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Nytt samarbetsavtal mellan Spintso och Svenska
fotbollsförbundet
Mer tid åt fotbollen
I dagarna undertecknades ett nytt treårigt samarbetsavtl. Spintso International AB är ett ungt sportföretag från
Borlänge som i nära samarbete med Svenska Fotbollsförbundet och Svenska fotbollsdomare under 4-5 år
utvecklat ett unikt mobilt verktyg (Spintso) för domare. Ett multiverktyg, en handator som underlättar,
förenklar och säkrar fotbollsdomarens arbete före, under och efter match som kommer att förändra vardagen
för alla världens domare. Samarbetet har utvecklats positivt och nu tar vi nästa steg för produktutveckling,
utbildning, lansering och försäljning av Spintso i Sverige och andra länder. - Vi började sälja vår produkt i mars
2010 och det är stort intresse bland svenska fotbollsdomare säger Peter Evertsson VD på Spintso. Vi för tack
vare samarbetet med SvFF samtal med flera intresserade Europeiska fotbollsförbund.
Att nyttja mobila tekniska hjälpmedel för att kommunicera, förenkla, spara tid, öka säkerhet och skapa nya
affärsmöjligheter är en självklarhet för de flesta av oss idag. Likaså bör det kunna bli en självklarhet inom
idrotten. Av dagens 12 miljoner fotbollsdomare använder nästan alla endast papper och penna. Efter fotbolls
VM i Sydafrika har fokus på fotbollsdomaren ökat och en ny attityd för att ta hjälp av teknik växer fram bland
beslutsfattarna, vilket både Spintso och SvFF noterat.
SvFF var tidigt ute och införde elektronisk matchrapportering och nu är det flera länder som planerar
att gå från traditionellt blanketthanteringssystem till IT-baserade rapporteringssystem där Spintso
underlättar för domarna säger Claes Sjöberg, IT-chef på SvFF.
Varför förlänger SvFF samarbetet med Spintso?
Samarbetet har utvecklats positivt och vi ser stora fortsatt potential. Det är viktigt för oss i svensk
fotboll att se på nya möjligheter och ligga i framkant på ny utveckling. Det här är en spännande produkt
som blivit positivt mottaget av de domare som köpt den och kan över
tid bli en framgång och en standard i branschen säger Jan Larsson, Marknadschef på SvFF.
Vad betyder 3-årsavtalet för Spintso?
Det är stort för oss som ett ungt företag. Det finns stor innovationskraft i företaget i och med vårt
starka samarbete med SvFF kan vi utveckla och tillverka fler smarta produkter till fotbollsdomare. Men
just nu är det fullt fokus på att öka vår marknadsföring i Sverige och lansera Spintso i Europa säger
Peter Evertsson.
Fakta Spintso international
Grundat 2005 av innovatören Roro Yakoub
Har idag tre anställda
Säte i Borlänge och produktion i Leksand
Produkten har använts i nästan 10 000 fotbollsmatcher
Spintso har deltagit i Stiftelsen Teknikdalens Företagsinkubator med avancerad
företagsrådgivning och affärscoachning.
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