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Vi har en lösning för The International TI10

PRESSMEDDELANDE, 2021-06-24

Svenska E-sportförbundet har sedan arrangören meddelade i tisdags att The International inte
skulle gå att genomföra i augusti arbetat på en lösning för att rädda tävlingens genomförande.
Förbundet har som e-sportens röst gentemot idrottsrörelsen en unik position för att kunna
erbjuda en snabb lösning.

“Vi tycker det är tråkigt att vi fick informationen så sent och att vi inte varit inkopplade tidigare.” säger
Sammi Kaidi, förbundsordförande i Svenska E-sportförbundet. “Vi har länge försökt bli en del av
idrottsrörelsen just för att inte hamna i sådana här situationer och agerade så snart vi fick arrangörens
pressmeddelande tillsammans med samtal från proffslagen.”

Regelverket som ställer till det för The International är formuleringen i de tillfälliga inreseförbudet som
gäller för länder utanför EU och där besökare till internationella elitidrottstävlingar i Sverige är
undantagna. Eftersom polismyndigheten gör tolkning att idrott är sådant som tillhör
Riksidrottsförbundet så gäller inte undantaget för The Internationals deltagare och funktionärer.

Svenska E-sportförbundet inledde snabbt en dialog med företrädare från kulturdepartementet och
Riksidrottsstyrelsen. Utifrån Riksidrottsförbundets särställning och Svenska E-sportförbundets
långvariga relation till idrottsrörelsen, har vi kunnat ta fram ett förslag på en lösning som skulle ge
polismyndigheten förutsättningar för att ompröva sin bedömning.

“Vi vill inget annat än att The International ska äga rum i Sverige vilket hade lyft svensk e-sport och
stärkt e-sportscenen i sitt arbete med att upptas i Riksidrottsförbundet,” säger en hoppfull Sammi Kaidi
som tycker det är tråkigt att detta inte hanterats ordentligt från början.

För att rädda The International behöver tävlingen sanktioneras via idrottsrörelsen och av
internationella förbund samt att en dialog snarast inleds med arrangören Valve. Förbundet har skickat
flera meddelanden direkt till arrangören och via de svenska proffslagen samt andra e-sport
organisationer. Vi hoppas kunna skapa de förutsättningar som behövs för att ändra tävlingens status
och kunna inleda en dialog med arrangörerna som gör att The International kan genomföras i
Stockholm.

Kontaktinformation:
Sammi Kaidi, Förbundsordförande
Tfn. 076-281 51 90 och e-post: sammi.kaidi@svenskesport.se

Se nästa sida för mer information om Svenska E-sportförbundet.
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Om Svenska E-sportförbundet
Svenska E-sportförbundet startade 2016 för att samla den organiserade och tävlingsinriktade e-sporten
i Sverige. E-sporten saknade till stor del det som har gjort den svenska idrottsrörelsen så framgångsrik:
en stor organiserad gräsrotsrörelse. Idag är över 12.000 personer medlemmar i våra 27st
medlemsföreningar i hela Sverige.

Sverige har dessutom länge legat i framkant när det gäller e-sport och Svenska E-sportförbundet vet att
det finns mycket kunskap och kompetens inom den svenska e-sportvärlden. Sverige har historiskt både
duktiga lag och enskilda idrottare, dessutom har vi några av världens största e-sportarrangemang.
Svenska E-sportförbundet vill ta tillvara på den kunskap som finns idag och bygga svensk e-sport till
världens bästa.

Svenska E-sportförbundet har ansökt om medlemskap i Riksidrottsförbundet vid tre tillfällen. Under
Riksidrottsmötet 2021 stöttades ansökan av den svenska e-sportrörelsen, dess proffslag och flera
svenska idrottsförbund. Ansökan avslogs med 23 rösters skillnad. Förbundet arbetar nära
Riksidrottsförbundet och kulturdepartementet för att säkra en framtid för e-sporten i Sverige. Det
arbetet kommer nu att intensifieras med tanke på behovet av en enad röst från e-sportrörelsen.


