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Svensk Innebandy erbjuder förening  
och/eller distrikt samt destination  
att inkomma med ansökan/anbud  
på Finnkampen 2019 för Herr- och  
U19-landslagen.

Innebandy är den nya folksporten. Var elfte 

svensk utövar sporten - från norr till söder,  

från elit till motionär. När Sverige möter 

Finland är det idrott när den är som bäst: 

Högklassiga prestationer med stor rivalitet,  

i en sport med förankring i hela landet.

Innebandy är en idrott som vuxit enormt i 

Sverige och är idag landets största inomhus-

sport med nästan 120 000 utövare runtom  

i Sverige. 

Innebandy är också en idrott som syns 

mycket i media och säsongen 2017/2018 

slogs rekord i antal TV-tittare.

Finnkampen i Innebandy
Kamperna mellan Sverige och Finland är 

klassiska ända sedan den första Finnkampen 

1999 och bygger på en lång tradition av 

kamp mellan två grannländer som älskar att 

tävla mot varandra.

Finnkampen 2017 genomfördes i Falun.  

Svensk Innebandy söker nu arrangör  

för 2019 års arrangemang. 

 



 
 
Välmatat erbjudande 
för kommuner och 
destinationer
Mediabevakningen och den 

idrottsintresserade allmänhetens 

intresse för Sveriges landslag 

ökar hela tiden och därmed 

även möjligheten att nyttja 

Folksporten Innebandy i 

marknadsföringen av den 

arrangerande destinationen. 

Som värdstad för den 

nya Finnkampen blir den 

arrangerande kommunen/

destinationen en naturlig del av 

Finnkampen som kan användas i 

destinationsmarknadsföringen.

Tidpunkt och upplägg 
2019

• Finnkampen genomförs  

lördag-söndag  

7-8 september 2019.

• 1 herrlandskamp och  

2 U19-herrlandskamper 

 

koncept
EN KLASSIKER  
I TILLSPETSAT  
FORMAT



“Som värdstad för 
Finnkampen blir 

den arrangerande 
destinationen en 

naturlig del av 
innebandyn.”



Ansökans innehåll
A) ARENOR 
• Arena för genomförande av tävlingen och för 

träning under perioden. 

• Tävlingsarenan ska kapacitetsmässigt inneha 

minst 2.000 sittplatser för åskådare.

• Tekniska faciliteter som t.ex ljudsystem, ljus, 

bildskärmar och biljettsystem ska uppfylla 

kraven för ett landslagsarrangemang i 

innebandy.

• Villkoren för såväl hyra som drift för  

perioden ska uppges. 

• Perioden för nyttjande av arenan är  

lördag-söndag 7-8 september 2019.

B) LOGISTIK OCH BOENDE
• Förslag på boendelösning inklusive 

prisuppgifter för boendet över hela perioden. 

• Volymen är 100-150 personer per natt i 1-2 

nätter. 80-90% av boendet är i dubbelrum, 

övrigt är i enkelrum. 

• Förslag på transportlösning för deltagande lag 

och domare, mellan boende och arenan samt 

till/från internationell flygplats.  
 

C) TV-PRODUKTION
• Samtliga matcher under Finnkampen skall 

produceras för TV-mässig sändning.

• Sändningsrätten ägs av Svensk Innebandy.

• Beskriv om/hur ni kan bidra till denna 

produktion.  

D) REGIONENS/KOMMUNENS 
BIDRAG OCH INSATS
• Beskriv hur regionen/kommunen vill medverka 

och vad de konkret vill bidra med samt 

eventuella villkor för deras medverkan. 

• Regionen/kommunen har rätten att vara 

Värdstad för Finnkampen. (se Svensk 

Innebandys paket för ”Hosting City” för mer 

info). 

 
 
 
 
 
 
 

ARRANGEMANGSUPPLÄGG
• Svensk Innebandy äger samtliga 

mediarättigheter.

• Svensk Innebandy äger samtliga 

reklamrättigheter i arenorna. 

 ’Clean court’ skall tillhandahållas.

• Svensk Innebandy äger tillsammans med 

Finland rätten till namnet Finnkampen i 

Innebandy, och alla symboler kopplade till 

detsamma. Svensk Innebandy äger även rätt 

till all försäljning av Finnkampen-produkter i 

Sverige.

• Den lokala arrangören äger rätt till biljett- och 

cafeteriaintäkter kopplade till arrangemanget.



Checklista/Hantering
CHECKLISTA FÖR ANSÖKANDE PARTER
❑❑ Vi ansvarar för transporten av gästande landslag 

från/till internationell flygplats, samt de lokala 
transporterna.  

❑❑ Vi bifogar beskrivning av mat och logi för lagen samt 

offerter till Svensk Innebandy avseende  

 25 dubbelrum och 20 enkelrum.

❑❑ Vi har format en i anbudet beskriven 

projektorganisation för arrangemanget, och har utsett 

en projektledare, 

  tillika kontaktperson mot Svensk Innebandy.

❑❑ Vi tillhandahåller kostnadsfritt arena och drift av 

densamma för arrangemanget.

❑❑ Vi tillhandahåller utan kostnad bifogad 

sammanställning över marknadskanaler.

❑❑ Vi erlägger ett arrangemangsbidrag om minst 150.000 

kr för Finnkampen 2019

❑❑ Vi har inkommit senast den 30 oktober med 

ansökningshandlingar som uppfyller ovanstående 

kriterier till Svensk Innebandys Arrangemangsenhet, 

magnus.nilsson@innebandy.se

HANTERING AV ANSÖKNINGAR
Ansökningar som omfattar nedanstående områden 

kommer prioriteras (utan inbördes rangordning):

• Destinationens engagemang

• Tillgång till lokal operativ projektorganisation inklusive 

projektledning

• Villkoren för nyttjande och drift av arena

• Närhet till internationell flygplats

• Erfarenhet av att arrangera internationella 

idrottsevenemang

• Erfarenhet av att arrangera innebandyevenemang på 

elit-/landslagsnivå




