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World Cup Volt Hockey 
World Cup Volt Hockey har ambitionen att vara världens största volthockeyturnering med förhoppningsvis lag 
från alla fem, för närvarande aktiva nationer. Tillsammans blir evenemanget den första och unika 
samlingsplatsen som samlar alla nationer på samma gång. 

Samtidigt har World Cup Volt Hockey ambitionen att vara så mycket mer än bara det och är en stor del av 
sportens strävan att få med så många som möjligt i fysisk aktivitet och sociala sammanhang. 

World Cup Volt Hockey är en långsiktig strategi som ska sätta idrott för personer med funktionsnedsättning i 
centrum. "Vi är mer än bara ett evenemang..." och vi ser ännu viktigare i vår roll att vara en del av lösningen att 
fler ska kunna vara en del av sporten. 

Vi behöver göra skillnad och skapa förutsättningar för en meningsfull aktiv fritid. Alla ska ha rätt att idrotta 
efter sina förutsättningar. Evenemanget blir en samlingspunkt för strategin som äger rum varje dag, året runt. 
Arbetet kretsar inte bara kring själva evenemanget och scenen – i det dagliga livet är det minst lika viktigt att 
värna om en frisk och välmående mottagarförening med stöd och verktyg för att skapa en bra idrottsvardag. 

Vi har bestämt oss, mer än bara en gång, trots att World Cup Volt Hockey har blivit uppflyttad både en och två 
gånger och initiativtagarna är bestämda. Vi måste göra skillnad. Det är allvarligt. 

Med World Cup Volt Hockey vill vi ge målgruppen ett evenemang de förtjänar och skapa en plattform för att 
utveckla och diskutera social hållbarhet i en helt ny dimension för personer med funktionsnedsättning. 

Välkommen till Gävle - Värdstaden och Innebandystaden Gävle. 

Vi är mer än bara ett evenemang… 

• World Cup Volt Hockey är en av Nordens största mötesplatser för 
Parasport 

• World Cup Volt Hockey är en ledande strategi för gräsrotsidrott och 
rekrytering av idrottare och därmed en betydande aktör för förbättrad 
folkhälsa 

• World Cup Volt Hockey är en mötesplats för tillgänglighetsfrågor som 
har nationell påverkan 

• World Cup Volt Hockey har en banbrytande strategi för att inkludera 
målgruppen i arbetsmarknadsfrågor som berikar näringslivets behov 
och genererar fler människor i meningsfull sysselsättning 

World Cup Volt Hockey Vision 2025 

En del av - World Cup Volt Hockey Sustainability Association 



 

Sociala hållbarhetsmål för Gävle kommun och 
värd för World Cup Volt Hockey 
Vi arbetar tillsammans för att Gävle ska ha förmågan att hantera förändringar och fortsätta utvecklas. Alla som 
bor här ska ha ett bra liv med god hälsa utan orättvisa skillnader. Därför är mångfalden och inkluderingen i 
evenemangets omgivande verksamhet avgörande för en systematisk och kontinuerlig utveckling av 
verksamheten för personer med funktionsnedsättning. 

Alla delar av World Cup Volt Hockey ska genomsyras av följande mål: 
• Förbättrad säkerhet och hälsa 
• Stärkt jämställdhet och lika villkor 
• Bra delaktighet och bra inflytande 
• Icke-diskriminering 

Gävle och Gavlehov som mötesplats 
Idrottsområdet vid Sätraåsen i Gävle ska vara en 
mötesplats för idrott och rekreation för både bredd 
och elit, gammal som ung, ett idrottsområde för alla. 
Självklart ska Gävle kommun kunna möjliggöra en 
aktiv fritid på lika villkor – för de aktiva. 

En mötesplats är viktig för stadens besöksnäring och 
ger också genom evenemanget värdstaden Gävle en 
nationell publicitet i den extrema eliten och 
mångfald att vara stolta över. 

Gavlehov är den nya stadsdelen som binder 
samman Sätra och Stigslund med Gävle centrum. 
Ett kvarter med cirka 180 bostäder är inflyttat och 
klart och nu senast även ett grannhus med 150 
lägenheter. Det finns bygglov för privatbostäder för 
äldre söder om bostäderna. Den nya skolan för 
Prolympia invigdes hösten 2018 och byggandet av 
ännu fler bostäder och verksamheter fortsätter. I takt 
med att den nya stadsdelen tar form byggs en ny 
gång- och cykelväg till Gävle centrum, allt inom 
gång- och cykelavstånd. 
  
Gavlehovshallarna – Multisport arena 
18 503 kvm, invigd 1 september 2017 och kostade 
cirka 200 miljoner kronor att bygga. Alfahallen har 
2142 läktare och golvet har innebandylinjer och 
godkänt golv för elitseriespel och TV-sändningar. 
Novahallen har cirka 1000 läktare med ett fullstort 
golv för innebandy, handboll och basket. 
Omegahallen som inomhushall för friidrott har 8 
stycken 60 meters banor, 6 200 meters banor och 6 
130 meters banor, 2 kastburar och 1 inflygningsbana 
med spjutnät och bollbur med 2 kulringar för kulstötning och viktkastning. 
  
Gunder Hägg - En ny omläggning av banorna skedde sommaren 2018 med tillskott av 2 nya bollringar, detta 
för att nå de internationella friidrottskraven inför kommande EM i friidrott sommaren 2019. 
  
Hela anläggningen har en hållbarhetsprofil och har cirka 3 000 kvadratmeter solceller på taket.

Roliga fakta om Gavlehovshallen - Alfahallen: 
* 26x46 meter, huvudlinjerna för innebandy 
* Publikplatser 2142 
* Publikkapacitet vid konsert ca. 3000 
* Eventplan 
* Förberedd med extra kraft, förstärkta balkar i taket, bra 
lastmöjligheter, mörkläggningsmöjligheter, linor och 
motorer i taket. 
* 3 stativ för rullstolsburna 
* 25 kvm stor skärm



En del av - World Cup Volt Hockey Sustainability Association 

Formell inbjudan till dig som förening med 
idrottare och volthockeyspelare från Sverige 
och Norge
Vi vill bjuda in era organisationer till Sverige och Norge för att genomföra World Cup Volt Hockey med oss. 

Vi erbjuder möjligheter till: 
• Möjlighet till transporter (inkl vid behov fr Arlanda flygplats) i specialanpassad buss 
• Boende på hotell 
• Alla måltider (frukost, lunch och middag) 

Alla lag som deltar står för sina egna kostnader men via våra samarbetspartners har vi skräddarsytt 
specialanpassade lösningar. Vi har givetvis möjlighet att bistå med bokningar och logistik för respektive lag 
vid önskemål. Information om dessa lösningar finns på hemsidan. 

Vi erbjuder samtliga svenska och norska lag ett resebidrag om 5000 SEK. 

Under dagarna tänker vi också erbjuda träningar och sportsliga utbyten inför turneringen för att maximera 
möjligheterna att spela på samma sätt tillsammans med lagen från Nordamerika. Vi arrangerar instruktörer 
som går igenom spelets grunder, struktur och grundläggande taktik och strategi. 

Anmälan för bokningar görs till organisationen World Cup Volt Hockey, på hemsidan senast den 15 augusti 
2022. 

Välkommen till Gävle - Värdstaden och Innebandystaden Gävle. 

16-18 september 

http://wcvh.se

