
Avgörandets ögonblick



Idag ska ni få introduktion till vad SM-veckan är, syfte och presenterar 
konceptet. Vad förväntas när man är en del av SM-veckan? Vad händer 
månad för månad, kommande träffar, deadlines med mera. Vi pratar 
också om SM-mössan; vad innebär det konceptet? Hur kan vi jobba 
tillsammans och var och en för sig när vi ska kommunicera och 
marknadsföra SM-veckan på bästa sätt? Vi går igenom rutiner kring press 
och media, logotype och mycket mer som berör kommunikation inför, 
under och efter en SM-vecka.

Tillsammans skapar vi SM-veckan!



23/9 Tillsammans skapar vi SM-veckan!

21/10 Att bygga en SM-veckanarena

18/10 Från arrangemang till evenemang

20/1 Utbildningspaket inför evenemanget

17/2 Evenemanget som helhet, säkerhet, miljöcertifiering

”Håll Sverige Rent”

• Anmälningslänk skickas ut via vårt interna nyhetsbrev

FEM ARRANGÖRSTRÄFFAR



Värdskapsutbildning
För alla (volontärer/funktionärer) som möter folk
3 st utbildningar i Boden: 20/1,17/2 och 11/3
3 st utbildningar i Luleå: 10/2, 9/3 och 14/3
1 st utbildning via webben: 18/3
Tid: Frukost, lunch och kväll

Speakerutbildning
Lördagen den 14/3 (ca 5 timmar)
Kortare info från säkerhetsteamet och information från 
destinationsbolagen.
Kommer även kunna växlas upp med 1 tim värdskapsutbildning.



HLR-utbildning (akut omhändertagande)
Bör finnas kunniga i akut omhändertagande i hjärt- och lungräddning 
på alla arenor och på alla era arrangemang.
Februari – mars 2020 (datum kommer inom kort)
2 st i Boden 
2 st i Luleå

Kontaktperson för utbildning (värdskap, HLR, speaker…)
Petra Mörtsjö, petra.mortsjo@sisuidrottsutbildarna.se, 070-686 80 92
Kontaktperson för prova-på-idrott 
Linda Karlsson, linda.karlsson@sisuidrottsutbildarna.se, 070-686 80 91

mailto:petra.mortsjo@sisuidrottsutbildarna.se
mailto:linda.karlsson@sisuidrottsutbildarna.se


Håll er uppdaterade på smveckan.se







Tillsammans för Sveriges bästa idrottsupplevelse 25-31 mars

Unikt samarbete då Luleå och Boden står som värdstäder 
för ett av Sveriges största idrottsevenemang. 

Det nordligaste arrangemanget hittills i SM-veckans 
historia. 

Flera mästerskapstävlingar varvat med stor folkfest, 
mötesplats och olika aktiviteter i städerna.





Rubrik

• Text

• Text

• text



Projektets mål och vision

• Samverkan
• Hållbarhet (miljö, socialt och ekonomiskt)
• Kvalité
• Jämställdhet och inkludering



• SM-veckan i Luleå och Boden ska stärka samarbetet mellan städerna och lyfta 
fram det som gör varje stad unik. Städerna och närområdena ska visa att de är 
attraktiva områden som fler vill bo, verka i och besöka. 

• Sponsorer, leverantörer och samarbetspartners ska synas, deltaga i utvecklingen 
av veckan och få den exponering som förväntas.

• Deltagare, funktionärer, föreningar, besökare, tv-tittare och invånare känner en 
stolthet över att vara en del av SM-veckan i Luleå/Boden.

• Evenemanget ska uppfattas som hållbart med en hög kvalité och genomsyras av 
samverkan mellan alla dess parter. 

• Vi ska sträva mot att SM-veckan ska vara ett jämställt och inkluderande 
evenemang. 



Slalom
Parallell Slalom
Skicross
Puckelpist 
AlpinRodel

Längdskidor
Skidskytte
Skidorientering
Draghund

Isracing
Rallysprint
Rallycross
Crosscart
Stadioncross (skoter) 

Bowling 
Cykeltrial
X-trial
Styrkelyft
Virtuell bilsport
Jujutsu



Arenorna



SM-mössan

• Fri entré till alla tävlingar

• Återbäring för arrangörsföreningarna

• Möjlighet för föreningar att sälja och få intäkter

• Vision att alla med SM-mössa åker gratis transport till arenorna

• Bästa marknadsföringen





Eventområden med aktiviteter och kulturevenemang



Invigning med stafett





Skolprojekt

Skolprojekt



Mötesplatsen



Miljöcertifiering
SM-veckan Luleå/Boden ska miljöcertifieras.

Håll Sverige Rent gör det enkelt för eventarrangörer att minska sin miljöpåverkan, 
i allt från transporter och inköp till nedskräpning. 

Genom att miljömärka eventet ger vi besökare möjlighet till upplevelser 
med så lite avtryck på miljön som möjligt.



Ett vinnande lag        

Två städer – fler möjligheter 
till partnerskap

Tillsammans skapar vi folkfesten. Chans till ett unikt samarbete.



Lokal Projektgrupp



Skapa idéer tillsammans!  



Följ oss
• www.smveckan.se

• Luleå och Bodens befintliga kanaler

• SM-veckans app

• #smveckan
#smveckanluleåboden

http://www.smveckan.se/


Idag       25 mars

• Arrangörsträff 1: Hur skapar vi en SM-

vecka tillsammans!

• Tävlingsarenaskisser inskickade 30/9

• Fylla i Teknisk specifikation del 2 

September Oktober November/December

• Arrangörsträff 2: Tema: Att bygga 

en SM-veckan arena, Boden

• Avtal Luleå/Boden – lokal arrangör 

klara 31/10

• SVT rek 21-23/10

• Arrangörsträff 3: Från arrangemang till 

evenemang, Boden

• Dagsprogram presenteras

• Deadline på underlag till beställning av 

funktionärskläder 1 nov

• Avtal RF-SF klara

• Text inskickad om er idrott 30 november 



Idag       25 mars
Januari Februari

• Arrangörsträff 4: Tema:  Utbildningspaket inför 

evenemanget, Luleå

• SM-veckans pressackreditering öppnar

• Fastställt tävlings- och aktivitetsprogram presenteras

• Utbildningstillfällen via SISU Norrbotten (Erbjuds både 

i Luleå och Boden)

• Ny sajt smveckan.se

• Arrangörsträff 5: Tema:

Evenemangsområde, säkerhet och 

miljöcertifiering, Luleå

• Funktionärskläder + ackrediteringar delas ut

• ChyronHego - genomgång av gemensam 

resultatrapporterings-portal (3-4 tillfällen) 

(feb-mars)

• Deltagande idrotter presenteras (kampanj 

sociala medier)

• Utbildningstillfällen via SISU Norrbotten 

(Erbjuds både i Luleå och Boden)

• SM-veckans app släpps



Idag       25 mars (och lite till…)

Mars April/Maj/Juni

• ChyronHego - genomgång av gemensam 

resultatrapporterings-portal (3-4 tillfällen) (feb-mars)

• Speakerutbildning 14/3

• Viktig info inför genomförande skickas ut till er

• Utbildningstillfällen via SISU Norrbotten –vid behov

(Erbjuds både i Luleå och Boden)

• Genomförande av den bästa SM-veckan 

någonsin!

• Utvärderingsperiod

Tas in utvärderingar från SF, föreningar, 

Luleå/Boden SM-organisation, 

samarbetspartners samt RF:s och SVT:s interna.

• Turistekonomisk utvärdering 

• Gemensam slututvärdering RF, SVT och 

Luleå/Boden

• Överlämning mellan Luleå/Boden och Borås







Teknisk specifikation

SF-ansvarig samt lokalt ansvarig



Del 2 i teknisk specifikation ifylld
Senast 30 september 2019



Detaljskisser på er tävlingsarena
VARFÖR: Branding, SVT, logistik

HUR: Luleå/Boden behjälpliga med arenaskisser
maila till ola.karvonen@boden.se

petter.wikstrom@lulea.se

NÄR: 2019-09-30

mailto:ola.karvonen@boden.se
mailto:petter.wikstrom@lulea.se


Beställning av funktionärskläder
Fyll i flik Funktionärkläder i den tekniska specifikationen senast 1 november 2019



Sandra Ottosson

Tel 070-2041458

sandra.ottosson@boden.se

Tack för idag ses igen den 21/10!

mailto:sandra.ottosson@boden.se

