råer, företag och organisationer tar till sig
av sponsring och event i sin dagliga kommunikation.
Vi ser att sociala medier påverkar den
utvecklingen kraftfullt. Anledningen är
givetvis att sociala medier behöver det
så viktiga ”content” som sponsring och
event kan erbjuda och sponsring och
event behöver en större spridning, dvs
en mindre kostnad per kontakt. Vi ser
också att fenomen som Volvo och Zlatan växer explosionsartat och i min värld
är även det klockrent sponsring (ersättning lämnas för att nyttja en känd person
i affärssyfte) oavsett vad man idag väljer

och skriva vidare på den fantastiska historien vi just nu ser. Givetvis avslutas dagen också med den årliga tävlingen Gyllene Hjulet där vi korar det bästa under
2014 och där vi lägligt i år presenterar
SEX nya Gyllene Hjul.
Låt oss se tillbaka och
njuta av Kallas slutspurt
och veta att mer kommer upplevas 2015!

NIKLAS BIRGETZ
VD, SPONSRINGS & EVENTFÖRENINGEN

Idrotten förtjänar politiker
som ser vad vi gör

Å

r 2014 är snart slut och samtidigt som vi kan summera
ett framgångsrikt idrottsår
med många mästerskapsmedaljer och lyckade evenemang på hemmaplan befinner vi oss i ett
unikt politiskt läge. Som i högsta grad påverkar svensk idrott. Nu har ett par veckor
gått sedan alliansens budgetförslag vann
över regeringens i riksdagen och är det förslag som gäller under 2015, även om detaljer kan ändras fram till nyvalet i mars.
Alliansens förslag innehåller ingen höjning
av stödet till idrotten, det gjorde inte regeringens budgetförslag heller.
Samtidigt som vi diskuterar den unika
och osäkra politiska situationen så fortsätter svensk idrott att rulla på. Varje dag
tränar 145 000 barn och ungdomar i över
15000 aktiviteter ledda av 650 000 ideella ledare i 20 000 föreningar. Ledare,
barn och ungdomar, föräldrar som skjutsar, mormor och morfar som står i kiosken
och alla som ställer upp på olika sätt över
hela landet inom idrotten gör det i tysthet
och i de flesta fall helt utan ekonomisk ersättning.
Många av ledarna, de aktiva och föräldrarna kände sig besvikna över att än en
gång ha blivit förbisedda när varken regeringens eller alliansens budgetförslag innehöll något höjt statsstöd till idrotten. De
förtjänar att bli tagna på allvar, förtjänar
att bli sedda och uppskattade för sitt engagemang och sina insatser. Ett engagemang
som bidrar till att barn och ungdomar rör

på sig, men också till så mycket mer.
Forskning visar att barn och unga som
är aktiva i idrottsföreningar ser mer positivt på framtiden, presterar bättre i skolan, röker mindre, dricker mindre alkohol
och är mindre benägna att begå kriminella handlingar. I idrotten möter barn och
ungdomar också olikheter, och får lära sig
att respektera dem. Olikheter i etnisk bakgrund, religiös tro, sexuell läggning eller
ålder. Olikheter vi alla kan lära oss av för
att på olika sätt utvecklas som människor.
Alla engagerade i idrottsrörelsen gör det
här möjligt och bidrar till ett starkare Sverige. Vi förtjänar att politikerna ser vad vi
gör och ger oss förutsättningar att fortsätta
att utveckla och utvecklas.
Idrottsministern Gabriel Wikström har
vid upprepade tillfällen lovat ett förstärkt
idrottsstöd – någon gång under mandatperioden. Moderaterna har kritiserat regeringen för att inte ha levt upp till det löfte på 272 miljoner kronor i ökat stöd som
gavs under valrörelsen. När båda nu tydligt
uttryckt sitt stöd för idrotten borde båda
också visa, när möjligheterna nu återigen
finns, att de tar idrotten på allvar och står
för sina ord. Oavsett
utgången av extravalet.

KARIN MATTSSON WEIJBER
ORDFÖRANDE FÖR RF
KARIN.MATTSSON@RF.SE

na vann bifall i ett läge när lan
på gång, åtminstone ekonom
kratiskt). Det fanns klädsam
tänkligheter före OS-invigni
Men idag vore inte Sotji-OS
Ty när spelen avslutats star
annektering av Krim, en oge
där korten blandas bort geno
nekanden av fakta.
Idrotten utnyttjas i ett av
spel där OS och VM är prop
för att upprätthålla en inrik
malitet. Den som bor i Ryss

Vart tog
stolthet

Det fanns en tid när må
svenska elitidrottare va
ficera sig för landslaget
lyckades var oerhört sto
glada. Att dra på sig den
dressen var något som
om i många år.

Det var då det. Numera finns
som med diverse ursäkter no
uppdrag och det är en trend
allt vanligare. Lyckligtvis gä
idrotter än så länge, men det
får stor publicitet och därmed
både inom och utanför idrot
Ett exempel som fick stor m
samhet inträffade i somras in
basket. Återbuden från uttagn
landslaget blev så många att d
helt lag. Till råga på allt var d
larna, de som skulle utgjort st
get, som tackade nej. Inte ovä
svenska EM-drömmen och
Jonte Karlsson var besviken.
Han konstaterade att ben
spela i landslaget verkar var
länder där stjärnorna ställe
verkligen gäller. Han unde
resurser satsas på att utveck
och att många av dem med
as bli proffs i utländska ligo
dessa spelare borde förstå k
ställa upp när landslaget kal
Det är inte bara Jonte som
ligerad. Pär Mårts får allt s

