Frågor och svar om OS-arrangörerna
Hur väljer man vilka som får arrangera ett OS?
OS hålls i olika städer runt om i världen. Nio år innan OS ska hållas bjuder Internationella Olympiska
Kommittén (IOK) in alla städer som är intresserade av att arrangera OS att ansöka. Städerna fyller i
ansökningshandlingar som godkänns av respektive lands nationella olympiska kommitté. IOK
studerar noga ansökningshandlingarna och besöker sedan de städer som går vidare till nästa steg. Ca
sju år innan spelen ska äga rum röstar IOK om vilken stad som ska få vara värd.
I september 2017 togs ett historiskt beslut på IOK:s session i Lima i Peru. Värdskapet för OS 2024 gavs
till Paris och samtidigt utsågs Los Angeles som arrangör för OS 2028. Beslutet togs efter att det bara
varit dessa två städer kvar i kampen om värdskapet för OS och Paralympics 2024.

Vilken stad har arrangerat OS flest gånger?
London har arrangerat sommar-OS vid tre tillfällen, 1948, 1084 och 2012. Aten har arrangerat
sommar-OS vid två tillfällen 1896 och 2004, men även ett extraspel 1906 som låg mellan två "riktiga"
spel. På vintersidan har tre orter arrangerat spelen vid två tillfällen; Innsbruck 1964 och 1976, St
Moritz 1928 och 1948 och Lake Placid 1932 och 1980.
Peking blir den första stad som har arrangerat både sommar-OS (2008) och vinter-OS (2022).

Har OS gått i Sverige någon gång?
Den 29 maj 1909 bestämde IOK att Stockholm skulle få vara värdstad för de femte Olympiska Spelen i
modern tid. 1912 arrangerades sedan sommar-OS i Stockholm. Spelen arrangerades av Sveriges
Centralförening för Idrottens Främjande, SCIF. Spelen planerades noggrant, men det blev svårigheter
med ekonomin. 14 av SCIF:s styrelsemedlemmar räddade dock spelen genom att skriva under
personliga garantier för att OS-arenan Olympiastadion (Stockholms Stadion) skulle kunna byggas.
SCIF:s dåvarande ordförande Viktor Balck var en av initiativtagarna till Stockholms ansökan om OS
1912. OS i Stockholm, även kallad Solskensolympiaden, blev en succé. Sveriges Olympiska Kommitté
bildades först året efter spelen i Stockholm hade varit, 1913. Även 1956 hölls delar av spelen i
Stockholm. Sommar-OS gick då i Melbourne, Australien och de stränga karantänreglerna gjorde att
hästarna inte kunde tas in i landet och ryttartävlingarna kunde inte hållas där. Stockholm blev då
värd för ryttartävlingarna. De hölls på Olympiastadion under juli 1956.

Kommer Sverige söka OS igen?
För att det ska vara framgångsrikt att söka OS måste politiker, näringsliv och hela samhället sluta upp
bakom det beslutet. Det finns flera olika OS man kan söka, dels sommar-OS och vinter-OS, ungdomsOS som finns i två varianter; världsungdoms-OS (YOG) och EYOF (European Youth Olympic Festival
som arrangeras för de europeiska länderna).
Senast som Sverige sökte ett OS var Stockholm Åre som ville arrangera vinter-OS 2026. I den slutliga
omröstningen förlorade man mot Italiens Milano-Cortina.
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