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En fotbollsfest att minnas!

 
 

Fotboll är världens största sport. Den sätter fler 
hjärtan i brand än någon annan sport. Det är  
folkets egen sport. Sommaren 2013 fick Kalmar 
den stora äran att vara en av arrangörerna  
för årets största fotbollshändelse. Nämligen  
Europamästerskapet för damer. 

Tanken på att Kalmar skulle bli en av arrangörs-
städerna för EM startade runt 2009. Självklart 
var vi helt beroende av att den svenska ansökan 
skulle falla till belåtenhet hos UEFA. Länge såg 
det ut som att Nederländerna skulle dra det 
längsta strået men till slut bestämdes det att  
Sverige skulle vara arrangör.

Tack vare att vår nya arena, Guldfågeln Arena, 
stod klar 2011 kunde vi vara med och ansöka. För 
oss som var med om arenadebatten några år  
tidigare, och då försökte peka på vilka mervärden 
som skulle uppstå, var EM givetvis en fjäder i  
hatten. Tillsammans med Växjö, som också hade 
en nybyggd arena, var vi värd för matcherna  
i grupp B.

•	 Stort intresse för dam- och flickfotboll.

•	 Stolthet för stadens invånare.

•	 Stort medieintresse, både nationellt och internationellt.

•	 Turismekonomisk omsättning på 25,8 Mkr i samband med evenemanget  
(lagen och UEFA är inte inräknade).

•	 Viktig erfarenhet som evenemangsarrangör.

•	 Folkhälsa, i och med att idrottsintresset ökat.

•	 Fotbollsfest i staden – med två publikrekord på Kalmar Arena.

Vad har evenemanget betytt för Kalmar?



Under ett par fantastiska sommarveckor fick vi se 
fotboll av yttersta världsklass i vår stad. Det blev 
inte heller sämre av att vi fick en riktig kanon-
grupp. De regerande mästarna Tyskland lottades 
tillsammans med våra nordiska vänner Norge och 
Island samt Nederländerna. 

En bättre lottning hade nog ingen vågat hoppats 
på. När lottningen genomfördes i Göteborg gick 
det inte undgå blickarna från kommunalråds- 
kollegorna. Alla hade naturligtvis hoppats på 
Norge och Tyskland. Vi fick båda!

Hela evenemanget blev en stor succé. Tusentals 
människor såg matcherna och vi slog två publik-
rekord i Kalmar.

Det var inte heller bara själva fotbollsmatcherna 
som tilldrog sig intresse. Under hela tiden mäs-
terskapet pågick var Fan Zone ett mycket popu-
lärt ställe att visats på. Här kunde man ta del av 
alla möjliga aktiviteter och allt var helt gratis. 

Evenemang av den här typen betyder oerhört 
mycket för Kalmar. För 20 år sedan var det ingen 

som åkte till Kalmar på sin semester. Däremot var 
det rätt många som åkte härifrån. Nu är det helt 
annorlunda. Kalmar hamnar bland de tio första 
över Sveriges populäraste turiststäder. 

Fotbolls-EM 2013 satte Kalmar på kartan i både 
Sverige och Europa på ett sätt vi aldrig skådat 
tidigare. All denna publicitet går helt enkelt  
inte att mäta.

Att vår grupp var mästerskapets bästa kom också 
att visa sig. Två av gruppens lag, Tyskland och 
Norge, möttes i finalen på Friends Arena. Eu-
ropas två bästa lag spelade alltså i Kalmar. Ett 
stort tack till alla er som jobbade med att göra 
Dam-EM till en enda stor fest. Utan era otroliga 
insatser hade detta aldrig varit möjligt.

Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande  
i Kalmar kommun



Resan mot Dam-EM

Resan mot Dam-EM började 2009, då Svenska 
Fotbollförbundet (SvFF) höll på att ställa samman 
Sveriges ansökan om att få bli värdnation. Ansökan 
byggde på konceptet Winning Ground. Med ett 
högklassigt värdskap, nya fina arenor och stor publik 
skulle Sverige skapa ett evenemang som bidrog till 
dam- och flickfotbollens fortsatta utveckling. 
Matcherna skulle spelas i sju värdstäder och med 
den nya arena som planerades för Kalmar FF hade 

Kalmar chansen att bli en av dem. Tillsammans med 
Växjö, Göteborg, Halmstad, Linköping, Norrköping 
och Solna blev vi en del av Sveriges ansökan.

Stödet bland Kalmars politiker var stort och det 
beslutades att ansvaret för Kalmars värdskap skulle 
ligga hos bolaget Destination Kalmar AB, som 
också fick ett nytt uppdrag: att utveckla Kalmars 
satsningar inom idrottsturism.

Den 4 oktober 2010 kom det positiva beslutet 
från UEFA:s exekutiva kommitté; Sverige hade 
vunnit kampen om att få arrangera Dam-EM.  
Förberedelserna kunde nu börja på allvar och 
den 22–23 mars 2011 hölls en kick-off för samtliga 
värdstäder i Göteborg. 

•	 261 000 personer besökte de sju  
värdstädernas Fan Zones.

•	 216 888 åskådare totalt på arenorna,  
vilket är 86 000 mer än 2009. 

•	 41 103 åskådare på finalen, vilket är  
19 000 mer än tidigare finalrekord.

•	 1,3 miljoner tv-tittare i snitt på  
Sveriges matcher.



Redan tidigt bestämdes det att Kalmars projektgrupp 
skulle bestå av personer i befintliga organisationer. 
Både för att skapa stark förankring och för att vi 
skulle kunna behålla den kompetens ett evenemang 
av den här storleken ger. 

Ett första informationsmöte för regionens orga-
nisationer hölls på Kalmar Slott den 5 maj 2011. 
Ungefär samtidigt utsågs Johanna Brolin till lokal 
ordförande för evenemanget. 

Det mer detaljerade planeringsarbetet startade i 
december samma år, då Johan Göransson anställdes 
som Kalmars projektledare. Han samlade ihop en 
projektgrupp som bestod av personer från bl.a. 
kommunala förvaltningar och bolag, Kalmar FF, 
Regionförbundet i Kalmar län, Linnéuniversitetet, 
det lokala näringslivet och ideella idrottsföreningar. 

Närmare evenemanget engagerades även ca 170 
volontärer. 

”Vi var många som bidrog 
till att göra UEFA Dam-EM 
till den stora fest som det 

faktiskt blev. Och allas  
insatser var lika viktiga!”

Johan Göransson
Projektledare LOC Kalmar





Värdstadsträffar
Turneringen ägs av UEFA, som därför alltid har 
huvudansvaret för ett Dam-EM, och huvudansvaret 
för Sveriges värdskap låg hos Svenska Fotbollför-
bundet. En stor del av det praktiska arbetet utfördes 
dock i de sju värdstäderna som skulle se till att arenor, 
träningsplaner, hotell m.m. uppfyllde UEFA:s högt 
ställda krav. Det hölls därför flera värdstadsträffar, 
då viktiga erfarenheter utbyttes. Kalmar arbetade 
särskilt nära Växjö, som ingick i samma center.

Den 22–23 mars 2011 hölls en första kick-off för värd-
städerna i Göteborg. Engagemanget i värdstäderna 
var stort – och det är en av anledningarna till att 
Dam-EM blev en sådan fotbollsfest!

Under värdstadsträffarna knöts många kontakter 
som kommer att bli viktiga även i framtiden.

Sju värdstäder
•	 Center A: Göteborg och Halmstad
•	 Center B: Kalmar och Växjö
•	 Center C: Linköping och Norrköping
•	 Solna, där finalmatchen spelades
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TRAVDAM-EM - SISTA STORA TRÄFFEN FÖRE PREMIÄRERNA

19 premiärmatcher. 
Fem kan spelas på natur-
gräs.

KALMAR. Vintervädret har 
tvingat många klubbar att 
flytta sina premiärer från 
naturgräs till konstgräs. I 
kväll och på lördag spelas 
totalt 19 premiärer i den 
lokala fotbollen.

Fem av dem kan spelas på 
naturgräs. Bergkvara tar 
emot Kalmar AIK på Haga-
borgs IP i elitfyrapremiären 
på lördag.

– Vi hade nog kunnat spela 
på vår a-plan men det är fort-
farande mjukt och vi vågar 
inte chansa. Nu kör vi på vår 
b-plan i stället. Sedan väntar 

två bortamatcher och på så 
sätt kan vi spara a-plan ett 
tag till, säger Bergkvaraträ-
naren Peter ”PK” Karlsson.
Hur länge har ni tränat på 
naturgräset?

– En månad. Vi har fått 
ställa in någon träning men 
en månad på gräset får duga.
Hur stor fördel har ni av det 
mot ”Klubben” som bara 
tränat på konstgräset?

– Nja, jag tror inte att det är 

någon större fördel om vi 
möter Kalmar AIK på natur-
gräs eller konstgräs. Vi har 
spelat träningsmatcher på 
konstgräset och gjort kanon-
bra matcher även där, säger 
Peter Karlsson.

I division 5 använder sig 
SSG av Sandbyvallen mot 
IFK Påryd i kväll.

– Björkvallen är fortfa-
rande rätt sur. Sandbyvallen 
är rätt hyfsad och spelbar. Vi 
har kunnat köra två veckor 
på gräset nu. Det ska bli 
skönt att det drar i gång, 
säger SSG-tränaren Joachim 
Christensson.

DAVID WINBERG
david.winberg@barometern.se

0480–592 58

Fem premiärer spelas på naturgräset
 nFAKTA

Här spelas premiärerna
Konstgräs
Färjestaden: Glömminge-
Hossmo.
Kalmar (Södra utmarken): 
Tvärskog-Lessebo, Ängö-
Alstermo, Kalmar Södra-
Lindås/Långasjö.
Emmaboda: Johansfors-
SUFstar, Emmaboda-
Runsten/M.
Lindsdal: Kåremo-Mörby-
långa.
Mönsterås: Blomstermåla-
Madesjö, Mönsterås-Tim-
mernabben.
Nybro: Madesjö-Husqvarna 
FF.

Oskarshamn: Fågelfors-
Smedby Boik, IFK Oskars-
hamn-Nickebo, Högsby-
Färjestaden.
Västervik: Överum-Trekan-
ten.
Gräs
Fruskogsvallen: Ljungby-
holm-Rockneby. 
Hagaborg: Bergkvara-Kal-
mar AIK. 
Loverslunden: Möre BK-
Läckeby.  
Nya IP: Böda/Högby-
Torsås. 
Sandbyvallen: SSG-Påryd.

Källa: Smålands FF

”En månad på 
gräset får duga.”
Bergkvaratränaren Peter 
”PK” Karlsson

KALMAR. Dam-EM i fotboll 
spelas i sju svenska städer: 
Göteborg, Halmstad, Växjö, 
Kalmar, Norrköping, Lin-
köping och Solna.

65 representanter från 
alla arrangörsstäder samlas 
i Kalmar under två dagar. 
Träffen är den sjunde och 
sista för den här stora 
 gruppen före EM-premi-
ärerna i Halmstad och Göte-
borg den 10 juli.

– Det går fort nu, vi 
är nära målet och de 
här dagarna är viktiga 
för oss av två skäl: Ett 
– vi är ett stort team 
och det är viktigt att 
skapa en ”vi-känsla”. 
Två – Det är dags att  
gå in skarpt i konkreta 
 frågor som utbildning av 
volon tärer, olika pr-aktivite-
ter, så kallade fanzones och 
ytter ligare publikrekryte-

ring – för att 
nämna några 
sådana frågor, säger 
Göran Havik, orga-
nisationschef för 
 turneringen.
Hur ligger ni till?

– Bra. Det är väldigt 
mycket kvar att göra och 
saker som inte är lösta men 
vi känner att vi inte har 
några frågor som vi inte har 
koll på.

Vad är de största utmaning-
arna drygt tre månader före 
premiären?

– Att EM ska vara mer än 
bara 25 fotbollsmatcher. 
Det är ett grannlaga arbete 
– men vi vill ha fest i stä-
derna, fest i Sverige. 
 Internationellt sett kommer 
vi att bedömas för en sak: 
Publiksiffrorna. Därför är 
publikrekryteringsarbetet 
fortsatt otroligt viktigt.

Hur ser biljettförsäljningen 
ut i dag?

– Det såldes 129 000 bil-
jetter till förra EM-turne-
ringen. Med tre månader 
kvar har vi sålt 60 000 vilket 
vi är jättenöjda med så här 
långt. Med det sagt så vet vi att 
vissa matcher säljer bra, 
andra mindre. Vi fortsätter 
att fokusera på konkreta 
åtgärder för att fortsätta driva 
intresset, säger Göran Havik.

65 representanter från de sju 
värdstäderna i dam-EM är på plats 
i Kalmar för ett sista stormöte 
inför turneringen. FOTO: PAUL MADEJ

 ● Sista träffen med det stora gänget. Nu vässas jobbet 
med dam-EM ytterligare. ”Publikrekryterings arbetet 
är fortsatt otroligt viktigt”, säger Göran Havik.

TEXT
DAVID 

WINBERG
david.winberg

@barometern.se
0480–592 58

EM-förberedelser 
går in i skarpt läge

Göran Havik.

...till Fredrik 
Persson som på ons-
dagen visade upp en ny 
stjärna för trav–Sve-
rige.

1
Boys Going In  är 
 obesegrad i tre 

starter och är hästen på 
allas läppar för dagen. Hur 
bra är han?

!
Det kan vara den bästa 
häst jag har tränat, 

även om jag håller Viola 
Silas som nummer ett.

2
Vad gör honom 
speciell?

!
Han gör allt rätt och 
tar åt sig träningen på 

ett sätt som många andra 
hästar inte gör. Sedan har 
han ett underbart psyke. 
När vi kom fram till 
Solvalla ställde han sig och 
drack en spann vatten 
direkt, det har jag aldrig 
varit med om tidigare.

3
Vad väntar framöver? 

!
Det finns massor av 
lopp för en sådan här 

häst. Jag får ta mig en 
funderare och det blir 
säkert start inom tre 
veckor igen. Det är klart 
att svenskt travkriterium i 
oktober är ett av målen.

JOAKIM BRUNDIN

3
FRÅGOR

 n I KORTHET
FOTBOLL

Mörecupen 
fortsätter  
att växa

 ● I helgen kommer 87 lag 
till Loverslund för tre 
fotbollsdagar. Efter en 
jobbig vinter så är gräspla-
nerna i gott skick. De 
senaste dagarnas sol och 
blåst har hjälpt till.

Den växande turne-
ringen genomförs för 
fjärde gången. I kväll, 
fredag, inleds den med en 
kvällsturnering för P98.

Dessutom har förening-
ens a–lag flyttat lördagens 
seriepremiär från Läckeby 
till Loverslund. (Bar)

BADMINTON

Sävsjö  
fick hjälp av 
Fåkenspelare

 ● Mikael Tornemo och 
Richard Karlsson, från 
Ölandsklubben BK Fåken, 
var med och spelade upp 
Sävsjö i badmintonettan, 
den näst högsta serien i 
helgen. Duon vann 
samtliga sex delmatcher 
när Sävsjö besegrade både 
Älmhult och Tranås. (Bar)

0 8 2
DAGAR KVAR

”Grym värdstadsträff  
i Kalmar idag,  

vilken lagkänsla! 
EM blir starkt.”

Jonas Nystedt, 
SvFF, på twitter

Låt festen 
börja!

Ju närmare sommaren 2013 vi kom, ju fler personer 
engagerades i värdstäderna. Den 18–19 april hölls 
den sista värdstadsträffen inför Dam-EM. Då samlades 
närmare 70 personer på Calmar Stadshotell för att 
finslipa de sista detaljerna. Det kan jämföras med i 

genomsnitt 15 personer vid de första träffarna. 
”Vi ska ha fest i städerna,fest i Sverige” sa Göran 
Havik till tidningen Barometern i samband med 
den sista värdstadsträffen. Och visst fick han rätt.



Lottningen
Fredagen den 9 november hölls den officiella 
lottningen till UEFA Dam-EM 2013 på Svenska 
Mässan i Göteborg. Ceremonin direktsändes i TV4 
med eftersnack i TV4 Sport. Den sändes även på 
Eurosport och Uefa.com.

Vid lottningen fördelades de tolv lagen som hade 
kvalificerat sig till turneringen i tre olika grupper. 

Grupp A skulle spela sina matcher i värdstäderna 
Göteborg och Halmstad, grupp B i Växjö och Kalmar 
och grupp C i Norrköping och Linköping.

Lottningen blev startskottet för att börja marknads-
föra evenemanget lokalt och mot de länder vi snart 
skulle få besök av.

Matcherna i Kalmar

11 juli Norge – Island
14 juli Norge – Holland
17 juli Tyskland – Norge
22 juli Kvartsfinal  
 (Norge – Spanien)

Anneli Andersson, volontäransvarig, testar UEFA:s 
lottningsskålar.

Presskonferens innan lottningen i Göteborg den 9/11 2012. Svenska  
Fotbollförbundet, UEFA och turneringens huvudambassadörer är på plats.



Projektledarna från de sju värdstäderna.

Winning 

Ground!

Konceptet ”Winning Ground”, att vinna mark för damfotbollen, har varit ett viktigt ledord hela vägen. I sam-
band med lottningen hölls därför en miniturnering för flicklag. Kalmarregionens lag fick äran att symbolisera 
Sverige – och vann också finalmatchen!

”Tre matcher med Norge och  
dessutom Tyskland – Norge i sista 

gruppspelsmatchen. Bättre än så här 
kunde det nästan inte bli”. 

Johanna Brolin

Lokal ordförande för Kalmar



Projektgruppen
Kunskapen ska stanna kvar i staden. Det var 
grundtanken när Kalmars projektgrupp för UEFA 
Dam-EM sattes samman. I projektgruppen ingick 
därför personer från stadens befintliga organisa-
tioner, t.ex. Kalmar kommuns förvaltningar och 
bolag, Kalmar FF och Smålandsidrotten. Det var 

många krafter som tillsammans gjorde evenemanget 
möjligt i Kalmar. Tillsammans besitter vi nu en 
fantastisk kunskap och har byggt upp ett helt 
nytt nätverk som kommer att vara användbart vid 
framtida evenemang.

Två timmar kvar till kvartsfinalen... projektgruppen och UEFA är laddade!

Kalmar kommun vs Kalmar FF! Vem vann?

”Det har varit en  
underbar resa för oss alla,  

tänk vad vi har åstadkommit  
tillsammans. Vilket team-work!”

Johan Göransson,  
projektledare LOC Kalmar



När UEFA anlände till Kalmar tog de över ansvaret 
för arenan. Den lokala projektgruppen arbetade 
nära UEFA och tillsammans gjorde vi de sista för-
beredelserna inför den första matchen den 11 juli.

Ju närmare evenemanget vi kom, ju tätare hölls 
avstämningsmöten i projektgruppen.

Who’s Who
Uefa Women’s eURo 2013

Jeanette Good
Venu Director 

accreditation and security ops
+46 725 747 037

Liana Stoicescu
Match Delegate

Nicolas Belziti
Commercial ops

+46 725 747 053

Lars Ellensohn
Media ops

+46 725 747 043

Valérie Morand
Volunteers and Ticketing

Caroline Hulthén
hospitality

+46 725 747 033

Uefa

Catherine Maher
Logistics

+46 725 747 021

Florian Fargette
Uefa

+46 725 747 027

Susanne Erlandsson
Chairwoman CoC

susanne.erlandsson@svenskfotboll.se
+46 706 50 88 45

Göran Havik
Tournament Director

goran.havik@svenskfotboll.se
+46 8 735 95 88, +46 703 93 72 49

Maria af Geijerstam
Commercial and host City Manager
maria.afgeijerstam@svenskfotboll.se
+46 8 735 09 04, +46 768 18 86 86

Christer Witt
Project Coordinator

christer.witt@svenskfotboll.se
+46 8 735 95 72, +46 706 75 20 13

Bo Sundström
Venue operations Manager

bo.sundstrom@svenskfotboll.se
+46 8 735 95 83, +46 725 78 20 13

Marianne Damström Gereben
accreditation Manager

marianne.gereben@svenskfotboll.se
+46 72 716 20 13

sVff

Johan Göransson
Project Manager LoC

johan.goransson@kalmar.com
+46 480 453 405

Johanna Alvtörn-Heinecke
Project Coordinator LoC

johanna.alvtorn-heinecke@kalmar.com
+46 480 453 407

Lisa Gefvert
Communication Manager LoC

lisa.gefvert@kalmar.com
+46 480 453 404

Sofia Sköld
Marketing Manager LoC
sofia.skold@kalmar.com

+46 480 453 402

Johanna Brolin
LoC

johanna.brolin@runelandhs.se
+46 703 040 077

Pär Israelsson
fan Zone Manager LoC
par.israelsson@kalmar.se

+46 480 450 733

Anneli Andersson
Volunteer Manager LoC
anneli.andersson@lnu.se

+46 703 011 742

LoC

Anders Bengtsson
Media Manager LoC
anders@kalmarff.se

+46 480 444 439

Jeanette Fagerlund
Ticet Manager LoC
nettan@kalmarff.se
+46 480 444 430

Pierre Ferreira
Transport Coordinator LoC

pierre.m.f@hotmail.com
+46 737 450 945

Anna Alexander
Venue Manager LoC

anna@kalmarff.se
+46 480 444 432

Svante Samuelsson
stadium Manager LoC

svante@kalmarff.se
+46 706 887 077

Charlie G Macenzi
IT LoC

sysop@kalmarndc.se
+46 705 108 533

Kenneth Fritz
Training arena Manager LoC

kenneth.fritz@kalmar.se
+46 706 333 568

Mikael Jurgell
City Dressing

mikael.jurgell@kalmar.se
+46 727 314 829

Lars-Göran Petersson
Medical Coordinator
larsgp@netatonce.net

+46 704 920 742

Björn Wigstedt
Municipality Manager
larsgp@netatonce.net

+46 704 920 742

Björn Andersson
security Manager LoC

bjorn@kalmarff.se
+46 480 444 640

Fredrik Carlén
ass. Venue Manager 
fredrik@kalmarff.se
+46 735 212 909

Tommy Arnesson
Training arena Manager LoC

kenneth.fritz@kalmar.se
+46 706 883 466

Åke Andersson
CEO Destination Kalmar/Side events

ake.andersson@kalmar.com
+46 480 453 401

Juliane Claar
Uefa events

+46 725 747 031

Karen Espelund
Norges fotbollsförbund

Christophe Von Wattenwyl
Uefa events

+46 725 747 020

Mikael Salzer
Uefa

+46 725 747 025

Henrik Andersson
Logistics Manager LoC

henrik@kalmarff.se
+46 735 004 200

Karin Ekebjär
accreditation Manager LoC

karin.ekebjar@rfkl.se
+46 480 448 374

Jenny Johannesson
floor Manager LoC 

zungza99@gmail.com
+46 706 655 852

Dennis Nilsson
hospitality Manager LoC

dennis@kalmarff.se
+46 738 44 27 60



Marknadsföring och City dressing
UEFA Dam-EM 2013 blev en stor publikfest, men så 
var det också många som arbetade målmedvetet 
med att sprida information om evenemanget.

Bröderna Rasmus, Viktor och David Elm engagerades 
tidigt som Kalmars ambassadörer för Dam-EM. De 
ställde upp på bilder och signerade t-shirtar och 
bollar som lottades ut vid tävlingar. De spelade 
dessutom in en film som spreds i sociala medier. 
Allt för att hjälpa oss att sprida information om 
evenemanget!

Den officiella Dam-EM-pokalen turnerade runt i alla 
värdstäder inför evenemanget. Den 25 maj nådde 
pokalen Kalmar och det uppmärksammade vi med 
aktiviteter vid Jordbroporten. Det svenska landslagets 
förbundskapten Pia Sundhage var på plats!

FAN ZONESVEAPLAN, 10–22 JULI

Sara Löfgren

DANI M

Filiokus Fredrik

Stefan Hellstrand

The Refreshments Häjkon Bäjkon

UEFA Dam-EM 2013 

KÖP DIN BILJETT TILL 
FOTBOLLSFESTEN!

MATCHDAGAR
11 juli Norge – Island 

14 juli Norge – Holland 

17 juli Tyskland – Norge 

22 juli Kvartsfinal 

Samtliga matcher 
startar 18:00.

BILJETTER
svenskfotboll.se/damem2013
Biljettpriser: 100-200 kr
Ungdom: 50 kr 
(alla kategorier)



Dam-EM skulle synas! Längs vägen mellan Fan Zone vid 
Sveaplan och Kalmar Arena sattes flaggor upp på lykt-
stolparna.

Dagarna före första matchen genomfördes 
flera aktiviteter för att sälja biljetter. Vid fyra 
tillfällen gick t.ex. en ”domare” runt i stan 
och delade ut rött kort till dem som ännu 
inte köpt biljett. På baksidan av kortet fanns 
information om matchdatum, biljettpriser och 
försäljningsställen.

”Det är  nu vi spränger  gränserna”
Pia Sundhage

Rött kort!

Sju officiella Dam-EM-bilar – med välkända Kalmartjejer 
bakom ratten – körde under en förmiddag runt i Kalmar 
och plockade upp resenärer. Under färden berättade de 
om Dam-EM och matcherna som skulle spelas i Kalmar. 
Evenemanget skapade stor uppmärksamhet, långt utan-
för Kalmars gränser.



Förberedelserna

Ett gediget scenprogram hade planerats på Fan 
Zone. En stor scen ställdes upp och man monterade 
upp en storbildsskärm för att kunna visa matcher 
på plats i Fan Zone.

Det var många som ville vara med och lyfta fram 
Dam-EM. Den 27 april 2013 arrangerade Stads-
biblioteket ”Fotbollslördag” och en konstgräs-
plan rullades ut inne i biblioteket. 

Planeringen hade pågått länge, men det var först 
de sista veckorna före avspark som Dam-EM verkligen 
började synas i staden. Både på arenan och vid Fan 
Zone fixades det för fullt.

I nästan två veckor erbjöd Fan Zone upplevelser 
för hela familjen. Här kunde besökarna bl.a. spela 
olika typer av fotboll, delta i äventyrsaktiviteter, 
se barnteater och lyssna på konserter. Dessutom 
visades matcherna på storbildsskärm.

Vi passade såklart på att dra nytta av Kalmars 
kustläge. Kalmar var den enda värdstaden som 
hade en fotbollsplan på vattnet i Fan Zone.



Dagen 
före Det är detaljerna som gör det. Gräsmattan på 

Kalmar Arena var perfekt, men så låg det också 
mycket omsorg bakom.

Fotbollsfest!



Lagen i Kalmar
I Kalmar spelade Norge, Island, Holland, Tyskland 
och i kvartsfinalen även Spanien. Vi lade mycket tid 
på att lagen skulle känna sig välkomna – och det 
verkar de ha gjort!

Holland och Island hade sina träningar på  
Fredriksskans.

Norge, som spelade nästan alla sina matcher i Kal-
mar, hade sin träningsarena på Gröndal. När de först 
kom dit trodde de att planen var gjord av konstgräs 
och var otroligt imponerade av den höga kvalitén.

Alla spelarna fick med sig flera minnen från Kalmar.

”Det är  

världsklass här”
Even Pellerud 

Norges förbundskapten



När lagen hade öppna träningar fick allmänheten och media möjlighet att vara på plats.

Tyskland spelade en match i Kalmar och tränade 
och bodde på Öland. Här ser vi hur den tyska lag-
kaptenen Nadine Angerer tar emot lagets gåvor 
vid ankomst.

Media hade 
många tillfällen 
att träffa lagen.

Spanien kom för att spela kvartsfinal i Kalmar. Men 
två dagar innan match hann de med lite spontan-
fotboll inne på Fan Zone med sina fans! Det skrevs 
också en och annan autograf.

¡Hola  
Kalmar!







Fan Zone Kalmar

Ingela Carlsson var konferencier på Fan Zone under 
hela perioden. Här syns hon tillsammans med en 
älg som då och då dök upp på området. Kanske var 
han släkt med Peppe Elg, som tippade resultat på 
TV4 i samband med matcherna?

Tretton dagar i rad anordnades en mängd roliga 
aktiviteter i Fan Zone. På dagarna var området fullt 
av leksugna barnfamiljer och på kvällarna samlades 
en vuxen publik för att uppleva konserter eller se 
Dam-EM-matcher på storbildsskärm.

Fan Zone Kalmar invigdes av kommunalrådet 
Anette Lingmerth.

Det norska landslaget besökte Fan Zone flera gånger 
under mästerskapet och självklart tog de sig tid att 
skriva autografer till alla som ville ha.

Heja  
Norge!



Massor av glada fotbollsfantaster satt klistrade 
framför storbildsskärmen för att följa mästerskapet 
från Fan Zone.

Det gick åt många bollar även på Fan Zone.

Kväll efter kväll var det fullsatt på uteserveringen på Fan Zone. Vilken stämning!

271 100 personer  besökte Dam-EM:s  Fan Zones, varav  50 000 besökte Kalmars!



Planen för spontanfotboll användes flitigt.

Fan Zone Kalmar

Fullt ös på scenen för både stora och små! Fan Zone blev snabbt en favorit bland barnfamiljer-
na. De roliga vattenaktiviteterna lockade många.

Barnens  
favorit!

Besökarna kunde testa många annorlunda fotbolls-
former. Här spelar barnen sumofotboll.



Visst kan man spela fotboll på vattnet! I alla fall i 
Kalmar.

Det hölls många tävlingar i Fan Zone. Här ska Linda  
Olsson dela ut pris till en lycklig vinnare.

Grattis!

Det är lite trixigt att spela zorbfotboll – men kul!

Det märktes i Fan Zone när det var matchdag i 
Kalmar. Bland annat hölls en festlig parad med 
jättedockor klädda i landslagens tröjor.



Kalmar Arena
Under Dam-EM omvandlades Guldfågeln Arena 
till Kalmar Arena. All befintlig reklam togs bort 
eller täcktes över, så att arenan var helt fri från 
reklam när UEFA tog över. Då smyckades arenan 
istället med Dam-EM-reklam och endast Dam-EM-
sponsorer fick synas.

Drygt 200 stolar skruvades fast på gamla ståplatser 
för att arenan skulle kunna ta 10 900 sittande 
åskådare under turneringen. Vilka fantastiska 
insatser från volontärerna!

Vid ett europamästerskap ställs höga krav. UEFA 
och Svenska Fotbollförbundet gjorde därför flera 
besök i Kalmar, för att se till att arenan förbereddes 
på rätt sätt.

Matchdagar var det full aktivitet på Kalmar Arena 
från tidig morgon till sen kväll. Ungefär 200 
personer var på plats för att matcherna och alla 
aktiviteter runt omkring skulle flyta på felfritt. 



Fullsatt!

Alla Kalmars matcher sändes i TV4 och sågs totalt 
av 1 177 000 tittare.

Mediebevakningen var hög under Dam-EM. Om 
evenemanget som helhet skrevs drygt 8 000 artiklar 
och 50 tv-bolag visade matcher med totalt 3 632 
timmars sändningstid.

Antal matcher på Kalmar Arena      4

Antal volontärer (ca)     170

Publiksiffran Norge–Island  3 867

Publiksiffran Norge–Holland  4 256

Publiksiffran Norge–Tyskland    10 346

Publiksiffran Norge–Spanien     10 435 

Publiksnittet på Kalmar Arena  7 226

Total publiksiffra i Kalmar        28 904



UEFA Dam-EM 2013 blev verkligen en folkfest, både 
i Kalmar och som helhet. I Kalmar fick vi besök av 
många supportrar från länderna som spelade här, 
men även den lokala publiken var väldigt engagerad. 
Många föreningar, särskilt inom fotbollen, tog  
chansen att uppleva ett mästerskap på hemmaplan.

Ju längre det norska landslaget tog sig i turneringen, 
ju fler röda tröjor syntes på läktaren.

Flera lokala föreningar fick spännande uppdrag  
under Dam-EM, t.ex. fick några delta i Center Circle.

Utsålt!

Kalmar Arena

Det blev flera spännande matcher på Kalmar Arena. 
Många hade nog trott att de regerande mästarna 
Tyskland skulle ta sig vidare till kvartsfinalen i Kalmar. 
Istället vann Norge med 1–0.



När Holland mötte Norge lyste stora delar av 
läktaren i orange.

Spelarna tog sig verkligen tid att möta sina fans.

Mellan Fan Zone vid Sveaplan och Kalmar Arena gick gratisbussar på matchdagarna. Många glada fans 
förlängde fotbollsstämningen genom att besöka Fan Zone både före och efter match.

Vilken  
stämning!



•	 Ca 170 volontärer arbetade i Kalmar

•	 60% var tjejer och 40% killar

•	 51% var studenter

•	 6% var pensionärer

•	 Den äldste var 71 år

•	 56 år i åldersskillnad mellan den  
yngsta och den äldsta

•	 6 utländska volontärer från Ukraina,  
Ungern, Tyskland och Spanien

Volontärerna gjorde det möjligt

Fredagen den 31 maj kl. 17 hölls den första träffen 
för Kalmars volontärer. Här berättar volontär- 
ansvarige Anneli Andersson om sommarens uppdrag.

Här hämtar två volontärer utsparkade bollar i 
Systraströmmen. Tummen upp!

Ackrediteringscentret är redo!

Bollkoll

Dam-EM är det största mästerskapet i fotboll som 
Sverige kan arrangera på egen hand och utan 
volontärernas insatser hade det varit omöjligt. 
Alla gjorde ett fantastiskt jobb – och fick med sig 
minnen för livet!

På Fan Zone var uppdragen många och varierade.



Full koll vid vattenaktiviteterna i Fan Zone.

Glad stämning i lunchrummet. Spindlarna i nätet: Louise och Anneli. De samordnade 
hela 170 volontärer under mästerskapet!



En av huvudambassadörerna, Steffi Jones gästade 
Kalmar.

Look at the stars, let’s get together!

Vi  
gjorde 
det!



TV4 tog gärna in Kalmars volontärer i bild under finalen. Härligt!

Prime 
time

Alla volontärer åkte till finalen i Solna och de såg verkligen till att synas.

I facebookgruppen för Kalmars projekt- 
organisation var aktiviteten stor och det starka 
engagemanget märktes i kommentarerna:

”Ett spontant, spännande möte i slutet på 
maj… gav mig denna helt fantastiska, un-
derbara upplevelse! Tack Anneli Andersson! 
Johan Göransson i en sak har du fel! Vi har 

inte hjälpt er att genomföra detta EM, ni har 
gett oss möjligheten! Våra ryggsäckar har 
fyllts med en massa Goa minnen, upplevelser 
och erfarenheter. TACK! / KRAM till er alla.”

”Volontärer till Agility nästa. Visst ställer 
Dam-EM gruppens volontärer upp? Jag är 
med såklart. Kul.”



Glassiga rekord

”Det är en surrealistisk upplevelse att spela på 
en neutral plan, långt ifrån Spanien och Nor-

ge, och dra så mycket folk. Det är fantastiskt.”
Norges förbundskapten Even Pellerud när kvartsfinalen  

slog nytt publikrekord: 10 435 åskådare.  
Barometern 24 juli

Schyssta  

siffror!

UEFA Dam-EM 2013 blev rekordens turnering. Den 
totala publiksiffran stannade på 216 888, vilket 
är en ökning på 68 procent jämfört med 2009. 
Inte mindre än åtta matcher under EM 2013 över-
träffade tidigare rekordnotering. I Kalmar slogs 

två publikrekord: 10 346 åskådare den 17 juli och 
därefter 10 435 åskådare den 22 juli. Det är den 
högsta publiksiffran för en enskild match i ett 
Dam-EM om man bortser från finaler och matcher 
spelade av hemmanationen. 



Volontäransvarige Anneli Andersson var snabb med 
att hämta vatten till dem som stod i den långa kön.

Matchdagen den 17 juli då Tyskland skulle möta 
Norge släpptes extrabiljetter mitt på dagen. Kön var 
450 meter lång och det var 30 grader varmt. Vi ringde 
glassbilen och bjöd alla på isglass medan de väntade. 

Biljettansvarige Jeanette Fagerlund, projekt- 
koordinatorn Johanna Heinecke och arenaansvarige 
Anna Alexander jobbade hårt för att så många som 
möjligt skulle få chans att se matcherna på arenan. 



Kalmar + Norge = sant
Det norska landslaget spelade alla sina gruppspels-
matcher i Kalmar och det tog inte lång tid innan de 
var Kalmarbornas favoriter.

Laget
”Vi har verkligen blivit förälskade i Kalmar och 

regionen runt staden. Vi har blivit mycket väl 

bemötta av både organisationen här och Kalmar-

borna. Vi kommer alltid att minnas vår tid här.”

Even Pellerud 

Norges förbundskapten 

Barometern 23 juli

Långväga gäster
”Vi åkte från Trondheim och chansade på att få 

biljetter, men det fanns inga igår, så därför har 

vi köat sedan kvart över nio idag.”

Kirsti Une och hennes man står längst fram i 

kön när extrabiljetterna släpps till matchen 

mellan Norge och Tyskland. 

Smålandsnytt 17 juli

Kalmarbor om Norge
”Norrmän kan verkligen FIRA! Ikväll på Fan 

Zon – vilket tryck!!! Alla vi talat med är så 

nöjda med Kalmar.”

Gun-Britt Limseth, Facebook 17 juli

”Vilken stämning det är i Kalmar ikväll! Vi ser 

fram emot att få ha Norge i vår stad ytterligare 

några dagar! #EM13”

Twitter 17 juli



Ingvild Isaksen var Norges segerskytt i 
matchen mot Tyskland. Pressuppbådet 
var stort när hon fick föreviga resulta-
tet i stjärnan utanför Kalmar Arena. 

Det norska landslaget hade Kalmar som hem under större 
delen av turneringen och tog verkligen staden till sitt hjärta. 



Media
UEFA Dam-EM hade ett massivt genomslag i media 
hela 2013. Om man ser på evenemanget som 
helhet skrevs drygt 8 000 artiklar, vilket ger ett 
snitt på närmare 40 artiklar om dagen under året 
och närmare 140 artiklar om dagen i juli månad. 
Sveriges matcher sändes i TV4 och hade i snitt     
1 295 000 tittare. 

De fyra matcherna som spelades i Kalmar sändes 
alla i TV4. Det var mycket internationell media  
på plats i Kalmar, framför allt från Norge och  
Tyskland. De passade på att göra inslag från staden 
mellan matcherna.

Norges motsvarighet till SVT, NRK, fanns på plats i 
Kalmar under hela perioden och gjorde flera inslag 
från staden. Här filmar de vid Kalmar Slott.

Tysk media följde sitt landslag noga. Tyska DBF-
TV gjorde till exempel filminslag både om Kalmar  
som spelort och om dagen då det tyska laget 
anlände till Kalmar/Öland.



Folkfest även framför tv-apparaterna

•	 Livesändningar av matcher i världens 
alla 6 kontinenter

•	 50 TV-bolag visade matcher med totalt 
3 632 timmars sändningstid

•	 Det ackumulerade tittarantalet var 133 
miljoner, mer än dubbelt så många 
som för EM 2009

•	 Finalen sågs av 15,9 miljoner tittare, en 
59-procentig ökning från EM 2009

Lokal media följde Dam-EM både under planerings-
arbetet och under själva evenemanget.

Här intervjuas Tysklands förbundskapten om 
matchen mot Norge den 17 juli.



UEFA Dam-EM 2013 lämnade många spår efter sig. 
Alla som på olika sätt medverkade vid evenemang-
et fick minnen för livet och Kalmarregionen fick ny 
erfarenhet som evenemangsarrangör.

Tidigt började representanter för Kalmar kommun 
också planera för mer långsiktiga minnesmärken, 
som visar kommande generationer att Kalmar var 
en del av evenemanget. Vid arenan planterades 
ett träd med detta syfte. Konstnären Lotta Rautio 
skapade också ett konstverk som berättar om eve-
nemanget.

Den 9 juli invigdes minnesträdet utanför Kalmar 
Arena. Trädet är placerat i en stjärna, där du ser 
resultatet från samtliga matcher som spelades i 
Kalmar. Bredvid trädet finns även en sten med 
laguppställningarna. 

Under evenemanget kunde man se fotbollsstjärnorna 
stå vid stenen och fotografera sig tillsammans 
med sitt namn.

Ledordet för UEFA Dam-EM 2013 var Winning 
Ground, d.v.s. att vinna mark för dam- och flick-
fotbollen. Flickfotbollsspelare från regionen fanns 
därför självklart på plats när trädet invigdes.

Minnen för livet



Matchresultatet blästrades och målades på stjärnan dagen 
efter varje match.

Konstnären Lotta Rautio fick i uppdrag att skapa ett konstverk för att fånga den stämning som fanns i 
staden och på arenan. Konstverket finns idag på Guldfågeln Arena.







2009    Ansökan skickades

10 september 2010  Avtalet skrevs på

2011    Första värdstadsträffen

2011    Lokala projektgruppens första möte i Kalmar

9 november 2012  Lottningen

14 februari 2013  Biljettsläpp

25 maj 2013    Trophy Tour gästade Kalmar

9 juli 2013   Minnesträdet vid Kalmar Arena invigdes

10 juli 2013   Fan Zone öppnade

11 juli 2013   Norge – Island

14 juli 2013   Norge – Holland

17 juli 2013   Tyskland – Norge

22 juli 2013   Norge – Spanien i Kvartsfinal 

28 juli 2013   Tyskland – Norge i Finalen i Solna

Stort tack till alla som gjorde UEFA Dam-EM 2013 i Kalmar möjligt!


