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RALLY SWEDEN ÄR SVERIGES I SÄRKLASS  
STÖRSTA ÅTERKOMMANDE EVENEMANG

200 000 besökare. 120 000 000  
tv-tittare världen över.

RALLY  
TOWARDS  

ZERO
Z E RO 

WA ST E
Z E RO 

I NC I DE N T S
Z E RO 

FOS SI L

Tillsammans med publik, klubbar 
och partners arbetar vi för att 
minska vår klimatpåverkan.

Cirka 4 000 funktionärer,
främst från det lokala föreningslivet. 



THE LEGACY
Svenska rallyt/Rally Sweden har körts sedan 1950.  

I början under namnet Midnattssolsrallyt. Då ett som-

marrally på vanliga vägar genom hela Sverige med 

mål i Kiruna. 1965 blev tävlingen ett vinterrally med 

Örebro som centralort. Och 1967 flyttades tävlingarna 

till Karlstad och Värmland. En av anledningarna vara 

vädret, för att försäkra sig om riktiga vintervägar.

 1973 startas World Rally Championship, WRC, och 

Rally Sweden var en av deltävlingarna. Rally Sweden 

är en av fem, tillsammans med Finland, Italien, 

Monte Carlo och Storbritannien som varit med hela 

tiden sedan starten. 



THE WINTER
Rally Sweden är ett av för tillfället* tretton del tävlingar 

i WRC – och det enda vinterrallyt! Vinter är vår USP 

och vårt berättigande i WRC-cirkusen. Därför utstrålar  

allt vi gör vinter och snö. *2022



THE ACTION
Motorsport handlar om fart, spänning och adrenalin. 

Det är små marginaler där minsta misstag kan bli 

ödestiget. Vi vill hela tiden visa farten och utmaning-

arna som förarna och teamen ställs inför. Och att du 

som åskådare kommer riktigt nära – och på ett säkert 

sätt uppleva farten och spänningen. 



THE FESTIVAL
Evenemanget har under åren utvecklats till en 

vinterfestival med artister och motorshower, musik 

och mat. Med tydliga arenor på utvalda sträckor har 

rallyt blivit lättillgängligt, även för en ovan publik. 

Publiken kommer riktigt nära rallyt, och får samtidigt 

en helhetsupplevelse med bland annat uppträdanden, 

restaurangtält, DJ, speaker och storbildsskärmar. 
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TOWARDS 
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CSR

Motorsport av högsta klass, adrenalin och action. 

Snö och kyla, musik och folkfest. Visst, Rally 

Sweden är, och ska vara, allt detta – men det är 

också så mycket mer. Under en helg har vi över-

fulla hotell och världens ögon på oss – ett världs-

event på vår bakgård. Det är ett ypperligt tillfälle 

att samla regionen, kommunerna, näringslivet 

och föreningslivet. Vi har alla något att vinna på 

ett hållbart, säkert och jämlikt evenemang som 

tar tillvara regionens alla möjligheter. 

Rally Sweden är Sveriges i särklass  

största återkommande evenemang och 

innebär stora möjligheter för alla:

>> Umeå och regionen kan marknadsföra och 

visa upp sig för en storpublik, såväl fysiskt på 

plats som framför tv-apparaterna världen runt. 

>> Näringslivet får en möjlighet att visa upp sig  

i ett större sammanhang genom olika typer 

av samarbeten och parnerskap.

>> För hotell- och besöksnäringen liksom  

butiker och restauranger ligger alla möjlig-

heter öppna. Visit Värmland har räknat fram 

att Rally Sweden årligen genererat 110 MSEK  

i intäkter till regional besöksnäring.

>> Föreningarna har mycket att tjäna på att ställa 

upp som funktionärer vid arrangemanget 

(omkring 4 000 funktionärer behövs).

>> Invånarna får vara en del i en världshändelse 

och möjlighet att uppleva festen och rally på 

högsta tänkbara nivå, alldeles hemmavid. 

THE UNITY

Ett exempel är tidigare allsvenska Mallbackens 

IF i Sunne som länge haft rallyt som sin största 

enskilda inkomstkälla. Det har varit starkt 

bidragande till att en liten klubb på en liten ort  

har kunnat hävda sig i fotbollens finrum.  



CSR

AIMING FOR ABSOLUTE ZERO:
•  Noll klimatpåverkan
•  Noll olyckor
•  Noll utanförskap

Rally Sweden har en vision om att i framtiden 

vara ett helt klimatneutralt sportevenemang. 

Kanske är det omöjligt, helt säkert är att det är 

svårt. Men tillsammans med föreningarna, våra 

partners, den senaste forskningen har vi redan 

tagit stora steg i rätt riktning.  

Sporten

FIA driver utvecklingen av sporten, regler och 

reglemente för bilarna. Och precis som i all 

motorsport används tävlingarna för att utveckla 

prestanda, säkerhet och nu läggs allt större 

fokus på i hållbarhet. 2022 införs till exempel 

hybridteknik i bilarna. Och bensinen som 

används är fossilfri, för att göra så litet avtryck 

som möjligt.

Evenemanget

Sedan flera år tillbaka har Rally Sweden arbetat 

med att skapa ett så hållbart evenemang som 

det bara är möjligt. Det handlar om allt från 

tillgänglighet, integration och jämställdhet, vad 

som serveras i restaurangerna, hur publiken 

transporteras till de olika arenorna, uppvärm-

ning av restaurangtält samt återställande av 

naturen efter avslutande tävlingar.  

#BeSafeTakeCare

Vi är alla här för att uppleva rally, action och 

fest på nära håll. Men rally är en sport med 

små marginaler, och det finns inget utrymme 

för misstag. Läs säkerhetsinformationen. Följ 

säkerhetsvakternas anvisningar. Ta hand om 

varandra och håll festen levande. Och minst 

lika viktigt: glöm inte att respektera miljön 

precis som säkerhetsinstruktionerna. 

Respect the safety instructions as well as the environment.  
The rule is simple: Leave no one and nothing behind!

#BeSafeTakeCare
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HIGH AMBITION OF FIA
FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) – Internationella 

Bilsportsförbundet – äger rättigheter till och beslutar och 

administrerar regelverket för en stor del av världens bilsport, 

bland annat Formel 1 och WRC. FIA har som organisation höga 

miljöambitioner och målet för WRC är nettonollutsläpp 2030.

>> Läs mer här 



CSR

Olika projekt och engagemang från FIA centralt 

och i samarbete med Rally Sweden, Svenska 

bilsportförbundet och de lokala föreningarna, 

för att främja att fler tjejer och kvinnor blir 

aktiva inom motorsport. 

Girls On Track – Karting Challange

Ett internationellt projekt arrangerat av FIA där 

tjejer mellan 13 och 18 får prova på gokart.

WOMEN IN MOTORSPORT 




