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Stockholm Games AB erbjuder harmed Tyreso Kommun mojligheten att
bli "Host City" i Stockholm Winter Games.

Bakgrund
Aktiviaden arrangerades 1992 av Stockholmsmassan och 1993-1997 av Stockholms Idrottsforbund (SIF) i
samarbete med Stockholms stad, Idrottsforvaltningen. Besokssiffran var 20000-30000 och majoriteten av
besokama bestod av barn och ungdomar som "pro vade pa" de fiesta idrotter. Syftet med Aktiviaden var art visa
art det finns en idrort for varje individ och art ge lanets idrortsforeningar ert verktyg art ranga upp fier ungdomar
till den stora fOreningsgemenskapen.
Stockholm Games AB ar ert evenernangsbolag som ags av Stockholms Idrottsforbund. Bolagets uppgift ar art
initiera och driva idrortsevenemang i Stockholms Ian.
Den 1 september 2009 skrevs ett nytt avtal mellan Stockholm Games AB och Stockholmsmassan AB i syfte art
skapa nordens storsta evenemang inom ungdomsidrort - Stockholm Winter Games (SWG).

Filosofi
SIFs filosofi med SWG ar art skapa aktiviteter inom idrott, savill organiserade turheringar som spontan "prova
pa" - verksamhet, allt unqer samma tak.
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•
•
•
•
•
•
•

framsta som en arena for samexistens, oavsett sportslig niva, religion, handikapp hudfarg, sprak, kultur,
tradition och uppvaxtvillkor
praglas av nytiinkande och idrortsgladje
forknippas med ren idrort, fair play, nykterhet och miljoansvar
vara ert arrangemang dar deltagamas siikerhet ar prioriterat och dit foraldrar och ledare tryggt kan sanda
sina barn och ungdomar
vara ett arrangemang dar det utOver det idrortsliga erbjuds manga andra mojligheter till sociala
kontakter
utformas av och med ungdomar, och pa sa vis bli den "sjalvklara" motesplatsen for jullovslediga
ungdomar i Stockholms Ian
visa art det finns en idrort for varje individ
ge lanets idrortsforeningar ert verktyg att ranga upp fier ungdomar till den stora foreningsgemenskapen
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Utfall

ar 1 (2010)

Det forsta evenemanget som genomfors 3-6 januari 2010 blev, trots kort planeringstid, viildigt lyckat och kan
niirmast beskrivas som .en vidareutveckling av gamla Aktiviaden.
Premiiiraret fmansierades tilllika stor del av Stockholms Idrottsforbund, Stockholmsmassan och Stockholms
stad samt i form av intiikter fran entre, kioskforsaljning och sponsorer och ovriga kommuner i Stockholms Hm,
Se mer utforlig ekonomisk redovisning nasta sida.

Head On!anizer
Stockholm Games AB

Official Partners
Unisport

Host Arena
Stockholmsmassan

Official Suppliers
Sporrong
Team Sportia
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Host Citys
Danderyds Kommun
Huddinge stad
Jiirflilla Kommun
Lidingo stad
Stockholm stad
Tabykommun
Upplands Vasbv
Vallentuna Kommun

Selected Partners
Bergo golv
Bird & Bird
Boson
Comigo
Faber Flags
Godik
Projectplace
TrustIT
Olle Lind Golv AB
Paloma
Rica Talk Hotel

Competition organizers
Alvsjo AIK
Stockholm Futsal- Club

Try Out Organizers
Axelsons Gymnastiska Institut
Biljardforeningen 52 E. Street PCC
Capoeira Angola Sweden
Djurgarden Amerikansk Fotboll
Dreamhack
Kronstrand Enterprise
Stockholm Basketoollforbund
Stockholm Futsal Club
Stockholms A & B Skytteforbund
Stockholms Budo & Kampsportsforbund
Stockholms Cyke1forbund
Stockholms gang och vandrarforbund
Stockholms Innebandyforbund
Stockholms stad, fritid for alla
Svenska Bob och Rodelforbundet
Svenska Cheerleaderforbundet
Svenska Golfforbundet
Svenska Ringetteforbundet
Svensk Samboll
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45 %
49 %
6%

fran Stockholms stad
fri'm ovriga kommuner inom Stockholms Ian
fran kommuner utanfOr Stockholms Ian

En stor andel av besokarna till SWG 10 var foraldrar vars barn annu inte kommit in i foreningsgemenskapen.
Manga av dessa foraldrar kom personligen fram och tackade ledningen efter sitt besok. De menade pa att SWG
ar perfekt redskap att locka in fIer ungdomar till idrottsrorelsen och l<!ombinationen med "prova pa idrott" och
"Tavla i idrott" sag man som speciellt Iyckad. Tva foraldrar formulerade sig sa har i utvarderingen:
"Mitt barn blev valdigt inspirerad av att pa nara hall bade kunna se och kanna andra barns idrottsgladje och
gemenskap.
"Att pa en och samma plats under en och samma dag kunna fa prova pa sa manga olika idrotter och se sa
mycket idrottsgladje ar belt unikt. Mycket bra arrangemang. Vi kommer tillbaks nasta ar!"

Intakter
Bidrag
Sponsorer
Deltagare
Mat, logi, transfer och kioskverksamhet
Totalt

Pre!. utfall2010
330000 kr
580000 kr
300 000 kr
210 000 kr
1420 000 kr

Budget ~Oll
700000 kr
750000 kr
400000 kr
30Q 000 kr
2 150000 kr

Budget 2012
600000 kr
1 150000 kr
500000 kr
400000 kr
2650000 kr

Kostnader
Projektledning
Teknisk produktion
Ersattning Competition Organizers
Mat, logi, transfer ocb kioskverksamhet
Marknadsforing
Totalt

PreI. utfall2010
350000 kr
700 000 kr
90 000 kr
180 OOOkr
100 000 kr
1420 000 kr

Budg<;t 2011
700000 kr
900 000 kr
150 000 kr
200000 kr
200000 kr
2150000 kr

Budget 2012
900000 kr
1000000 kr
200000 kr
250 000 kr
300 000 kr
2650000 kr

Utveckling via regionalisering
Manga ser fOrdelar med ett regionalt samarbete i detta evenemang vilket vi fran Stockholm Games ser som
mycket positivt. Fiertalet kommuner i Stockholms Ian har beslut fran respektive namnd att forvaltningen ska se
till sa att det finns jullovsaktiviteter for skollediga barn ocb ungdomar. En del har forvisso beslut pa att
aktiviteten/aktivitetema ska ske inom kommunens granser men som nagon framforde det "battre aktiv i Alvsjo
an inaktiv i Tyreso", speciellt med hansyn till att det ar sa latt att ta sig till och fran Stockholmsmassan med
kollektivtrafIk.
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Stockholm Games AB ansoker om bidrag
Med anledning av de argument som framfOrts tidigare i derta dokument ansoker Stockholm Games hlinned om
kommunalt bidrag enligt foljande:
Tyreso Kommun (kommunen) erbjuds rarten art varn "Host City" at Stockholm Winter Games vilket innebar art
komrnunen rar exklusiv rart art anvanda SWG som "sirt" evenemang och darmed exklusiv rart art marknadsfora
SWG som "sin" jullovsaktivitet till "sina" invanare i "sin" kommun.
Som motprestation ska kommunen svara for kostnaden av overenskommen marknadsforing av SWG mot
invanarna i egen kommun. Partema tat arligen gemensamt fram en marknadsforingsplan.
Vidare ska kommunen lamna ett bidrag till Stockholm Games AB omfartande 25 000 kr/ar. Samarbetet har
ingen bindningstid och kan darfor, nar nagon av partema sa onskar, sagas upp med omedelbar verkan.
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