
Information om ansökan till arrangörskap av 

Cupfinalen 2021
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Svenska Cupen är en helt ny tävlingsform inom Svensk 
Innebandy som får sin premiär under hösten 2021 med 
finalspel 6 eller 7 november för både damer och herrar. 
Svenska Cupen är tävlingen där David får chans att möta
Goliat och både prispengar och ära står på spel för lagen. 

Medverkande är lag från olika nivåer av serier, vilket
innebär att även lag från exempelvis Division 5 kan få
chansen att mäta sig med elitlag. 
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Lanseringen av Svenska Cupen innebär att det skapas
fler tävlingsmatcher inom innebandyn än tidigare år. 
Målsättningen med Svenska Cupen är att skapa ett
årligen återkommande stort event kopplat till finalen
som avgörs i en match både på dam- och herrsidan.

Svensk Innebandy söker nu en värdarena/värdstad
för finalspelet i Svenska Cupen i innebandy genom
dialog med orter/arenor

Som Svensk Innebandys officiella värdstad för
finalspelet i Svenska Cupen blir den arrangerande
kommunen/destinationen en naturlig del av Svensk 
Innebandy under perioden.

DATUM
Svenska Cupens finalspel genomförs lördagen 6 
november eller söndagen 7 november 2021 för damer
och herrar.



Så gör du för att 
ansöka om 
arrangemang
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Avgörandet av vilken destination som blir värd för 
Svenska Cupen 2021 görs av Svenska 
Innebandyförbundet och baseras på de ansökningar 
som kommer in. På följande sidor presenteras de 
kategorier och det innehåll som förbundet behöver få 
ta del av i en ansökan. 

Det gäller följande kategorier:

Arena

Biljetter

Regionens / kommunens Insats till Svenska Cupen

Arrangemangsupplägg

Funzone och Utställningsytor

Hospitality

Press och media

TV-sändning

Organisation

Logistik

Affärsupplägg

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



1.
ARENOR
Ange arena för genomförande av arrangemanget och 
för träning under perioden 5-6 november alternativt 6-7 
november 2021.

Tävlingsarenan ska ha en kapacitet på minst 2500 
sittplatser
Bifoga uppgifter om tekniska faciliteter som t.ex 
ljudsystem, ljus, bildskärmar, internetaccess och 
säkerhetssystem.
Samt vilka lokaler och antal entréer som finns att tillgå 
för omklädning för lag och domare, dopingkontroll, 
sjukvård, funktionärer etc.

Villkoren för såväl hyra som drift under perioden ska 
uppges.

2.
BILJETTER
Ange i anbudet hur biljettförsäljningen hanteras samt 
villkor för densamma.

Svensk Innebandy äger rätt till samtliga biljettintäkter 
kopplade till Svenska Cupen.
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3.
REGIONENS/KOMMUNENS INSATS TILL 
SVENSKA CUPEN
Beskriv hur regionen/kommunen vill medverka och vad de 
konkret vill bidra med, samt eventuella villkor för
regionen/kommunens medverkan.

Bifoga en sammanställning över era marknadskanaler som
arrangemanget kan nyttja.

4.
ARRANGEMANSUPPLÄGG
Svensk Innebandy äger samtliga rättigheter såsom media, 
kommersiella och försäljningsrättigheter kopplade till finalspelet i
Svenska Cupen.

Svensk Innebandy äger samtliga reklamrättigheter i arenorna. 
”Clean Court” skall tillhandahållas.

Svensk Innebandy äger namnet Svenska Cupen i Innebandy och
alla symboler kopplade till detsamma. Svensk Innebandy äger
även rätt till all försäljning av Svenska Cupen–produkter i Sverige 
och därmed i arenan och dess omgivning.

Värdarenan äger rätt till publik försäljning av mat och dryck
kopplade till arrangemanget, undantagen funktionärscatering .
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5.
FUNZONE OCH UTSTÄLLNINGSYTOR
Både våra samarbetspartners och innebandyns publik 
gillar det som sker i samband med finalspelet där 
partners kan möte vår publik. Beskriv era faciliteter för 
att skapa ett större samlat område Funzone och/eller 
era tillgängliga utställarytor i arenan. Ange också hur 
uppbyggnaden av detta område hanteras samt 
villkoren för uppbyggnaden.

6.
HOSPITALITY
Hospitality är ett viktigt område för Svenska 
Innebandyförbundet kring evenemanget. Vilka 
hospitality-ytor ingår i ert anbud? Beskriv antalet 
gäster, hur många olika rum, om det är bar och 
restaurangytor eller endast bar mm. Beskriv villkoren 
för nyttjande av arenans loger om sådana finns.

7.
PRESS OCH MEDIA
Beskriv hur era utrymmen ser ut för media, skrivande och 
foto samt TV. Beskriv villkoren för om det behöver byggas 
upp arbetsplatser (stol/bord/uttag) för media att använda 
under dagen. Räkna med att det behövs ca 30 
arbetsplatser. Beskriv er internetuppkoppling för media i 
arenan (mbit, enskilt medianät mm). Beskriv 
möjligheterna till presskonferens med finallagen dagen 
före match och villkoren för den.

8.
TV-SÄNDNING
Finalerna i Svenska Cupen kommer direktsändas. För såväl 
sändningsrätt som produktion ansvarar Svensk 
Innebandy. Beskriv hur ni kan bidra till produktionen av 
SM-finalen med exempelvis podiebyggnationer, 
framdragning av el, plats för OB-buss etc.
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9.
ORGANISATION
Ange i ansökan vilken/a organisation/er som är ansökande 
part samt kontaktuppgifter till projektledaren tillika 
kontaktpersonen för Svenska Innebandyförbundet.

10.
LOGISTIK
Ange vilka möjligheter som finns till följande:
•  Parkering för 10-20 bilar för organisationen
• Uppställning av spelarbussar

11.
AFFÄRSUPPLÄGG
Beskriv de ekonomiska villkoren och affärsupplägg för 
anbudet utifrån varje rubrik i anbudet. Beskriv även hur 
arenan/destinationen kan vara med och utveckla 
arrangemanget finalspelet Svenska Cupen såväl 
organisatoriskt som ekonomiskt, samt bidra till ökad 
biljettförsäljning.
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Frågor besvaras av Tobias Linderoth på e-postadress ovan eller

via telefon på 0703 – 42 00 25

INLÄMNING
Anbudet ska vara Svenska Innebandyförbundet tillhanda
senast 15 april 2021. Handlingarna skickas till Svensk 
Innebandys Arrangemangsenhet på följande e-post:

tobias.linderoth@innebandy.se

HANTERING AV ANSÖKNINGAR

I Svensk Innebandys beslut kommer följande prioriteras (utan inbördes

rangordning)

• Arenadisposition (utformning, sittplatser, Funzone, Hospitality etc.)

• Destinationens engagemang

• Villkoren nyttjande och drift av arena

CHECKLISTA FÖR ANSÖKANDE PARTER

• Vi tillhandahåller kostnadsfritt arena/arenor samt drift av dessa för

arrangemanget.

• Vi erlägger ett marknadsföringsstöd om minst 100 000 kr

finalspelet i Svenska Cupen.

• Vi har format en i anbudet beskriven projektorganisation för

arrangemanget, och har utsett en projektledare, tillika

kontaktperson mot Svensk Innebandy.

• Vi tillhandahåller utan kostnad bifogad sammanställning över

marknadskanaler.

• Vi har inkommit senast den 15 april 2021 med 

ansökningshandlingar som uppfyller ovanstående kriterier.

mailto:tobias.linderoth@innebandy.se


VI SER FRAM EMOT DIN ANSÖKAN


