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Nytt spelarutvecklingsbolag ska ta Umeå FC till eliten
Sviktande intresse, dalande publiksiﬀror och sämre ekonomi. Utvecklingen för Norrländsk herrfotboll har inte sett rolig ut de senaste tio åren. Samtidigt har det skett en enorm förändring på nationell nivå inom elitfotbollen i Sverige. Den har blivit mer och mer professionell och kommersiell. För
att hänga med i den positiva utvecklingen fordras tillväxt med engagemang och sportsligt fokus,
men även aﬀärsmässighet, lönsamhet och struktur. Ett arbete som kan vara svårt för en enskild
klubb att driva på egen hand, men som samtidigt är ett måste för att kunna spela på samma villkor
som övriga lag i landet. Nu startas därför ett nytt Norrländskt spelarutvecklingsbolag, Nordanvinden AB, med ambitionen att hjälpa Umeå FC till eliten.
– Det här kan vara avgörande för Norrländsk fotbolls fortsatta utveckling. Med hjälp av vårt ﬁnansieringsprogram och Umeå FC:s utvecklingssatsning för unga talanger ska vi ta Umeå FC till eliten, säger Fredrik Leek,
ansvarig för satsningen.
Nordanvinden AB:s syfte är att hjälpa Umeå FC, och deras samarbetsklubbar bli navet för elitsatsande
fotboll, på riktigt. För de talanger som kan vara intressanta för investering innebär samarbetet bland annat
möjlighet till personlig coaching, professionell karriärvägledning och ett mentorskapsprogram. För Umeå
FC innebär detta samarbete en betydligt mindre risk samt ett bredare kapital som möjliggör långsiktiga
och strategiska investeringar. Tidigare har man försökt driva föreningen mot stora mål, med små medel. Nu
är det dags att driva bollen mot givna mål med professionella personer och möta morgondagens elitsatsande fotboll på rättvisa villkor.
Satsningen ska på sikt leda till ett större intresse hos publik, media och näringsliv men också till mer intäkter i klubben och en stärkning av varumärket Umeå FC. Spelarutvecklingsbolaget skall investera i talanger
och färdiga spelare åt Umeå FC och i deras samarbetsklubbar.
– Ett spelarbolag som Nordanvinden ger oss större möjlighet att tidigare och bättre ta hand om talanger. Vilket
ger Umeå FC rörelsefrihet och möjlighet till annars omöjliga investeringar, poängterar Anders Svensson, klubbchef i Umeå FC.
För mer information om bolaget och samarbetet, vänligen kontakta:
Anders Svensson, Klubbchef Umeå FC, telefon 070-397 84 57. www.ufc.se
Fredrik Leek, VD Nordanvinden AB, telefon 070-678 38 71. www.nordanvinden.se
Nordanvinden är ett spelarutvecklingsbolag med rötterna i norra Sverige. Syftet med bolaget är att driva utvecklingen av
Norrländsk fortboll på ett aﬀärsmässigt och lönsamt sätt, för att den ska klara av att möta och förädla morgondagens
talanger. Bolaget startade sin verksamhet hösten 2007, på initiativ av ett antal personer med stort hjärta för fotboll och
ungdom

