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Gamla Ullevi fortsatt Nationalarena för
damlandslaget
Nu är det äntligen klart, Gamla Ullevi förblir Nationalarena för damlandslaget
i fotboll i ytterligare minst fem år.
– Fantastiskt roligt. Gamla Ullevi och Göteborg befäster härmed sin position
som damfotbollens huvudstad. Nu ska vi fortsätta utveckla Nationalarenan
tillsammans med Svenska fotbollförbundet och det är vi väldigt stolta över,
kommenterar vd Lotta Nibell.

Gamla Ullevi har varit Nationalarena sedan arenan invigdes 2009 och det har
varit tio framgångsrika år. Håkan Sjöstrand är generalsekreterare på Svenska
Fotbollförbundet och kommenterar det nya avtalet så här:
– Det känns väldigt roligt och helt rätt. Vi har varit oerhört svårslagna i
Göteborg och sju av våra tio mest besökta matcher här hemma i Sverige har
varit på Nationalarenan Gamla Ullevi.
Marika Domanski Lyfors är damlandslagets landslagschef och lovordar
arenan:
– Jag var med när vi byggde Gamla Ullevi. Många av våra drömmar när vi
byggde arenan har uppfyllts. Vi har trivts väldigt bra och har gjort väldigt bra
resultat. Det vi drömde om då har gått i uppfyllelse. Vi känner varje gång vi
kommer hem att vi är starka här och att det här är vår arena. Så det känns
väldigt bra att få fortsätta den resan.
Den första matchen på Nationalarenan Gamla Ullevi – med det nya avtalet –
blir EM-kvalmatchen mot Ungern den 14 april. Avsparkstid samt biljettsläpp
till den matchen kommer efter nyår.
För mer information vänligen kontakta:
Lotta Nibell, vd Got Event
070 - 770 00 38
Anders Albertsson, evenemangschef Got Event
073 - 910 25 71

Got Event är Göteborgs Stads evenemangs- och arenabolag och driver några
av Sveriges mest älskade arenor; Bravida Arena, Frölundaborg, Gamla Ullevi,
Scandinavium, Träningshallen, Ullevi, Valhallabadet, Valhalla IP och Valhalla
Sporthallar. Starka varumärken som alla bidrar till att Göteborg upplevs som
en attraktiv och spännande stad att bo i, att arbeta i och att besöka.
Vi arrangerar också - tillsammans med Svenska Ridsportförbundet Gothenburg Horse Show som är en av världens främsta inomhustävlingar för

ridsport.
Varje år besöker cirka 2 miljoner människor ungefär 400 idrotts- och
underhållningsevenemang på någon av våra arenor. Dessutom välkomnar vi
årligen nästan en halv miljon badbesökare till Valhallabadet.
Vi är cirka 140 medarbetare som ger allt för att skapa bra förutsättningar för
att genomföra evenemang i världsklass. Vi brukar säga att vi bidrar till att
skapa magiska ögonblick!
Bolaget omsätter ungefär 160 miljoner kronor, vi bedriver ett aktivt
miljöarbete och vi är miljödiplomerade.
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