. 2006
• Nationalarenan, varvid Rikskonferensen
beslutade att anta följande uttalande:
Nybyggnad för 50.000 åskådare är det huvudalternativ som går att genomföra tekniskt,
logistiskt och finansiellt. Synpunkter från
Solna City-projektet leder till att det behövs
ytterligare en månads tekniskt och logistiskt
justeringsarbete. Finansiellt går projektet att
genomföra bl.a. med hjälp av byggrätter som
Solna stad är beredd att släppa fram. Under
den senaste tiden har det samtidigt i arbetet

Representanskapet beslöt i december 2005 att godkänna vidare utredning kring frågan om en utökning av
Allsvenskan från 14 till 16 lag. På bilden uppvaktas
Thomas Hedlund i Gefle av Helsingborgs Erik Wahlstedt i det allsvenska mötet på Strömvallen 2005.

med Solna City framkommit att det kan finnas bättre
alternativ i Solna. Bättre för fotbollen, bättre för fotbollens ekonomi och bättre för Solna stad. Dessa alternativ ska skyndsamt utredas tillsammans med
Solna stad. Alla underlag tas fram för årsmötets beslut den 1 april 2006.
•
•
•
•
•
•
•
•

Distriktsutveckling – anslagsfördelning
Elitprojekt, dam och herr
Organisationsöversyn
Information om IT-utvecklingen och ”FOGIS/
LÖVIS-projektet”
Information om A-landslagsverksamheten,
herr och dam
Samrådsgruppen Regel- och tolkningsfrågor
Anläggningskriterier m.m. – division 1 herrar
Attityd – etik och moral

Solna i december 2005

Lars-Åke Lagrell
Förbundsordförande

Sune Hellströmer
Generalsekreterare
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DE NYA ARENORNA

Från ord till handling i arenafrågan

Borås, ovan, Södertälje längst t.v. och
Gävle, närmast t.v., var några av de orter
som 2005 satsade på att förnya sina
fotbollsanläggningar.

Av de lag som spelade allsvenskt 2004 var
det bara tre som förbättrade sina publiksiffror under 2005. Mästarna Djurgården
ökade sitt snitt med 1.754 personer, Helsingborg med 1.298 och Elfsborg höjde
med – 4.302 åskådare per match!
– Borås Arena är förklaringen, säger
Olle Blom enkelt.

Olle bör veta. Han är en institution i IF Elfsborg och
den verkliga veteranen i evenemangsarbetet i svensk
fotboll. 1955 började han som ledare i Boråsklubben,
2005 firade han alltså 50-årsjubileum.
– Då var det Ryavallen som gällde, och den tog
20.000 åskådare, även om vi med extrabänkar på
löparbanorna kunde ”knö” in 22.000 under guldåret
1961. 5.300 var sittplatser, varav 1.500 under tak, berättar det levande oraklet.
2005 fick Borås och svensk fotboll en ny elitarena.
Publikkapaciteten på Borås Arena är 17.300 – 10.500
är sittplatser och alla läktarsektioner är under tak,
alltså även ståplats. Serviceinrättningar som kiosker
och toaletter är väl tilltagna, arenan har bekväma sittplatser för hedersgäster och för samarbetspartners,
13 loger, hospitality- och serveringsfaciliteter.
– Själva arenan gjorde att folk började tala om fot-
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boll på sta´n på ett helt nytt sätt, de blev nyfikna och
kom på matcherna, säger Olle Blom. Vi hade mycket
folk på 60- och 70-talen, och när vi som nykomling
vann guldet 1961 var snittet drygt 14.500. Men över
10.000, som i år, det var väldigt länge sedan.
Särskilt glad är Olle över att bortasupportrarna kan
erbjudas inte bara en ny arena, utan även bekvämlighet, perfekt sikt och tak över huvudena. Har man rest
långt, då är man värd bra komfort, menar han.
Olle Blom må vara en äldre herre, men gammalmodig är han inte. Därför har han också välkomnat att
Borås Arena belagts med konstgräs.
– Vi kan ju träna på arenan året om. Med många
lag dessutom. Ja, till och med delar av guldlaget från
-61 tränar där en gång i veckan. De är begeistrade
och säger ”tänk om vi på vår tid hade fått spela på sådant underlag”.

Inte bara Borås
Borås Arena var inte den enda nya elitfotbollsarenan
som färdigställdes under 2005. I Södertälje fick man
äntligen en fotbollsanläggning (med konstgräs) värd
namnet, om än inte i tid för att Assyriska skulle kunna
hinna spela där under sin historiska första allsvenska
säsong. Men Djurgården förlade sina hemmamatcher i
Royal League dit under november-december. På
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Strömvallen i Gävle lades konstgräs, ett underlag som
nu blivit allt vanligare inom svensk elitfotboll.
På flera andra håll presenterade kommuner och föreningar planer och/eller beslut för nybyggnation eller
renovering av arenor: Stockholm, Göteborg, Malmö,
Kalmar, Örebro, Halmstad och Helsingborg.
Svenska Fotbollförbundet har slitit med frågan i
många år, det är ju otvetydigt att Sverige hamnat på
efterkälken i ett internationellt perspektiv. SvFF stöttar
också, via medel som kom från 50-årsjubilerande
UEFA:s ”Hat Trick Programme”, satsningar på stadionbyggnationer, träningsfaciliteter och förbundsanläggningar.
Borås Arena fick den vägen ett tillskott på 2,5 miljoner kr och Bosöns träningsanläggning – fullstor hall,
konstgräsplan, naturgräsplan – fick 3 miljoner kr.
9,5 miljoner kr finns kvar att fördela. Förbundsstyrelsen har beslutat att dessa ska användas till tre projekt. Målet är att bidra till en förhöjd kvalitet på elitarenor i landet och till åtgärder som gör dem spelbara
året runt. Ansökningstiden går ut den 1 maj 2006.

Den nya nationalarenan
En ny nationalarena ska det också bli, även om en färdigställd sådan ligger längre fram i tiden. Diskussioner,
utredningar och förprojektering är avklarade och hela
fotbollsfamiljen står bakom de planer som presenterades på rikskonferensen i samband med höstens representantskapsmöte.

DE NYA ARENORNA

Lokaliseringen och finansieringen var dock inte klar
vid årsskiftet, på de fronterna förs fortfarande samtal.
Det lutar emellertid åt att arenan inte byggs på den
plats där nuvarande Råsunda Stadion är belägen. En
annan plats skulle vara en fördel både för projektets
ekonomi och för Solna stad. Nya nationalarenan är en
del av det omfattande ”Solna City-projektet” och de
kommunansvariga har förklarat sig beredda att släppa
till byggrätter på det område där anläggningen finns
idag.
Målet är att den nya nationalarenan ska stå klar till
2010 och vara en av Europas modernaste:
• Användbar året runt och försedd med
öppningsbart tak (takhöjden blir 33 meter)
• Publikkapacitet på 50.000 åskådare på fotbollsmatcher och upp till 57.000 vid konserter
• Flera restauranger, den största med plats för
2.000 personer
• Konferens- och kongresslokaler
• Hotell med närmare 200 rum
En sådan arena skulle göra det fullt möjligt att i
Stockholmsområdet åter anordna stora internationella
fotbollsevenemang, till exempel finaler i UEFA Champions League och UEFA-cupen.

Målet är att en ny nationalarena ska stå
klar till 2010.
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DAMFOTBOLLSÅRET

Umeås lagkapten
Malin Moström höjer
Kronprinsessan
Victorias Pokal mot
skyn. T.v. förbundsordföranden Lars-Åke
Lagrell och till höger
förbundets generalsekreterare Sune Hellströmer.

Ny pokal i bästa damligan
Tårar av guld och tårar med stänk av bitter
smärta – två sidor av 2005 för svensk damfotboll.
Glädjen förkroppsligades av lagkaptenen Malin Moström i Umeå IK när hon som
den första i historien den 22 oktober lyfte
Kronprinsessan Victorias Pokal till skyn.
Motsatsen såg vi i Marika Domanski
Lyfors ansikte efter semifinalförlusten i
EM mot Norge den 16 juni.

För Marika sattes punkt för en nioårig tid som förbundskapten för damlandslaget. Därmed är hon den
som innehaft ämbetet under längst tid, och då kan det
tilläggas att hon dessförinnan var assisterande förbundskapten i fyra år.
Marika spände bågen. Hon talade om guld i OS,
och hon menade att Sverige visst har förutsättningar
att tillhöra världstoppen. När Marika tillträdde hösten
1996 hade Sverige efter VM-bronset 1991 hamnat i
en downperiod, även om det blev en tillfällig uppgång
med EM-silvret 1995. Marikas entusiasm, optimism
och långsiktighet vände trenden. På denna sida sekelskiftet var Sverige åter en nation att räkna med när
mästerskapsmedaljerna skulle delas ut.
Men, hon nådde inte ända fram:
• EM 2001, förlust i finalen mot Tyskland efter förlängning
• VM 2003, förlust i finalen mot Tyskland efter förlängning
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• OS 2004, förlust i bronsmatchen mot Tyskland
med uddamålet.

Åter grusade förhoppningar
Till EM-slutspelet i England sommaren
2005 hade Marika, och fotbolls-Sverige, förhoppningar om en upprepning
av succén i USA-VM hösten 2003. Innerst inne drömde förbundskaptenen
om guld och om att till slut också få
sätta pricken över i:et.
Men motorn hackade i gruppspelet. 1–0 i öppningsmatchen mot England följdes av 0–0 mot Finland
och 1–1 mot Danmark. Det räckte ändå till semifinal.
Där väntade den tredje nordiska motståndaren, Norge.
Nu presterade blågult ett helt annat spel och gjorde
sin bästa match i turneringen. Tjejerna fick emellertid
kämpa sig tillbaka ur underlägen; Hanna Ljungberg
kvitterade till både 1–1 och, i slutminuterna, till 2–2.
Ånyo var Sverige i förlängning i en vinna-eller-försvinna-match. Och på nytt föll svenskorna. Norges Solveig Gulbrandsen nickade Norge till final en bit in på
den andra förlängningskvarten.
De tårblanka ögonen var den stunden en spegel av
den själsliga smärtan. Det blev aldrig någon titel för
Marika, men hon kan i framtiden ändå vara med och
påverka möjligheterna till en total svensk framgång.
Hennes nya uppdrag som förbundskapten för U21damlandslaget innebär att förädla de största talang-
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land vann för tredje året i rad, Shannon Boxx, USA var
erna och förbereda dem för spel i damlandslaget.
trea).
Landslagsskutan styrs vidare av 46-årige Thomas
Den välkända amerikanska damfotbollssajten
Dennerby, som har en lång fotbollskarriär bakom sig.
womensworldfootball.com har i sin ranking av de
Svensk mästare som tränare för Djurgården/Älvsjö
bästa ligorna Damallsven2003 och 2004, svensk
skan som etta före tyska
mästare också på herrBundesliga, de två amerisidan med Hammarby
kanska serierna W-League
2001 som assisterande
och WPSL och norska
tränare samt 149 allsvenToppserien på femte plats.
ska matcher under nio säSajten har för övrigt också
songer i ”Bajen” (och
rankat världens bästa
massor av U21, J- och Pdamfotbollstränare. Efter
landskamper) som spetyska förbundskaptenen,
lare.
EM-vinnande, Silvia Neid
Dennerbys första uppkommer Umeå IK:s Andrée
gift blev inledningen på
Jeglertz på andra plats!
kvalet till VM i Kina 2007.
2–2 hemma mot Island
Umeå tillbaka
var en missräkning, men
på tronen
6–0 mot Vitryssland och
Jeglertz förde under 2005
4–1 borta mot Portugal
Hanna Ljungberg satsar friskt i EM-semifinalen mot
Norge. Det var också Hanna som kvitterade till både
Umeå till klubbens fjärde
rättade till läget i grup1–1 och 2–2 i matchen.
SM-titel. De två senaste
pen. Sverige toppar tillåren har Djurgården/Älvsjö
sammans med Tjeckien
besuttit tronen, men nu var
inför de fem viktiga matUmeå tillbaka med förkrossande överlägsenhet. 21
cherna under 2006.
vinster och en oavgjord, målskillnaden 94–11, placeDamallsvenskan rankad som bästa ligan
rade klubben på en ohotad första plats i Allsvenskan,
Inför starten i Damallsvenskan 2005 presenterades
åtta poäng före tvåan Malmö FF och 22 poäng före
damernas egen mästartrofé, Kronprinsessan Victorias
trean Djurgården/Älvsjö. Umeå fick således den första
Pokal. Pjäsen är 60 cm hög och sex kg tung med en
inteckningen i Kronprinsessan Victorias Pokal, som
boll av silver roterande runt en axel och fäst på en fot
ska vara evigt vandrande.
av aluminium.
Djurgården/Älvsjö hade trots allt en bra säsong. De
Designern Klara Schmidt menar att den ska påvann Svenska Cupen genom att finalbesegra Umeå
minna om en jordglob eftersom vinnarna tillhör världsoch var i både final och semifinal i UEFA Womens
eliten. Ingen tokig tanke, då Damallsvenskan av många
Cup. I 2004/05 års upplaga av tävlingen spelade man
betraktas som världens bästa liga. Hit kommer landsfinal i maj mot tyska Turbine Potsdam, men föll på
lagsspelare från flera andra länder – vi fick uppleva såbåde hemma- och bortaplan. I 2005/06 års turnering
dana från Finland, Island, Brasilien, USA och Nya Zeehann man ända fram till semifinalerna innan året var
land under 2005 och till 2006 kommer landslagsslut. Den ena av dessa bjöd på en finalrepris. Nu starmeriterade tjejer även
tade Djurgården/Älvsjö
från Danmark, Norge och
med att överraskande
Nigeria.
bortabesegra Turbine
Två av världens fyra
Potsdam med 3–2, men
bästa damer spelar i
tyvärr blev det 2–5 hemDamallsvenskan enligt
ma och sammanlagd förFIFA. I den årliga omröstlust med 7–5.
ningen om världens
Damallsvenskan har ranbästa spelare
kats som världens bästa
kom klubbdamfotbollsliga och
kamraterna
lockar också till sig
spelare från många
från Umeå,
olika länder. Den
Marta och
största spelarprofilen
är Umeås Marta som här
Hanna Ljungberg, på ankämpar om bollen mot
dra respektive fjärde
Frida Höglund i Kopparplats (Birgit Prinz, Tyskbergs/Göteborg.
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HERRLANDSLAGET

Sverige har
deltagit i EM
2000, VM
2002, EM
2004 och nu
väntar VM i
Tyskland 2006.

2000

2002

2004

MOT VM I TYSKLAND 2006!

Sveriges makalösa svit
Vid de senaste fyra kvalspelen till EM/VMslutspel har herrlandslaget vunnit sin kvalgrupp tre av fyra gånger, vunnit 28 av 36 matcher och blott förlorat tre matcher. Fotbollens vinnarskallar hatar att förlora – där har
ni en av anledningarna till att Sverige deltar i
sitt fjärde raka slutspel i sommar!

Det sagolika VM-slutspelet i USA 1994, som slutade
med svensk bronsmedalj, var det tredje mästerskapet i
rad på nittiotalet. Men vid EM 1992 på hemmaplan var
Sverige direktkvalificerat i egenskap av värdland.
Nu leder Lasse Lagerbäck landslaget i det fjärde
mästerskapet i rad. Sveriges deltagande i EM 2000 i
Belgien/Holland, VM 2002 i Japan/Sydkorea, EM
2004 i Portugal och VM 2006 i Tyskland innebär fotbollshistoria och är en imponerande prestation av en i
sammanhanget så pass liten fotbollsnation som Sverige.
Det finns ingen hemlighet bakom detta. Våra
spelares ”vardag” fostrar dem att alltid ge allt i alla
matcher. Arbetsgivare och fans kräver att de presterar
på så hög nivå som möjligt, annars kan någon annan få
deras ”jobb”. Det är den mentalitet och inställning som
idag råder på fotbollens toppnivå. I en tid när landslagen spelar få träningslandskamper och tävlingsmatcherna blir allt fler finns inte marginaler att tappa
poäng på grund av slarv eller dålig inställning. Då riskerar man att stå utanför mästerskapen.
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Lasse Lagerbäck och Tommy Söderbergs erfarenheter, nu Lasse assisterad av Roland Andersson, har
gett ledningen en stark grund att stå på i en slags
framgångsfaktor. Att lita på ett eget grundspel, vilket
man tjänar tid på, och att i samspel med spelarna skapa koncentration, lust och lagom anspänning.
I det senaste
kvalspelet nådde
herrlandslaget den
fantastiska målskillnaden 30–4
på de tio matcherna, vilket gav ett
Sveriges väg til
snitt på tre gjorda
l VM-slutspelet
2006
2004
mål per match.
4/9
Malta (b)
Med undantag
7–0
8/9
Kroatien (h)
0–1
9/10
för Australien hade
Ungern (h)
3–0
13/10
Island (b)
inget VM-kvallag
1–4
2005
ett bättre målsnitt
26/3
Bulgarien (b)
på sina matcher!
3–0
4/6
3/9
7/9
8/10
12/10

Malta (h)
Bulgarien (h)
Ungern (b)
Kroatien (b)
Island (h)

6–0
3–0
1–0
0–1
3–1

Kroatien 10
7 3 0
21– 5 24
Sverige
10 8 0 2
-------------------30– 4 24
---------------------------Bulgarien 10
-------------4 3 3
17–17 15
Ungern
10 4 2 4
13–14 14
Island
10 1 1 8
14–27
4
Malta
10 0 3 7
4–32
3

