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Säsong året om torsby.se

Torsby är en komple�  skidkom-
mun. Men också mer än så. 
Sommaren 2009 fylls av aktivi-
teter och evenemang. Bland an-
nat har Torsby Countryfestival 

hi� at hem.
– Från a�  ha hållit till i Lysvik några år 

har vi nu fl y� at hem till Torsby och kan 
fördubbla utbudet. Vi är bredast i Sverige 
med sex planerade utomhusscener och 
närmare e�  30-tal band. Det blir en folk-
fest i Torsby stadskärna med festivalom-
råde i Herrgårdsparken, säger Peter Jons-
son, en av initiativtagarna.

Countryfestivalen pågår 9-11 juli och 
beräknas locka 4 000 personer. Country-
festivalen komple� eras även med en 
Dragracingtävling på Torsby Flygplats 
samma helg.

Stora evenemang
Gräsrotsengagemang fi xar färgstarka folkfester1010

JVM i skidsky� e, EM i rallycross, Sveriges bredaste Countryfestival, 
Svenska rallyt och World Cup i Skicross. E�  axplock över stora 
evenemang som alla valt Torsby.

”Stora internationella 
evenemang och många 
besökare genererar inkom-
ster till framför allt service-
näringen och ett bra sätt 
att marknadsföra varu-
märket Torsby”

Se även:
www.torsby.se
www.torsbycountryfestival.se

25 000 till Höljes
Pratar man Torsby kommun och bilsport 
kan man inte gå förbi de årliga EM-täv-
lingarna i rallycross i Höljes som lockar 
25 000 besökare.
2009 hålls täv-
lingarna 4-5 juli. 
Sommaren 2009 
arrangeras även ny-
startade A� ilaral-
lyt. Rallyt uppfanns 
i succéfi lmen ”Ral-
lybrudar” och blir 
nu verklighet som 
rally för klassiska 
bilar 25 juli. I febru-
ari 2010 arrangerar också Torsby åter en 
etapp av Svenska rallyt genom skogarna 
i Nordvärmland.

JVM i skidsky� e
Den kan även gå fort utför i skidbackarna. 
I februari 2009 hölls de första WC-tävling-
arna i skicross i Branäs. Den kommande 

OS-grenen hölls i 
Branäs permanenta 
skicrossbana – den 
enda i världen.
Den 29 januari till 3 
februari 2010 kom-
mer deltagare från 
e�  30-tal länder till 
Torsby för a�  göra 
upp om medaljerna 
i JVM i skidsky� e. 
E�  gigantiskt eve-
nemang där många 

deltagare sedan fl yger direkt till Vancover 
för a�  fortsä� a medaljskörden i de olym-

piska spelen. Mästerskapet arrangeras av 
Torsby kommun och SK Bore.

– För en kommun av Torsbys storlek är 
stora evenemang en sak för alla i Torsby; 
näringslivet, invånarna, kommunen och 
föreningarna. Stora internationella evene-
mang och många besökare genererar in-
komster till framför allt servicenäringen 
och e�  bra sä�  a�  marknadsföra varumär-
ket Torsby, menar kommunchef Thomas 
Stjerndorff .

WC-tävlingar i skicross, EM-tävlingar 
i rallycross och Torsby Countryfestival är 

tre exempel på stora evenemang 
i Torsby kommun 2009. 

2010 blir ett ännu mer evenemangsintensivt 
år med bland annat JVM 

i skidskytte och Svenska rallyt. 
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