
Sävedalsloppet
Här börjar en ny resa



Bakgrunden
Under hösten 2017 tog några av föreningens eldsjälar initiativet till att se över föreningens egna 

evenemang. Efter en workshop på föreningens kansli riktades blickarna mot Sävedalsloppet. En bild 

målades upp av ett tryggt och trivsamt evenemang som byggdes på erfarenhet och gamla rutiner. 

Om loppets existens plötsligt skulle upphöra visste man att man skulle sakna det, men man visste 

inte vad man skulle sakna. 

Sävedalsloppet står inför ett vägskäl som inte handlar om att gå höger eller vänster. Det handlar om 

att hitta en identitet och en mening.

Alla som varit en del av den här diskussionen fram till idag är överens om att Sävedalsloppet 

behöver en omstart. Både unga och inte lika unga människor har uttryck sin oro över att ingen 

utveckling kommer att ske så länge loppet är som alla andra. Samtidigt har dem uttryckt en önskan 

om att bygga någonting större och en tro på att det möjligt. 

Vi kommer här att presentera ett förslag och en vision som en liten grupp tagit fram. 

Låt det landa. Utan alla er har den ingen chans att bli verklighet.



Jakten
Marknaden är hård och de snabba förändringarna kräver för stora resurser och för 

kortsiktiga planer. Vi kommer INTE att utmana de större drakarna på deras villkor och därför 

handlar vår jakt heller inte om att jaga andra. Vår jakt handlar om att vi jagar någonting nytt.

Det är viktigt att medlemmarna i föreningen accepterar att förändringar väntar. Ingen kan ju 

riktigt veta var vi är på väg men alla kan åtminstone åka på samma resa. 

Sävedalsloppet så som vi känner det skall ifrågasättas. Gränserna till de allra flesta bekväma 

zonerna skall ritas om. Loppet behöver hitta en identitet och tydliggöra värdet det skall tillföra i 

människors liv. 

Nya idéer behövs och det bästa från förr skall förädlas. Traditioner skall respekteras. För att hitta 

ett sätt att sticka ut skall vi göra det som blir vår grej riktigt bra, snarare än att försöka göra alla 

andras saker ganska bra.

Sävedalsloppet är från och med nu en ny gammal upplevelse*.

*Människor vill inte längre köpa en startplats till ett lopp, dem vill köpa en upplevelse.



Ambitionen
Externt

Vår externa ambition är att sätta Sävedalen på den större kartan genom att med ett enda 

lopp som plattform visa vad kraften från en idrottsförening faktiskt kan innebära. Vi vill ena 

och aktivera Sävedalens invånare och dess näringsliv. Vi vill berätta historier som för 

människor samman. Vi vill sprida de värden som föreningen står för och vi vill vara en 

möjlighet för alla att kunna ha lite kul på vägen. 

Internt

Om man ser till antalet medlemmar i vår förening går det bara att föreställa sig all den 

hunger, kunskap och erfarenhet som finns där. Vi kommer aldrig ställa några krav på någon, 

men tänk om vi kan bli en förening där alla har en naturlig stolthet och vilja att bidra med det 

man orkar och kan. Det hade vart unikt på riktigt. TILLSAMMANS är nyckeln. 

Sävedalsloppet skall bli ett flaggskepp som representerar hela föreningen. 

Om 1500 medlemmar bildar en organisation där alla bidrar med en enda timma, får vi ihop 

ungefär 200 arbetsdagar. 

Visionen

Inom tre år skall Sävedalsloppet ha 5 000 deltagare. Antalet deltagare kommer ge större 

resurser, fler intressenter, bättre ekonomi och förutsättningar att göra stora avtryck i viktiga 

frågor på olika nivåer. Delmålet för 2019 är 1250 deltagare.



Övergripande åtgärder
- Modernisera och paketera evenemanget på ett tydligt sätt

- Se över tävlingsklasser och matcha produkterna med tydliga målgrupper (lag, företag, pensionärer, barnfamiljer etc)

- Uppdatera kommunikationskanaler och jobba med innehållet (hemsida, sociala medier, träningshallen etc)

- Uppdatera den grafiska profilen (hur vill varumärket Sävedalsloppet uppfattas ur de fem sinnenas perspektiv?)

- Tänk mer bredd än elit

- Skapa kringarrangemang för barnfamiljer

- Skapa en flexibel och förenklad anmälningsprocess (traditionellt, Facebook, Swish, mobilanpassning etc)

- Lyft fram Sävedalens natur och historia

- Paketera startplatsen som en upplevelse och höj värdet

- Gör evenemanget till en folkfest för Sävedalens invånare

- Använd evenemanget som en plattform för att rekrytera framtida medlemmar

- Ta täten i sociala frågor och få med media, näringsliv och kommun

- Inventera kompetens bland medlemmar och företag med direkt koppling till föreningen

- Se till att vi gör det vi gör med en tanke

- Arbeta med varumärket Sävedalsloppet

- Utveckla organisationen kring loppet



Några konkreta åtgärder
- Ny bansträckning som täcker kända platser, vacker natur och historiska händelser

- Starta en klass utan tidtagning

- Ta fram en lekfull bild över bansträckningen och berätta platsernas historia (ge dem en karaktär)

- Jobba med utmaningar längs med banan och mellan vänner, grannar, kollegor och skolklasser

- Se över evenemangets tävlingscentrum och få människor att vilja stanna kvar längre

- Involvera boende längs med bansträckningen för att bygga på folkfesten 

- Starta ett konto på Instagram där vi får följa Sävedalens egna influencers i olika ämnen

- Tillhandahåll barnpassning så att fler familjer kan delta

- Paketera erbjudande mot partners och sponsorer och bygg

- Starta upp ett företagsnätverk i Sävedalen

- Arrangera tränings- och inspirationsträffar under året

- Höj priset på startavgiften och erbjud mat efteråt (långbord för människor samman)

- Inled arbetet med ett kundregister

- Ha många priser som lottas ut

- Jobba med erbjudanden och kampanjer

- Starta kommittéer för olika områden (tävlingscentrum, kommunikation, försäljning, tävling etc)

- Gör en budget och finansieringsplan

- Meddela kommun och näringsliv vad som är på gång



Varumärke och kommunikation
Bra kommunikation bygger på innehåll som engagerar. 

Engagemang är en bra grund till ett starkt varumärke.

Sävedalsloppet skall fyllas med innehåll, kunskap, styrkor, svagheter, åsikter och känslor. Det 

skall kunna beskrivas som en person och vara någons bästa vän.

Konkurrensen är stenhård och Sävedalsloppet konkurrerar inte bara med andra lopp. Därför är 

det viktigt att ge människor fler saker att identifiera sig med.

Kommunikation behöver spela en relevant roll i mottagarens liv. Den behöver såklart ha en 

koppling till Sävedalsloppet men den kopplingen behöver inte nödvändigtvis vara direkt. Målet är 

att förstärka människors passion och att tillföra ett värde. Tillför du ett värde kanske personen 

tycker om dg. Tycker personen om dig ökar chansen för interaktion.

Om trafiken drivs i rätt riktning genereras i slutändan fler deltagare till loppet.

Varumärke och kommunikation är viktigt.   



Historier är bra innehåll
Det finns alldeles för många berättelser och sägner som glömts bort. Sävedalsloppet skall väcka 

några av dem till liv. Vi ska berätta historier om platser, människor och legender från alla tider. 

Dem skall bli en del av upplevelsen och kommunikationen.

Vi ska göra en liten kommun ännu mindre och på så sätt blir den större än någonsin.

Har ni till hört historien om jättesmeden i Rövargrottan? 

Ellen om banditerna som härjade i Sävedalen under första delen av 1800-talet?

Visste ni att Sävedalen tillhörde den danska flaggan mellan 1613 och 1619?

Kan ni berätta Soldattorpets historia?

Det finns också flera moderna historier att skapa innehåll kring. Många av dom är ju redan en 

del av tävlingsbanan. Fågelsjön Svartjärn, Oxledsravinen, Finngösabäcken…

Det är vetenskapligt bevisat att historier och legender för människor samman. Dem har fört 

den mänskliga evolutionen framåt så varför skulle dem inte kunna göra detsamma med 

Sävedalsloppet. 



Devil’s hill

Aborrebacken

Ravinen

Ge tävlingsbanan en karaktär och innehåll.



Ny sträck-
ning för 
Sävedals-
loppet



Kommitté för Sävedalsloppet
Arbetsgrupper

• Grupp för bansträckningen

• Grupp för marknadsföring

• Grupp för tävlingscentrat

• Grupp för unik information

• Grupp för sponsring och samarbete



Är du med?
Tack


