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Energi till svensk fotboll
Vi är på besök hos en liten fotbollsklubb i Härjedalen. Värmen i klubbstugan
är omfamnande och kaffebryggaren knastrar i ett hörn. Ordföranden berättar
om hur klubben för drygt ett år sedan drabbades av det ofattbara; ett elfel
orsakade en brand och elden lämnade klubbhuset i ruiner. Bygden förlorade
sin samlingspunkt och klubbens ansträngda ekonomi rymde inte ett nytt
klubbhus. Men klubben levde och dagen efter spelade A-laget lokalderby i
rökdoftande matchställ. Uppslutningen från bygden lät inte vänta på sig
och efter en rad initiativ från frivilliga och stöd från företag på orten hade
klubben möjlighet att påbörja återuppbyggnaden.
Vid planeringen av den nya anläggningen i Härjedalen var klubben mån
om att det färdiga huset skulle förbruka mindre energi. Pengar, tips och råd
från E.ONs Energifond bidrog till att klubben kunde realisera sina planer
och i det färdiga klubbhuset finns nu en jordvärmeanläggning, automatstyrd
belysning och snålspolande duschar. Lösningarna förväntas sänka klubbens
energikostnader med 50 000 kronor per år. Den årliga besparingen ger klubben
nya och bättrade förutsättningar att samla alla som vill vara en del av
gemenskapen i och kring det nya klubbhuset.
I januari 2011 lanserades Energifonden. Fonden är kärnan i E.ON:s och
Svenska Fotbollförbundets samarbete för att hjälpa fotbollsklubbar i hela
landet att ställa om till mer hållbar energiförbrukning.
Eldhärjade klubbhus är turligt nog ovanliga men behovet av energieffektivisering hos landets klubbar är stort. Energikostnaderna uppskattas utgöra
en tredjedel av driftskostnaderna och det är en utmaning att få ekonomin
att gå ihop.

Klubbarna leds av eldsjälar och det ideella engagemanget uppgår ofta till runt
tusen arbetstimmar per år. Klubbarna är också en förlängning av familjen och
skapar sammanhållning på bygden. Många aktiviteter ligger utanför fotbollssäsongen och till anläggningarna knyts många på bygden, oberoende av
ålder och förmåga att sparka på en boll. Att ha en fungerande och energieffektiv lokal att vistas i betyder mycket för alla på orten. Det gör att samhörigheten och möjligheten till en aktiv och hälsosam fritid kan bestå.
Som energibolag bär vi ett stort ansvar i utvecklingen av det hållbara samhället. Varje dag använder människor och företag energi, men mycket förbrukas
i onödan. Genom Energifonden bistår vi med kunskap om och medel till investeringar som ger effektiv och hållbar energiförbrukning. Tillsammans med Svenska
Fotbollförbundet verkar vi för att all energi ska göra nytta och att fotbollsklubbarna ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete med att samla bygden.
I den här rapporten kan du läsa om Energifonden och projekten under
2011 och 2012. Projektens resultat i form av en mer effektiv energiförbrukning
och frigjorda resurser kommer att gå tillbaka till klubbarna och bygden
under lång tid framöver. Klubbarnas arbete har också ökat fotbollssveriges
medvetenhet om hur man ser till att all el gör nytta och hur vi alla är en
viktig del i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Christina Thörnvall
Sponsor Manager, E.ON
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”Det kommer att bli skönt att slippa elda med ved och istället kunna lägga tid på annat i
klubben. Det är tufft för många klubbar att klara av kostnaderna för energiförsörjningen,
så Energifonden är ett väldigt bra initiativ som gör det möjligt för klubbar att ta steget
att investera.”
– Stig Larsson, Axvalls IF

”När jordvärmepumpen gick sönder hade vi inte råd att laga den utan fick istället gå över
till direktverkande el. Pengarna från Energifonden, tillsammans med de kommunbidrag
vi fått, gav oss möjlighet att investera i ett system som minskar våra energikostnader
och ger oss pengar över till verksamheten. Det är det många som är väldigt glada för!”
– Ola Kallfeldt, Nissafors IS

”Det finns ett enormt värde i Energifonden. Genom den positiva effekten den har för
enskilda klubbar så bidrar den till att hålla gräsrotsrörelsen levande. Det är på bredden
som talanger utvecklas och fotbollens värderingar sprids. Ett omfattande och utbrett
arbete i hela landet skapar de bästa förutsättningarna för både bredd och elit. Utan de
engagerade föreningarna stannar fotbollen i Sverige”
– Mikael Santoft, Generalsekreterare på Svenska Fotbollförbundet
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Om Energifonden
Energifonden är ett samarbete mellan E.ON och Svenska Fotbollförbundet med
syfte att med medel och information uppmuntra landsbygdsföreningar att
ta initiativ till energibesparande åtgärder på sina anläggningar. Ungefär en
tredjedel av driftskostnaderna hos en mindre fotbollsklubb går till energi
och många klubbar kämpar för att få ekonomin att gå ihop.
Under 2011 och 2012 har 216 klubbprojekt i hela landet beviljats medel
ur fonden och kommit igång med sitt arbete, allt efter klubbens egna önskemål, förutsättningar och villkor. Totalt har 4,48 miljoner kronor fördelats och
tillsammans med övrig finansiering och ett stort engagemang från klubbarna
har projekten omsatt omkring 26,6 miljoner kronor. Eftersom många klubbar
använder lokala leverantörer har projekten även gynnat många andra på
orterna.
Klubbarna uppskattar sina årliga energibesparingar till 40–50 procent,
både till följd av investeringar och installationer, men också genom en ökad
medvetenhet och förändrat beteende hos medlemmarna. Resurserna som
frigörs genom mer effektiv energiförbrukning kommer att gynna klubbarna
under många år framåt.
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Klubbar över hela landet
Energifonden har under 2011 och 2012 riktat sig till landsbygdsklubbar som
äger och driver sina egna anläggningar. Dessa utgör ungefär hälften av
Svenska Fotbollförbundets drygt 3 000 klubbar och präglas av ideellt engagemang och en bred fotbollsverksamhet.
Kartan visar hur de klubbar som beviljats medel ur Energifonden är
fördelade över landet. En redogörelse för samtliga klubbar i respektive distrikt
återfinns i slutet av rapporten. Några klubbar har beviljats medel vid två
tillfällen, då klubbarna tilläts ansöka en gång per år. De förekommer dock
endast en gång i sammanställningen.

Norrbotten

Västerbotten

Ångermanland

Deltagande klubbar
Distrikt

Antal

Blekinge

1

Bohuslän

5

Dalarna

1

Dalsland

6

Gästrikland

1

Gotland

7

Göteborg

5

Halland

7

Jämtland/Härjedalen

1

Medelpad

3

Norrbotten

11

Skåne

10

Småland

41
3

Uppland

11

Värmland

7

Västerbotten

6

Västergötland

36

Ångermanland

5

Örebro län

3

Östergötland

Medelpad

Hälsingland

Dalarna
Gästrikland

22

Hälsingland

Södermanland

Jämtland/Härjedalen

18

Värmland

Dalsland
Bohuslän

Uppland
Västmanland
Stockholm
Örebro
län Södermanland
Östergötland

Västergötland
Göteborg
Gotland
Halland

Småland/Öland

Antal deltagande
klubbar per distrikt
1–4
5–10
11–14

Blekinge
Skåne

15–30
30+
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Klubbprojektens betydelse för det hållbara samhället
Det är inte bara klubben och enskilda spelare som gynnas av investeringarna som Energifonden möjliggjort, utan det
främjar även boende och företag på orten. På ett sportrelaterat plan ger klubbarnas förbättrade förutsättningar större
möjligheter för fler fotbollsälskare att utvecklas till framstående spelare. Fonden borgar också för att fler lär sig om hur
man kan förbruka energi mer effektivt, och därigenom också minska vår miljöpåverkan.

Framtidens spelare
utvecklas i välmående
klubbar.

Klubben ges förbättrade
förutsättningar att driva
verksamheten på kort och
lång sikt.

Boende på orten får
större glädje av anläggningen
exempelvis skolungdom,
pensionärer, andra föreningar,
privatpersoner

“Det är ju inte bara en engångsgrej,
att man får pengar för den här
investeringen, utan det frigör ju
pengar löpande till att göra bra
saker för våra lag och ungdomar.”
– Jörgen Linder, Trädets IF

”Klubbhuset är en samlingsplats för
många i Tösse och nu ser vi fram
emot att kunna hålla varmt hela
vintern och samtidigt få ekonomin
att gå ihop.”
– Patrik Solhemmer, Tösse IF

Totalt har projekten givit
investeringar på 26,6 miljoner
kronor. Majoriteten av uppdragen
ges till lokala utförare. Klubbens
och anläggningens funktion som
en viktig samlingsplats för
boende stärks.
”Fotbollsföreningarna är ofta en stark
sammanhållande kraft i vardagslivet på
landsbygden. De står för en rad sociala
aktiviteter ofta tillsammans med lokala
samarbetsparter, övriga lokala föreningar och det lokala näringslivet.”
– Ur En förening i varje by – fotboll
för alla, Svenska Fotbollförbundet

Kunskapen om värdet
av energieffektivisering ökar.
Effektiv användning av energi
minskar belastningen på vår
miljö, något som är avgörande
för utvecklingen av ett hållbart
samhälle.
”Det kan kanske tyckas lite konstigt att vi
som energibolag uppmuntrar våra kunder
att minska sin förbrukning, men det är det
inte. Om vi ska ha en chans att skapa ett
hållbart samhälle måste vi lära oss att leva
mer energieffektivt. Det är allas ansvar,
och i synnerhet vårt. Vi är ett stort energibolag, och kan göra skillnad i den här
frågan. Konstigare än så är det inte.”
– Christina Thörnvall, E.ON
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Energieffektiviseringen tar form
Energifondens projekt utgår helt från de enskilda klubbarna. Utifrån egna
behovsanalyser har de ansökt om medel från fonden och i ansökningarna
presenterar de projekten. Ansökningar och godkännanden har sedan
hanterats av SvFF:s Anläggningskommitté i samråd med E.ON.
Som stöd har räkneexempel, råd och tips om energieffektivisering
samlats på www.eon.se/fotboll. Inspiration från andra klubbar och landslagsspelare ryms också på sajten.
Vanligast är att klubbarna har investerat i nya typer av värmeteknik,
övervägande luftvärmepumpar, men även nya radiatorer och termostater.
Tillsammans med detta har många renoveringsprojekt genomförts och
fönster, dörrar och tak har isolerats. Snålspolande duschar och belysning
med närvarostyrning är andra enkla förändringar som nu sparar energi åt
klubbarna.

Antal projekt
33,6%

Luftvärmepumpar
Isolering, takarbete,
ytterpanel m.m.

10,7%

Element, radiatorer
och termostater

8,6%

Solfångare och
solvärme

8,0%

Bergvärme och
jordvärme

7,1%

Fönster

7,1%

Armaturer, belysning
och närvarodetektorer

6,8%

Duschar och
blandare

Projektens inriktning
Antal projekt
51,2%

Projektens innehåll

6,5%
4,8%

Varmvattenberedare
20,5%

11,3%

8,0%

7,8%

1,8%

190

Dörrar och
dörrstängare

180

Övrig värmeteknik
(inkl. fjärrvärme)

160

Fläktar och
ventilation

140

Energieffektiva
vitvaror

120

3,0%
1,8%
1,2%
0,6%
20

100
80
60
40
20
Värme Ombyggnation Vatten

Solenergi

Belysning

Övrigt

40

60

80

100

120
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Samtliga klubbar

Dalarna (1) Nyhammars IF

Småland (41) IFK Lammhult, Farstorps IK, Nissafors IS, Ankarsrums IS,
Stensjöns IF, IFK Borgholm, Ryssby IF, Västra Torsås IF, Krokstorps IF,
Mörbylånga GoIF, Svensk-Bosnisk IF, Solberga GIF, Långemåla IF, Sommens AIF,
Södra Vi IF, Blackstads IF, Slätthögs BoIF, Örsjö IF, Visingsö AIS, Ingelstad IK,
Näshults IF, Vrigstad IF, Högsby IK, Åby/Tjureda IF, Annebergs GIF, Myresjö IF,
Nöbbele BK, Persnäs AIF, Bergkvara AIF, Unnaryds GoIF, IK Tuna Södra,
Västboås GoIF, Flygsfors-Gadderås IF, Guddarps IF, IK Wallgårda, Högsrums FF,
Burseryds IF, Lindås BK, Fårbo FF, Högby IF, Möre BK

Dalsland (6) Bengtsfors IF, Melleruds IF, Tösse IF, Billingsfors IK,
Färgelanda IF, Högsäters GF

Uppland (11) Vittinge IK, Rånäs IF, Storvreta IK, Gräsö IF, Strömsbergs IF,
Häverödals SK, Films SK, Roslagsbro IF, Månkarbo IF, Hagby IK, Frösunda SK

Gestrikland (1) Norrham Hamrångebygdens IF

Värmland (7) Köla AIK, Vitsands IF, Borgviks IF, Skattkärrs IF, Gettjärns IF,
Fiskeviks IF, Kila IF

Nedan följer en lista över samtliga klubbar som beviljats medel ur
Energifonden under 2011 och 1012.
Blekinge (1) Saxemara IF
Bohuslän (5) Grundsunds IF, Groheds IF, Lysekils FF, Grebbestads IF, Dyröns IF

Gotland (7) Hemse BK, Dalhem IF, Lärbro IF, IFK Visby, Fårösunds GoIK,
IF Hansa-Hoburg, Roma IF

Västerbotten (6) Bygdeå GIF, Robertsfors IK, Ostvik/Drängsmark IK, Sorsele IF,
Clemensnäs IF, Rödåbygdens IK

Göteborg (5) IFK Hällingsjö, Bergums IF, Styrsö BK, Vrångö IF, Nödinge SK
Halland (22) Bua IF, Onsala BK, Grimmareds IF, Ullareds IK, Valinge IF,
Vapnö IF, Knäreds IK, BK Viljan, BK Walldia, Harplinge IK, Ysby BK,
Genevad/Veinge IF, Lilla Tjärby IK, Skällinge BK, Kvibille BK, Morups IF,
Slöinge GoIF, Åsklosters IF, Skrea IF, Långås IF, Vinbergs IF, Annebergs IF
Hälsingland (7) Rengsjö SK, Vallsta IF, IFK Bergvik, Bogårdens IK, Färila IF,
Moheds SK, Ljusne AIK FF

Västergötland (36) Igelstorps IK, SK Mjörn, Axvalls IF, Trädets IF, Värings GIF,
IK Friscopojkarna, Fröjereds IF, Tidans IF, Hajoms IF, Annelunds IF, Forsviks IF,
Tidaholms GoIF, Björketorps IF, Kinne-Vedums IF, Ubbhults IF, Kållandsö GoIF,
IFK Emtunga, Sjömarkens IF, Trässbergs BK, Värings GoIF, Hemsjö IF,
Hörnebo SK, Björsäters IF, Vara SK, Kinnahults IF, Larvs FK, Vretens BK,
Östra Frölunda IF, Marbäcks IF, Gällstads AIS, Dalstorps IF, Torestorps IF,
Norra Härende BK, IFK Örby, Tomtens IF, Kinnarp-Slutarps IF, Götene IF
Ångermanland (5) Anundsjö IF, Nätra GIF, Remsle UIF FF, Gideå IK, Undroms IF

Jämtland/Härjedalen (1) Hede IK
Örebro län (3) Kilsmo IK, Ervalla SK, Latorps IF
Medelpad (3) Holms SK, Lucksta IF, Kovlands IF
Norrbotten (11) Alterdalens IF, Vitå BK, Vittangi SK, Hedens IF, Ohtanajärvi IK,
Vuollerims SK, Sangis AIF, Storfors AIK, Harads IF, Rosviks IK, Parkalompolo IK
Skåne (10) Öja FF, Bårslövs BOIF, Askeröds IF, IFK Ystad FK, Västra Torups SK,
Häljarps IF, IFK Knislinge, ÖT Smygehuk FF, IK Kamp, Vegeholms IF

Östergötland (18) Grytgöls IK, Västerlösa GOIF, Slätmons BK, Sonstorps IK,
Sturefors IF, Kvarsebo IK, Rimforsa IF, Tjällmo IF, Kuddby IF, Skärblacka IF,
Malexander IF, Horn-Hycklinge IF, Stjärnorps SK, Borggårds IK, Kisa BK,
Loddby IF, Igelfors IF, Simonstorps IF
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