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Bemannia FC försvarar SM-guldet   
 
Bemannia FC försvarar i dagarna förra årets SM-guld i Beach Soccer vid Nordic 

Light Beach Soccer i Skellefteå. Cupen utgör kvalificering till årets SM-slutspel 

och är en av Sveriges största beachsoccer-turneringar. Tävlingarna arrangeras 

på Bovikens Havsbad 5-7 juli.  

Vid sidan om den vanliga fotbollen och Futsal är Beach Soccer den tredje grenen inom 
FIFA:s (fotbollens världsorganisation) fotbollsfamilj. Det finns internationella stadgar och 
spelregler och det spelas internationella mästerskap även i Beach Soccer. I Sverige är 
Beach Soccer fortfarande en ung gren och verksamheten är under uppbyggnad. Under 2011 
bildades utvecklingsgruppen för beachsoccer i Sverige. I december 2012 implementerades 
stadgarna för beachsoccer i SvFF (Svenska Fotbollsförbundet). För tredje året i rad 
arrangeras inofficiella SM i Beach Soccer. Gruppspelet spelas på 6 spelorter under juni/juli 
och avslutas med slutspel i Vetlanda den 19-20 juli 2013. Beach Soccer är fotboll som spelas 
på sandplan. Speltiden är 2 gånger 8 minuter och varje lag spelar med 4 utespelare och 1 
målvakt på plan. 
 
Efter fjolårets seger är laget, som sponsras av bemanningsföretaget Bemannia, laddade inför 
de kommande kvalificeringsomgångarna. Bemannia FC är medlem i Svenska 
Fotbollsförbundet och ambitionen är naturligtvis att försvara förra årets SM-vinst.  
 
– Vi önskar vårt lag lycka till och hoppas självklart på att de återigen tar hem SM titeln, säger 
Staffan Bruzelius, Koncernchef på Bemannia. 
 

 
 

 

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,  
E-post: vd@bemannia.se 
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00 
Hemsida: www.bemannia.se    
Facebook: www.facebook.se/Bemannia   
Twitter: @bemannia 
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Om_Bemannia 

Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som 

tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och 

personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, 

Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & 

Administration. Bemannia har ramavtal med 220 kommuner och ett 100-tal förvaltningar, 

bolag och myndigheter runtom i Sverige. Bemannia är medlem i Bemanningsföretagen och 

är ett auktoriserat bemanningsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna 

samt SEKO. Bemannia är kvalitetscertifierat enligt Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2008, 

Miljöledningssystem 14001:2004 samt Arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS 18001:2007. 

Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 35 år. 

 


