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SM i Quidditch och stöd till andra mindre sporter 
 

Uppsala kommun kommer vara värd för ett SM i en nästan helt magisk sport, 

Quidditch. Sporten är en mugglar-anpassad version av Quidditch som är den populära 

häx- och trollkarlssporten i J. K. Rowlings Harry Potter-universum (den är alltså 

anpassad till vår värld som saknar magin som finns i fiktionen). Kort förklarat är det 

som en blandning av basket, spökboll och svansjakt. Idag finns det flera lag och 

organisationer världen över som bidrar till att skapa internationella tävlingar där den 

största är Quidditch World Cup (motsvarande VM). 

 

Quidditchen i Sverige växer snabbt. Den 28–29 september skedde SM i Quidditch här i 

Uppsala. Dessutom finns de svenska mästarna år 2018 i kommunen, nämligen 

Västmanlands-Dala nations lag W-dala Winged Does. Vänsterpartiet lyfter detta då det är 

viktigt att det finns sporter för alla och en stor bredd av alternativ för att Uppsala ska vara en 

kommun för alla. 

 

Med tanke på ovan väcks frågan hur Uppsala kommun rent generellt arbetar med att stärka 

och stödja mindre sporter som idag inte har lika många utövare såsom fotboll eller liknande. 

Det är som tidigare nämnt viktigt att stödja en mångfald av sporter för att vi ska bygga ett 

Uppsala för alla. 

 

Med anledning av ovan ställer jag följande frågor till ordförande i Idrotts- och fritidsnämnden: 

 

- Hur uppmärksammade Uppsala kommun att vi var värdar för SM i Quidditch? Vad för 

stöd gav vi evenemanget? 

- Hur kommer Uppsala kommun att verka för att vara ledande i Sverige på Quidditch 

och stödja denna växande sport samt våra lokala talanger? 

- Vad för konkret stöd ger eller erbjuder kommunen till mindre sporters mästerskap och 

turneringar? Hur arbetar styret för att stärka och stödja de mindre sporters olika 

mästerskap och turneringar? 
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