
Klartecken för DN Galan- IAAF Diamond League i Stockholm 2015
– nytt samarbete med Stockholm stad presenterat
Stockholm Stad går in som medarrangör av årets DN Gala. Det beskedet ger Emilia Bjuggren, idrottsborgarråd (S) i Stockholm,
tillsammans med representanter för Svenska Friidrottsförbundet och Stadionklubbarna. Galan går av stapeln 30 juli 2015.

DN Galan är en del av Diamond League, som är en av världens största friidrottstävlingar. Galan är viktig för att lyfta Stockholm som
evenemangsstad – galan lockar tusentals besökare till staden och ger ett starkt bidrag till besöksnäringen. En viktig aspekt för Stockholm stad
som medarrangör är att årets gala har ett starkt fokus på kringaktiviteter riktade mot Stockholms unga.

– Det känns väldigt bra att vi har säkrat ett samarbete som gör att vi kan anordna DN Galan i Stockholm i år. Det är en av världens mest
prestigfyllda friidrottsgalor och ger ett starkt tillskott till besöksnäringen. En viktig del för mig när vi tog beslut om samarbetet var att se till att vi
har ett gediget program med kringaktiviteter. Vi riktar programmet mot Stockholms unga, och prioriterar särskilt de som idag har låg
föreningsaktivitet. Jag vill skapa intresse hos unga som inte har en naturlig kontakt med idrottsrörelsen, att man ska få träffa klubbar och
föreningar och förhoppningsvis idrotta organiserat i större utsträckning. Det säger Emilia Bjuggren i en kommentar.

– Jag är jätteglad att vi kan presentera det här samarbetet. Stockholms stöd ger bra möjligheter för Svenska Friidrottsförbundet att anordna
en stjärnspäckad gala tillsammans med våra sponsorer. För Svenska Friidrottsförbundet är internationella evenemang en mycket prioriterad
verksamhet, vi är ett av få medlemsländer i Internationella Friidrottsförbundet som har en IAAF Diamond League-tävling. Vi är med i en
exklusiv skara av världens främsta arrangörsstäder- och nationer, det är vi mycket stolta över. Det säger Björn Eriksson, ordförande Svenska
Friidrottsförbundet

– Det här är en gala som är uppskattad av idrotts- och kulturvänner världen över. En viktig del av galans identitet är att den anordnas på
Stockholms Stadion. Stadion har världsrekord i antal världsrekord på en arena, 83 stycken, och är mycket uppskattad bland publik, aktiva,
tränare och ledare för sin familjära stämning. Det känns roligt att samarbeta med Stockholm stad för att anordna DN Galan i år. Inte minst för
att vi kommer kunna leverera ett bra program med kringaktiviteter, jag hoppas vi kan locka många unga stockholmare till våra föreningar och
klubbar. Det säger Jan Kowalski, ordförande Stadionklubbarna.

Kontakt

Ömer Oguz, kommunikationschef, Socialdemokraterna i Stadshuset: 076-122 92 34

Björn Eriksson, ordförande Svenska Friidrottsförbundet: 070-626 46 06

Jan Kowalski, ordförande Stadionklubbarna: 0703-462 441


