
Verksamhetsplan Sommarbandyfestivalen 

Verksamhetsidé 

Vi ska erbjuda innebandy för alla sommartid i en fartfylld, händelserik och rolig spelform. Vi ska även 

ge våra deltagare och besökare ett attraktivt festivalområde utomhus där inte bara innebandyn i sig 

står i fokus, utan även övriga aktiviteter som hör sommaren till. 

 

 

Kärnvärden 

- Festivalstämning – På festivalområdet ska det vara en hög stämning med pumpande musik, en 

ständigt pratande speaker och ett härligt engagemang från våra spelare, vår publik och givetvis från 

oss arrangörer. 

 

- Välorganiserat – Sommarbandyfestivalen skall vara planerat in i minsta detalj och inte lämna 

någonting åt slumpen. Alla besökare såväl spelare, ledare och publik ska vara välinformerade och 

veta vad som händer i god tid innan det sker. Det ska inte finnas några frågetecken! 

 

- Gemenskap – Sommarbandyfestivalen skall leda till en ökande gemenskap besökarna emellan, och 

därmed framtida kompisrelationer. Fair Play skall tillämpas och innan, under och efter matcherna ska 

det vara en god och positiv stämning mellan spelare, ledare, arrangörer, föräldrar och övrig publik. 

- Kvalité – Sommarbandyfestivalen ska utstråla en mycket hög kvalitetskänsla. Spelplaner, domare, 

spelschema, festivalområdet, kiosken, hemsidan etc. skall ha en väldigt hög nivå.  

 

 

Vision 

Sommarbandyfestivalens vision är att i framtiden ha 1500 deltagande lag, ifrån världens alla hörn. Vi 

ska vara innebandyns självklara val sommartid, där hela innebandyvärlden samlas och tar sats mot en 

ny säsong. 

 

 

Mål 

- År 2012 skall vi ha 200 deltagande lag 

- År 2012 skall en företagsturnering vara igång 

- År 2012 skall en turnering för funktionshindrade vara igång 

- År 2012 skall resultatrapporteringen vara betydligt bättre 

- År 2012 skall det även läggas upp bilder betydligt oftare på hemsidan 

- År 2015 skall vi ha uppnått 500 deltagande lag 

- År 2015 skall vi äga våra spelplaner själva 

- År 2015 skall det på plats finnas 30 stycken olika utställare 

 

 


