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AFC bakgrund

Äntligen dags för elitfotboll på herrsidan 
för första gången på 25 år i Eskilstuna!

AFC United, före detta Athletic FC, grundades 2007 när åtta duktiga 
spelare – 9 år gamla – stod klubblösa, utan möjlighet till samma 
kvalitativa fotbollsutbildning som deras jämnåriga vänner hade i
andra stora Stockholmsakademier. Målet var att ge dessa unga 
spelare, som drömde om att en dag spela fotboll i Allsvenskan eller 
utomlands, bästa möjliga förutsättningar för framtida spel på högsta 
professionella nivå.

AFC Uniteds ordförande Alex Ryssholm införlivade ett 
tänk som då saknade motstycke inom fotbollssverige. 
Idéer från stora fotbollsnationer – som till exempel Spa-
nien, Tyskland och Brasilien – skulle kombineras  med 
inhemska metoder från t ex Allsvenskan för att ge spelar-
na en förstklassig fotbollsutbildning redan i tidig ålder. 
Spelarna skulle, så snart som de var redo, introduceras 
för de tekniska och taktiska grunder den professionella 
seniorfotbollen baserades på.

Idag har AFC Uniteds ungdomssektion växt till att innefatta samtliga 
ålderskullar med lag som sträcker sig hela vägen från knatte- till 
seniornivå. Ungdoms truppernas prestationer speglas i att man bara
föregående år blev inofficiella svenska mästare och finalister i 
Futsal-SM. Därtill har klubben vid tre konsekutiva tillfällen tilldelats 
ST-cupens hederspris bästa ungdomsförening. På individnivå fostras 
fortlöpande talanger som tar plats i sina respektive stadslag.

AFC Uniteds representationslag (A-lag) debuterade säsongen 
2007/08 och utgjordes då av en blandning äldre, rutinerade spelare 
och talangfulla spelare som fått chansen från ungdomssektionen. 
Truppen presterade starkt från start och avancerade årligen upp i 
divisionerna fram till att en plats i Division 3 säkrats. Samma år, 
2010, övertogs Väsby United, meriterad Superettanklubb, vilket 
renderade en plats i Division 1. Verksamheterna i Division 1 & 3
drevs parallellt fram till 2013 då dessa slogs samman under ett 
nytt namn – AFC United. Klubben tog sitt säte i Solna kommun 
och verksamheten i Division 3 upphörde. 

Säsongen 2014/15, spelade AFC United sin första säsong i Super-
ettan efter direktavancemang från föregående års Division 1-seger. 
Laget slutar på en 8:e plats. 2016 slutar laget på andra plats i 
Superettan på samma poäng som seriesegraren Sirius. Det innebär 
direktuppflyttning till Allsvenskan. Under sommaren inleds diskus-
sioner med Eskilstuna City om ett samarbete och det leder till att 
båda föreningarna under sommaren/hösten, på extrainsatta års-
möten röstar för ett nära samarbete och namnbyten. AFC beslutar 
också om att flytta sin verksamhet till Eskilstuna och att Tunavallen 
ska vara hemmaplan från och med 1/1 2017. AFC United byter i 
samband med flytten namn till AFC Eskilstuna och Eskilstuna City 
FK till Eskilstuna City AFC. Eskilstuna City kommer att bedriva all 
verksamhet för ungdomar upp till 15 år och från och med 16-års 
ålder kommer spelarna att representera AFC Eskilstuna. AFC Uniteds 
ungdomslag har tillika etablerat sig för spel i Juniorallsvenskan,
Pojkallsvenskan och i elitdivisionerna från P14 till P18.

AFC United innehar sedan 2014 elitlicens utfärdad av SEF; 
Svensk Elitfotboll.



Vår smedja

Alla idrottsföreningar i Sverige baserar sin verksamhet på RF:s stadgar. Eftersom både AFC och City vill bygga upp ett långsiktigt och fram-
gångsrikt samarbete så krävs en gemensam och stabil grund. Därför kommer vi att ta fram en gemensam Värdegrund 
– som idag går under arbetsnamnet AFC – CITY Stilen.  

I Eskilstuna City AFC skall vi bedriva en barn- och ungdomsverksamhet 
som skall slå hela fotbollssverige med häpnad.

●	 Vi visar kamratskap gentemot (våra) idrottskompisar oavsett kön, hudfärg, religion, kultur och sexualitet.
●	 Vi tar avstånd från våld, mobbning, rasism, droger och dopning.
●	 Vi uppträder respektfullt gentemot motståndarnas spelare, ledare, föräldrar och åskådare.
●	 Vi följer reglerna och respeakterar domare och övriga funktionärer.
●	  Vi ger 100 % på träningar och match.
●	 Inga barn skall behöva känna sig åsidosatta.
●	 Alla skall känna glädje i sin fotboll.
●	 Alla skall känna trygghet och harmoni - gäller även tränare, ledare och föräldrar.
●	 Alla skall synas på träningsscenen på matchscenen.
●	 Alla skall få chansen att uttrycka sig.
●	 Alla skall få chansen att spela i alla positioner.
●	 Vi skall bygga fotbollsspelare, inte fotbollslag.
●	 Resultaten är underordnade utveckling.
●	 Glädjen och vi-känslan är överordnad.
●	 Alla skall känna dig delaktiga.
●	 Barn och ungdomar skall stimuleras i att tänka själva - upptäcka spelet 
 genom att spela fotboll.

Vår 
gemensamma vision:

Mälardalens ledande 
fotbollsförening avseende 
fostran och utveckling av 

spelare och ledare!

Från knatte till A-lag!

Värdegrund

Eskilstuna City AFC 



Är fotbollen viktig för 
Eskilstuna som stad? 

Vi äger en stad med stora möjligheter men också med problem som 
måste lösas. Vår stad har genom åren haft en stor invandring som 
bistått vår tillverkande industri med arbetskraft och kunnande. Utan 
dessa invandrare hade vår stad inte lyckats vara så extremt bra och 
vara i framkant vad det gäller metallindustri och innovativa produk-
ter. Eskilstunas historia är i allra högsta grad kopplad till hårt arbete 
och drivna medborgare. Nu har vi ett ”invandrat lag” som vill vara 
en del av Eskilstuna. Jag tror att dessa invandrare kan hjälpa oss alla 
att förstå att hela världen har olika typer av människor som kan be-
rika och utveckla om vi släpper in dem på ett bra sätt. Våra rastlösa 
ungdomar med blandad bakgrund har nu nya förebilder att se upp 
till. Tänk om vi kan fånga all energi och omsätta det i fotboll…
 
Nu när Eskilstuna City FK och AFC United har hittat ett samarbete 
har vi alla i Eskilstuna chansen att hjälpas åt att sätta vår stad 
”på kartan” i positiva sammanhang. Damerna i Eskilstuna United, 
Smederna och Guif har visat oss vägen. Fotboll är världens största 
sport. Var tredje idrottsaktivitet som sker i Sverige är fotboll och vi 
vill ge alla i vår stad denna underhållning på hög nivå. Vår ambition 
är att fortsätta att utveckla City mot högre nivåer och skapa en ännu 
bättre ungdomsverksamhet. Här kommer vi bibehålla all vass ung-
domsverkansamhet och integration. AFC kommer att ha huvudfokus 
på allsvenskan och utvecklingslag. Vi kommer även jobba med att 
integrera skolan i det vi gör. Som sponsor har du en bred möjlighet 
att välja inriktning för ditt företag.
 

Nästa år
Tänk när du står på Vallen och ser AFC Eskilstuna möta Malmö FF
eller IFK Göteborg… eller när vi får möta vår andra nykomling 
Sirius. Arenan är full av människor, adrenalin och förväntan. 
Sheriffen presenterar lagen, under massiv bakgrund av klassikern, 
Brothers in Arms (liveversionen). Publiken jublar och burop över 
motståndarna hörs. Smågrabbarna som går in med laget glöder av 
stolthet, föräldrarna till desamma grinar av stolthet och morfar ser 
allsvensk herrfotboll i Eskilstuna för första gången i sitt liv. Röken av 
välstekta hamburgare flyter runt på arenan och domaren blåser till 
matchstart. 7000 personer skriker, solen skiner, matchen inleds med 
en stark press av motståndarna, efter 13 minuter får AFC Eskilstuna 
en hörna ... vår nya spelare från Syrien, Skogstorp eller Lagersberg 
nickar in den i mål, 1-0 till oss, Eskilstunaborna är så jävla stolta… 
Som vi säger i Årby, fatta!
 
Det är ingen dröm utan reality. Brothers in Arms, föreningar in arms. 
Visst är du med?

Alla behövs oavsett möjligheter. Känn dig otroligt välkommen att 
höra av dig till oss om du vill hjälpa till under 2017.



-   Ni stöttar barn och ungdomar att bli bra samhällsmedborgare, medmänniskor och duktiga fotbollsspelare.
-   Ni får en bred exponering av ert varumärke i positiva sammanhang. Ex parasport, #idrottsmotutanförskap.
-   Ni stödjer ett levande integrationsarbete.
-   Ni medverkar till en bra och bred plattform för framtida arbetskraft ur många nationaliteter.
-   Ni ser till att regionens barn och ungdomar får en bra klubb att spela i och utvecklas med.
-   Ni ger regionen en möjlighet att njuta av intelligent och vacker fotboll – på elit och ungdomsnivå.
-   Ni är med i att förverkliga visionen om att göra Eskilstuna till Nordens förnämsta centra för spelintelligens- 
 och värdegrundsspörsmål. 
-   Ni är med om förverkliga visionen om att årligen spela europacupfotboll i Eskilstuna.
-   Ni är med om att bygga något mycket unik inom svensk fotboll som dessutom kommer att få många positiva 
 möjligheter för Eskilstuna som Stad.

AFC Eskilstuna hälsar dig välkommen 
att delta i vår satsning och utveckling! 

Faktaruta
● 100.000 invånare i Eskilstuna. Varav 30 % med utländsk bakgrund
● Staden fick stadsrättigheter år 1659
● Eskilstuna City har 750 medlemmar
● Fotboll är världens största idrott
● Var tredje träningstimme i Sverige sker på fotbollsplanen
● Eskilstuna har numera 4 elitlag i högsta serierna; Eskilstuna Guif, Eskilstuna United, 
 Smederna Speedway samt AFC Eskilstuna
● Publikrekord på ”gamla”  Tunavallen 22.491 personer, nya arenans rekord är 6.312 personer.
 Inför 2017 ökas publikkapaciteten till ca 7.500, med nya ståplatser.



1 + 1 = 11
Marknad En produkt, dubbel exponering

●	 City Div. 2 och AFC i Allsvenskan
●	 Synlighet lokalt & rikstäckande. City starka lokalt, 
 AFC rikstäckande och lokalt
●	 Våra ungdomslag representerar föreningarna över hela Sverige
●	 Allsvensk herrfotboll på Tunavallen för första gången på 52 år
●	 Nyhetsvärde = extra media

Unikt samarbete!
●	 Tydliga synergier
●	 Två föreningar med olika spetskompetens
●	 Gemensam klok utvecklande och intelligent fotbollsfilosofi
●	 Stor och bred ungdomssatsning
●	 Utbildning och fostran av framtidens spelare och ledare
●	 En unik spelintelligens- och värdegrundssatsning
●	 Vår vision och ambition är att Eskilstuna skall bli Nordens 
 förnämsta centra för spelintelligens- och värdegrundsspörsmål. 

För att nå denna fantastiska vision behöver vi er hjälp!

Vår gemensamma ambition är att årligen genomföra ett Spelintel-
ligens Symposium i Eskilstuna – där vi skall bjuda in utländska och 
inhemska föreläsare i syfte att kontinuerligt öka kunskapen gällande 
spelintelligens- och värdegrundsspörsmål – internt i vår verksamhet 
och externt för andra intresserade. (I en förlängning ser vi framför 
oss ett djupt samarbete med Mälardalens Högskola – med en unik 
fakultet avseende idrottspsykologi).

●	 Allt för att utveckla vår ungdomsverksamhet, vår ”smedja” 
●	 Allt för att utveckla barn och ungdomar i att spela 
 intelligent och vacker fotboll
●	 Allt för att på sikt producera egna talanger till vår A-lags  
 verksamhet via vår ”smedja”
●	 Allt för att vinna framgång och berömmelse via intelligent  
 och vacker fotboll



Marknadsplatser

●	 Matchdräkter Elit
●	 Matchdräkter Ungdom
●	 Ledaroveraller
●	 Träningskläder Elit
●	 Träningskläder Ungdom
●	 Resekläder Elit
●	 Tunavallen, banderoll, 
 flagga eller LED
●	 Årby IP banderoll
●	 Hemsida, Facebook, laget.se
●	 Webbshop
●	 Matchannons
●	 Matchaffisch
●	 Matchprogram
●	 Bollkallar
●	 Funktionärer
●	 Parken Zoo Cup
●	 Kurirenbollen

EFTERNAMN
1 2

5

3 4

6

7
9

10

8

Reklamplats på Tunavallen
Kortsidor: 72 meter
Långsidor: 86 meter
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Kontakt; 
Marknad Eskilstuna City och AFC Eskilstuna
Omran Ismail, 070-0422320, omran@afc-eskilstuna.se
Niklas Karlsson, 070-7467875, marknad@eskilstunacity.se

Efter år av kämpade har spelare, tränare, lagledare, sportchef, klubbchef, ideella arbetare, eldsjälar 
lyckats att nå fotbollens finrum Allsvenskan. Idag 9 år senare står vi här. Efter en fantastisk säsong 
2016 lyfter vi på hatten åt alla dessa fantastiska människor.

För att en verksamhet skall fungera krävs det ett stort engagemang med en god organisation. 
Vi arbetar ständigt på att bli bättre på det vi gör och det gör vi tillsammans med våra partners. 
Fotboll handlar om gemenskap och glädje som bygger på ett gemensamt intresse.

Alla barn och ungdomar har idag inte möjligheten att spela fotboll, det kan vara både av ekonomis-
ka eller sociala skäl.

Du som sponsor ger oss resurser att hjälpa alla barn att spela fotboll i klubben. 
Ungdomar kommer att engageras på flera olika plan i föreningarna, både på 
evenemangen samt i vårt dagliga arbete.

Som sponsor och partner till AFC Eskilstuna samt Eskilstuna City stöder du inte bara ungdomar 
och Eskilstunas framtida stjärnor och arbetskraft, utan ditt varumärke syns i positiva sammanhang 
genom exponering både lokalt och nationellt. Du som företagare tar också ett stort samhällsansvar.

Följ med oss på resan och låt oss tillsammans bygga ”Mälardalens ledande fotbollsförening avseen-
de fostran och utveckling av spelare och ledare! Från knatte till A-lag”

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Allsvenskan 2017 - Wow!


