Får Sverige revansch på Ryssland i Bandy VM i Västerås 18-25 januari?

Bandyn först ut evenemangsåret 2009
2009-01-13
På söndag invigs Bandy-VM för herrar i Västerås 18-25 januari, det första av en rad
internationella evenemang som går av stapeln i Sverige 2009. VM i fotboll för U-21 lag,
innebandy-VM och lag-EM i squash är andra evenemang på programmet.
– Vi ska ta revansch och spela hem guldet till Sverige. Samtidigt har vi målsättningen att arrangerar det
bästa VM någonsin för såväl de aktiva som bandypubliken och media, säger Rolf Käck,
generalsekreterare på Bandyförbundet.

Fyra av de totalt 44 VM-matcherna spelas utanför Västerås, bland annat toppmötet Sverige-Ryssland på
Zinkensdamm i Stockholm 21 januari. Rolf Käck berättar att över 1000 funktionärer kommer att jobba
under mästerskapet, alla viktiga för att helheten ska bli bra.

– Det är jätteroligt och betydelsefullt att organisera ett VM på hemmaplan, men med dagens ekonomiska
läge är det ett tufft åtagande. Nu om är det viktigt att lyfta frågan om hur samhället kan ge stöd till
idrotten för att vi ska kunna fortsätta arrangera stora mästerskap.

Bandyn är först ut evenemangsåret 2009. För idrottspubliken som vill se internationell
toppidrott finns flera godbitar att välja på. Här är ett urval.



Winter World Cup, Paralympics 2-7 februari i Sollefteå



Lag-EM, squash, 28 april-2 maj i Malmö



Junior-EM, styrkelyft, 9-13, juni i Jönköping



Dam-VM, innebandy, 5-13 december i Västerås



Junior-EM, bowling, 4-13 april i Malmö



VM, bugg och lindy hopp, 10 oktober i Växjö



Junior-EM, taekwondo, 28-31 maj i Trelleborg



U-21-EM herrar, fotboll 15-29 juni i Göteborg, Halmstad, Helsingborg och Malmö



VM, baseball , 9-12 september i Sundbyberg



VM-deltävling, speedway, 30 maj i Göteborg och 15 augusti i Målilla

Petra Dydiszko ska arrangera och tävla i helgens Taekwondo-EM i Skövde

Efterfrågat Taekwondo-EM på hemmaplan
2010-04-26
Svenska idrottsföreningar och förbund vet hur man arrangerar internationella evenemang i
världsklass. När Europeiska Taekwondoförbundet såg hur Skövde Taekwon-Do Club lyckats
med tävlingen Viking Cup övertalade de föreningen och förbundet att söka mästerskap. Den
30 april till 2 maj är det dags för EM på hemmaplan. Och det väntar fler idrottsevenemang
med VM- och EM-status 2010.
Svenska idrottsföreningar och förbund vet hur man arrangerar internationella evenemang i världsklass.
När Europeiska Taekwondoförbundet såg hur Skövde Taekwon-Do Club lyckats med tävlingen Viking Cup
övertalade de föreningen och förbundet att söka mästerskap. Den 30 april till 2 maj är det dags för EM
på hemmaplan. Och det väntar fler idrottsevenemang med VM- och EM-status 2010.
Ett Europamästerskap i taekwondo brukar har deltagare från cirka 25 länder. Till helgens EM i den ena av
två taekwondostilar, ITF, i Skövde kommer aktiva från över 30 nationer att finnas på plats. Tillsammans
med alla ledare, domare och funktionärer intar över 1000 personer Arena Skövde.

Petra Dydiszko är inte bara är sekreterare i organisationskommittén, hon är också uttagen i den 25
personer stora svenska truppen. Eftersom arbetet med arrangemanget tar tid har hon fått avstå en
klass. Men fem starter på blir det och Petra Dydiszko ser fram emot att få visa upp sin sport på
hemmaplan.

– Att få visa upp taekwondon för hemmapubliken är jätteviktigt. Vår idrott får inte så mycket
uppmärksamhet och jag tror inte att gemene man vet hur stor den är internationellt. Sedan kommer jag
det säker att kännas extra pirrigt att gå ut på mattan på hemmaplan.

Varför är svenska idrottsföreningar och förbund bra på att arrangera mästerskap?
– Jag tror vi är väldigt strukturerade, noggranna med planeringen och att hålla tider. Vi är bra på att
ligger steget före och har lösningar på problemen som kan uppstå. Jag tror också att många som jobbar i
en arrangörsförening i Sverige tidigare har varit med på tävlingar och mästerskap som aktiv och vet vad

som är viktigt. De ska känna sig välkomna, trygga, få reda på hur de ska transportera sig och var och
när lunchen serveras. Jag har själv tävlat i EM och VM sedan 1997 och vet hur viktigt det är att ta hand
om de aktiva.

Petra Dydiszko påpekar att de inte skulle klara av att arrangera ett EM utan stöd från kommunen, som
har varit mycket positiva och gått in och stöttat med bland annat lokaler.

Robert Andersson, styrelseledamot i Svenska Taekwondoförbundet och ordförande i ITF-sektionen, vet
hur mycket arbete som ligger bakom ett mästerskapsarrangemang och lyfter fram Skövde Taekwon-Do
Clubs arbetet. När det Europeiska förbundet uppmuntrade Sverige att söka EM var det föreningens
erfarenhet som gjorde att de tillsammans lämnade in en ansökan. Han vet också vilken möjlighet EM:et
är för idrotten.
– Det är stor skillnad på ett SM och ett EM. Taekwondon får en helt annan exponering, inte bara externt.
Jag hoppas att våra föreningar tar chansen och kommer till Skövde för att se Europaeliten. Bättre än så
här blir det inte.
Fler internationella mästerskap i Sverige 2010



Styrkelyfts-EM, Köping - 4-8 maj



Student-VM i Innebandy, Umeå - 13-16 maj



Handbolls EM-kval, damer, Skövde - 30 maj



Ungdoms-VM i Modern femkamp, Uppsala - 10-13 juni



VM i Amerikansk Fotboll, damer, Stockholm - 26 juni och 4 juli



Inline-VM, Karlstad - 28 juni-4 juli



Rallycross-EM, Höljes - 2-4 juli



Lag-EM, Golf, herrar, Österåker - 6-10 juli



EM i frisbee, fristil, Linköping - 10-11 juli



Student-VM Orientering, Borlänge - 19-23 juli



Masters-VM, simning, Borås, Mölndal och Göteborg - 28 juli-6 augusti



EM-deltävling, Dragracing, Mantorp - 29 juli-1 augusti



EM, Wakeboard och Wakeskate, Fagersta - 4-8 augusti



VM OSY 400, Racerbåt, Nora - 13-15 augusti



EM-tävling, Radiostyrd Bilsport, Göteborg - 19-22 augusti



EM i Truppgymnastik, Malmö -22-23 oktober

Det svenska handbollsherrarna med Kim Andersson i spetsen spelar VM på hemmaplan 13-30 januari.

Herrarnas handbolls-VM inleder mästerskapsåret 2011
2011-01-10
Bangolf, skidorientering, rallycross och boogie woogie. Sverige står värd för världs- och
europamästerskap i flera olika idrotter 2011. På torsdag invigs årets största evenemang när
herrarnas handbolls-VM startar. Arrangörerna räknar med att nästan 2 miljarder TV-tittare
över hela världen kommer följa de 98 matcherna som spelas i åtta städer. Och det ska bli en
folkfest för alla.
Herrarnas handbolls-VM 13-30 januari är ett av flera internationella mästerskap där Sverige, genom
respektive idrotts förbund och arrangörsföreningar, står värd 2011. Och det största. Över 100 TV-kanaler
från hela världen kommer att sända från mästerskapet och Anders Nissen, styrelseledamot i VM-bolaget,
räknar med hundratusentals åskådare på plats i de åtta svenska arrangörsstäderna. Höjdpunkten blir ett
eventuellt möte mellan Sverige och Danmark i andra rundan i Malmö.

Är det skillnad att arrangera ett stort mästerskap idag jämfört med för ett par år sedan?

– Ja, stor. Framför allt är mediebevakningen annorlunda idag med kortare snabba nyheter i fler
distributionskanaler som gör att fler blir involverade och engagerade i tävlingarna. Titta tillexempel på
bloggar och andra sociala medier där vem som helst kan sprida information och tycka till om vad som
händer. Men även själva evenemangen ser annorlunda ut och gränsen för när ett mästerskap bara
handlade om ett antal matcher är sedan länge passerad. Idag måste arrangörerna även ha med allt runt
omkring för olika målgrupper som utsmyckningen, olika happenings i citykärnorna, fanzones och
seminarier som väcker intresse på en bredare front. Säkerhetsaspekten är också större och viktigare
idag.

Trots att herrarnas handbolls-VM är en gigantisk evenemangsapparat, så stor att den organiseras i ett
eget bolag, menar Anders Nissen att handbollsjälen måste vara och kommer att vara i centrum.

– Vi som sitter i organisationsstyrelsen kan och älskar handbollen och har våra rötter där. Det får inte bli

för kommersiellt, handbollen är en folklig idrott och vårt mål är att arrangera det bästa VM:et någonsin –
för spelarna, för alla som kommer för att titta på matcherna och för alla som bor i arrangörsstäderna. De
ska känna att den här festen är för alla och något utöver det vanliga, säger Anders Nissen.

andbollen är faktiskt inte först ut evenemangsåret 2011. Förra veckan avgjordes damernas U-18 VM i
ishockey i Stockholm där Sverige slutade på femte plats. Och den svenska idrottspubliken har fler
internationella mästerskap på hemmaplan att se fram emot i år.



Rally, VM-deltävling, 10-13 februari, Karlstad



Handikappidrott, Kälkhockey-EM, 10-20 februari, Sollefteå



Vintertriathlon-EM, 18-20 mars, Östersund



Skidorienterings-VM, 20-28 mars, Tänndalen



Fotboll, EM-kval, herrar, 28 mars, 7 juni, 11 oktober, Stockholm



Speedway, VM-deltävling, 14 maj, Göteborg



Friidrott, lag-EM, 18-19 juni, Stockholm



Rallycross, EM-deltävling, 2-3 juli, Höljes



Dragracing, EM-deltävling, 2-3 juli, Mantorp



Racerbåt, Offshore 3C-VM, 12-17 juli, Oskarshamn



Racerbåt, GT 30-VM, 23-24 juli, Kil



Golf, individuella EM, herrar, 3-6 augusti, Halmstad



Racerbåt, F4s-VM, 12-13 augusti, Karlskrona



Speedway, VM-deltävling, 13 augusti, Målilla



Bangolf-VM, 24-27 augusti Stockholm



Danssport, Boogie Woogie- EM, 24 september, Karlstad



Danssport, Bugg-VM, 24 september, Karlstad



Dövidrott, Futsal-VM, 18-26 november, Örebro

PG Andersson ska försvara de svenska färgerna när den anrika VM-deltävlingen i rally startar i Karlstad
på torsdag.

Klassiskt VM gasar igång evenemangsåret på
hemmaplan
2012-02-07
På torsdag den 9 februari börjar mästerskapsåret i Sverige på allvar när den klassiska VMdeltävlingen Svenska rallyt startar i Karlstad. 2012 är ett evenemangsår i världsklass där den
svenska idrottspubliken har chansen att titta på bland annat badminton-EM, ishockey-VM,
junior-VM i curling, rallycross-EM och konståkningens team-VM. För rallysporten är VMdeltävlingen viktig för att få nya förartalanger. Men trots att Svenska rallyt är lika anrikt som
uppskattad måste tävlingen "återvinnas" varje år.
Han har varit med ett tag Bertil Klarin. Sedan 1986 har han varit tävlingsledare för Svenska rallyt som
startade 1950 och som sedan 1967 körts i de värmländska skogarna utanför Karlstad.

– I Värmland är rally inte bara en idrott, det är en kultur. En över 50-årig tradition har skapat stolthet
och engagemang och vi vårdar det ömt, säger han.

Tills skillnad från flertalet andra idrotter som har en enskild VM-turnering eller tävling avgörs rally-VM i
en serie. Där har Svenska rallyt enligt Bertil Klarin ett gott rykte som arrangör och Sverige som land är
känt för att vara bra på att arrangera evenemang. År 2009 blev en ofrivillig paus när deltävlingen
flyttade till Norge men nu är den tillbaka i Sverige på nytt.

– Vi är den enda deltävlingen på snö och is och har givetvis en fördel i och med det. Men vi levererar
också ett mycket bra arrangemang som har haft flest besök på rally-VM:s hemsida både 2010 och 2011.
Ur ett internationellt perspektiv är sporten jättestor. VM visas i 180 länder, berättar Bertil Klarin.

Betydelsen av att arrangera en VM-deltävling på hemmaplan går inte att underskatta, menar han. Dels
för att bilsporten i Sverige får uppmärksamhet och dels för att det är en injektion för unga rallyförare,

något som Svenska Bilsportförbundets förbundsdirektör Thomas Jansson intygar.

– Evenemanget är jätteviktigt för oss. Vi får 200 000 besökare på plats och 45 miljoner TV-tittare men
det är också en viktigt för våra ungdomar och för vår elitsatsning när vi ska bygga framtidens landslag.
Men vi kan inte luta oss tillbaka utan måste jobba stenhårt för att kunna behålla deltävlingen i framtiden.
Det gäller att ha unika rallyn på kalendern och intresset för vinterrallyn har ökat och konkurrensen
hårdnat. Bland annat från länder med starkt kapital som Kina, Kanada och Ryssland, säger Thomas
Jansson.

Än så länge lever traditionen i de värmländska skogarna vidare och i år kommer publiken att kunna se
hemmaförarna PG Andersson och Richard Göransson i kamp mot Sébastien Loeb och Petter Solberg. Och
många fler.

Fler VM och EM på senior- och juniornivå i Sverige 2012



EM i korp- och företagsidrott, Falun, 1-5 februari



Snöskoter-VM, Falun, 25-26 februari



Curling-VM, dam- och herrjuniorer, Östersund, 3-11 mars



Isracing-VM, Uppsala, 31 mars-1 april



Teamåknings-VM, konståkning, Göteborg, 12-14 april



Badminton-EM, Karlskrona, 16-21 april



Rugby-EM, damer, 15-manna, Enköping, 2-6 maj



Ishockey-VM, herrar, Stockholm, 4-20 maj



Orienterings-EM, Falun/Mora, 14-20 maj



VM i Viltmålsskytte, Stockholm/Västerås, 2-9 juni



Dragracing-EM, Tierp, 14-17 juni



Racerbåt-VM, F12 och EM F4s, Stockholm, 16-juni



Rallycross-EM, Höljes, 30 juni-1 juli



Lagt-EM i golf, pojkar, Lidingö, 10-14 juli



Speedway, lag-VM, Målilla, 12-14 juli



Racerbåt-EM, offshore 3A och V24, Öregrund, 1-4 augusti



VM i Flaggfotboll, Amerikansk fotboll, Göteborg, 15-19 augusti



Curling-EM, Karlstad, 8-15 december

Evenemangsåret 2013 startade helgen med EM i short track i Malmö.
FOTO: Jonas Schön

Mästerskapsåret 2013 bjuder på blandat godis
2013-01-21
I helgen startade ett nytt internationellt evenemangsår i Sverige med EM i shorttrack i Malmö.
Det var bara början. Resten av 2013 bjuder den svenska idrottspubliken på en blandad
godispåse av internationella idrottsevenemang där några elefanter sticker ut. Här hittar du
hela listan.
Idrottsåret 2013 rymmer bland annat EM i fotboll för damer, herrarnas hockey-VM, inomhus-EM i friidrott
och EM i fälttävlan.
Det är ett stort urval av idrotter som finns representerade i programmet. 14 specialidrottsförbund
arrangerar EM eller VM i år och de äger rum på 20 olika orter. Städer som Göteborg och Höljes får njuta
av idrott i världsklass.
– Svensk idrott har en lång och stolt tradition av att arrangera internationella idrottsevenemang. År 2013
genomförs närmare 40 tävlingar i Sverige med VM-, EM- och World cup-status, vilket är en fantastisk
siffra säger Leif Johansson, projektledare Centrum för idrottsevenemang på Riksidrottsförbundet.
Konkurrensen om de internationella mästerskapen hårdnar när allt fler länder ser nyttan med
arrangemangen.
Riksidrottsförbundet jobbar tillsammans med besöksnäringen med att skapa en gemensam strategi för
att bli ännu starkare i arbetet med internationella idrottsevenemang. Allt för att Sverige ska öka
chanserna att fortsätta få hem stora idrottsevenemang.
Idrottsåret 2013 har i alla fall kickat igång på allvar.

VM och EM på senior- och juniornivå i Sverige 2013:



EM Short track, Malmö, 18-20 januari



VM Bandy herrar, Vänersborg 27 januari–3 februari



Rally Sweden VM, Karlstad, 7-10 februari



EM Friidrott, inomhus, Göteborg, 2-3 mars



VM Ishockey, herrar, Stockholm, 3-19 maj



Europeiska Universitetsmästerskapet Badminton, Uppsala, 5-11 maj



Dragracing EM, Tierp, 13-16 juni



EM Rallycross, Höljes, 6-7 juli



Lag-EM Golf, flickor, Linköping, 9–13 juli



EM Fotboll, dam, Göteborg, Halmstad, Växjö, Kalmar, Linköping,Norrköping, Solna, 10-28 juli



Europa- och Afrikamästerskapet Vattenskidor, U-21, Linköping, 9–11 augusti



VM Kustrodd, Helsingborg, 15-18 augusti



VM orienteringsskytte, Anderstorp, 15-18 augusti



EM Trial, herr, dam och ungdom, Borås, 17 augusti



Europa- och Afrikamästerskapet Kabel wakeboard/wakeskate, Fagersta, 26 augusti-1
september



EM Fälttävlan, seniorer, Malmö, 29 augusti–1 september



EM Supercart, Anderstorp, 31 augusti –1 september



EM i Boogie Woogie, Danssport, Enköping, 23 november



JVM Ishockey, Malmö, 26 december-5 januari 2014

Källa: RF hemsida, författare Helena Björck

