
PRESSINFORMATION 
 
Rally Sweden flyttar norrut till Umeå 
 
Efter en gedigen utredning är alla inblandade parter överens om att Rally Sweden 2022 genomförs med Umeå 
som ny värdstad. 
 
Utredningen kring Rally Swedens framtida placeringen startade i mars 2020 där Östersund, Umeå och Luleå 
valdes ut som tänkbara nya alternativ. Fakta har arbetats fram kring regionernas besöksnäringsmässiga, 
sportsliga samt kommersiella förutsättningar för att säkerställa att rätt beslut fattas. Som enda vintertävling i rally-
VM är just vintern extremt central i Rally Swedens kravspecifikation.  
 
”En mer snösäker region längre norrut är ett grundkrav som inte är förhandlingsbart i en förlängning av VM-avtalet 
och att kunna påvisa historiska väderdata har varit centralt” säger Rally Swedens vd Glenn Olsson. 
 
”Umeås utmärkande styrkor, förutom ett stabilt vinterklimat, är god hotellkapacitet i kombination med serviceplats 
och HQ på mässområdet Nolia, starkt växande näringsliv och attraktivt upptagningsområde publikmässigt. Även 
Östersund och Luleå presenterade starka upplägg och framförallt ett stort engagemang men i helheten är Umeå 
ett attraktivare koncept för Rally Sweden,” tillägger Olsson. 
 
Ett förlängt VM-avtal med WRC Promoter efter 2022 är ännu inte i hamn då vissa detaljer kvarstår att komma 
överens om, men målsättningen från båda parter är att avtalet ska undertecknas inom kort. 
 
"Vintereventet är en av rally-VM’s största utmaningar och Sverige har varit en hörnsten sedan mästerskapets 
början", säger WRC Promoters eventchef Simon Larkin och fortsätter: 
 
”Vi har stora förhoppningar för både den kommersiella och sportsliga utvecklingen hos Rally Sweden i detta nya 
kapitel med Umeå som värdstad, vi har inget annat än beröm att ge för det hårda arbete som lagts ner för att få till 
denna utveckling. Värmland har varit en fantastisk värd i många år och vi vill rikta ett ”stort tack” till så många 
människor och supportrar.” 
 
FIA’s Rally Director Yves Matton: ”Att flytta norrut var ett måste med tanke på de utmaningar vi upplevt de 
senaste åren och jag vill verkligen berömma Rally Swedens organisation för sitt arbete med att säkra upp en nytt 
lovande koncept med bas i Umeå för nästa års evenemang. Det här ger oss möjligheten att säkerställa de 
vinterförhållanden som vi alla drömt om att ha på ett vinterrally.” 
 
Sverige är idag ett av väldigt få länder som varit med från 1973 då rally-VM startade och har under alla dessa år 
haft Värmland som bas för tävlingen. 
 
”Givetvis är det en stor sorg att idag meddela att Rally Sweden lämnar Värmland men samtidigt måste vi glädjas 
åt att Sverige fortsatt har en deltävling i rally-VM och att FIA och WRC Promoter ser potentialen i Umeå som ny 
värdstad. Värmlands stora engagemang och kunnande har varit avgörande i detta och alla funktionärer och 
eldsjälar som i alla år lagt ner kraft och engagemang ska idag känna stolthet över att vi lyckats behålla Sveriges 
plats i VM, trots alla utmaningar som funnits genom åren” säger Glenn Olsson. 
 
Framtiden för rally-VM ser ljus ut med ett stadigt växande mediaintresse där Rally Sweden 2020 hade hela 122 
miljoner tv-tittare globalt. Även i Sverige är intresset på topp där årets sändningar i SVT från rally-VM som mest 
lockat 39% av alla Sveriges tv-tittare. Mer hållbar hybridteknik införs i rallybilarna från 2022 tillsammans med ett 
större krav på hållbara bränslen, något som går hand i hand med Rally Swedens egen hållbarhetsvision Rally 
Towards Zero.  
 
”Det känns bra att vi har klart med en ny huvudort för Rally Sweden och att Sverige stärker sin position som det 
enda vinterrallyt i VM-kalendern. För oss inom Svensk Bilsport har det hela tiden handlat om att säkerställa att vi 
bibehåller vår svenska VM-deltävling och kunskapen och historiken från alla fantastiska år i Värmlandsskogarna 
får vi ta med oss för att skapa nya oförglömliga ögonblick. Rally Sweden är ett av Sveriges starkaste 
idrottsvarumärken och att vi behåller det ser jag som en framgång för den stora motorintresserade publik som vi 
har i Sverige,” säger Svensk Bilsports generalsekreterare Anna Nordkvist. 
 

Med vänliga hälsningar / Best regards, 

Rally Sweden / Klarälvsloppet / Svenska Rallyt AB 
TEL +46 54 10 20 25 |  FAX +46 54 18 05 30  
MAILING, DELIVERY & VISITORS ADDRESS: Lantvärnsgatan 4 | SE 652 21 Karlstad | Sweden 

www.rallysweden.com | www.klaralvsloppet.se 


