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ARRANGÖRSKAP AV 
DISTRIKTS-SM 2021 & 2022

FOLKSPORTEN FÖR ALLA
Innebandy är den nya folksporten.  

Var elfte svensk utövar sporten - från  

norr till söder, från elit till motionär. 

Sporten har vuxit enormt i Sverige och är 

idag landets största inomhussport med 

nästan 120 000 utövare runt om i Sverige. 

Innebandy är också en idrott som syns 

mycket i media och säsongen 2017/2018 

slogs rekord i antal TV-tittare.

FÖR 16-ÅRINGAR 
FRÅN 21 DISTRIKT
Distrikts-SM 16 år är en årligen 

återkommande innebandyturnering  

för de 21 distriktens 16-åriga spelare. 

Svenska Innebandyförbundet vill genom 

att variera spelort  för turneringen skapa 

ökat intresse för folksporten innebandy  

i hela landet. 

Förutom att turneringen bidrar till  

att utveckla de deltagande ungdomarna 

är den också en möjlighet för 

värdkommunen att hamna på kartan 

och ge positiva effekter till den lokala 

besöksnäringen.



TURNERINGEN  
I SIFFROR
• Över 2000 hotellnätter*

• Cirka 1000 skolövernattningar

TIDPUNKT
• 3-6 januari 2021 

(söndag-onsdag)

• 6- 9 januari 2022 
(torsdag-söndag)

BLI ARRANGÖR!
Svenska Innebandyförbundet  
erbjuder nu förening och/eller 
distrikt att inkomma med 
ansökan/anbud att få  
arrangera cupen.

Anbud skall vara Svenska 
Innebandyförbundet  
tillhanda senast 31 maj 2019.

Vi hoppas att ni vill vara 
delaktiga i denna resa att sprida 
innebandyn och bidra till att 
fler får upp ögonen för denna 
fantastiska idrott!

*Estimerat antal hotellnätter  
gäller deltagare, supportrar  
och medföljande tillkommer.

koncept
FÖR 16-ÅRINGAR FRÅN 22 DISTRIKT



“Förutom att turneringen 
bidrar till att utveckla  

de deltagande ungdomarna 
är den också en möjlighet för 

värdkommunen att hamna 
på kartan och ge positiva 

effekter till den lokala 
besöksnäringen.”



innehåll/upplägg
Anbudet skall innehålla beskrivningar  
och villkor för följande delar:

A)  ARENOR 
• Sex arenor för genomförande av tävlingen under 

perioden. Huvudarenan ska kapacitetsmässigt 
inneha minst 1.000 sittplatser för åskådare.

• Tävlingsarenornas tekniska faciliteter som t.ex 
publikkapacitet, ljudsystem, ljus och bildskärmar  
ska beskrivas. 

• Villkoren för såväl hyra som drift för perioden  
ska uppges. 

• Perioden för nyttjande av arenorna är  
3-6 januari 2021 (söndag-onsdag), 
6-9 januari 2022 (torsdag-söndag).

B)  MAT OCH BOENDE
• Förslag på boendelösningar inklusive prisuppgifter 

för boendet över hela perioden.  

• Förslag på matlösning för deltagande lag  
och domare.

C) REGIONENS/KOMMUNENS  
 BIDRAG OCH INSATS
Beskriv hur regionen/kommunen vill medverka  
och vad de konkret vill bidra med samt eventuella 
villkor för deras medverkan. 
 

Arrangemangsupplägg
• Svenska Innebandyförbundet äger  

samtliga mediarättigheter.

• Svenska Innebandyförbundet äger  
samtliga reklamrättigheter i arenorna.  
’Clean court’ skall tillhandahållas.

• Svenska Innebandyförbundet äger rätt till 
turneringsnamnet, och alla symboler kopplade  
till detsamma. Svenska Innebandyförbundet  
äger även rätt till all försäljning av  
Distrikts-SM-produkter.

• Den lokala arrangören äger rätt till biljett- och 
cafeteriaintäkter kopplade till arrangemanget.

• Svenska Innebandyförbundet förutsätter ett 
destinationsbidrag om 100 000 kr.

 
 



Checklista/Hantering
CHECKLISTA FÖR  
ANSÖKANDE PARTER
❑❑ Vi har tagit del av denna information.

❑❑ Vi tillhandahåller minst sex arenor utan 
kostnad, med tillhörande aktivitetsyta  
(i foajé eller motsvarande).

❑❑ Vi bifogar beskrivning av mat och 
logi för lagen samt offert till Svenska 
Innebandyförbundet för 10 enkel- och 10 
dubbelrum.

❑❑ Vi har format en i anbudet beskriven 
projektorganisation för arrangemanget, 
och har utsett en projektledare, 
tillika kontaktperson mot Svenska 
Innebandyförbundet.

❑❑ Vi tillhandahåller utan kostnad bifogad 
sammanställning över marknadskanaler.

❑❑ Vi erlägger ett destinationsbidrag om  
minst 100 000 kr.

❑❑ Vi har inkommit senast den 31 maj med 
ansökningshandlingar som uppfyller 
ovanstående kriterier till Svenska 
Innebandyförbundets Arrangemangsenhet, 
magnus.nilsson@innebandy.se

HANTERING AV ANSÖKNINGAR
Ansökningar som omfattar nedanstående 
områden kommer att prioriteras  
(utan inbördes rangordning):

• Destinationens (kommunens/regionens) 
engagemang

• Tillgång till lokal operativ projektorganisation 
inklusive projektledning

• Erfarenhet av att arrangera större 
ungdomssevenemang

• Närhet mellan arenorna

• Lösningar avseende webbsändningar

• Arrangörskap båda åren




