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Ansökan om att arrangera
Euro Floorball Tour
2016 & 2017

Svensk Innebandy erbjuder förening och/eller distrikt samt destination
att inkomma med ansökan/anbud på Euro Floorball Tour i Sverige 2016
och 2017.
Innebandy är den nya folksporten. Var elfte svensk utövar sporten - från
norr till söder, från elit till motionär. När Sverige möter Europas bästa
landslag på hemmaplan 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 inomhussport i Sverige.
Innebandy är också en idrott som syns mycket i media och både VM
2013 för damer och VM 2014 för herrar slog rekord i såväl TV-tittare
som antal besökare.

Euro Floorball Tour
Euro Floorball Tour är en årligen återkommande innebandyturnering för
Europas bästa landslag från Finland, Schweiz, Sverige och Tjeckien.
Åren 2016 och 2017 arrangeras Euro Floorball Tour för herrar respektive
damer, samt U19, i Sverige.
Turneringarna blir ett genrep för landslagen inför VM i december för
herrar 2016 respektive damer 2017.
Turneringarna genomförs följande datum:
Herrar och HU19: 4 - 6 november 2016
Damer och DU19: 3 - 5 november 2017

Ansökans innehåll
a)

Arenor

Presentation av tävlings- och träningsarenor under perioden (minst
två arenor). Tävlingsarenan/-orna ska kapacitetsmässigt inneha
minst 1.000 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 arenorna är 3 - 6
november 2016 samt 2 - 5 november 2017.

b) Boende och Logistik

Förslag på boendelösning inklusive prisuppgifter för boendet över hela
perioden. Volymen är 200-250 personer per natt i 3-4 nätter. 80-90%
av boendet är i dubbelrum, övrigt i enkelrum.
Förslag på transportlösning för deltagande lag (8 landslag per turnering)
och domare, mellan boende och arenan samt till/från internationell
flygplats.

c) Webb/TV

Under EuroFloorball Tour produceras det en webbsändning. För såväl
sändningsrätt som produktion ansvarar Svenska Innebandyförbundet.
Beskriv hur ni kan bidra till tv-produktionen av Euro Floorball Tour.

d) Destinationens bidrag och insats

Beskriv hur regionen/kommunen vill medverka och vad de konkret vill
bidra med samt eventuella villkor för deras medverkan.

Rättigheter
Svenska Innebandyförbundet äger samtliga mediarättigheter.
Svenska Innebandyförbundet äger samtliga reklamrättigheter i arenorna.
“Clean court” skall tillhandahållas.
Svenska Innebandyförbundet äger tillsammans med övriga EFT-länders
nationella innebandyförbund rätt till namnet Euro Floorball Tour, och
alla symboler kopplade till detsamma. Svenska Innebandyförbundet
äger även rätt till all försäljning av EFT-produkter.
Den lokala arrangören äger rätt till biljett- och cafeteriaintäkter kopplade
till arrangemanget.

Checklista för ansökande parter
Vi har tagit del av denna information

Vi tillhandahåller utan kostnad minst två arenor (för match respektive träning) med tillhörande 		
aktivitetsyta (i foajé eller motsvarande)
Vi ansvarar utan kostnad för transporten av medverkande spelare, domare samt representanter 		
från IFF och Svensk Innebandy från/till internationell flygplats, samt lokala transporter (mellan 		
boende och arena etc)
Vi tillhandahåller utan kostnad 20 dubbelrum och 25 enkelrum till Svenska Innebandyförbundet
per turnering
Vi bifogar offert avseende hotell/mat/konferens för övriga sex landslag
Vi har format en i anbudet beskriven projektorganisation för arrangemanget, och har utsett en 		
projektledare, tillika kontaktperson mot Svenska Innebandyförbundet
Vi tillhandahåller utan kostnad marknadskanaler i bifogad sammanställning
Vi tillhandahåller ett arrangemangsbidrag om minst 100 000 kr för varje arrangemang
Vi har inkommit senast den 30 april med ansökningshandlingar som uppfyller ovanstående 		
kriterier till Svenska Innebandyförbundets 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

•

Närhet till internationell flygplats

•

Erfarenhet av att arrangera internationella idrottsevenemang

•

Erfarenhet av att arrangera innebandyevenemang på elit-/landslagsnivå

