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Premiär för heltidsanställda domare
Daniel Stålhammar, flankerad av Daniel Gustavsson (t.v.) och Mirce Popovski, tar täten in på Örjans vall för
att leda matchen Halmstad–Brommapojkarna. Stålhammar är en av fem svenska domare som fr.o.m. 2009
har domarskapet som heltidsyrke.

U

nder spelåret 2009 använde sig svensk fotboll för
första gången av heltidsanställda domare. Försöket
att göra kvintetten Martin Hansson, Martin Ingvarsson,
Stefan Johannesson, Markus Strömbergsson och Daniel
Stålhammar professionella blev framgångsrikt. Under 2010
– det andra av tre försöksår – kommer även Jonas Eriksson
beredas möjlighet att döma fotboll på heltid.
– Med tanke på det spel
schema
vi hade 2009 hade
• Rapport
det inte varit möjligt att ge
DOMARkommittén
nomföra utan proffsdomare.
För att ta ett exempel så
dömde Daniel Stålhammar
29 av 30 allsvenska omgångar. Det hade ingen klarat av
om man haft ett annat jobb att sköta, säger Bo Karlsson,
ordförande i Domarkommittén.
Han förtydligar:
– Jag säger inte att domarna blivit bättre även om jag
tror att de kommer att bli det på sikt. Men ska vi behålla
den kvaliteten vi har krävs det proffsdomare. Annars kom
mer vi att tappa, precis som spelarna så behöver domarna
många matcher för att vara bra. För våra bästa domare,
som dömer mycket internationellt också, finns det ingen
”civil” arbetsgivare som skulle ställa upp. Motiverade och
förberedda domare är a och o. De måste ju hinna träna
också. Inte minst för att förebygga skador.

Ett svajigt år
För den svenska domarkåren på elitnivå var annars 2009
ömsom vin och ömsom vatten. Även internationellt sett.
– Vi hade en bra avslutning på Allsvenskan, det var
inget fokus på domarna när allt avgjordes med bland an
nat serie- och cupfinal mellan IFK Göteborg och AIK, vilket
naturligtvis är väldigt positivt. Det är så lätt att låta misstag
i en avgörande match betygsätta en hel säsong, säger Bo
Karlsson och fortsätter:
– Sedan ska man inte sticka under stol med att vi även
fick en del negativ uppmärksamhet 2009, också på den
internationella scenen. Men generellt kan man säga att inga
av våra matcher spårar ur. Sedan är det alltid så att det till
exempel döms straffar som inte skulle ha varit straffar och
straffar som borde ha dömts men inte gjorde det. Det ska
man inte blunda för.
Slutsatserna efter 2009 är att det är mycket konfron
tationer i de stora europeiska ligorna. Något som många
ser på tv och som ger influenser långt ner i åldrarna. Detta
kommer att uppmärksammas under den svenska domar
utbildningen och även i de möten som domarna har med
elitklubbarna inför 2010.
– Vi vill inte förrycka matcherna med en massa var
ningar. Spelarna ska ta ansvaret själva, understryker Bo
Karlsson, som också påpekar att det ”inte finns tillstym
melse” till detta på damsidan.
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Internationellt beskriver Bo Karlsson således 2009
steget upp bland de högst rankade domarna i Europa.
som upp och ner. Viktigt att notera är att svenska do
Med bättre fysik än tidigare har han visat att han inte är
marteam på herrsidan skipade rättvisa i rekordmånga så
rädd att ta även obekväma beslut. Årets manlige domare
kallade A-matcher (mästerskapskval, Champions League
är – Jonas Eriksson!”
och Europa League). Totalt blev det
hela 39 matcher under året, vilket
Tre prioriterade projekt
DOMARUPPDRAG utomlands 2009
är en utomordentligt bra siffra i en
Svenskt fotbollsdomarskap har 2009
internationell jämförelse. Sverige
också haft (och har) tre prioriterade
Herrar
Antal matcher
VM-kval
8
har också varit representerat vid flera
projekt:
A-landskamper
6
tillfällen i experimentet med straffom
• Talang/mentor, där drygt 50 doma
Champions League
11
rådesdomare i Europa League. Martin
re
från
på både herr- och damsidan från
UEFA-cupen
3
Hansson råkade emellertid i blåsväder
division
1 och ner till och med division 5
Europa League
15
i den omtalade sista VM-kvalmatchen
U21 EM-kval
1
får tillgång till individuell utveckling.
U21-landskamper
2
mellan Frankrike och Irland, då Thierry
• Öka antalet kvinnliga domare un
P19 EM-slutspel
5 (ass)
Henrys ”handpåläggning” avgjorde.
der eliten. Ett breddprojekt specifikt
P19 EM-kval
4
– I det sammanhanget känns
riktat mot tjejerna, där pyramiden i dag
P19-landskamper
2
det viktigt att påpeka motpolen, att
är omvänd. Det vill säga att det finns fler
P17-landskamper
4
Martin Hansson dömde Confedera
domare på toppen än på bredden. Det
Damer
Antal matcher
tions Cup-finalen i Sydafrika mellan
handlar i första hand om att få i gång en
EM-slutspel
3
Brasilien och USA utan anmärkning.
organisation i distrikten som tar hand
VM-kval
3
Egentligen slutade VM-kvaldiskus
om damdomarna.
A-landskamper
5
sionen med att Henrys fusk inte var en
• Rekrytering, både för herr och dam,
Women’s Cup
1
Women’s Champions League
5
bedömningsfråga för Martin Hansson.
där målet är att öka dagens cirka 4.400
U23-landskamper
4
Man konstaterade att han var skymd,
seniordomare till 5.000 om tre år.
F19 EM-kval
4
vilket i sig kan medföra en diskussion
– Vi täcker behovet redan nu. Men
F17 EM-slutspel
2 (ass)
om han var rätt placerad etc, men Mar
dagens domare på lägre nivå dömer för
F17-landskamper
1
tin Hansson gjorde ingen bedömning
många matcher. Ökar vi antalet kanske
Futsal
Antal matcher
om det var hands eller inte hands.
vi till och med kan tacka nej till vissa som
EM-kval
3
Det är alla överens om. Faktum är att
inte besitter kvaliteten att vara med,
de mest negativa mediareaktionerna
säger Bo Karlsson.
var i Sverige. I de flesta andra länder,
där ilskan mest gick ut över Henry, var
man förvånad över detta, säger Bo Karlsson och hänvisar
till sitt extremt stora kontaktnät i fotbollsvärlden.

Årets Domare
På damsidan hade Sverige 2009 två domare i EM i Finland:
Jenny Palmqvist och assisterande Helen Caro. Jenny Palm
qvist dömde tre matcher, varav en kvartsfinal, och Helen
Caro var assisterande i fyra, varav den ena semifinalen.
Helen Caro blev för övrigt korad till 2009 års domare i svensk
damfotboll. På herrsidan tilldelades Jonas Eriksson denna
hedersutmärkelse.
Här är de officiella motiveringarna för Helen Caro res
pektive Jonas Eriksson:
”Känsla för när man ska ingripa, perfekta offsidebe
dömningar och bra insatser nationellt och internationellt.
Final i U20-VM, fina insatser i EM-slutspelet och Champions
Leaguefinalen. Härlig utstrålning, god teamkänsla som
skapar bra stämning. Hon är världens bästa assisterande
domare – Helen Caro!”
”Starkt matchledarskap och med stor förmåga att
kommunicera med såväl spelare och ledare har han tagit
Helen Caro, Sundsvall och Jonas Eriksson,
Sigtuna hedrades som Årets Domare vid
Fotbollsgalan i Malmö.
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Elitprojektet – efter år tre av fyra
D

et tredje året av fyra har passerat i Elitprojektet, SvFF:s
stora investering i tränar- och spelarutbildning samt
föreningsutveckling. Det fyraåriga projektet har finansierats
via överskotten från herrlandslagets deltagande i mäster
skapsslutspelen 2006 och 2008.

Tränarutbildning
I den ordinarie tränarutbildningen genomfördes under
2009 ett antal diplomkurser på avancerad nivå. Den för
sta PRO-kursen i den nya
• Rapport
tränarutbildningen startade
FOTBOLLskommittén
i januari och de tolv första
tränarna kommer att diplo
meras i december 2010.
I den avancerade målvaktstränarutbildningen genom
fördes under 2009 en diplomeringskurs från den som
startade 2008.
BAS-utbildningen som genomförs i distrikten genom
gick under året den första revideringen sedan starten

2007. Revideringen genomfördes i ett mycket uppskattat
samarbete mellan alla SDF och SvFF.
Tre fortbildningstillfällen genomfördes på herrsidan. I
januari samlades Allsvenskans huvudtränare och fystränare
med fokus på fysisk träning. Under sommarens U21-EM var
huvudtränare från Allsvenskan och Superettan samlade
under temat anfallsspel. Den sista fortbildningen, med
inriktning på internationella erfarenheter, hölls för de all
svenska huvudtränarna i samband med VM-kvalmatchen
Danmark–Sverige.
Även på damsidan genomfördes tre fortbildningar.
I samband med Algarve Cup samlades huvudtränarna
i Damallsvenskan under temat försvarsspel. Norr- och
Söderettans huvudtränare genomförde fortbildning på
samma tema i samband med landskampen Sverige–Bra
silien i Göteborg. Vid samma tillfälle anordnades också en
fortbildning för EFD-föreningarnas målvaktstränare.
Slutligen deltog Damallsvenskans och division 1-fören
ingarnas huvudtränare vid en fortbildning i Uppsala. Man
avslutade temat försvarsspel och påbörjade temat anfalls
spel, som kommer att slutföras under 2010.
Inom ramen för Damelitprojektet genomfördes
också en uppgraderingskurs riktad till huvudtränare
i EFD-föreningar, som inte genomgått den nya trä
narutbildningen.

Akademisk tränarutbildning
Våren 2009 examinerades ett fyrtiotal studenter från
den akademiska tränarutbildningen, motsvarande
avancerad nivå, vid Göteborgs Universitet. Under
hösten startade en ny kull med 40 studenter. Dia
log förs med ytterligare ett antal lärosäten för en
eventuell start under 2010.
24 karat
I projektet 24 karat, vars målsättning är att få
fler kvinnliga tränare och ledare inom SvFF:s
verksamhet, har två centrala träffar genomförts
under 2009. De enskilda deltagarna i projektet
har arbetat vidare utifrån sina individuella hand
lingsplaner.
Flera av projektdeltagarna har under året
engagerats inom andra SvFF-aktiviteter, som
till exempel landslagsläger, Tipselit-läger och
UEFA Study Group Scheme.

För att ytterligare sprida kunskapen
om Elitprojektet och dess olika delar
beslöts under hösten 2009 att ge ut ett
specialnummer av Magasinet Fotboll,
som sedan trycktes och distribuerades i
januari 2010.
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Roger Gustafsson chef
för IFK Göteborgs ungdomsakademi. Liksom
de två övriga pilotföreningarna, Brommapojkarna och Helsingborg
genomför IFK Göteborg,
inom ramen för Elitprojektet, en mycket noggrann dokumentation
av sitt talangutvecklingsarbete.

Spelarutbildning
13 landslagsläger har genomförts i åldersgrupperna 9094, sju på flicksidan och sex på pojksidan. Spelarna har
genomgått utbildning i fotbollsfärdigheter, lagets spelidé,
träningslära, kost och idrottspsykologi. Pojkspelarna har
även fått utbildning i kommunikation. 30-60 spelare har
deltagit i respektive läger.
Spelarutbildningsplanen för flickor 15 upp till A-lands
laget har reviderats och implementerats under året. Alla
förbundskaptener på dam- och flicksidan har varit delak
tiga i arbetet och dessutom specialister inom bland annat
områdena fysiologi och beteendevetenskap.
I spelarutbildningsplanen finns målen för respektive
landslag tydligt beskrivna och även för landslagsverk
samheten som helhet. Här redovisas även de krav som
ställs på den enskilde spelaren när det gäller teknik och
spelförståelse. Utbildningsmaterialet innehåller bland
annat matchsekvenser på DVD, som konkret visar de olika
kravnivåerna för såväl ungdoms- som A-landslagsspelare.
Under året har arbetet att ta fram en spelarutbild
ningsplan för pojkar 15-19 år startats. Spelsätt och roller
ska beskriva hur våra ungdomslandslag på pojksidan ska
spela. Dessutom ska utbildningsplanen på ett tydligt sätt
visa vad som kommer att krävas av våra landslagsspelare
i framtiden.
Inom ramen för Herrelitprojektet har de tre pilotför
eningarna IF Brommapojkarna, Helsingborgs IF och IFK
Göteborg fortsatt arbetet med att dokumentera sina res
pektive sätt att bedriva talangutvecklingsarbete. Dessa
kunskaper ska sedan komma övriga fotbolls-Sverige till del
och i förlängningen ska det leda till att vi får fram fler och
bättre elitspelare inom svensk fotboll.

Distriktens spelarutbildare är nyckelpersoner mellan
riksinstruktörerna och spelarna. Under verksamhetsåret
genomfördes en tvådagarskonferens med information,
erfarenhetsutbyte, fortbildning och tydliggörande av
deras nya arbetsuppgifter. Under sommarens traditionella
elitläger genomfördes även fortbildning för distriktsför
bundskaptener.

Föreningsutveckling
Under hösten 2009 har man inom ramen för Damelit
projektet slutfört arbetet med ett förslag till klubblicens.
Målsättningen är att uppnå en generell och genomgående
kvalitetsökning i de damallsvenska föreningarna inom
områdena organisation, personal/administration, sport,
anläggning och ekonomi.
Som ett stöd för damelitföreningarna i arbetet med
organisationsutvecklingen finns materialet PLANEN, ett
verktyg för att staka ut en förenings mål och vägen att nå
dem. Två damallsvenska föreningar, AIK och KIF Örebro, har
genomfört PLANEN under 2009.
SvFF har tillsammans med EFD också arbetat med
marknads- och kommunikationsplanen 100 % Fotboll som
syftar till att befästa och utveckla bilden av Damallsvenskan
som ”världens bästa liga”.
Som en uppföljning av 2008 års föreningsutvecklings
träffar och i syfte att initiera fortsatta utvecklingsprocesser
har klubbesök genomförts hos samtliga föreningar i Norroch Söderettan under 2009.
När det gäller utvecklingen av herrelitföreningarna är
det arbetet starkt integrerat i det ovan beskrivna talang
utvecklingsarbetet i pilotföreningarna. SvFF har också
samverkat med SEF i en särskild sportchefsutbildning.
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sbygdsutveckd gäller det land ergår i nya
SvFF:s stöd va
öv
t fortsätter men
lande område
.
10
h med 20
former från oc

2009

var sista hela projektåret med SvFF:s Lands
bygdsprogram, som startade 2006. Från
våren 2010 föreslås att det landsbygdsutvecklande om
rådet övergår i nya former med centralt stöd från SvFF till
SDF:en, för att fortsätta utvecklingen som föreslås bygga
på de insatser som gjorts.
– Det här arbetet är ett långsiktigt åtagande, det tar tid
innan vi når ut till alla tänkbara föreningar som skulle kunna
och vilja vara med. Därför är
• Rapport
det viktigt att vi inte släpper
MEDLEMskommittén
initiativet. Här kan fotbollen
få hjälp till självhjälp i de
områden där vi har problem
att få föreningar att leva vidare av sig själva, säger Medlems
kommitténs ordförande Cristel Brorsson.
Arbetet har även 2009 koncentrerats till genomförande
av seminarier och konferenser där representanter för Läns
styrelser, med ansvar för Landsbygdsprogrammet, har med
verkat. Syftet har varit att medvetandegöra möjligheterna
för fotbollen till bygdeutvecklande projekt som det finns
möjligheter att få ekonomiska bidrag för och på det sättet
använda fotbollen som en samlande länk i landsbygden.
SvFF:s projektgrupp har medverkat vid centrala myn
dighetsträffar (2008 på LandsbygdsRiksdagen i Lycksele,
2010 kommer man att närvara vid LandsbygdsRiksdagen
i Sunne), och informerat ledningsansvariga inom läns
styrelser och regioner om pågående arbeten inom fotbol

len. Näringsdepartementet har uppvaktats vid ett flertal
tillfällen.
Inom kompetensområdet har medlemmar ur projekt
gruppen medverkat med fördragningar för studenter på
Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna. På organisations
sidan har samarbetet med Hela Sverige ska leva förstärkts
genom medlemskap och kontakterna har varit många
under året för SvFF.
Signalerna från de distrikt som nu genomför ett aktivt
arbete är att allt fler kontakter knyts mellan organisationer
på distriktsnivå och föreningar på lokal nivå.
SvFF kvarstår som medlem i det nationella Landsbygds
nätverket för EU:s Landsbygdsprogram 2007-2013.
Det är flera distrikt som under 2009 redovisat att man
ligger i startgroparna för ett eller fler projekt i Landsbygds
programmet, men ändå så är det många föreningar som
inte nåtts.

Stegvis ökning av intresset
De insatser som gjorts har haft stor betydelse genom att de
som finns inom landets landsbygdsföreningar känner att
SvFF och dess distrikt har uppmärksammat deras arbets
situation. Detta har stor betydelse då de som engagerar sig
på landsbygden många gånger inte känner igen sig i stor
skaliga satsningar som inte kan omsättas och bli verklighet
i den lokala föreningen. SvFF:s projektgrupps bedömning
är också att intresset stegvis har ökat på distriktsnivå.
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Fotbollens engagemang genom de lokala föreningarna
inom projektet, i ett underifrånperspektiv, har förstärkt de
centrala och distriktsvisa möjligheterna att skaffa kunskap
om behov som finns hos landsbygdens fotbollsföreningar.
Fotbollen är en ny aktör som i nuläget håller på att ta plats
på arenan. Av föreningsutvecklande, samhällsnyttiga och
ekonomiska skäl är det angeläget att fotbollen intar en
ordinarie och stabil placering på landsbygdsarenan.
Inom SvFF har arbetet inom landsbygdsområdet aktive
rats allt mer i Medlems-, Tävlings- och Anläggningskommit
tén. Ekonomiskt har fotbollen tillförts betydande resurser
främst från andra samhällsområden än idrotten, exempelvis
Landsbygdsprogrammet. Fortsatta och långsiktiga insatser
är nödvändiga och på så sätt kan fotbollen förtydliga sin
vilja att delta i samhällsutvecklande arbete både på och ut
anför fotbollsarenan. Genom fortsatta insatser stärks också
kompetensen vilket innebär att fotbollen tar en fullvärdig
plats på landsbygdsarenan.
Exempel på det stöd som ges:
• Stöd i ansökningsprocesserna
• Kompetens- och inspirationsstöd gentemot
distrikten
• Kontakter och samarbete med centrala myndigheter och organisationer
• Uppbyggande av medverkan i olika besluts- och
samrådsgrupper inom Landsbygdsprogrammet
exempelvis inom Leader
• Framtagande av utbildningsmaterial som riktar
sig mot breddföreningar
• Fokus mot allmän bygdeutveckling, anläggnings-,
tävlings- och medlemsinsatser
• Fortsatt dialog med distrikt och föreningar för att
kartlägga behovet av ytterligare insatser
• Regeringsuppvaktningar för nya stödformer till 		
idrotten/fotbollen
Exempel på nya pågående projekt där fotbollen
samarbetar med andra föreningar:
• Axvalls IF (Västergötland) som planerar att skapa
ett allaktivitetshus för samverkande föreningar på orten.
Föreningen ansvarar för vår-, sommar- och höstmarknad
samt sköter kommunens badplats Vingsjön.
• Älvdalen United (Norrbotten), en sammanslagning av
tre lag, har satsat på en konstgräsplan och ska tillsammans
med ett 15-tal andra föreningar ordna en aktivitetsvecka på
sommaren samt ordna läger för fotbollsföreningar.
• Grane IK (Dalsland) har 420 medlemmar (det bor 500
i Animskog!) och ordnar logdanser, motionsdanser, ansva
rar för Campingen och driver en ungdomsgård vintertid.
Föreningen har fått släppa seriespel för ungdomslag sedan
skolan lades ned.

2.382 satsningar i Idrottslyftets regi
Svensk fotboll har valt strategin att 24 SDF beslutar om
och beviljar föreningarna medel ur Idrottslyftet. Under år
2 fördelades ca 42 miljoner till föreningarnas olika projekt.
Totalt antal beviljade och slutredovisade projekt under

Idrottslyftets år 2 (1/7 2008-30/6 2009) är 2.383 satsningar.
354.084 flickor/kvinnor och 51.295 pojkar/män var med i
någon form av idrottslyftssatsning.

Vilka resultat har uppnåtts?
På den så kallade ”fotbollslänken”, en webbaserad enkätun
dersökning, har 1.434 föreningar svarat. Svensk fotboll har
sedan Handslagets tid prioriterat ledar- och föreningsut
veckling, därför är det glädjande att 65 % av föreningarna
har genomfört någon form av utbildning/ledarutveckling
och 40 % någon form av föreningsutveckling. Svensk fot
bolls strategi att genom ledar- och föreningsutveckling,
utveckla verksamheten för att behålla fler barn och ung
domar längre, har kvantitativt lyckats.
Fortsatt fokus på Föreningsutvecklingen
Sedan 2004 har Svensk fotboll prioriterat fyra målområ
den:
• Policydokument utifrån Fotbollens Spela Lek och
Lär (FSLL),
• Ledarförsörjning; rekrytera – utveckla – behålla
• Organisation och verksamhetsplanering
• Föreningskunskap och demokratifostran
Svensk fotbolls mål för föreningsutveckling
under åren 2009-2010
Att minst 60 % av alla barn- och ungdomsföreningar senast
2010 har en ”levande” policy som bygger på FSLL, att de har
en plan för ledarförsörjning, att de har en verksamhetsplan
till grund för sitt arbete, och att de har startat en satsning
på föreningskunskap. Allt via utbildningar, processer och
en ständigt pågående dialog i föreningarna.
I vänsterspalten redovisar vi tre exempel på projekt där
fotbollen samarbetar med andra föreningar. Under våren
2010 kommer foldern ”FOTBOLL ...FÖR ALLA”, med 18
goda föreningsexempel, att tryckas och där kan man
alltså få fler exempel. Intresserade kan erhålla foldern
från SvFF. Via SDF:en kommer ”FOTBOLL ...FÖR ALLA” att
skickas ut till de föreningar som kan klassas som landsbygdsföreningar.

Fotboll

...för alla
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Dubbla guld för AIK och Linköping
AIK och Linköpings
FC var Sveriges bästa
fotbollslag på herrrespektive damsidan
2009.
.

U

nder 2009 arbetades Tävlingsbestämmelserna om för
att bli mer lättöverskådliga och lättförståeliga vilket
förhoppningsvis ska leda till en bättre efterföljning.
Tävlingsbestämmelsernas tidigare tio kapitel har stöpts
om till fyra kapitel samtidigt som övergångs- och represen
tationsbestämmelserna brutits
ut till ett eget dokument inför
• Rapport
TÄVLINGskommittén
säsongen 2010.
Tävlingskommittén (TK)
handlägger ärenden rörande
tillämpning och tolkning av Tävlingsbestämmelserna (TB).
Under året var antalet ärenden ett drygt 70-tal och kom
mitténs ordförande Gerhard Sager bedömer att många av
ärendena emanerat ur att klubbrepresentanter inte varit
medvetna om eller inte kunnat tolka TB rätt.
– Det är ärenden som egentligen hade kunnat undvikas
om man förmått att läsa innantill. Som fotbollsledare idag
måste man kunna förstå och följa bestämmelserna, men
det är väldigt komplext, säger Sager.
Den aktuella revideringen av TB ska förhoppningsvis
underlätta för landets fotbollsledare redan kommande

säsong. TB är något av ett levande dokument som år för
år justeras och förtydligas. Många gånger efter det att
uppmärksammade fall påvisat otydligheter, oavsedda
tolkningsmöjligheter eller luckor i bestämmelserna.
2009 innehöll förstås också ett antal sådana fall som nu
gett avtryck i den nya versionen. Som exempel kan nämnas
ett förtydligande om förbudet för en tränare som visats
upp på läktaren att coacha under match, att det skrivits
in en besiktningsmöjlighet av spelplanerna i Allsvenskan
och Superettan för att säkerställa god kvalitet inför match
och en tydligare skrivning om att elitklubbarna ska förvissa
sig om tillgänglighet till den reservplan man är skyldig att
anmäla i förväg inför säsongen.

Översyn av licenssystemet
Till den kommande sommarens ordförandekonferens
kommer TK att redovisa den översyn av licenssystemet
som man genomför på Förbundsstyrelsens uppdrag.
Antalet spelarlicenser i landet ökar och många aspekter
i verksamheten påverkas av licensantalets fördelning i
landet, som röstetal, fördelning av medel och tilldelning
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av platser i de olika tävlingarna. Huruvida det nuvarande
systemet fungerar tillfredsställande för alla dessa aspekter
ska nu belysas. Vissa förändringar har redan gjorts, som
till exempel att vakanstillsättning kan ske utifrån andra
grunder än licensstatistiken.
I det återinförda division tre-kvalet (herrar) är det till
exempel framgent det bästa förlorande laget som erbjuds
eventuellt vakant plats och i damtvåan är det antalet
anmälda lag i de olika distrikten som kommer att avgöra
tillsättningen av vakant plats fortsättningsvis.

Positivt cupår
Efter det misslyckade försöket året innan med samlade
spelomgångar fick Svenska Cupen herrar en positiv ut
veckling 2009. Nytt för året var de allsvenska lagens entré
i omgång 3 (istället för omgång 2).
– Det permanentas nu. En del kan tycka att det är synd
att det blir ett mindre antal matcher ute i landet med de
allsvenska lagen men det komprimerade spelprogrammet
tillåter inget annat. Eftersom de allsvenska lagen inleder på
bortaplan är det ändå garanterat 16 matcher ute i landet
mot lag från lägre divisioner, säger Sager som upplevt att
de negativa tongångarna kring cupen avklingat.
– För en fem-sex år sedan kunde man höra elittränare
som tyckte det var skönt att åka ur cupen men sånt hörs inte
längre. I år fick vi dessutom en final med en bra publiksiffra
och det bidrar till att öka intresset för tävlingen även om
det inte kan mäta sig med intresset för Allsvenskan.
En annan nationell tävling, Futsal-SM, har inte tagit den
fart som förväntades för några år sedan.
– Man märker att entusiasmen varierar, från en del
distrikt har vi problem att fylla platserna till SM-slut
spelet på ungdomssidan, säger Sager samtidigt
som han slår fast att målsättningen står fast
att etablera inomhusfotbollen enligt FIFA:s
modell i landet.
Linköping tog en trippel
mot Umeå
Inom elitfotbollen inträffade det
sällsamma att vi fick dubbelsegra
re på både dam- och herrsidan.
För Linköpings FC handlade det
till och med om en trippel och
dessutom mot samma motstån
dare, Umeå IK, vid alla tre till
fällena. Östgötskorna inledde
säsongen med seger i Supercup
finalen på Gammliavallen, följde
upp med seger i Svenska Cupens
final på hemmaplan och ståtade
i slutet på säsongen som svenska
mästarinnor med en poängs marginal
till UIK. Trippeln var en eftertrycklig
markering att Umeå fått lämna damfot
bollstronen efter fyra raka SM-guld och ett
decennium som dominanter, 2009 kammade

man noll men lever ändå vidare i det europeiska cupspelet,
till skillnad från LFC.
AIK och IFK Göteborg hade ett jämnt race om tronen på
herrsidan men det blev solnaiterna som drog det längsta
strået. Kontrahenterna gjorde upp om det allsvenska
guldet i ett direkt avgörande möte på Gamla Ullevi i sista
omgången och veckan efter det dramat fullbordade AIK
dubbeln i cupfinalen hemma på Råsunda. Blåvitt hade haft
precis samma möjlighet som Linköping – att nå en trippel
– men föll på mållinjen tre gånger om. I Supercupfinalen
var det Kalmar som tog revansch för finalförlusten året
innan. Göteborg får inrikta sig på en ny möjlighet 2010,
säsongen inleds med revanschläget mot AIK i Supercup
finalen i mars.
Publikmässigt ökade snittet på alla förbundsserienivåer
på herrsidan medan Damallsvenskan tappade något pu
blikt. En tät toppstrid och nya arenor bidrog till den positiva
utvecklingen i Allsvenskan och notabelt är att herrarnas
division 1 för varje år drar till sig fler åskådare (snittet 2009:
639). Under det gångna året har TK även arbetat med be
siktning av division 1-arenorna för att få upp standardnivån
till de fastställda kriterierna, något som förhoppningsvis
ska bidra till en fortsatt positiv utveckling.

Linköpings Jessica Landström i aktion i cupfinalen mot
Umeå. Linköping vann med 2–0 hemma på Folkungavallen.
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Representantskapsmötet 2009
Svenska Fotbollförbundets Representantskap lämnar
härmed en rapport över verksamheten 2009. Representantskapet har hållit ordinarie sammanträde den
27 november 2009 och följande beslutades:

Beträffande motion från Göran Nilsson, Skånes FF, om ändring
av Farmarklubbsbestämmelser för damlag så att varje SDF har
rätt att välja om man vill ha farmarklubbsverksamhet inom
damfotbollen, dvs en anpassning till varje distrikts egna förutsättningar och egna föreningars beslut.
att ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda farmar-	
klubbsbestämmelserna för damlag att föreläggas
Representantskapet 2010,
att frågan ska diskuteras på Ordförandekonferensen
2010 och att utredningen ska vara färdigställd
senast den 31 augusti 2010, samt
att Förbundsstyrelsen kommer att utse en arbetsgrupp
bestående av ledamöter från Tävlingskommittén
och Talanggruppen, samt
att motionen bordläggs.
Beträffande spelarlån i SEF:s Folksam U21-serie
att Representantskapet beslutar i enlighet med SEF:s
framställan.
Beträffande spelarlån i EFD:s F17-serie
att Representantskapet beslutar i enlighet med EFD:s
framställan.
Beträffande Tävlingsbestämmelser och Representationsbestämmelser 2010
att fastställa Tävlingsbestämmelser och Representa-	
tionsbestämmelser 2010 i enlighet med förslaget
att gälla fr.o.m. den 28 november 2009,
att uppdra till Förbundsstyrelsen att besluta om de
tillägg i Representationsbestämmelserna 2010 som
kan komma att föranledas av dels införandet av ett
nationellt elektroniskt övergångssystem, dels en
implementering av FIFA:s bindande bestämmelser
avseende FIFA Transfer Matching System (TMS),
att uppdra till Förbundsstyrelsen att förelägga för-		
bundsmötet förslag till ändringar i SvFF:s stadgar
föranledda av ändringarna i Tävlingsbestämmelserna 2010 om förkortad överklagningstid respektive tillstånd avseende medierättigheter,
att uppdra till Förbundsstyrelsen att korrigera 2 kap 20
§ Tävlingsbestämmelserna (avseende spelordning i
kval till div. 3, herrar) och 2 kap 21 § Representationsbestämmelserna (avseende nyttjande av lån
utan övergångsanmälan i kvalspel),
att de SDF som tidigare tillåtit amatörlån med en löptid
som sträcker sig längre än säsongen 2009 (med stöd
av dåvarande 4 kap 12 § Tävlingsbestämmelserna),
i sin tillämpning av regeln inte retroaktivt behöver
häva dessa ingångna avtal,

att

att

uppdra till Förbundsstyrelsen att göra redaktionella
ändringar i Tävlingsbestämmelserna och Representa
tionsbestämmelserna som kan erfordras, samt
motionerna till Representantskapet 2008 från Lars
Norman, Dalarnas FF, Bert Andersson, Göteborgs
FF och Pelle Höög, Västergötlands FF, respektive
Lars-Erik Öberg, Medelpads FF, liksom Kenneth 		
Carlssons, Hälsinglands FF, motion till Representant-	
skapet 2007 har arbetats in i förslaget till tävlingsbestämmelser.

Hans Rosengren, Gotlands FF, yrkar att Förbundsstyrelsens
förslag avseende 2 kap 20 § Tävlingsbestämmelserna – innebärande återinförande av kval till div. 3, herrar – ska avslås.
Efter acklamation begärs votering.
Votering avgörs med röstsiffrorna 25 för Förbunds-	
styrelsens förslag - 7 för Hans Rosengrens yrkande
(13 avstod).
Beträffande Elitfotbollsmanualen, herrar, 2010
att fastställa Elitfotbollsmanualen 2010 med utgångs-	
punkt från Tävlingsbestämmelserna 2010.
Beträffande Elitfotbollsmanualen, damer, 2010
att fastställa Elitfotbollsmanualen 2010 med utgångs-	
punkt från Tävlingsbestämmelserna 2010.
Beträffande Reglemente för elitlicensen
att fastställa reglementet för elitlicensen, att gälla
fr.o.m. den 1 januari 2010.
Beträffande Seriesammansättning av förbundsseriernas division 1, 2 och 3 herrar samt division 1 och 2 damer för spelåret
2010
att fastställa Förbundsstyrelsens förslag till serie-		
sammansättning.
Lottning företas av kvalet till Superettan med följande utfall:
Lag 2 i div 1 Norra, herrar – lag 13 i Superettan
Lag 2 i div 1 Södra, herrar – lag 14 i Superettan
Representantskapet har, i sin roll som Rikskonferens, som hölls
den 27 november, också behandlat följande ärenden:
•
FIFA U20 Women´s World Cup 2010
•
Swedbank Arena – nya nationalarenan
•
EM 2016-ansökan
•
Årsplanen 2010
•
Rapport höst/vår
•
Rapport projektgruppen Attityd och Samspel
(nolltolerans)

Solna i december 2009
Lars-Åke Lagrell		
Förbundsordförande

Sune Hellströmer
Generalsekreterare

E M 2016/ DAM -E M 2013

Sverige-Norge var en av fyra officiella kandidater till
att arrangera UEFA EURO 2016, men sedan både den
norska och den svenska regeringen sagt nej till statlig
medverkan i arenainvesteringar så föll projektet.

– Naturligvis en besvikelse, kommenterade SvFF:s ordfö
rande Lars-Åke Lagrell. Vi har efter Regeringsförklaringen i
oktober 2006, där det sägs att ”Sverige ska aktivt verka för
att få fler stora internationella idrottsevenemang till vårt
land”, haft förhoppningen att staten skulle hjälpa kommu
nerna med investeringarna.
– Den faktiska redovisningen från EM 2008 visar att ett
EM-slutspel är ett stort vinstarrangemang för det arrange
rande landet. Men vi noterar att den politiska viljan i Sverige
och Norge inte finns. Det känns tungt, säger Lagrell.

investeringarna måste tas därifrån intäkterna hamnar.
• Poängen med hela projektet har varit att det är en
nationell angelägenhet och att fotbollsförbunden, som de
formella ansökarna, bara ska driva projektet om alla parter,
fotboll-kommun-stat – är av samma uppfattning.
• Den 2 september lämnade NFF in sin ansökan om
statstillskott för de norska arenorna. Den 8 september
träffade SvFF och de fem kommunerna den svenska re
geringen och redogjorde för de detaljerade ekonomiska
förutsättningarna på arenasidan. Nu arbetade projektet
med 9 orter/arenor – fem i Sverige, fyra i Norge.
• Under hösten fick ansökan stöd från många delar av
samhället i form av upprop, debattartiklar och officiella
brev: näringslivet (handelskamrarna i Stockholm, Väst
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Förarbetet till EM-ansökan skedde 2008, då SvFF/NFF
sonderade intresset och kartlade förutsättningarna för en
eventuell intresseanmälan till UEFA.
Sommaren 2008 hade SvFF:s och NFF:s förbundsstyrel
ser fattat formellt beslut om att just utreda möjligheterna
för en intresseanmälan.
Initiativet till ansökan kom ursprungligen från samhäl
let sida i form av ett brev från Göteborgs kommunstyrelse
till SvFF i december 2005.
Under 2009 skedde bl.a. följande:
• SvFF och NFF beslutade om att sända in en intres
seanmälan, vilket skedde den 9 mars.
• Tolv städer fanns med i intresseanmälan, sex svenska
och sex norska.
• I slutet av mars antogs Sverige-Norge som officiell
kandidat av UEFA tillsammans med Frankrike, Italien och
Turkiet.
• Projektorganisationer byggdes upp inom ramen för
både SvFF och NFF.
• I april kom UEFA:s detaljerade kriterier för evene
manget, vilka underströk att nio orter/arenor skulle ingå
i ansökan och att kandidaterna dessutom kunde anmäla
upp till tre reservarenor.
• I maj-juni tilltog diskussionerna mellan SvFF och
intresserade kommuner om detaljkraven kring uppgrade
ringar/ombyggnationer av arenorna och nödvändigheten
av extern finansiering. Studier visade att EM i Österrike/
Schweiz givit stora positiva samhällsekonomiska effekter,
och att ett EM i Sverige-Norge också skulle göra det. EM i
fotboll är ett av de mest lönsamma idrottsevenemangen.
Lönsamma för staten i första hand genom skatteintäkterna.
Därför menade kommunerna och SvFF gemensamt att

sverige och Sydsverige), besöksnäringen (SHR och Svensk
Turism) och supportrarna (Camp Sweden samt Anders
Carlberg och Fryshuset).
• Det fanns också ett mycket stort intresse och stöd ute
i hela landet. Det stod tydligt och klart när SvFF kartlade
möjliga Base Camps för deltagande lag. Kommuner och
regioner runt om hela landet uttalade att ett fotbolls-EM
skulle ha enormt stor betydelse även för dem som inte var
spelorter.
• Den 9 december kallade de båda regeringarna de båda
förbunden till ett gemensamt möte i Oslo. Där meddelade
de att det inte fanns förutsättningar för ekonomiskt bidrag
till de nödvändiga arenainvesteringarna. Norska regeringen
baserade sitt beslut delvis på den kvalitetssäkringsrapport
som externa konsulter lämnat. Svenska regeringen menade
att det inte fanns någon politisk vilja i Sverige och för lite
opinion, samt betonade att även om ett EM-slutspel i fotboll
mycket väl kan vara ett ekonomiskt lönsamt projekt, så
måste detta i så fall dessutom ställas mot andra lönsamma
samhällsprojekt.

Dam-EM 2013
Under hösten lämnade SvFF även in en intresseanmälan
för att arrangera dam-EM 2013.
– För damfotbollen vore ett nytt mästerskap på hem
maplan en fantastisk möjlighet till ytterligare utveckling.
Statusen för damfotbollen skulle med ett EM höjas yt
terligare och nuvarande spelargenerationer skulle få en
stimulansknuff som kan få ringar på vattnet-effekter även
för framtida VM och OS, säger Sune Hellströmer.
– Efter sommarens U21-EM vet vi också att det ute i
landet finns ett stort intresse av att bli värdkommun för nya
stora fotbollsarrangemang, säger Hellströmer vidare.
Utöver SvFF har även förbunden i Bulgarien, Holland,
Polen och Schweiz anmält sitt intresse för dam-EM 2013.
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Slutet på framgångseran
Det blev inget sjätte mästerskap på raken. Sverige fick slutligen sträcka vapen mot
Danmark och Portugal i kvalet till VM 2010 och därmed sattes punkten för tidernas
mest framgångsrika svenska landslagsperiod.

Förbundet har som mål att landslaget alltid ska kvalificera
sig till mästerskap och svenska folket har vant sig vid att
så sker. Nu väntar en ovan situation för svenskarna och låt
oss hoppas att traditionen kan återupptas snabbt, ingen
vill återuppleva 60- och 80-talen då Sverige konstant stod
utanför fotbollsfesterna.
Avgörande för det svenska tillkortakommandet i kvalet
blev de två mötena med Danmark. Den här gången var
marginalerna på danskarnas sida när man bägge gångerna
stod som segrare med 1–0. Juniförlusten på Råsunda sved
allra mest för svenskarna. Det såg ut att börja så bra med en
tilldömd straff efter bara tio minuter men danske målvakten
Thomas Sørensen räddade den och stod sedan i vägen för
ytterligare 13 svenska avslut i matchen. Danskarna vaskade
blott fram två vassa lägen varav det matchavgörande
tillkom tämligen slumpmässigt. Ett danskt inlägg tog en
märklig väg via Mikael Nilssons stödben och friställde
Thomas Kahlenberg som kunde rulla bollen i mål.

Henrik Larsson i en luftduell med Lars Jacobsen i VM-kvalmatchen mot Danmark på Råsunda. Sverige förlorade
med 1–0 och förlust med samma siffror i Köpenhamn blev
avgörande för att Sverige missade VM i Sydafrika.

Hemmaförluster är kostsamma i kvalspel och Sveriges
rätt gynnsamma position i gruppen förbyttes nu till en jakt
med idel måstematcher kvar att spela. Den första pärsen,
Ungern borta, klarades med andan i halsen. Zlatan Ibrahi
movic upprepade sitt mirakel på Ferenc Puskas-stadion än
en gång. 2005 dundrade han på övertid in 1–0 i nättaket
och skickade Sverige till ledning i VM-kvalet. Fyra år senare
bröstade han in matchavgörande 2–1 i tilläggstidens sista
skälvande sekunder och höll Sveriges VM-hopp levande
ännu en tid. Några dagar senare kunde tre poäng till bärgas
i en krampaktig 1–0-match på Malta och det slutgiltiga
avgörandet närmade sig. På Parken i Köpenhamn skulle
Sverige få möjlighet att reparera skadan från Råsunda.
Det skandinaviska derbyt blev tätt och Danmark age
rade disciplinerat i vetskap om att en poäng skulle räcka
långt. Precis som på Råsunda så dominerade Sverige den
andra halvleken men närmre än två bortdömda mål kom
man inte. Med drygt tio minuter kvar var det istället en fin
träff från Jakob Poulsen som punkterade Sveriges kval
lycka.
Efter den sista VM-kvalmatchen mot Albanien tackade
förbundskapten Lars Lagerbäck och assisterande förbundskaptenen Roland Andersson för sig. Lars Lagerbäck är unik genom att vara den ende i Europa som via
kval fört sitt landslag till fem raka slutspel.
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Direkt efter förlusten på Parken
beslutade sig förbundskaptener
na Lars Lagerbäck och Roland
Andersson för att annonsera
om sitt avsked. Om inte ett
smärre under i slutom
gången (läs Malta-poäng
mot Portugal) kunde ta
Sverige till play-off så
var det tack och adjö till
landslaget för deras del.
Samma besked lämnade
även lagkaptenen Hen
rik Larsson. Matchen på
Parken blev Henkes 106:e
och sista under en 16 år lång
blågul karriär. Larsson blev i
sin sista match tidernas äldste
utespelare i landslaget med sina
38 år och 20 dagar och han är även
ensam svensk att ha deltagit i fem stora
slutspel under karriären.
Till årets sista landskamp, träningsmötet med
Italien i Cesena, var den nye förbundskaptenen utsedd. Erik
Hamrén, nykorad mästartränare med Rosenborg, kommer
att dela sin tid mellan landslaget och klubblaget fram till
hösten 2010 då kvalet till EM i Polen/Ukraina 2012 inleds.
Hamrén kommer till ett landslag i fortsatt generations
växling. Rasmus Elm och Adam Johansson använde årets
januariturné som språngbräda in i startelvan och spelare
som Marcus Berg, Sebastian Larsson och Behrang Safari
stärkte också sina aktier under året. Samtidigt bestod den
rutinerade centrallinjen, från Isaksson i mål via mittbacks
duon Majstorovic/Mellberg till mittfältsnavet Svensson/

Zlatan Ibrahimovic på väg att
brösta in 1–0 i de allra sista
sekunderna av VM-kvalmachen mot Ungern i
Budapest.

Källström och Ibrahi
movic på topp.

Värt att notera
32-årige Olof Mell
berg blev årets skytte
kung i landslaget med
tre fullträffar. Daniel
Majstorovic var ensam
om att spela Sveriges
samtliga matcher i kvalet.
Majstorovic, Mellberg
och Rasmus Elm fick totalt
ihop flest landskamper, elva var
dera. Det är första gången på 17 år
som en debutant (Elm) tillhör dem som
gjort flest matcher.
Anders Svensson blev den sjätte i 100-klubben i sam
band med höstmatchen mot Malta. Skaran kan utökas snart
igen då Mellberg står på 99 landskamper inför kommande
säsong.
Sverige slutade året på 42:a plats på världsrankingen,
den lägsta positionen sedan den moderna rankingen
infördes 1993.
Ingen tidigare svensk förbundskapten har innehaft pos
ten så länge som Lars Lagerbäck – nio säsonger (eller elva
om man väljer att räkna med de två åren som assisterande
till Tommy Söderberg).

Debutanten Rasmus Elm gjorde,
tillsammans med
Olof Mellberg och
Daniel Majstorovic,
flest landskamper
2009 – 11 stycken.
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EM-missen färgar
bedömningen
av hela säsongen
2009 var ett väldigt bra år för damlandslaget. Men känslan som dröjer sig kvar är
ändå aningen olustig. Övertygande seger
i Algarve Cup, toppresultat mot de tre bäst
rankade nationerna i världen och idel segrar i VM-kvalet är ett strålande facit, men
allt detta förmörkas av det faktum att det
inte blev spel om medaljerna i EM, som var
årets huvudmål.

På översta bilden deppar svenskorna efter att ha
fått stryk av Norge med 2–0 i EM-kvartsfinalen.
Gladare miner ovan där Sverige har gjort mål på
Finland i Algarve Cup. Sverige vann turneringen
efter vinster mot bl.a. Tyskland och USA. T.v. är
Kosovare Asllani i centrum på Gama Ullevi där
Sverige besegrade Brasilien med 3–1.

Damlandslaget rivstartade 2009 med att under försäsongs
lägret i Spanien köra över Norge med hela 5–1. Lotta Schelin
firade egen julafton och gjorde fyra mål.
I början av mars visade laget tidig form och hög kapa
citet under Algarve Cup. Sverige vann turneringen efter
att ha mött världsettan USA i finalen. Matchen slutade 1–1,
men Sverige vann till slut med 5–4 efter straffar.
På vägen fram till final blev det oavgjort mot Kina (0–0)
samt segrar mot Finland (1–0) och världstvåan Tyskland
(3–2).
I april, i samband med invigningen av Gamla Ullevi, som
numera är damlandslagets nationalarena för fotboll, kom
världstrean Brasilien på besök till Sverige. Efter invignings
festligheter med stort artistuppbåd fick 12.257 åskådare
se Sverige göra en formidabel andra halvlek och vända
underläge 0–1 till seger 3–1.
Nästa landskamp spelades först i juli. Kina gästade idyl
liska Stadsparksvallen i Jönköping där svenskorna återigen
svarade för en gedigen insats och kunde vinna med 2–0.

Denna samling avslutades med besök i Finland där truppen
kunde bekanta sig med det hotell och de träningsplaner,
som sedan skulle brukas under EM. Träningslandskampen
mot Finland i Björneborg, vanns av Sverige med 3–1.

Inget spel om medaljerna i EM
I augusti började EM-uppladdningen på allvar med läger
på Lidingö. Inkvartering med teambuilding på Högberga
gård kombinerades med hårda träningspass på Brevik
och Hjorthagen. Spelarna fick två dagar ledigt och sedan
återsamlades man i Enköping för EM-genrep mot Norge.
Tunga ben och dålig skärpa resulterade, trots stort svenskt
bollinnehav, i årets första förlust, 0–1.
Sverige kom till EM-turneringen med högt uppsatta
mål och inledde mycket bra. Det ökända premiärspöket
avlivades en gång för alla då Ryssland besegrades med
klara 3–0. Laget fortsatte sedan fram till gruppseger via
2–0 mot Italien och 1–1 mot England.
Därefter väntade Norge i kvartsfinal. Efter ställningskrig
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Sveriges F19-landslag tog EM-silver i vitryska Minsk. T.v. håller Tilda Heimersson undan
för engelskan Jordan Nobbs i finalen som England vann med 2–0. T.h. försöker kaptenen i det framgångsrika F16-landslaget, Elin Rubenson, rycka ifrån danskan Stine Ballisager Pedersen i segermatchen (2–0) i Mallbacken.

och trevande spel tog Norge något turligt ledningen med
1–0 och gjorde sedan 2–0 alldeles före pausen. Svenskorna
såg ut att vara tagna av stundens allvar och lyckades inte
svara upp mot favorittrycket i en match där det mesta gick
emot laget. När Norge i mitten av andra halvlek kunde
kontra in 3–0 var det definitivt ridå för Sverige.
Inom flyget brukar det heta att man så snart som möjligt
ska upp och flyga igen efter en olycka. Omedelbart efter EM
tvingades landslagstjejerna åter in i elden för match mot
Belgien i VM-kvalet. Det blev seger där och så småningom
en snygg avslutning på landslagssäsongen med ytterligare
två kvalsegrar mot Azerbajdzjan och återigen Belgien.
Damlandslaget både inledde och avslutade säsongen
som världsfyra, men gapet upp till topp tre minskade
under året.

Framtiden ser ljus ut
Samtidigt kan vi glädjas åt en positiv trend bland ungdoms
landslagen med F19-tjejerna som juvelen i kronan. Det blev
silver i EM och för första gången har Sverige lyckats kvala in
till U20-VM, som spelas i Tyskland till sommaren.
Även de yngre flicklandslagen har visat fina resultat
under året, både i tävlings- och träningslandskamper. F16landslaget var de som utmärkte sig mest och fullkomligt
öste in mål i både Nordisk flickturnering och första rundan
i EM-kvalet. Det ska bli mycket intressant att följa spelare
som Elin Rubensson, Anna Torstensson, Jonna Andersson,
Madeleine Stegius, Malin Diaz och andra framöver.

Epoken ”Vickan” är över
EM-kvartsfinalen mot Norge blev Victoria Sandell Svens
sons 166:e och sista landskamp. Under Algarve Cup pas

serade hon Kicki Bengtsson, som inför året höll rekordet
med 157 spelade matcher i blågult.
”Vickan” inledde sin enastående karriär i landslaget mot
Italien den 9 oktober 1996. Under sina 13 år i landslaget
hann hon med fyra EM-, tre VM- och tre OS-turneringar och
gjorde 68 mål. Hon brukar själv framhålla VM-turneringen
2003, med silvermedalj och det efterföljande firandet i
Kungsträdgården, som ett minne hon kommer att bära
med sig hela livet.
EM i Finland blev Victoria Sandell Svenssons slutpunkt i
landslaget. Med ett facit på 166 landskamper (och 68 mål)
är hon Sveriges mesta landslagsspelare genom tiderna på
damsidan. Här hyllas ”Vickan” av lagkamraterna efter att
ha gjort mål mot Brasilien på Gamla Ullevi.
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Lovorden haglade över U21-EM

Svenska Fotbollförbundet och arrangörsstäderna kan med glädje
se tillbaka på ett mycket lyckat
U21-EM, UEFA European Under-21
Championship Sweden 2009. Mycket beröm kom inte bara från UEFA
utan även från deltagande nationer,
domare, media och allmänhet.

”Det bästa U21-slutspelet någonsin” berömde UEFA-presi
denten Michel Platini i ett tackbrev till SvFF den 17 juli.
– Med facit i hand kan vi med stolthet säga att turneringen
blev en succé i många avseenden. Detta kunde bara ske
genom ett stort arbete av alla inblandade och inte minst
av de engagerade i värdstäderna Göteborg, Halmstad,
Helsingborg och Malmö, säger organisationskommitténs
ordförande Björn Ahlberg.

I UEFA:s officiella rapport efter U21-EM skrev UEFA
Competition Director, Giorgio Marchetti, så här:
”Städerna och våra Fan Zones var fulla av fans, och
publiken på arenorna såg till att vi fick den festliga och
respektfulla atmosfär vi alla hoppats på.
Från alla inblandade – lagen, media och tv, sponsorerna
och fansen – fick vi mycket positiv feedback: alla kunde
verkligen känna professionalismen och engagemanget i
organisationen av turneringen och uppskattade verkligen
den varma svenska gästfriheten.
Vi vill verkligen tacka de lokala organisatörerna, främst
då Svenska Fotbollförbundet som gick i spetsen för LOC
(den lokala organisationskommittén) och garanterade ett
gott samarbete med UEFA under de två och ett halvt år vi
förberedde turneringen.”
Turneringschefen Karl-Erik Nilsson vill även han fram
hålla de lokala krafterna som förklaring till framgången.
– Ett jättearbete gjordes i distriktsförbund och i lokala
föreningar! Vi hade också drygt 800 volontärer som gjorde
ett kanonjobb under hela turneringen, deras inställning
och attityd var otroligt viktig för vårat värdskap eftersom
dom ofta var de första våra besökare mötte.
– En viktig faktor var också de två nya arenorna i Göte
borg och Malmö, som var perfekt anpassade till den här ty
pen av turnering. Dom stora ansiktslyftningar som gjordes
på Örjans vall och Olympia gav oss två arenor med både
tradition och modern funktionalitet. Samtliga arenor och
personalen inne på arenorna fick höga betyg av publiken
i UEFA:s Fan Survey, säger Karl-Erik Nilsson.
Turneringschefen Karl-Erik Nilsson tillsammans med
Maria af Geijerstam, en av många medarbetare i
organisationen bakom U21-EM 2009.
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Enorm uppmärksamhet
För svensk del underströk turneringen vikten av att vara
internationell arrangör, den blev en vitamininjektion för en
ny generation landslagsspelare och gav dessa en oerhörd
erfarenhet av att delta i ett stort mästerskap. Den sportsliga
framgången ledde till en nästan gränslös uppmärksamhet
i svenska medier – och till stora publikframgångar. Några
fakta:
• 173.000 åskådare såg de 15 matcherna, vilket betydde
drygt 75 % av den totala biljettkapaciteten (Hollands U21EM 2007 hade 63 %).
• Vid åtta av de femton matcherna i turneringen var
arenan utnyttjad till över 90% av sin kapacitet.
• 115.000 besökare räknades in i de fyra värdstädernas
Fan Zones. Rekord för U21-sammanhang.
• 624 ackrediterade representanter för press, radio och
tv fanns på plats under turneringen.
• TV4 sände direkt från hela turneringen, och noterade
stigande siffror i takt med Sveriges framgångar och den fina
fotboll som serverades.
650.000 tittare såg Sveriges premiär mot Vitryssland,
477.000 tittare bänkade sig framför Sverige–Italien på
midsommarafton (49,7 % av tv-publiken), och 997.000 såg
Sverige–Serbien.

477.000 tittare såg Sverige–Italien
(överst) på midsommarftonens eftermiddag, 997.000 såg Sverige–Serbien
(närmast ovan) och hela 1,7 miljoner
följde semifinalkampen mellan Sverige
och England (t.h.).

Flest tittare hade förstås semifinalen mellan Sverige och
England, 1,7 miljoner tv-tittare (64 % av tv-publiken denna
kväll) följde straffläggningen.
Fina tittarsiffror noterades också i övriga länder, inte
minst i Tyskland där ZDF satte tidernas rekord för U21-fot
boll två gånger om, med 8,2 miljoner tittare under finalen
Tyskland–England.

Staten och värdstäderna ekonomiska vinnare
– Det är mycket glädjande att U21-EM har gett så goda
resultat och det är ännu ett bevis på vad mästerskap kan
betyda för hela samhället, inte bara den aktuella idrotten.
Vi vill från vår sida speciellt tacka värdstäderna Göteborg,
Halmstad, Helsingborg och Malmö för väldigt bra samar
bete och vi gläds över att utfallet blivit så bra ur turisteko
nomisk synvinkel för deras räkning, säger turneringschefen
Karl-Erik Nilsson.
Det ekonomiska utfallet för turismen undersöktes av
Turismens Utredningsinstitut (TUI) på uppdrag av SvFF
och de fyra värdstäderna.
Undersökningen visade att hela 130 miljoner kronor
spenderades av turisterna som kom till U21-EM, och att
uppmärksamheten i lokal och nationell media för de fyra
värdstäderna Göteborg, Halmstad, Helsingborg och Malmö
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motsvarade ett annonsvärde på 187 miljoner kronor!
– Det är höga omsättningssiffror jämförelsevis med
andra idrottsevenemang, och speciellt för ett mästerskap
under den allra högsta nivån inom en idrott. Staten, till
sammans med värdstäderna som tagit en viss ekonomisk
risk i arrangemanget, är de ekonomiska vinnarna på
turneringen, säger projektledare Sofia Zere på Turismens
Utredningsinstitut (TUI).

Succé för svensk offensivfotboll
Sportsligt så infriade förbundskaptenerna Jörgen Len
nartsson och Tommy Söderberg målet att ta sig vidare från
gruppspelet – och som laget gjorde det. I premiären mot
Vitryssland i Malmö hamnade laget i tidigt underläge, men
vände och vann med 5–1 efter hattrick av Marcus Berg.
Mot Italien i Helsingborg på midsommarafton föll
Sverige med 1–2, vilket satte press inför sista gruppspel
matchen mot Serbien. Laget svarade med en kanonmatch
och vann med 3–1 i Malmö, vilket säkrade andraplatsen i
gruppen och semifinal mot England på ett fullsatt Gamla
Ullevi i Göteborg.
Semifinalen blev en klassisk match. Sverige låg under
med 0–3 i halvtid efter tre engelska mål på hörnor, men i
andra halvlek exploderade svenskarna och kvitterade till
3–3 inför en extatisk hemmapublik som bar fram laget. I
slutminuterna och i förlängningen var Sverige närmast ett

segermål, med en nick i ribban från Marcus Berg som bästa
möjlighet. Till slut krävdes tolv straffsparkar för att skilja
lagen åt. Englands målvakt Joe Hart blev matchhjälte med
en räddning och en egen straffspark i mål.
Finalen vann Tyskland med imponerande 4–0, och tog
därmed sin första U21-titel. Sverige fick ”nöja sig” med se
mifinal, men vann många hjärtan med sin offensiva fotboll
(flest mål framåt av alla lag) och sin inställning. Marcus Berg
fick guldskon som skyttekung med sju mål, och utsågs dess
utom till turneringens ”Golden Player”. Bland de 23 spelare
UEFA:s tekniska kommitté utsåg till turneringens bästa
fanns förutom Berg ytterligare fyra svenskar med: Mikael
Lustig, Emir Bajrami, Rasmus Elm och Ola Toivonen.

Summering
Turneringschefen Karl-Erik Nilsson summerar U21-EM
2009:
– U21-EM visade verkligen hur viktigt det är för oss
att söka och få arrangera mästerskap. Inte bara för den
positiva effekten på ekonomin och den uppmärksamhet
ett väl arrangerat mästerskap ger, utan också för fotbol
lens och spelarnas skull. Stuart Pearce (förbundskapten för
finalisten England) har sagt att det finns inget mästerskap
som är svårare att kvala in till än just U21-EM. Tack vare att
vi arrangerade, så fick en fantastisk svensk U21-generation
chansen att visa upp sig och det på hemmaplan.

Marcus Berg gjorde sju mål och fick ta emot guldskon som turneringens bäste målskytt. Den svenska förbundskaptensduon Jörgen Lennartsson och Tommy Söderberg hade all anledning att vara
nöjda. Sverige gick vidare från gruppspelet och bjöd på både effektiv och underhållande fotboll.
Nederst tackar de svenska spelarna publiken efter 3–1-segern över Serbien i Malmö.
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För första gången någonsin har ett svenskt flicklandslag kvalificerat sig för FIFA:s U20-VM. F19/90landslaget tog silver i EM-slutspelet i Vitryssland,
och spelar sommaren 2010 VM-slutspel i Tyskland
(avgörs 9-31 juli).
– Vi gjorde det vi hade bestämt, vi utnyttjade
våra styrkor som lag och vi nådde målet som var att
ta oss till VM, säger förbundskapten Calle Barrling.

Men det var nära att det inte ens blivit något EM-slutspel.
Från den första kvalomgången avancerade Sverige enkelt
med tre segrar och 12–0 i målskillnad. Men i andra kval
omgången (EM-kval 2) låste sig målskyttet och trots stort
spelövertag blev det bara 0–0 både mot Polen och Island.
I sista matchen mot Danmark vann Sverige med 1–0, men
Island vann kvalgruppen tack vare fler gjorda mål.
Sverige fick invänta resultaten från de andra sex kval
grupperna innan beskedet kom: Sverige till EM-slutspel
som bästa tvåa i kvalet ...
– Med facit i hand blev det nästan en fördel för oss, vi
fick en energikick och kände att ”nu har vi allt att vinna”.
Inför EM fick vi problem med skador också, men vi kunde
ändå känna oss avslappnade och optimistiska, säger Calle
Barrling.
Öppningsmatchen i EM-slutspelet gick mot England,
och Sverige förlorade klart med 0–3. Mot Island och Norge
hamnade man tidigt i underläge med 0–1, men visade
moral och vände båda gångerna till seger 2–1. Det räckte
till andraplats i gruppen och därmed semifinal.
I semifinalen mot favorittippade Frankrike hamnade
svenskorna ännu en gång i underläge, med bara minuter
kvar ledde Frankrike med 2–1. Men i den 86:e minuten
kvitterade Sofia Jakobsson och i förlängningen var Sverige
starkast och vann med 5–2.
– Ser man till 90 minuter så är Frankrike det bättre laget
i semifinalen och dom är skickligare än oss tekniskt sett.
Men det finns så många fler ingredienser i fotboll. Våra

Sofia Jakobsson jagas av överlyckliga lagkamrater efter att
ha gjort ett av sina tre mål mot Frankrike i semifinalen.

tjejer har bra spelförståelse och fysik, dom orkar hålla ut
i 120 minuter och det var det som avgjorde, säger Calle
Barrling om semifinalen.
I finalen mot England var det än en gång lite för stor
skillnad mellan lagen, matchen slutade helt rättvist 0–2
till England. Sofia Jakobsson blev dock turneringens bästa
målskytt med fem fullträffar.
Under våren ska F20/90 förbereda sig för VM i Tysk
land.
– Vi samlar spelarna till tre läger under våren och spelar
två landskamper. Vi kommer framförallt att besöka spelarna
i deras hemmiljö, för att se till att vässa förberedelserna där.
Helena Andersson kommer också att arbeta med tjejernas
fysik under våren, men vi måste se till helheten för spelarna.
De har sina klubblag, några kommer vara inblandade i
yngre landslag och hälften av dom tar studenten i vår. Vi
kan inte ta ut mer tid av dom än vad vi gör just nu, säger
Calle Barrling.
Damernas U20-VM spelas som ”för-VM” till damernas
VM-slutspel 2011, spelorter är Augsburg, Bielefeld, Bochum
och Dresden. Kvalificerade förutom Sverige är Tyskland
(värdland), England, Frankrike, Schweiz, Japan, Nordkorea
Sydkorea ocg Nya Zeeland.
Återstående åtta lag blir klara när kvalspelet i Afrika,
Nord- och Centralamerika och Sydamerika avgörs under
första kvartalet 2010. Lottningen av slutspelet sker i april.
VM blir en tuff utmaning, och Sverige lär slippa favo
rittryck även denna gång. Men avslappnad optimism kan
räcka långt igen.
– Vi släppte inte in ett enda mål på dom sex kvalmat
cherna till EM, men i EM-kval 2 hade vi svårt att göra mål
som det spelförande laget. I EM-slutspelet kunde vi ut
nyttja våra stora styrkor: defensiven, fasta situationer och
kontringar. Det ska vi vara bra på i VM också, men vi har
en vår på oss att bli bättre på att göra mål på andra sätt
också. Spelet och tryggheten finns där, VM blir en fantastisk
erfarenhet för laget, säger Calle Barrling.

