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Sala 20190315

Till

Kommunstyrelsen  i  Sala kommun

Från IFK Sala Triathlon

Ärende:
Sponsring för genomförande av Svenska Mästerskapen i Triathlon 20190823/24.

IFK Sala har fått äran att genomföra Svenska Mästerskapen i Triathlon över medeldistans

(1930 m simning, 90 km cykel och 21 km löpning) 2019. Triathlon är en komplex idrottsgren

som pågår under en relativt lång tid där deltagarna utsätts för hårda prov. Därför är

säkerheten under ett sådant evenemang prioriterat hos arrangören. Genom Länsstyrelsen

har föreningen fått tillstånd att stänga av MånsOlsvägen för motortrafik (undantaget

boende) samt också gett tillstånd att cykla sträckan lVlånsOls—Styrars—Gullvalla—Broddbo—

IVlånsOls.

När det gäller löpningen så kommer den att gå i en trevarvsbana från lVlånsOls via Lärkan,

Stadsparken och till Stora Torget för att där vända åter mot IVlånsOls. För att säkerställa

säkerheten framförallt på Norrbygatan och några andra ställen efter banan kommer

”kravallstaket" att sättas upp. Förutom det kommer ca 70 funktionärer att placeras ut efter

banan, dels som vägvisare men också som informatörer till publik och övrig allmänhet.

Anledningen till sponsoransökan till tävlingen är:

1. De staket som måste hyras in av entreprenör. Det rör sig om ca 1.5 km staket som

kommer att placeras ut av arrangören i samarbete med trafikingenjören på Sala

kommun så det inte blir ett hindrande av viktig trafik samtidigt som tävlingen säkras

upp på bästa sätt för deltagarna. Vi har lagt ut offerter som vi ännu ej fått svar på.

2. Ökade kostnader i form av avgifter till Svenska Triathlonförbundet (54 000 kr)

Sponsor Bidrag som söks till arrangemanget är 150 000 kr

Att arrangera en SM tävling ställer stora krav på arrangören men samtidigt tror vi att

arrangemanget kommer att gynna Sala kommun som ort och vi hoppas vi kan exponera vår

kommun på ett positivt sätt  i  samband med tävlingarna. Ca 600 deltagare räknar vi med

(snart 200 anmälda redan) och hoppas också få hit de allra bästa ur den svenska eliten. Att vi

lägger löptävlingen ner till Sala centrum och Sala Stadspark är en medveten satsning för att

visa upp vilken härlig miljö som finns i centrum och dess omedelbara närhet samtidigt som

den publika inramningen blir optimal.



Skulle det visa sig att staketkostnaden kan minska pga av välvilliga entreprenörer som

sponsrar del av hyra kommer vi att återkoppla detta omedelbart. Vi kommer att ha stor

transparens vad det gäller denna kostnad.

Nämnas skall i sammanhanget att Sala Silverman arrangerats i 15 år och har varit en stor

attraktion för Salaborna och ca 3000 personer har följt tävlingarna vid lVlånsOls varje år.

Under dessa år har vi inte behövt söka sponsormedel från Sala kommun utan det har gått

runt tack vare de ideella krafter som vi har i föreningen. I är däremot känner vi att vi behöver

hjälp för att det ska bli den idrottsfest vi tror kommer att ge ett avtryck i idrotts Sverige.

Med hopp om ett positivt svar på vår sponsoransökan hälsar

IFK Sala

gm  
Åke Lantz/ Ordf och tävlingsledare

Persdalsgatan 33

733 37 Sala

Tel. 070/3726664

ake.lantz mail.com


