
 

 
POSTADRESS  BESÖKSADRESS  TELEFON ORGANISATIONSNUMMER                 E-POSTADRESS 

Varbergs kommun  Engelbrektsgatan 15  0340-880 00  212000-1249               ks@varberg.se 
   Östra Vallgatan 12 (hiss)  FAX                WEBBPLATS 

432 80 Varberg  Varberg  0340-67 64 52                 www.varberg.se 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Friidrottstävlingen Folksam Grand Prix till 
Varberg 2019 

Varbergs GIF friidrott står tillsammans med Svensk Friidrott och 
Varbergs kommun värd för en av deltävlingarna i Folksam Grand 
Prix sommaren 2019. 

 
- En fantastisk möjlighet, säger Ramon Bengtsson, representant för Varbergs GIF 
som ansvarar för genomförandet i samarbete med Svensk Friidrott och Varbergs 
kommun. Genom Folksam Grand Prix kan Varbergs GIF Friidrott stärka 
positionen som en av de ledande friidrottsföreningarna i landet. 
 
-  Folksam Grand Prix är ett av de största årligen återkommande friidrotts-
evenemangen, där den svenska eliten får möta bra internationellt motstånd på 
hemmaplan. Vi ser fram emot att tillsammans med Varbergs GIF och Varbergs 
kommun skapa en riktig friidrottsfest i Varberg nästa år, säger Jan Larsson, 
marknadschef för Svensk Friidrott. 
 
Folksam Grand Prix arrangeras årligen i Göteborg, Sollentuna och Karlstad. Nytt 
för nästa år är att utöka med en ambulerande ort. Denna ort, som 2019 är 
Varberg, ska bidra till att bredda möjligheten att se elitidrott runt om i Sverige 
samt öka intresset för tävlingen och svensk friidrott.  
 
Förhoppningen är också att öka intresset för Varberg som destination. Varbergs 
kommun är garant för arrangemanget, då förutsättningarna för eventet är 
utmärkta med Påskbergsvallen som utomhusarena och en väl utvecklad 
besöksnäring. 
- Vi är jätteglada över Varbergs GIF:s initiativ och välkomnar Folksam Grand Prix 
till Varberg, säger Martin Andersson, näringslivsdirektör i Varbergs kommun. Att 
Svensk Friidrott arrangerar tävlingen här lyfter Varberg både som idrottsstad och 
besöksmål. 
 
- Det märks att Varbergs GIF Friidrott är på gång och det känns riktigt roligt att 
kunna välkomna en stor friidrottstävling till Påskbergsvallen, säger kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Christofer Bergenblock (C). Förhoppningsvis 
kommer tävlingen leda till att ännu fler barn och unga får upp ögonen för 
friidrotten, som genom bygget av vårt nya idrottscentrum Tresteget har fått helt 
nya möjligheter till allsidig träning året om i Varberg. 
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- Med kringarrangemang som läger, aktiviteter för barn och uppvisningar för 
allmänheten satsar vi på att locka en stor publik, säger Ramon Bengtsson. Det här 
blir en win-win, det finns stora samhällsvinster med att ha barn och ungdomar 
engagerade inom föreningslivet. 
 
 
Om Folksam Grand Prix 
 
Folksam Grand Prix-galorna sänds direkt i SVT-Play och som sammandrag i SVT. 
Tävlingen ingår i European Athletic Classic Meeting som är Europas näst högsta 
tävlingsstatus.  
 
Läs mer på www.folksamgp.se 
 
 
 
För mer information, kontakta: 
 
Ramon Bengtsson, Varbergs GIF Friidrott 
070-513 44 10 ramon.bengtsson58@gmail.com 
 
Jan Larsson, Svensk Friidrott 
0703-79 86 22 jan.larsson@friidrott.se  
 
Magnus Thomson, Näringslivs- och destinationskontoret i Varbergs kommun 
070-810 29 29 Magnus.thomson@varberg.se 
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