
”Vi befann oss i Barcelona med 
A-laget när vi nåddes av besked att 
landet skulle stängas ner inom en 
dag eller två. 
Sports International gjorde ett 
imponerande jobb så vi kunde �yga 
hem tidigare för att inte fastna i 
karantän. De är ett företag man kan 
lita på – inte minst när det blåser 
hårt”

Pelle Olsson
Chefstränare Sandvikens IF

”Vi är mycket tacksamma för att vi 
valde Sports International som 
arrangör, inte minst när Covid-19 
satte stopp för vårt läger till 
Spanien. Med alla de pengar som de 
återbetalade �nns möjligheter att 
framöver kunna åka igen – och då 
givetvis med Sports International!”

Carin Ek
Gideonsbergs IF Flickor 04-05

”Vi blev mycket imponerande av hur 
Sports International hanterade 
situationen för oss i samband med 
Covid-19 utbrottet. Detta stärks ytterligare 
av det faktum att ett av våra andra lag 
reste med ett annat bolag och där är vi 
inte alls nöjda hur de skött det.  Vi har 
även tidigare anlitat Sports International 
och varit extremt nöjda med service innan 
och under lägret. Man behöver aldrig vara 
orolig över något när man åker med 
Sports International! 

Alexander Ragnarsson
Sundbybergs IK

”Vi tvingades boka av vårt 
träningsläger till Barcelona med 
Sports International på grund av 
Covid-19 i våras. I det svåra läge som 
uppstod för båda parter kändes 
dialogen hela tiden trygg och 
positiv och tillsammans hittade vi 
en enkel och smidig lösning som vi i 
ÖIS blev nöjda med. All heder till 
Sports International.

Igor Krulj
Sportchef Örgryte IS 

”Vi har hört från en del lag som åkte på 
läger i våras med andra resebolag att det 
inte alls funkade i kommunikation och 
hantering när viruset slog till. De är inte 
alls nöjda.  Det gällde som tur var inte oss 
som valde att resa med Sports 
International. De skötte sig utmärkt när 
covid-19 stoppade vår resa till Spanien. 
Jag har bara gott att säga om Sports 
International och vill ha en lång och 
givande kontakt framöver ”.

Kent Johansson
Bergkvara AIF

”Vi har haft en god kontakt med 
Sports International hela tiden och 
de informerade oss tidigt om vad 
som kommer att hända och vad 
som kan hända. De har skött det här 
bra under den här processen och 
samarbetet vi haft har varit väldigt 
bra”

Stefan Farehed, 
Ordförande i Laholms FK 
till Hallandsposten 17 juli 2020

”Vi har för vana att boka våra 
träningsläger med Sports international 
och vi har alltid känt oss trygga. I år 
visade Sports International verkligen 
att de är ett resebolag att lita på. Vi 
tvingades att ställa in lägret med kort 
varsel på grund av pandemin men vi 
hade hela tiden en bra dialog med dem. 
Sports International hjälpte oss på ett 
föredömligt sätt. Vi �ck ett bevis på att vi 
valt rätt arrangör.”

Patrik Lundgren, Klubbchef
Falkenbergs FF

”Vi hade hört mycket gott om Sports 
International innan vi bokade vårt 
läger till Spanien. Ändå blev vi positivt 
överraskade av deras pro�sighet och 
enorma serviceanda i en extrem 
situation när Covid 19 slog till. Med 
återbetalningen hoppas vi göra en ny 
resa till Spanien så småningom – och då 
känns valet av arrangör självklart. Vi 
värderar tryggheten högt.”

Cecilia Ekstrand
Vejby IF F15 

”Vi hade fyra lag bokade på 
träningsläger med tre olika �rmor när 
Covid-19 slog till i februari/mars. Med 
avbokningar som följd och vår lagliga 
rätt att få tillbaka våra pengar skötte sig 
Sports International överlägset bäst. 
Både när det gällde kommunikationen 
och återbetalningen. Jag kan varmt 
rekommendera Sports International till 
alla klubbar som söker en trygg och 
seriös arrangör för sitt lägger i dessa 
osäkra tider. ” 
Mikael Torstensson
Klubbchef Sollentuna FK 

Medan en del resebolag 
stängde av telefonerna och 
gömde huvudet i sanden då 
Covid-19 slog till,  jobbade vi 
dag och natt i nära dialog 
med våra klubbar för att hitta 
hållbara lösningar med 
ombokningar, �yttningar och 
återbetalningar.  Det fantas-
tiska stöd och värmande ord 
vi �ck under den närmast 
kaotiska period som uppstod 
i början var rörande. Vi är inte 
alltid billigast, det är inte 
heller vår avsikt, men ni  ska 
kunna lita på oss. Vi har 
sedan länge återbetalat 
samtliga resenärer. 

Många har vittnat om att vi 
har behandlat våra klubbar 
mycket bättre än en del 
andra i branschen under 
Covid-19.  Hundratals lag har 
uttryckt tacksamhet över att 
de valde oss som arrangör 
2020. Att de kunde räkna 
med oss i en extrem situa-
tion. Det är vi mycket stolta 
över.  Vi står för trygghet och 
professionalism. Det under-
strök vi när vi på eget bevåg 
�ög hem ett antal lag under 
SAS-strejken 2019. Det 
underströk vi genom vårt 
sätt att behandla våra klub-
bar i våras. Res tryggt med 
Sports International i alla 
väder! 

Det är vår covid-19 garanti. 

Andreas Öster
Vd, Sports International AB
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