TV-intresset ökar för Damallsvenskan
– ”riktiga” fotbollsreportrar skriver damfotboll –

EFD:s uppgift
EFD bildades 1978 och är en frivillig sammanslutning av föreningar
tillhörande det svenska seriesystemet Damallsvenskan samt Norr- &
Söderettan, damer.
EFD arbetar för att åstadkomma
ett fast samarbete de anslutna föreningarna emellan och arbetar för
gemensamma intressen inom damfotbollen.
EFD är ett remissorgan till SvFF,
vilket innebär, att EFD tillfrågas och
ges möjlighet att yttra sig i viktiga
frågor, som rör fotbollens utveckling.
EFD medlar, om medlemsföreningarna så önskar eller begär, i olika
typer av konﬂikter.
EFD har representation i samtliga
led inom SvFF:s organisation och
har regelbundna kontakter med
SvFF för att snabbt kunna informera medlemsföreningarna om förslag
och beslut från SvFF:s olika organ.
EFD medverkar i att utarbeta såväl
spelar- som övergångsavtal.
EFD organiserar erforderliga konferenser tillsammans med medlemsföreningarna och SvFF.

EFD:s målsättning
ATT genom ett riktat utvecklingsarbete påverka organisationen inom
medlemsföreningarna att klara de
krav, som ställs på en elitförening.
ATT genom aktivt arbete inom
marknadsföring bidra till att medlemsföreningarna får ökade resurser till verksamheten och att allmänheten får allt större insikt om
damfotboll.
ATT arbeta för att en bättre utvecklingsmiljö skapas i föreningarna, så
spelarna får möjlighet att utvecklas
optimalt som elitspelare.

EFD:s hemsida
www.efd.nu
www.efd.se
www.svenskfotboll.se/efd

Elitföreningen Damfotboll,
EFD
Sven Eriksonsgatan 24
503 38 Borås
Tel: 033-23 92 70
Fax: 033-23 92 71
E-post: efd.kansli@telia.com
Hemsida: www.efd.nu

Silvermedaljer verkar internationellt vara frekventa inom den svenska damfotbollen. Djurgården/
Älvsjö i ﬁnalen i UEFA Women’s Cup ﬁck se sig slagna med 2-0 och 3-1 av Turbine Potsdam, tyska ligamästarna. Ett lag som spelar anfallsglad fotboll med hög kvalitet på varje individ. Det roligaste att se
var, att trots att Turbine ledde matchen med 3-1 i Potsdam, så manade tränaren Bernd Schröder på sina
spelare att anfalla. Mot slutet av matchen såg det ibland ut som att de spelade 4 -2 -4. Härlig inställning!
Vi har inom damfotbollen klagat över dålig ekonomi och otillräcklig uppmärksamhet i media. Det
har blivit otroligt mycket bättre under de senaste
åren. I Tyskland har damfotbollen fortfarande
mycket svårt att nå ut i tidningar och TV. Att ﬁnalmatchen skulle direktsändas var inte självklart,
och det var mycket tack vare att SVT direktsände
i Sverige och ville direktsända returmatchen, som
tysk TV beslutade att sända. Tack vare att den tyska
TV stationen RBB sände, ﬁck man mycket reklam
för returmatchen, vilket gjorde att 8.500 personer
kom till arenan. Ett rekord för Turbine Potsdam.
Annars har de samma publiksnitt som Djurgården/
Älvsjö, c:a 1300 personer.
Fördel Sverige
Över huvudet taget kan man säga att tysk damfotboll har samma villkor som den svenska, med
lite fördel Sverige. Omsättning, publikintresse och
kvalité är ungefär detsamma med 2-3 lag som har
chans till ligaguld. Man har också som i Sverige vissa utländska spelare som kryddar den tyska ligan.
Men som sagt, de ligger efter, när det gäller uppmärksamhet i media. Här hemma känns det som
en vändning de senaste åren. De ﬂesta tidningar
skriver om svensk damfotboll och de gör det på
ett seriöst och insatt sätt. Jag gläds åt, att ”riktiga”
fotbollsreportrar nu skriver om Damallsvenskans
matcher, Det märks, att man vinnlagt sig om att
lära sig de olika lagen och spelarna. Det är ju inte
alltid roligt att som ledare få läsa hur dåligt mitt lag
har spelat, men jag respekterar varje individs åsikter och det är bättre att få riktiga åsikter än de små
notiser som man förr ﬁck leta efter med lupp.
Över 300.000 TV-tittare i snitt
TV siffror visar också, att svenska folket uppskattar damfotbollen. Vi har klart över 300.000 tittare i
snitt på årets allsvenska omgångar, med toppar på
350.000. Det känns som om Damfotboll har satt sig
i folksinnet. Då är det förvånande att se hur relativt
lågt intresset är för att gå till matcharenorna! Min
egen klubb, Djurgården/Älvsjö, har till och med
satt ett bottenrekord, 240 personer på matchen mot
Hammarby, ett derby! Vi kan förklara bort det med
att vi hade fått ﬂytta matchen från helgen till en
onsdag kväll och att det var ett annat derby samtidigt, Hammarby mot Djurgården (herrar). Men det
förklarar bara en del.
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Publikt storstadsproblem
Hela denna säsong har varit svår, när det gäller
publikrekrytering, framförallt i storstäderna. Vi har
sett tendenserna förut, men inte lika tydligt. För två
år sedan hade man på Råsunda 20.000 på en landskamp, förra året var det drygt 9.000. EM- genrepet
mot Kanada lockade bara 2.500 tittare. Och detta till
ett evenemang som svenska folket visar genom TVsiffrorna, att det är en mycket god underhållning!
Självklart är det så, att det är mycket konkurrens
i storstäderna, med gratisevenemang, konserter
etc, men damfotbollen har ett högt underhållningsvärde till ett mycket lågt pris. Det låter ju som en
drömsituation för vilken marknadsförare som helst.
Det är egentligen bara Umeå IK som har lyckats
fånga en trogen storpublik, men jag vet att de får
jobba stenhårt inför varje match.
Fortsatt utveckling
Inför EM i England har vi stora förhoppningar på
att svensk damfotboll ska ta nästa kliv in i våra
hjärtan. Men ett lyckat EM är inte detsamma som
att allt bara kommer att rulla på hemmaplan. Vi
måste fortsätta att utveckla verksamheten, gärna i
lika hög takt som de senaste åren. Man får inte slå
sig till ro! Fotboll ska helst upplevas på plats, få
höra allt på och utanför planen, känna gräsdoften,
gripas av spänningen och få äta en korv med bröd.
Det är bara det, att det är alltför få som upplever
detta och hur ska man då veta hur roligt det är.
Vi aktiva inom fotbollen måste tillsammans
komma med idéer och engagemang för att nå
vårt viktigaste mål någonsin, mycket publik på
matcherna. Med det kommer så mycket att gå lätttare. Sponsorer blir mer intresserade, ﬂer vill börja
spela fotboll, media vill beskriva ännu mer, vi får
mer utrymme i samhället helt enkelt! För det är
damfotbollen värd!
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Katarina Bergström
Styrelseledamot
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Bertil Eriksson
Adjungerad

021-80 45 06
021-80 45 06

Lena W. Sandberg
Vice sekreterare

0705-33 25 12 lena.wallgren@
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Värdefullaste spelaren
2005 i Damallsvenskan liksom i
Norrettan och Söderettan. Årets
Ebba utses av EFD i samverkan
med Svenska Spel och Magasinet
Nya Mål. Flest antal Ebbor efter
säsongens slut blir Årets Ebba
i respektive serie. Spelare som
utses som kandidat till Årets
Ebba skall under månadens
matcher ha utfört extraordinära
insatser för sitt lag.
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Batteristen som blev bas!
En all round-idrottare i Norberg, som blev
målvakt. Ja, i fotboll alltså! All round också
som musiker, där trummorna till slut blev
hans favoriter. Sedermera utmynnade
detta i ett decennium som proffsmusiker
i dansbandet Ceges med skivor och
Svensktopps-meriter

Slutade med musik på heltid för ett
engagemang inom fotboll och föreningsliv.
Följde döttrarna, Johanna och Joseﬁne, i
deras fotbollsutveckling, Det förde honom
så småningom till AIK. Som tränare!

Invaldes i damstyrelsen 1993 och blev bas
för AIK Damfotboll 1995.
Hans trogna engagemang i Gnaget
och hans ledarambition förde honom
till nya utmaningar. 1999 valdes han,
på förslag av valberedningen med en
djurgårdare i spetsen, in i EFDs styrelse och
därifrån vidare till uppdrag inom SvFF.
Elitevenemang Dam, numera ordförande,
och affärsutveckling, är väl passande
uppdrag för en kreativ person, som större
delen av sitt yrkesverksamma liv verkat
inom försäljning och marknadsföring.
Numera konsult i eget företag inom
graﬁska branschen. Så visst är det väl
”tryck” runt denne man. Nyligen invald i
styrelsen för AIK FF.
Hobbymusikant i bandet ”Ringrost”.
Inte direkt ett passande epitet på en person
med så många strängar på sin lyra…
Trots alla dessa strängar lyckas han sköta om
hustru Jane, döttrarna och givetvis första
barnbarnet, naturligtvis en ﬂicka, lilla Nelly.
Han planerar tydligen redan nu för återväxten
inom damfotbollen och sitt kära AIK… LarsÅke Lindblom!

Damallsvenska tittarsiffrorna stiger i TV4
För andra säsongen sänder TV4 från ett antal av de damallsvenska matcherna. Under
hösten 2004 direktsändes de 7 avslutande omgångarna, som blev en tittarsuccé och
överträffade alla förväntningar i Tipslördag. Fina evenemang, bra publik och proffsiga TV-produktioner. Tittarsiffrorna nådde i genomsnitt inte mindre än 261.000 enligt
TV4s uppgifter.
Under våren 2005 har 5 damallsvenska matcher direktsänts i TV4 och ytterligare 3 ev
4 matcher skall sändas under hösten. Enligt samma grunder som fjolårets publiksiffror
kan konstateras, att årets tittarsiffror är 21% högre än fjolårets. Glädjande ökning och positivt är, att dessa siffror är helt i nivå med de engelska ligamatcherna, som sänts tidigare.
Vårens tittarsiffror:
Malmö FF – Umeå IK
325.000
Linköpings FC – Djurgården/Ä 320.000
Djurgården/Ä – Umeå IK
350.000

Sunnanå SK – Umeå IK
Umeå IK – Linköpings FC
Genomsnitt under våren

260.000
315.000
314.000

EFDs kalendarium, hösten 2005
Viktiga datum för utveckling!
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Ordförandekonferens
Damallsvenskan
Elitevenemangskonferens, Sthlm
Damallsvenskan
Anläggningskonferens
Tränarkonferens
Damallsvenskan
Norr- & Söderettan
Final Svenska Cupen
Ordförandekonferens
Fotbollsgalan
Damallsvenskan
Norr- & Söderettan
SvFFs representantskap
Valda EFD-representanter

Ovanstående är ett preliminärt program och
vissa justeringar kan ske under hösten

