Arrangemangsbidrag
Inledning
Den 25-27 juni 2020 arrangerar Skillingaryds MK fjärde deltävlingen i Rally-SM. Rally är en sport där
deltagarna på snabbast möjliga sätt ska ta sig fram på ett antal avlysta specialsträckor. Tävlingen
upplägg gör att hela kommunen lever då både centralorter och landsbygd får ta del av
arrangemanget. Det är en sport som har en lång tradition i Sverige och också i Vaggeryds Kommun
med Vaggeryds MK 1933-1956 och nu Skillingaryds MK 1970-

Skillingaryds Motorklubb
Klubben bildadas 1970 med sitt första verksamhetsår 1971. Har idag drygt 300 medlemmar, och är
därmed Smålands mest aktiva rallyklubb, 43 förare och 77 kartläsare startade i klubbens färger under
2018. Har efterhand fått hela GGVV som upptagningsområde efter att andra klubbar har lagt ner. Har
sedan starten arrangerat minst ett rally varje år men aldrig tidigare fått förtroendet från Svenska
Bilsportförbundet att arrangera en SM-deltävling på egen hand.

Vad innebär en SM-tävling
Jämfört med ett rally på distriktsnivå som klubben är mest van att arrangera är det på vissa områden
vi måste öka våra aktiviteter. Nästa alla dessa handlar om marknadsföring, att synas i olika
sammanhang och att göra arrangemanget attraktivt både för rallyintresserade på riks- och lokalnivå
med också invånarna på de orter rallyt passerar. Bansträckningen skall vara dubbelt så lång. Högtidlig
start och målgång med publikarrangemang förväntas enligt den manual som vi har som stöd i
arrangerandet.
Sen är det ju en SM tävling!!!!!!!! Bara det faktum ger större möjlighet till intern och extern
marknadsföring för samarbetspartners, oss själva och vår kommun. Det kommer cirka 100 tävlande,
med medföljande fyra till sex personer från torsdag den 25 juni till söndag den 28 juni. Vi räknar med
cirka 250 egna och inlånade funktionärer.
Publik är svårt att uppskatta men kontakter med andra SM-arrangörer indikerar att det på sommaren
kan handla om upp mot 30.000 åskådare, både långväga och dagspendlare som alla behöver boende,
mat, bensin m.m.
Under tävlingen sänds en webbaserad rallyradio med direktrapportering och cirka 15.000 lyssnare
och under veckan efter tävlingen sänds ett halvtimme långt magasin om tävlingen på sbfplay. Under
2019 har det också varit reportage från Rally SM i rikstäckande sportsändningar.

Bansträckning och aktiviteter
Centralort för tävlingen med HQ och serviceplats kommer att vara Klevshult. Skillingaryd blir platsen
för start- och målceremonier. Både under fredagen och lördagen planeras aktiviteter för allmänheten
i alla åldrar till exempel med tema Motorhobbyns dag. På lördagen går en förmiddagsetapp till

Vaggeryd, Svenarum och Hagafors för att sedan, efter en eftermiddagsetapp till Gnosjö kommun och
Åsenhöga, återvända till Skillingaryd och Klevshult.

Kommunikationsplan
Tillsammans med representant för Vaggeryds Kommun har en kommunikationsplan tagits, se utdrag
nedan:

Säkerhet och miljö
Rally är vara en farlig och miljöpåverkande sport!!
Vi som arrangörer har en egen säkerhetsorganisation som noga planerar de tävlingsmoment som kan
medföra risker för förare, publik, funktionärer och tredje man. Vi har redan haft inledande möten
med den lokala Räddnings och Beredskapsorgansationen och planerar just nu för ett samrådsmöte
under januari med alla Blåljus-funktioner i kommun och region. Publikplatser kommer vi så långt det
är möjligt att ordna så att de är säkra, lättillgängliga och serviceinriktade. Med aktiviteter på Slätten
och på andra ställen utmed banan ges också möjligheter för alla att se tävlingsekipagen på ett säkert
sätt utan att besöka en specialsträcka.
Vi leds i vårt arbete av Svenska Bilsportförbundets övergripande miljöpolicy,
https://www.sbf.se/forbundsinfo/miljo/ , som vi sedan detaljstyr ner i en egen, för tävlingen gällande, miljöplan.

Erbjudande och möjlighet
Vi skulle se mycket positivt på om Vaggeryds Kommun går in som partner till tävlingen. Innebär
förstås att vi på alla sätt skall försöka uppfylla det som står i vår kommunikationsplan. Vi har redan
nu fått mycket hjälp från olika delar av den kommunala organisationen vilket vi är mycket tacksamma
för. Vi är helt övertygade om att det är till glädje för kommunen och dess invånare att arrangemang
av denna dignitet anordnas. Samtidigt är det så att Skillingaryds MK i alla led har en helt ideellt
arbetande organisation som ska lotsa en budget på ca 1,5 msek i hamn utan att äventyra framtiden.
Vi är helt enkelt också beroende av avtal som ger oss ett ekonomiskt utbyte.
Detta leder fram till en önskan om ett arrangemangsbidrag på 80.000:- Tillsammans med
representanter för Vaggeryds Kommun arbetar vi fram en plan för hur dessa pengar på bästa sätt
gynnar båda parter.
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