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SM-VECKAN
SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet tillsammans med värdstaden och genomförs i sam-
arbete med berörda specialidrottsförbund. Sveriges Television är sändande bolag. Under SM-veckan 
genomförs svenska seniormästerskap i olika idrotter under en veckas tid i en och samma stad eller 
huvudort. SM-veckan ska återkomma varje år, vinter och sommar, och ska genomföras på olika 
orter i Sverige. SM-veckan är öppen för de 71 specialidrottsförbund (SF) som är medlemmar i RF.

Den första SM-veckan genomfördes i Sundsvall vintern 2009 och i Malmö sommaren samma år. I 
Sundsvall deltog 5 idrotter och i Malmö 11 idrotter. Idag har evenemanget växt explosionsartat med 
både fler idrotter och fler aktiva. 

Manualen riktar sig till dig som projektledare för ett SF i första hand. Manualen innehåller informa-
tion och riktlinjer samlat för deltagande SF, för att alla gemensamt ska kunna genomföra evene-
manget på ett så smidigt och bra sätt som möjligt.
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INLEDNING
Syftet med manualen är att öka förståelsen för vad SM-veckan är och vad en medverkan i evene-
manget innebär. Här finns riktlinjer att återkomma till när det finns frågor och funderingar kring 
arbetet med att bli en del av evenemanget SM-veckan. 

SM-veckan kan upplevas som ett komplext evenemang med många parter inblandade och med 
många olika kontaktytor, men en av SM-veckans framgångsfaktorer är samarbete och en öppen 
och lösningsfokuserad attityd.

Riksidrottsförbundet arbetar utifrån nedanstående utgångspunkter, vilka kan vara bra att ta med 
in i ert eget arbete:

• Lyskraftsevenemang
• Regional utveckling
• Utveckla svensk idrott
• Samarbete med värdstäder och andra aktörer

SM-veckan har också tagit fram ledord för evenemanget:

• Mod
• Passion
• Bekräftelse
• Gemenskap
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BAKGRUND
Idén med en SM-vecka kom från början från Ulf Karlsson, dåvarande ordförande i Svenska Squash-
förbundet. Han tog kontakt med SVT:s dåvarande sportchef Albert Svanberg, som utvecklade och 
kompletterade idén i samarbete med representanter för Riksidrottsförbundet till det som idag ut-
gör dagens SM-vecka. Den bygger på att några stora idrotter skapar basen för små och medelstora 
idrotter att delta och visa upp sina SM-tävlingar i ett större sammanhang. 

SM-veckan startade 2009 som ett treårigt projekt och är sedan 2012 ordinarie basverksamhet på 
Riksidrottsförbundet. En viktig anledning till att projektet startade var att det ansågs att ett ökat 
antal internationella mästerskap hade minskat intresset för det svenska mästerskapet. En gemen-
sam SM-vecka för fler idrotter, på samma plats, skulle ge ökade samordningsvinster, bättre och 
mer koncentrerad mediebevakning samt framförallt höja statusen för svenska mästerskap. 

2009 Sundsvall 5 idrotter 2009 Malmö 11 idrotter

2010 Vinter-OS, ingen SM-vecka 2010 Malmö 14 idrotter

2011 Sundsvall 14 idrotter 2011 Halmstad 20 idrotter

2012 Östersund 15 idrotter 2012 Sommar-OS, ingen SM-vecka

2013 Falun 16 idrotter 2013 Halmstad 31 idrotter

2014 Umeå 16 idrotter 2014 Borås 41 idrotter

2015 Örebro 24 idrotter 2015 Sundsvall 40 idrotter

2016 Piteå 15 idrotter 2016 Norrköping 47 idrotter

2017 Söderhamn 20 idrotter 2017 Borås 50 idrotter

2018 Skellefteå 2018
Helsingborg 
/Landskrona

VINTER SOMMAR
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MÅL OCH VISION
SM-veckans mål och vision
SM-veckan ska erbjuda Riksidrottsförbundets medlemmar ett samlat SM-evenemang som ger en 
tydlig medlemsnytta, höjer SM-tävlingarnas status och ger medial uppmärksamhet samt synliggör 
mångfalden inom svensk idrott och dess samhällsnytta. SM-veckan har som mål och vision att 
utgöra ett lyskraftsevenemang för svensk idrott på elitnivå. 

SF:s mål och vision för SM-veckan
Det är viktigt att ni själva har ett mål och en vision för ert arbete med SM-veckan och är tydliga 
med vad ni vill att deltagare, funktionärer och besökare ska känna för evenemanget.

I er ansökan har ni svarat på nedanstående frågor. Om ni inte redan har gjort det rekommenderar vi 
nu att ni tydligare sätter mål och beskrivningar för respektive del.

• Vad är ert syfte och mål med att vara en del av SM-veckan?
• Motivera hur er idrott kan bidra till att stärka SM-veckans helhetsupplevelse och utveckling?
• Beskriv hur ni har tänkte ert arbetsupplägg och organisation före/under/efter er SM-tävling

(inkl. kommunikation och marknadsföring).
• Hur tror ni att deltagandet i SM-veckan kan bidra till er idrotts fortsatta utveckling?
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR SM-VECKAN
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR  
DELTAGANDE I SM-VECKAN
För att din idrott ska kunna delta i SM-veckan krävs att SF gjort en ansökan om deltagande till 
Riksidrottsförbundet. Varje SF äger respektive tävling vilket innebär att föreningar som är intresse-
rade av att arrangera SM-tävlingar tar kontakt med sitt SF. Berört SF avgör sedan om en ansökan 
ska lämnas in till Riksidrottsförbundet. 

Kriterier för en idrotts medverkan i SM-veckan:
• SM-tävlingen ska vara sanktionerad av RS (Riksidrottsstyrelsen).

Följande utdrag är ett urklipp ur Riksidrottsförbundets stadgar: 12 kap Tävlingar, paragraf 1

Mästerskapstävlingar (ändr. 2013)
RF:s mästerskapstävlingar, som får anordnas i de idrottsgrenar för vilka – efter framställning av 
vederbörande SF – mästerskap godkänts av RS, omfattar för såväl kvinnor som män:
• svenska mästerskapstävlingar (SM),
• svenska mästerskapstävlingar för juniorer (JSM),
• distriktsmästerskapstävlingar (DM), samt
• distriktsmästerskapstävlingar för juniorer (JDM).

Den som under det kalenderår tävlingen äger rum fyller högst 20 år räknas som junior. SF har
dock rätt att i sina stadgar eller tävlingsregler fastställa annan åldersgräns.
Mästerskapstävling får avse såväl individuell tävling som tävling för lag, sammansatt av med-
lemmar i samma förening eller, om så uttryckligen medgetts i SF:s tävlingsregler, av medlemmar
i olika föreningar.
SM och DM anordnas enligt vederbörande SF:s tävlingsregler.

• Endast SM-tävlingar för seniorer ingår i SM-veckan.
• SF äger sin tävling och utser lokal arrangör alternativt ansvarar själv för arrangörskapet.

För en idrotts medverkan är det också ett krav att SF och lokal arrangörsföreningen följer de tids-
ramar som anges av RF och värdstaden gällande att komma in med underlag (teknisk specifika-
tion) för etableringen av aktuell SM-tävling. 

Den tekniska specifikation fungerar som underlag när värdstaden säkrar upp förutsättningarna att 
delta för respektive idrott. Värdstadens projektledare har fortlöpande kontakt med arrangerande 
förening för att säkra upp att alla delar som deras SM-tävling kräver finns beskrivna i den tekniska 
specifikationen. Utifrån detta underlag förs en dialog om vad den lokala arrangören själv ska till-
handahålla och vad de önskar få hjälp med av värdstaden.

Det är kravställt att SF på plats tillsammans med sin lokala arrangör och värdstad godkänner 
föreslagen tävlingsarena/plats. Det är också ett krav att det finns representanter tillgängliga som 
deltar när värdstad och/eller SVT rekar och besöker idrottens aktuella tävlingsarena. SF och lokal 
arrangör ska säkra upp och godkänna förutsättningarna för SM-tävlingarna. Värdstaden behöver 
därför få tillgång till all information om tävlingar för att kunna stötta SF och den lokala föreningen 
på bästa möjliga sätt.

Om en idrott inte kan leva upp till de krav och kriterier som beskrivs ovan kommer deltagandet att 
tas upp för beslut i SM-veckans styrgrupp.
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AVTAL SM-VECKAN 
SM-veckan kräver ett flertal avtal för att säkerställa vem som är ansvarig för vilken del. RF tecknar 
avtal med värdstaden, där även SVT:s och huvudidrotternas kravspecifikationer ingår. RF tecknar 
sedan avtal med de SF som är aktuella att delta. Innan RF tecknar ett avtal med SF, som godkän-
ner en idrotts medverkan i SM-veckan, måste värdstaden ha upprättat ett lokalt avtal med aktuell 
arrangör som tydligt klargör ansvarsfördelning och ekonomiska åtaganden mellan parterna. Syftet 
med alla dessa avtal är att undvika missförstånd och underlätta samarbetet mellan SM-veckans 
alla parter.  En idrott är officiellt klar för SM-veckan när avtalsprocessen nedan är slutförd. 

Avtalsprocess
1 Avtal RF-värdstaden

RF skriver avtal med värdstaden kring förutsättningarna på plats för SVT, idrotterna och part-
ners. Här ingår även frågor kring kommersiella rättigheter.

2 Avtal SF-arrangörsförening
Vi förutsätter att respektive SF skriver ett avtal med sin arrangerande förening alternativt annan 
utsedd arrangör kring vad SF kräver för att genomföra en SM-tävling. Dessa bör även innefatta 
de förutsättningar som gäller i avtalet mellan SF och RF (se punkt 4). 

3 Avtal värdstaden – lokala arrangören 
För iordningställande av respektive SM-tävling och tillhörande arena (etablering) skriver värdsta-
den ett avtal med respektive arrangörsförening om vilket stöd värdstaden ställer upp med. Detta 
innefattar tillfälliga tävlingsarenor som till exempel cityanpassningar eller uppbyggda arena-
kluster som kan komma att anpassas för SM-tävlingar i flera idrotter. Om större arenaanpass-
ningar krävs ska detta beslutas i SM-veckans centrala styrgrupp (se Organisation).

4 Avtal RF – SF 
Detta avtal reglerar SF:s rättigheter och skyldigheter gällande ett deltagande inom ramen för 
SM-veckan. Avtalet tar till exempel upp kommersiella rättigheter, krav på att SF utser olika 
evenemangsfunktioner för att säkra kommunikationsinsatser och resultatrapportering samt att 
RF:s regelverk och svensk idrotts värdegrund följs. 



[10] MANUAL SM-VECKAN

FÖRUTSÄTTNINGAR EKONOMISK DEL
I grunden ansvarar respektive SF och lokal arrangörsförening för kostnaderna gällande genomför-
ande av sina respektive SM-tävlingar men under SM-veckan skrivs ett avtal mellan värdstaden och 
lokal arrangörsföreningen om vem som ansvarar för vilken del.

Värdstaden har en fastställd evenemangsbudget för SM-veckan. Budgeten ska till exempel till- 
godose SF:s önskemål på tävlingsarenor, regional marknadsföring av evenemanget, skapa publika 
arenor samt uppfylla SVT:s önskemål för att kunna göra bra sändningar. 

Vad står RF och värdstaden för tillsammans?
RF och värdstaden står gemensamt för de grafiska kostnaderna kopplat till tv-produktionen. RF 
och värdstaden står också för kostnader relaterade till olika partnersamarbeten som är viktiga för 
genomförandet av evenemanget så som mediepartners, fotografer, branding, funktionärsutbilding 
och utvärderingsarbete.

TV-produktion
RF och SVT samarbetar med företaget ChyronHego som ansvarar för grafik och resultatrappor-
tering gällande tv-sändningarna från aktuella tävlingar. Denna kostnad delar RF och värdstaden 
på. Detta innebär också att RF och värdstaden har rätten att ifrågasätta alltför dyra produktioner 
gällande enskilda SM-tävlingars grafik. 

Nedan följer några exempel på fördelningen av det ekonomiska ansvaret.  

Grundstöd till arrangörsföreningar
Samtliga idrotter bör få ett grundstöd/arrangörsbidrag som bland annat innefattar kostnadsfri 
lokal/arena så länge det handlar om värdstadens egna anläggningar. Detta bör också gälla om SF 
blir tvungna att välja arrangörsförening från annan värdstad.

Budget för arenaanpassningar
SM-veckans koncept handlar om att ta ”idrotten till folket” (cityanpassningar) samt skapa kluster 
av flera idrotter där tävlingar sker parallellt på ett och samma tävlingsområde. I denna anda ska 
värdstaden avsätta en budget för att göra olika arenaanpassningar möjliga. Vilka större arena- 
anpassningar som ska prioriteras beslutas i SM-veckans styrgrupp. Se organisation.
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RÄTTIGHETER 
Sponsring och samarbetspartners 
RF har varumärkesskyddat namnet SM-veckan ihop med logotyper och färgmanér. I den av RF 
framtagna sponsorstrukturen för evenemanget framgår tydligt vilka rättigheter respektive skyldig-
heter som medföljer respektive sponsornivå. 

Sponsorstrukturen är en förutsättning för att stärka varumärket SM-veckan och säkerställa finan-
sieringen av evenemanget. Det är därför viktigt att samtliga aktörer är väl insatta i sponsorstruk- 
turen och följer den strikt. 

Respektive SF äger idag de kommersiella rättigheterna till sina SM-tävlingar. Men i avtalet med 
RF kommer dessa rättigheter att regleras för att SM-veckans sponsorstruktur ska synliggöras 
på samtliga tävlingsarenor. Omfattningen av exponering och aktiveringar framgår av respektive 
SF-avtal. Även värdstaden är skyldig att följa aktuell sponsorstruktur. 

I samband med respektive evenemang har RF upphandlat ett antal externa tjänster som till exem-
pel arenaproduktion, grafik och utvärderingsarbete som samtliga aktörer har att förhålla sig till.

SM-veckans logotype får ej förekomma i sammanhang där andra kommersiella aktörers logotyper 
är synliga. Har ni funderingar kring detta hör av er direkt till RF.

Arenaproduktion
För att skapa en känsla av och förstärka upplevelsen av SM-veckan arbetar RF och värdstaden med 
branding av tävlingsarenor, eventområden och stadskärnan. Besökaren ska få en känsla av att 
befinna sig mitt i evenemanget. 

SM-veckans branding
RF tillsätter tillsammans med värdstaden en ansvarig för SM-veckans branding. Denna funktion 
leder och planerar det praktiska arbetet på tävlingsarenorna samt bevakar RF och värdstadens 
intressen gällande tv-mässiga skyltar. Till sin hjälp har denna funktion ett brandingteam. Den  
brandingansvarige kommer att kontakta er för att planera SM-veckans branding på er tävlingsarena. 

Tävlingsarenor
Samtliga tävlingsarenor får ett grundkit av brandingmaterial för att erhålla en proffsig och snygg 
inramning av evenemanget som sätter varumärket SM-veckan och värdstaden i fokus. Praktiskt 
handlar det om att sätta upp beachflaggor, flaggor och banderoller, eller annat material anpassat 
för ändamålet såväl på som utanför arenan. Brandingen av aktuella tävlingsarenor planeras utifrån 
de arenaskisser som SF/lokal arrangör ska lämna in till RF.  

Reklamskyltar
Förutom brandingen har RF och värdstaden rätt att sätta upp ett antal reklamskyltar vars antal 
regleras i avtalet mellan RF och SF. RF äger rätten att välja placering av dessa skyltar utifrån SVT:s 
kamerapositioner på respektive tävlingsarena. 
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UTVÄRDERING 
När ni väljer att utvärdera ert evenemang är det viktigt att konkretisera vad och varför ni vill utvär-
dera samt vad ert syfte är och vem utvärderingen är till för. För att ni ska kunna utvärdera om ert 
evenemang blev lyckat behöver ni definiera vad ett lyckat evenemang innebär för er. Vi uppmanar 
er att göra utvärderingar både i er egen SM-organisation men framför allt med den lokala arran-
gören för er tävling/era tävlingar. Att kunna överföra erfarenhet från en lokal arrangör till kommande 
SM-veckas arrangör både muntligt och skriftlig är ett bra sätt att utveckla ert SM-evenemang och 
därmed utveckla organisationen i er egen idrott.

RF skickar ca 1 månad efter avslutat evenemang ut en utvärderingsenkät till SF-ansvarig för 
respektive SM-tävling. Vi uppmanar er att fylla i den då den ligger till grund för alla medverkande 
parter i deras framtida arbete med SM-veckan som evenemang. Det ger SM-veckan-organisationen 
bästa möjliga förutsättningar för att förbättra och utveckla evenemanget i framtiden. 
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ORGANISATION
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ORGANISATION
SM-veckan är ett komplext evenemang. Då SM-veckan är lika mycket ett idrottsevenemang på plats 
som en tv-produktion ställer det extra stora krav på en samtrimmad och mycket flexibel organisa-
tion. För att skapa detta totalevenemang krävs ett väl fungerande samarbete mellan nedanstående 
parter:

Parter som deltar i SM-veckan
• Riksidrottsförbundet (RF) 

Konceptägare till SM-veckan med övergripande ansvar för helheten i evenemanget. RF är
 avtalspart mot värdstaden och enskild avtalspart mot SF.

• SVT
Sändande bolag och äger sändningsrättigheterna till SM-veckan samt sköter all tv-produktion på
plats. SVT:s kravspecifikation gentemot värdstaden är reglerad i RF:s avtal med värdstaden.

• Värdstad
Har ansvar för genomförandet av SM-veckan, vilket innebär att skapa förutsättningar för de
 l okala arrangörerna att genomföra sina SM-tävlingar och också att säkra upp tillhörande kring-
evenemang i staden.

• Specialidrottsförbund (SF)
Är avtalspart mot RF samt ägare av sina SM-tävlingar. Kan vara arrangör på plats om lokal före-
ning saknas.

• Lokal Idrottsförening (Lokal arrangör)
Genomför SM-tävlingarna på uppdrag av sitt SF.

• DF/SISU Idrottsutbildarna
Varje distrikt har ett gemensamt kansli där både distriktsidrottsförbund och SISU Idrotts  ut-
bildarna gemensamt stöttar och företräder idrotten i distriktet.
Under SM-veckan är SISU Idrottsutbildarna/DF värdstaden behjälplig med utveckling och utbild-
ning av lokala föreningarna som deltar på SM-veckan. Deltar i centrala och lokala projektgruppen.

• Centrala samarbetspartners
Här finns de parter som RF har avtal med, huvudsponsorer, officiella partners och officiella leve-
rantörer till SM-veckan.

• Lokala samarbetspartners
Här finns de parter som värdstaden har avtal med, lokala samarbetspartners och officiella leve-
rantörer till SM-veckan.

Riksidrottsförbundet ansvarar för att i samarbete med värdstaden tillsätta och utveckla en över-
gripande arbetsorganisation för evenemanget SM-veckan, som ser ut enligt följande:
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Styrgruppen
Styrgruppen har som huvudansvar att ta de stora ekonomiska besluten för evenemanget som till 
exempel arenaanpassningar och extra kostnaderna för idrotterna. Styrgruppen har också ett exklu-
sivt mandat kring idrotters medverkan eller inte på SM-veckan. 

Styrgruppen består av nyckelfunktioner med direkt beslutsmandat från RF, RF:s distrikts-
organisation, SVT och värdstaden. Styrgruppen leds av RF. 

Den centrala projektgruppen
Den centrala projektgruppen har det övergripande ansvaret för evenemanget och leds av RF:s projekt-
ledare. I gruppen ingår projektledarna från både värdstad, RF och SVT, kommunikationsansvariga från 
RF och värdstaden, huvudansvarige för arenor samt producent för kringevenemanget. Den komplet-
teras vid behov med andra funktioner från den lokala projektgruppen.  

Den lokala projektgruppen
Den lokala projektgruppen har det operativa ansvaret för att skapa förutsättningarna för SM-tävling-
arna och driva genomförandet av evenemanget lokalt. Den lokala projektgruppen leds av en från RF 
och av värdstaden gemensamt rekryterad projektledare.
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SF:S ORGANISATION FÖR 
SM-VECKAN
Vi utgår från att ni som SF tillsätter er egen evenemangsorganisation för SM-veckan. Detta för att 
underlätta för det arbete som krävs vid ett deltagande men också för att skapa en tydlighet i er 
egen organisation. Följande funktioner ska utses:

• Central projektledare från SF
– Är huvudansvarig för SF:s SM-tävling/SM-tävlingar
– Håller en nära kontakt med RF
– Är motpart för avtal mellan SF och RF och säkerställer att påskrift sker av firmatecknare
– Deltar i av RF kallade möten kring SM-veckan
– Säkerställer att evenemangets deadlines hålls
– Har direktkontakt med den lokala arrangören
– Säkerställer att SF ihop med lokal arrangör har förutsättningar för att genomföra sina

tävlingar
– Säkerställer att SM-tävlingarna blir en integrerad del av SM-veckan som helhet
– Håller utvärdering med lokal arrangör efter tävlingarna och säkrar att erfarenheterna kommu-

niceras till framtida arrangörer

• Lokal projektledare från arrangörsföreningen
– Håller en nära kontakt med värdstaden kring tävlingarnas förutsättningar
– Deltar i av värdstaden kallade möten, föreningsmöten, klustermöten
– Har en nära kontakt med sitt SF
– Är motpart för avtal mellan sin lokala arrangör och värdstaden

• SM-veckans respektive SF:s säkerhetsansvarig
Varje SF är ansvariga för säkerheten kring sina egna tävlingar och ska därför utse en person med
säkerhetsansvar. SM-veckan tillsätter en övergripande säkerhetsansvarig från värdstaden som
också är sammankallande i SM-veckans krisgrupp. Denne kontaktar den av SF/lokal arrangör
utsedd säkerhetsansvariga för att beskriva vad som förväntas gällande säkerheten och för att
vara behjälplig i frågor och krav kring säkerheten under SM-veckan. Det kan till exempel innebära
att ta fram egna säkerhets- eller beredskapsplaner. För er som delar arena har ni ett gemensamt
ansvar att tillsammans med SM-veckans säkerhetsansvarige säkra upp vem som gör vad och
vilka delar av säkerhetsarbetet som ni kan samarbeta kring.

• Medie- och kommunikationsansvarig
Det är den funktion som RF har kontakt med gällande alla frågor kring media och kommunika-
tion. En av uppgifterna kan till exempel vara att ta fram idrottspecifika underlag och bilder kring
just er idrott och tävling. Denna funktion har också ansvar att vara kontaktperson mot media.

• Ansvarig resultatrapportör
Varje SF ska utse en person som är ansvarig, här kallad resultatrapporteringsansvarig, som
ansvarar för innehåll och publiceringar på RF:s resultatsajt. Det är också resultatrapporterings-
ansvarig som blir kontaktperson vid eventuella frågor kring sammanställningen och publiceringen
av resultat, start- och deltagarlistor. SVT och övriga media på plats hänvisas till resultatsajten
för att hämta aktuella listor.

Till det kan ni självklart bygga på med fler funktioner som ni ser behövs för att era SM-tävlingar och 
ert deltagande på SM-veckan ska bli både kvalitets- och resultatmässigt lyckat.
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DF/SISU IDROTTSUTBILDARNA
SISU Idrottsutbildarnas lokala distrikt deltar i både lokal och central projektgrupp och är också 
representerade i SM-veckans styrgrupp. Deras uppdrag under en SM-vecka är att tillsammans med 
värdstaden arbeta fram utbildningar för föreningarna som kan hjälpa dem med sitt evenemang. 
Det kan också innebära att ta fram seminarieprogram kring idrottsligt viktiga frågor och skapa 
mötesplatser för dessa. Samt att tillsammans med värdstaden eller på egen hand skapa förutsätt-
ningar för att både arrangerande föreningar och andra föreningar kan ordna prova-på-aktiviteter.

Värdstaden tillsammans med SISU-distriktet erbjuder inför varje SM-vecka en värdskapsutbildning 
som riktar sig till alla deltagande idrotter och dess funktionärer. Värdskap är ett effektivt, inspire-
rande och hållbart förhållningssätt för att säkerställa ett professionellt och mänskligt bemötande. 
Utbildningen är till för att höja kompetensen hos de lokala arrangörerna och skapa en samsyn på 
evenemanget.   

RF uppmanar varje deltagande SF att ta kontakt med det SISU-distrikt där SM-veckan arrangeras 
för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ert samarbete. SISU-distriktet kan utbilda er fören-
ing/era föreningar i både frågor som evenemangs- som föreningsutveckling både före, under och 
efter evenemanget.
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TV-SÄNDNINGAR
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TV-SÄNDNINGAR
SVT har ett public service-uppdrag. Det innebär bland annat att SVT ska spegla hela Sverige och 
finnas i hela landet. Utbudet ska präglas av demokratiska och humanistiska värden, folkbildnings–
ambitioner, mångfald och kvalitet. Därför är SM-veckan en viktig del av SVT Sports erbjudande till 
publiken. Bevakningen av SM-veckan är ett evenemang som är klippt och skuret för SVT. Där finns 
svensk idrotts topp, bredd och mångfald – och det är public service. 

SVT:s olika kanaler gör att en bred publik har möjlighet att ta del av evenemanget. Idrotter som 
annars inte får mycket publicitet har här chansen att visa upp sig och få synlighet. 

För att göra era tävlingar mer tv-mässiga, ta del av tipsen från SVT nedan:

• För SVT:s planering av tv-sändningarna behöver de ha en kontaktperson från er som kan berätta
mer om tävlingarna och förutsättningarna på plats.

• SM-veckan är i många idrotter tävlingen där de unga talangerna får chansen att mäta krafterna
med de allra bästa. Det är därför viktigt att säkra upp att stjärnorna är med.

• Stora tydliga nummerlappar gör det enklare för kommentatorerna att se de olika utövarna, spe-
ciellt i de fall det finns risk för att vatten, lera eller något annat skymmer numren. Västar i olika
färger kan också vara ett alternativ för att göra det tydligare.

En snygg arena
• Renodlat och symmetri är nyckelord, det ger bättre tv-sändning.
• Ha gärna reklamskyltar i samma storlek – gärna även i samma färg. Tänk tennis. Arenorna vid

ATP- och WTA-turneringar är föredömligt enhetliga.
• Täck fula hål med dukar. Hellre tyg än ribbstolar.
• Klä in tv-plattformar, resultattavlor, kablar och annat så att arenan ser enhetlig ut.
• Måla/krita golv/mark i enhetlig färg.
• Se till att det finns plats för huvudkameran mitt emot huvudläktaren, det ger bra publikbilder.

Resultatrapportering
• Snabbhet är A och O. Se gärna till att resultat från delmoment är klara och kunna redovisas innan

nästa delmoment börjar. Det gäller även bedömningssporter.
• Samarbeta med ChyronHego som sköter resultatrapporteringen. De kan hjälpa er med support

både inför och på plats.
• Gör allt som står i er makt för att ge kommentatorn tillgång till resultat och poäng i realtid.

Ljudet
• Sträva efter att minimera läckaget av övrigt ljud så att det inte stör ut i tv-sändningen.
• Tänk på att även kamerorna tar upp ljud och undvik att placera högtalare i omedelbar närhet.
• Håll ljudnivån på en rimlig nivå.
• Placera högtalarna så långt från kommentatorerna som möjligt.
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Samarbeta med kommentatorerna
• Tipsa om bra gästexpertkommentatorer. Det ska vara en person som kan sporten och har förmå-

gan att på ett pedagogiskt sätt förklara för tittarna.
• Sammanställ tävlingsregler, tidigare års resultat och favoriter för att underlätta för kommenta-

torerna och ge tv-tittarna bästa möjliga förutsättningar att få en tydligare bild av er idrott.
• Biografier på alla deltagare hjälper kommentatorerna väldigt mycket. Har ni inte möjlighet att 

göra biografier på alla deltagarna är det bra om ni löser det på favoriterna.
• Tipsa gärna om bra reportageuppslag och nyheter. Det ger er idrott mer uppmärksamhet, före, 

under och efter SM-veckan.
• Instruera speakern om att ta hänsyn till tv-produktionen. Se gärna till att speakern och kommen-

tatorn pratar ihop sig innan sändning. Det kan underlätta ett bra samarbete så att både publiken 
på plats och de som ser på tv-sändningarna får den bästa upplevelsen av tävlingen. 

Arenarekognosering
Inför varje SM-vecka behöver SVT:s personal rekognosera de olika arenorna inför sin tv-produktion. 
Vid de tillfällena behöver en person från ert SF/lokal arrangörsförening vara med. En mötesinbju-
dan för dessa tillfällen får ni från värdstadens projektledare.

TV-rättigheter
SVT äger tv- och medierättigheter för SM-veckan, SF, RF och värdstaden får publicera SVT:s rörliga 
bilder på sina respektive hemsidor.  SF:en svarar själva för eventuella tekniska kostnader i samband 
med publiceringen. Vid funderingar, ta kontakt med SVT:s projektledare.
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LOGI, LOGISTIK OCH 
INFRASTRUKTUR
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RESA OCH BO
Boende
För att arrangera SM-veckan krävs det att värdstaden har stor tillgång till boende, med varierat 
utbud på prisnivå och standard. Det ska finnas ett utbud av olika möjligheter till boende, allt från 
gymnastikhallar, studentboenden, camping, vandrarhem, pensionat, privat boende och stugbyar till 
hotellboende. 

RF och resebyrån Grand Travel säkerställer ett stort antal boenden i samband med SM-veckan, ni 
når dessa via en webblösning på smveckan.se. Där finns värdstadens alla olika boendelösningar   
samlade för att underlätta för er, era föreningar och deltagare när de ska boka boende under 
SM-veckan. Notera dock att blockningen av dessa boenden kommer att ha ett sista-datum som ni 
måste förhålla er till.

Resa
Ni och era deltagare/ledare har själva ansvar för att boka resor till och från tävlingsorten. RF 
uppmanar till att nyttja miljövänliga alternativ och samåk om möjligt. RF har idrottsavtal som kan 
komma ifråga här, titta gärna in på www.svenskidrott.se för att se vad som kan passa er. Eventuel-
la transporter mellan boende och arena är deltagare och ledare själva ansvariga för under förutsätt-
ning att ni som SF inte anordnar detta. 
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INFRASTRUKTUR OCH LOGISTIK
Infrastruktur 
En stor del av stadens stödjande system (infrastruktur) som vägar, järnvägar, elnät och andra 
energisystem, telenät och internet samt vatten- och avloppsnät påverkas när man genomför ett 
stort evenemang. Här har värdstaden ett stort arbete med att få allt att fungera inför en SM-
vecka. Därför är det viktigt att varje arrangör har en nära dialog med värdstadens projektledare och 
i de tekniska specifikationerna tydligt beskriver de förutsättningar som behövs för tävlingarna. Allt 
för att säkra upp att infrastrukturen klarar av den ökade belastning som ett multievenemang som 
SM-veckan kan medföra.

Exempel på god logistik 
Avspärrningar – Kräver era tävlingar några avspärrningar? Säkra upp de tillstånd som kan behövas i 
samband med detta i samråd med värdstadens projektledare.

Parkeringar – Kontrollera om det finns eller behöver avsättas plats för parkeringar i närhet till 
arenan. Se till att det är tydligt i avtalet med värdstaden vem som har ansvaret för att publiken får 
tydliga hänvisningar samt att det finns parkering för rörelsehindrade i direkt anslutning till arenan. 

Skyltning – Värdstaden har ett ansvar att skylta till de olika arenorna, oavsett om de är  befintli ga 
eller tillfälliga. För att undvika att det tas fram egna skyltar, som inte överensstämmer med 
SM-veckans grafiska profil, kan värdstaden vara behjälplig med mallar eller färdiga skyltar som ni 
kan få att sätta upp. Värdstaden har ett ansvar att skylta till de olika arenorna, oavsett om de är 
befintliga eller tillfälliga. Vill ni förstärka den skyltningen kan värdstaden vara er behjälplig med 
mallar eller färdiga skyltar i SM-veckans profil. 

Transporter – Att besökarna och tävlande/funktionärer får en smidig möjlighet att ta sig till och 
från arenan oavsett transportsätt skapar en ännu större möjlighet till nöjdhet med evenemanget. 
RF uppmanar varje värdstad att ta fram transfermöjligheter mellan arenor och stadskärnan.
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TÄVLINGS- 
EVENEMANGET
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TÄVLINGSEVENEMANGET
Att det enskilda tävlingsevenemanget blir lyckat utgör en viktig faktor för att upplevelsen av 
SM-veckan ska bli bra. För arenaproduktion är det viktigt att skapa en attraktiv inramning av 
 tävlingsområdet och synliggöra att tävlingen är en del av evenemanget SM-veckan. 

Det är också viktigt att ha utbildade funktionärer och värdar som ger besökarna ett trevligt bemö-
tande och värdskap. Tänk på att det kan vara många i publiken som ser er idrott för första gången. 
Därför uppmanar vi er att ha en speaker som kan förklara er idrott och dess regler på ett bra och 
pedagogiskt sätt.  Ett tips är att ha värdar som kan berätta för åskådarna om vad de kan titta lite 
extra efter.  En resultattavla som är enkel att följa underlättar för publiken.

SISU Idrottsutbildarna kan hjälpa de SF/lokala arrangörsföreningar som behöver stöd i processen 
med att utveckla sitt evenemang. SISU Idrottsutbildarna utbildar även funktionärer och håller i 
evenemangsutbildningar samt inspirerar och ger idéer på hur ni kan utveckla ert kringevenemang.  
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TÄVLINGSARENOR
Målet är att använda så få arenor som möjligt för att skapa en sammanhållen idrottsfest. Tävlings-
arenor består av både befintliga och tillfälliga arenor skapade för just ett specifikt evenemang. 
Värdstaden ansvarar för att anpassa tävlingsarenorna så de uppfyller era krav utifrån vad ni angett 
i den tekniska specifikationen. Tillsammans kan arenor skapa kluster. Värdstaden har en övergri-
pande arenaansvarig och en ansvarig för respektive kluster som leder arbetet tillsammans med SF/
lokal arrangörsförening. 

Befintliga arenor
På redan befintliga arenor går värdstad och SF/lokal arrangör igenom alla förutsättningar som 
behövs för att göra dem till godkända SM-arenor och publikområden. Det är viktigt att ansvarsför-
delningen om vem som bokar upp och vem som gör vad på arenan är tydlig. För de arenor som inte 
är kommunägda kan det krävas ett separat avtal för att säkra upp förutsättningarna. 

Tillfälliga arenor
Syftet med att flytta vissa idrotter utanför sin ordinarie arena är att skapa bättre synergier och att 
ta idrotten till folket. Ett exempel på en tillfällig arena är den citybana som under sommarveckan 
kan byggas upp för t ex cykel, inlines, rullskidor, triathlon. 

För idrotter som befinner sig på en andra plats än sin vanliga tävlingsarena är det ännu viktigare 
att ansvarsfördelningen är tydlig mellan vad idrotten respektive värdstaden ska stå för.

Kluster
Under SM-veckan pågår många tävlingar samtidigt och flera idrotter använder sig av samma arena 
eller arenaområde, ett så kallat kluster. Det är värdstaden som tar fram en klusteransvarig som 
koordinerar dialogen mellan idrotterna och/eller övriga kringevenemang. Varje idrott förväntas 
delta i samtliga klustermöten för att säkra bästa lösningar.

Arenaskisser
Samtliga SF/lokal arrangör ska göra en arenaskiss på sin tävlingsarena som fungerar som underlag 
för SVT:s planering av kameraplattformar samt för SM-veckans planering av branding och uppsätt-
ning av reklamskyltar enligt avtal. 

”Runt arenan”
En välfungerande logistik runt arenan är viktig, det gör att besökarna lättare får ett positivt hel-
hetsperspektiv av evenemanget. Därför är det viktigt att ni tillsammans med värdstaden planerar 
och säkrar upp vem som ansvarar för t ex besöksparkering/parkeringsvakter, kafeteria, utrymme 
för press och media, utrymmen för dopingkontroller, säkerhet på arenan med mera. 
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TÄVLINGSPROGRAM 
Tävlingsprogrammet för SM-veckan är ett gemensamt samarbete. Förutsättningarna är att SF 
har fyllt i samtliga uppgifter i de tekniska specifikationerna. Fortsatta dialoger för att slutgiltigt 
sätta programmet sker mellan ansvarig i värdstaden, SVT och SF/lokal arrangör. För att få till ett 
program i god tid innan evenemanget krävs att alla parter samarbetar och gör sin del av arbe-
tet. SM-veckan är ett stort samarrangemang och det är därför av största vikt att alla håller sin 
 deadline.

Arbetsfördelning:
• SF/lokal arrangör säkerställer att samtliga uppgifter finns med i den tekniska specifikationen.
• Värdstaden ansvarar för att ta fram och sammanställa underlag till tävlingsprogram, uppgifterna 

hämtas i de tekniska specifikationerna. 
• SVT synkroniserar tävlingsprogrammet i samtal med SF och lokal arrangör mot sitt planerade 

sändningsschema.
• RF fastställer tävlingsprogrammet.

Värdstaden tar 
fram underlag till  
tävlingsprogram

Förslaget 
kollas med  

SF-ansvariga

RF, värdstad och SVT,  
samordnar tävlingsprogram 

och tv-sändningar

Värdstaden samlar 
klusteridrotter för att lösa 

gemensamma upplägg

Preliminärt 
tävlingsprogram 
(dagsprogram) 

presenteras 
ca 3 mån innan 

SM-veckan

Färdigt tävlingsprogram 
klart att kommuniceras  

ca 1 månad innan

Processen för att få fram tävlingsprogrammet
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FUNKTIONÄRER OCH VOLONTÄRER
Funktionärerna bär på en stor del av värdskapet då det är de som är evenemangets ansikten utåt 
och träffar både besökare och de aktiva. Det är viktigt att förstå hur stor del era funktionärer har 
för att ert evenemang ska bli lyckat.

Rekryteringen av de funktionärer som ska arbeta under era SM-tävlingar bör ske i god tid innan 
evenemangets start för att de ska hinna utbildas och få alla att känna sig delaktiga.  Under en 
SM-vecka kan ni också mötas av besökare som inte har kunskap om er idrott. Därför kan det vara 
bra att planera för fler funktionärer än vanligt som t ex kan agera värdar och beskriva idrotten för 
de nya besökarna. Det kan också bli en större belastning på och omkring arenan som kan kräva fler 
funktionärer än vid en vanlig tävling.

Utbildning
Genom att utbilda era funktionärer i värdskap skapar ni högre kompetens och en samsyn på evene-
mangets betydelse, oavsett uppgift för varje enskild person. Ambitionen är att alla funktionärerna 
ska utbildas i värdskap via SISU Idrottsutbildarna och värdstaden. Uppmana era funktionärer att 
prioritera dessa utbildningar. 

Volontärer
Värdstaden har egna aktiviteter/uppdrag där man tar hjälp av volontärer. Det kan t ex vara att vara 
stadsvärdar eller arbeta på eventområdet. Även volontärerna utbildas i värdskapsutbildning som 
ovan.
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ENTRÉLÖSNINGAR
Varje SF/lokal arrangör äger sina SM-tävlingar och därmed också vilken typ av entrélösning som 
man vill använda. Flera värdstäder har erbjudit egna lösningar som ni som arrangör har att ta 
ställning till.

Lösningar från tidigare värdstäder
De senaste åren har det funnits ett antal olika lösningar som har tagits fram av värdstäderna i 
samarbete med RF. Det kan t ex handla om SM-pass eller entrémössor som ger besökarna möjlig-
het att se samtliga tävlingar till ett fast pris. Detta har inte tagit bort möjligheten för varje arrang-
ör att även ta entré på plats för övriga besökare som inte har köpt denna lösning. 

Förköpsbiljetter 
Om man vill ha försäljning av förköpsbiljetter så kan man ha samarbete med en biljettaktör, allt för 
att undvika egen administration. Biljettaktörer har olika lösningar på vilken ersättning de vill ha för 
att ta hand om biljettförsäljningen men det är viktigt att räkna på om det finns en förtjänst och 
besparing av administration som lönar sig för just er.

Samarbete i kluster om gemensam entrélösning
För de idrotter som har sina tävlingar på samma arena som andra idrotter så rekommenderar vi en 
gemensam entrélösning. Det är en klar fördel för publiken om idrotterna har en gemensam entré 
men det är viktigt att idrotterna på plats på ett tidigt stadium bestämmer hur fördelningen ska se 
ut så att alla känner sig nöjda.

Gratis entré
Självklart finns valet att ha gratis entré om man ser att det kan locka fler att titta på tävlingarna 
eller att man inte har en organisation för att ta hand om entrélösningar. Det bör dock förtydligas 
att RF och värdstaden kan ha en gemensam entrélösning framtagen. I avtal mellan värdstad och 
lokala arrangör kan det därför kravställas att ni tar entré. Detta gäller i dagens läge främst för 
idrotter på SM-veckan vinter. 
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KRINGEVENEMANG
RF och värdstaden har tillsammans ansvar för att skapa olika kringevenemang som till exempel ett 
gemensamt eventområde på offentliga platser i staden alternativt i anslutning till större kluster.  
Allt för att skapa ett mervärde för publik på plats. RF har ambitionen att SM-veckan ska utgöra ett 
lyskraftsevenemang för svensk idrott. Därmed är evenemanget också en viktig arena för att visa 
upp bredden av svensk idrott och exponera viktiga satsningar. 

Värdstaden ansvarar för att i samband med tävlingarna även arrangera en stadsfest/folkfest 
utöver idrottstävlingarna. Det kan vara allt från seminarier till större konserter som ger en festlig 
inramning för hela evenemanget.

Ett populärt inslag är prova-på som SISU Idrottsutbildarna ansvarar för och där alla deltagande 
idrotter har möjlighet att vara med och visa upp sin idrott.

DF/SISU Idrottsutbildarna arbetar även under veckan med att skapa olika mötesplatser, seminarier 
och skolprogram. DF/SISU Idrottsutbildarna kan också vara en samarbetspartner för de idrotter 
som behöver hjälp att utveckla sitt eget evenemang.
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SÄKERHET 
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SÄKERHETSARBETE OCH 
KRISKOMMUNIKATION
Säkerhet är en viktig fråga för att skapa trygghet för evenemanget och alla inblandade. Syftet med 
säkerhetsplanering för evenemanget är att skapa förutsägbarhet och därmed öka förutsättning-
arna för ett säkert evenemang. Genom att ha kunskap och kontroll på olika riskområden i evene-
manget ökar förutsättningarna för att lösa dessa och skapa en trygg och säker miljö i alla delar av 
evenemanget. Genom riskbedömningar och åtgärdsplaner byggs en bra grund i säkerhetsarbetet. 
Säkerhet omfattar många olika områden som berör publik, aktiva, funktionärer och andra som 
arbetar med evenemanget men även områden som påverkar arbetsmiljö, brandfrågor, sjukvård, 
ekonomi med mera.

SM-veckans respektive SF:s säkerhetsansvarig/lokal arrangör
Varje SF är ansvariga för säkerheten kring sina egna tävlingar och ska därför utse en person med 
säkerhetsansvar. SM-veckans säkerhetsansvarige för evenemanget kontaktar den av SF/ lokal 
arrangör utsedd säkerhetsansvarig för att beskriva vad som förväntas gällande säkerheten och för 
att vara behjälplig i frågor och krav kring säkerheten under SM-veckan. 

För er som delar arena har ni ett gemensamt ansvar att tillsammans med SM-veckans säkerhets-
ansvarige säkra upp vem som gör vad och vilka delar av säkerhetsarbetet som ni kan samarbeta 
kring.

SM-veckans säkerhetsansvarig är också sammankallande för SM-veckans krisstab och är den 
person ni tar kontakt med om/när en kris/extraordinär händelse uppstår. Självklart ska kontakt 
tas först med polis/räddningstjänst om händelsen är av den digniteten. Vi uppmanar er också att 
rapportera in små händelser, då kan vi gemensamt arbeta proaktivt för att undvika större kriser/
extraordinära händelser.

Kriskommunikation
Värdstaden tar tillsammans med RF fram en plan för säkerhet- och krishantering för SM-veckan.  
Den beskriver hur arbetet ska fungera samt vilka som ingår i den krisstab som finns tillgänglig   
under veckan. Krisstaben kan också behöva komma i kontakt med den som hos er är utsedd 
till kommunikatör och/eller säkerhetsansvarig under SM-veckan. Det är därför viktigt att ni har 
meddelat dessa kontaktuppgifter i den tekniska specifikationen. Det är utifrån kontinuerlig dialog 
om vad som händer under veckan, allt från små händelser till större kriser/olyckor/extraordinära 
händelser som vi snabbt kan komma ut med rätt information och kunna arbeta med förebyggande 
åtgärder. Något som är helt avgörande vid kriskommunikation. Vi rekommenderar också att ni 
själva tar er tid att fundera på hur ni ska hantera eventuell kriskommunikation och vem hos er som 
i så fall ska uttala sig.
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TILLSTÅND
SF äger sina egna tävlingar och ansvarar för att de tillstånd som krävs finns. Ni uppmanas att på 
ett tidigt stadie ha en dialog med värdstaden om vilka tillstånd som kan krävas. Det kan skilja 
sig från värdstad till värdstad hur man hanterar tillståndsansökningar och vilka tillstånd som kan 
 krävas. För er som delar arena med andra idrotter kan en gemensam tillståndsansökan vara det 
bättre alternativet. Att hitta möjligheter till gemensamma ansökningar om tillstånd till berörda 
myndigheter kan bli både billigare och kan också förkorta handläggningstiden. 

Ni har dock det yttersta ansvaret att säkerställa att era tillstånd som krävs är godkända och för att 
komplettera med eventuella tillstånd som krävs utöver de som sökts gemensamt.
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SJUKVÅRD
Varje idrott ansvarar för vilken sjukvård som krävs i enlighet med sina tävlingsbestämmelser medan 
värdstaden är ansvarig för övriga områden. Gör en inventering och se vilka behov och risker som 
finns och utifrån det tillsätt lämplig sjukvård i samråd med värdstaden. Värdstaden gör en invente-
ring av varje idrott för att få en överblick av vilka behov och risker som finns. Vid alla publika evene-
mang är det viktigt att tydligt definiera ansvarsförhållanden, kompetenskrav och befogenheter.  

Tänk på att när era tävlingar är flyttade från er ordinarie arena, befinner er i ett gemensamt kluster 
eller delar arena, kan det tillkomma andra förutsättningar i sjukvård- och säkerhetsarbetet. Här 
är det viktigt att ni i dialog med värdstaden och andra idrotter säkerställer att ni är överens om 
förutsättningarna på plats. Under ett evenemang som SM-veckan kan era idrotter locka långt mer 
publik än vad ni är vana vid. 
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FÖRSÄKRINGAR
Se över att ni har ett bra försäkringsskydd som täcker evenemanget. Stäm av med värdstaden 
 vilket försäkringsskydd som finns befintligt så ni därefter kan komplettera med det skydd som 
eventuellt behövs. Säkerställ i alla upprättade avtal med inblandade parter att det framgår vem 
som ansvarar för vad, speciellt med tanke på att tävlingar kan bedrivas på andra arenor än era 
ordinarie. 

RF:s grundförsäkring
I RF:s grundförsäkring ingår en ansvarsförsäkring vid idrottslig verksamhet och sådant som är ett 
led i det ideella arbetet. Det är föreningen som är försäkrad, det vill säga de aktiva omfattas inte av 
RF:s grundförsäkring. Om arrangören bedöms som vållande till en skada i samband med det rent 
idrottsliga gäller försäkringen. Kringarrangemang, sponsoraktiviteter med mera gäller den däremot 
normalt inte för.  För sådana aktiviteter behövs istället en ”utökad ansvarsförsäkring” som täcker 
dessa aktiviteter. Kontrollera detta med ert försäkringsbolag. Eftersom det är många medarran- 
görer under SM-veckan, kan det ibland finnas flera ansvarsbärare och varje skada är unik. I avtalet 
mellan RF och SF är det reglerat att SF ansvarar för de egna försäkringarna kring sina tävlingar. 

Olycksfallsförsäkring för de aktiva omfattas inte inom RF:s grundförsäkring. De är istället oftast 
försäkrade via SF/sin förening:s försäkringsbolag.

Ideellt arbetande
Uppdragstagare, exempelvis medlemmar i förening som utför ideellt arbete åt SF eller lokal ar-
rangörsförening i samband med evenemanget, är försäkrade genom olycksfallsförsäkringen i RF:s 
Grundförsäkring. Till denna grupp räknas också styrelseledamöter och uttagna förbundsfunktio-
närer (ej arvoderade) vid uppdrag åt organisationen. Utred om det finns ideellt arbetande som utför 
arbete åt, värdstad, sponsor eller annan förening som inte är anslutna till RF.  För volontärer utsedda 
av annan organisation än en idrottsorganisation kan en speciell olycksfallsförsäkring tecknas. 

Kontakta ert försäkringsbolag för att se över er verksamhet som är kopplad till evenemanget och 
få hjälp med att försäkra er rätt. 
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KOMMUNIKATION OCH
MARKNADSFÖRING
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KOMMUNIKATION OCH 
MARKNADSFÖRING
RF har huvudansvaret för central kommunikation och marknadsföring och värdstaden ansvarar för 
de lokala och regionala insatserna. All form av kommunikation utgår från SM-veckans varumärkes-
plattform och grafiska profil. Styrkan är att vi, deltagande idrotter, RF och värdstaden kommuni-
cerar tillsammans. Då når vi fler i många olika kanaler.

Det är den funktion som RF har kontakt med gällande alla frågor kring media och kommunikation. 
En av uppgifterna kan till exempel vara att ta fram idrottspecifika underlag och bilder kring just er 
idrott och tävling. Denna funktion har också ansvar att vara kontaktperson mot media. 

SM-veckans profil  
Grafiska manualen och varumärkesplattformen beskriver hur SM-veckan ska kommuniceras och 
hur vi ska förhålla oss till logotyp, tonalitet och känsla i kommunikationen. Ni får gärna använda 
SM-veckans profil och manér i er kommunikation kring era tävlingar om ni inte är styrda av en 
egen grafisk profil. Ett minimum är att ni är tydliga med att ni är en del av SM-veckan. I och med 
att SM-veckans logotype är skyddad hos PRV samt att det finns olika rättigheter kopplade till 
SM-veckan (läs mer i kapitlet ”Rättigheter”) måste logotypen hanteras utifrån de riktlinjer som 
finns. Aktuell logotyp samt riktlinjer finns att ladda hem på smveckan.se.

I mån av tid hjälper RF till med att ta fram idrottsspecifika original i SM-veckan-profil. Ni kan få 
hjälp med allt från roll ups till banner på webben. SF står för alla kostnader men får kostnadsfri 
produktion av original. En motprestation är att SM-veckans huvudsponsorer och partners kommu-
niceras i materialet.  

Vad RF behöver från SF
För att vi ska kunna marknadsföra SM-veckan och idrotterna på bästa sätt behöver vi er hjälp 
med underlag. Materialet sprider vi på bland annat den officiella sajten, i sociala medier samt i ett 
press-kit som delas ut till samtliga ackrediterade journalister. Inför varje SM-vecka hör vi av oss om 
vilket typ av material och underlag vi behöver från er.

Budskap
Det finns flera huvudbudskap kopplade till evenemanget som ni rekommenderas använda. 
 ”Avgörandets ögonblick” är evenemangets tagline som används i all kommunikation. Det anger 
också den känsla som ska förmedlas i till exempel bildspråk. 

Övriga budskap som vi använder när vi beskriver SM-veckan är ”ett lyskraftsevenemang för svensk 
idrott” och ”Sveriges idrottsfest”.

När kan ni kommunicera att ni är med i SM-veckan?
När ni fått bekräftelse på deltagande i SM-veckan från värdstaden och RF:s projektledare kan ni 
kommunicera er medverkan internt.  RF och värdstaden gör en gemensam kommunikationsin-
sats med bland annat nationellt pressmeddelande där deltagande idrotter presenteras inför varje 
SM-vecka. Därför vill vi att ni stämmer av med RF och värdstad innan ni börjar kommunicerar er 
medverkan externt.
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Kommunikationskanaler 
Era egna kanaler är mycket viktiga för att nå ut inför evenemanget. Skapa därför gärna en egen 
plan för hur det egna evenemanget ska kommuniceras som en del av helheten. Genom samma 
budskap, hashtags och timing stärker vi hela kommunikationsstrukturen kring evenemanget.
RF ansvarar för SM-veckans officiella kanaler: 

smveckan.se – huvudkanal och serviceportal
www.smveckan.se är i första hand en servicesajt för evenemanget. Fokus ligger vid idrottstäv-
lingarna. På sajten finns bland annat program, kartor, idrottsinfo och vidarelänkning till komplette-
rande sidor som resultatsajt, SVT sport eller värdstadens sajt. 

Sociala medier
I dagsläget används följande kanaler: Facebook, Instagram och Twitter. Länka gärna till  SM- 
veckans officiella kanaler och märk inlägg med hashtag #smveckan. Genom att tagga era inlägg  
@smveckan får redaktionen på RF notis om ett inlägg. Då finns också chansen att inlägget delas i 
de officiella kanalerna. 

SM-veckans app
SM-veckan har en egen app till Android och iOS. I appen finns information om idrotterna, dags-
program och kartor. Appen anpassas efter respektive SM-vecka. 
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PRESS OCH MEDIA
SM-veckan brukar locka 100 – 200 ackrediterade journalister och fotografer. SM-veckan har en 
 gemensam ackreditering för all press och media. Journalister som vill bevaka SM-veckan eller någon 
av dess tävlingar söker således ackreditering för hela evenemanget. RF och värdstaden tar fram en 
ackrediteringsinbjudan ca två månader innan SM-veckan drar igång. 

Värdstaden svarar för all den praktiska hanteringen kring ackreditering såsom att ta emot anmäl-
ningar och sköta utdelningen av medieackrediteringarna. Värdstaden ansvarar även för att sätta 
upp och bemanna minst ett fullservicepress- och mediecenter på lämplig plats. Ni bör dock ha egen 
beredskap på er arena för att ta emot journalister och göra det lätt och enkelt för media att bevaka 
era idrotter.

Inför och under SM-veckan skickar RF och värdstaden flera pressmeddelanden samt bjuder in press 
och media att ackreditera sig till evenemanget. Det står givetvis alla deltagande idrotter fritt att 
skicka ut pressmeddelande utifrån sina tävlingar men stäm gärna av med RF. Ett önskemål är dock 
att ni är tydliga med att era tävlingar är en del i SM-veckan.

Om behov finns att arrangera presskonferenser under SM-veckan kan värdstaden vara behjälplig 
med eventuell lokal eller utrymme. Det måste dock ske enligt överenskommelse.

RF sätter ihop fakta om alla deltagande idrotter som bygger på den information vi fått från 
respektive idrott, till ett fullspäckat, matigt presskit som dels delas ut till samtliga ackrediterade 
journalister samt kommuniceras på smveckan.se och i sociala medier.
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GEMENSAM  
RESULTATRAPPORTERING
Vi vill leverera den bästa servicen och att det ska vara enkelt att hitta allt på ett och samma ställe 
för såväl allmänt intresserade som för journalister. 

RF tillsammans med SM-veckans partner ChyronHego har utvecklat en portalsajt för start- och 
deltagarlistor, resultat samt kortare uppdateringar kring tävlingen (fortsatt kallad resultatsajten).

Resultatsajten är en serviceportal. Idrotter som redan har ett väl fungerade system med bra 
 publika listor, som är lättlästa och enkla att skriva ut, kan länka till sitt nuvarande system, men 
som användare ska du kunna hitta allt på ett och samma ställe. Det ska vara enkelt att hitta, läsa, 
och för våra medarbetare i presscentren enkelt att kommunicera, tex skriva ut listor till jounalis-
terna. SM-veckan ska upplevas som ett evenemang, som en helhet.

ChyronHego står för teknik, drift och support av sajten. Som SF ansvarar ni för innehållet. Det är er 
uppgift att uppdatera innehåll så som start- och deltagarlistor och resultat skyndsamt. Det görs 
antingen genom att publicera direkt i systemet på resultatsajten eller länka till motsvarande in-
formation på den egna sajten. ChyronHego anordnar utbildning för resultat sajten online inför varje 
SM-vecka samt bistår med support på plats. 

Varje SF ska utse en person som är ansvarig, resultatrapporteringsansvarig, som ansvarar för 
innehåll och publiceringar på resultatsajten. Det är också resultatrapporteringsansvarig som blir 
kontaktperson vid eventuella frågor kring sammanställningen och publiceringen av resultat, start- 
och deltagarlistor. SVT och övriga media på plats hänvisas till resultatsajten för att hämta aktuella 
listor. 

RF sammanställer varje tävlingsdag en medaljliga länsvis samt dagens mästare. RF skickar även 
nationellt pressmeddelande varje tävlingsdag med samtliga medaljörer. För att underlätta det 
arbetet är det viktigt att sajten och resultaten uppdateras snabbt och även är enkla att läsa och 
sammanställa. 

RF:s rekommendation är att också kommunikations- och medieansvarig på varje idrott har har 
 kunskap om hur sajten fungerar, då den är en kommunikationskanal samt kanal till press och 
media.
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HÅLLBARA  
EVENEMANG
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HÅLLBARA EVENEMANG – VAD ÄR 
ETT HÅLLBART EVENEMANG
Idrottsevenemang påverkar både människor och miljö på olika sätt. Det går att maximera den 
 positiva påverkan och minimera den negativa påverkan genom att arbeta för ett hållbart evene-
mang. Det stärker samtidigt det positiva helhetsintrycket av evenemanget. 

Hållbarhet handlar om att på en och samma gång väga in miljö, sociala och etiska frågor samt eko-
nomiska aspekter i planering och genomförande av evenemanget. Det finns ökande förväntningar 
från olika håll på att ta ansvar inom alla dessa områden och det gäller att prioritera rätt frågor. 

En viktig utgångspunkt för arbetet är förväntningarna från viktiga intressenter, till exempel besö-
kare, tävlande, sponsorer, funktionärer, allmänheten, media och leverantörer. Genom att föra dialog 
med dem och kommunicera hållbara insatser kan alla vara med och bidra och samtidigt få en bättre 
upplevelse. Nedan ger vi exempel på ett antal viktiga frågor ur ett hållbarhetsperspektiv.

Miljöcertifiering av SM-veckan
RF har som mål att miljöcertifiera evenemanget SM-veckan i samverkan med aktuell värdstad. I 
detta arbete förutsätter vi att SF:s arrangör på plats följer angivna regler och rekommendationer.  

Miljö
Det finns många sätt att minska miljöpåverkan från ett evenemang. I stort handlar det om effektiv 
resursanvändning, smarta resor och att köpa in miljöanpassade produkter. 
Här är några tips vad man kan tänka på:
• Säkerställ en väl fungerande och prydlig källsortering med relevanta fraktioner. Det är viktigt att

det är rent och att tömning sker regelbundet. Ett förslag är också att ha en sorteringsvärd som
hjälper besökarna att sortera rätt avfallet rätt.

• Tipsa deltagare/ledare i inbjudan och genom andra kanaler om hur de kan resa klimatsmart till
evenemanget, till exempel genom samåkning och kollektivtrafik. Kanske kan ni samarbeta med
lokaltrafiken?

• Se över transporterna av varor och material för att samordna och effektivisera dem.
• Välj om möjligt miljömärkt värme och el till de lokaler och arenor där evenemanget hålls. Fundera

också över vad de största energibovarna är och om ni kan minska dem genom att ändra beteende
eller byta till mer effektiv teknik.

• Se över användningen av give aways och trycksaker för att minska onödig resursanvändning. Om
ni tycker att det är viktigt med give aways, välj produkter med miljömärkning eller av förnybara
material. Tänk också på att de ska ha en tydlig och relevant användning, så att de kommer till
nytta och inte hamnar i soptunnan direkt.

• Välj ekologiska och lokalproducerade produkter i så stor utsträckning som möjligt. Att köpa
KRAV-märkt kaffe och frukt är två enkla åtgärder som också ofta uppskattas av besökarna.

• Tänk på att inte servera jätteräkor eller fiskar som är utrotningshotade eller rödlistade. Tyvärr är
det relativt vanligt att sådana serveras på restauranger, men det blir en plump i protokollet från
många besökares horisont.

• Öka inslaget av vegetariska alternativ eftersom kött har mycket stor miljöpåverkan. Om man
ändå vill ha kött på menyn, tänk på att vilt och kyckling är betydligt bättre än nötkött ur klimat-
synpunkt.

• Om möjligt, säkerställ bra tillgång på kranvatten. Flaskvatten har onödig klimatpåverkan efter-
som det bland annat ofta har transporterats långväga.
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Sociala och etiska frågor
Säkerhet och arbetsförhållanden för funktionärerna är exempel på viktiga sociala frågor. För ett 
lyckat evenemang är det också avgörande att målgruppen känner sig välkommen och väl bemött. 
Exempel på vad ni kan tänka på för att evenemangets sociala avtryck ska bli så positivt som  
möjligt är: 
• Utvärdera säkerheten för evenemanget ur ett helhetsperspektiv. Det handlar bland annat om att 

minska risk för stökigheter bland besökarna, närhet till sjukvård, hållfasta läktare och brand-
säkerhet. 

• Gör evenemanget tillgängligt för personer med olika typer av funktionshinder, exempelvis genom 
rullstolsramper, hörselslingor och teckentolkning. 

• Erbjud mat som passar alla. Säkerställ att det finns bra och välsmakande alternativ för dem som 
är gluten- eller laktosintoleranta eller inte äter vissa livsmedel av religiösa skäl. Fråga gärna om 
kostönskemål redan i anmälan så blir det lättare att säkerställa att utbudet räcker till alla. 

• Arbeta för mångfald och jämställdhet. Det kan innebära att i marknadsförings- och profil material 
visa på mångfald och undvika könsstereotypa bilder. Det kan också handla om att medarbetare, 
konferencier och andra som företräder evenemanget representerar mångfald avseende exempel-
vis etnicitet, ålder och kön. 

• Säkerställ att funktionärer och andra samarbetspartners har bra arbetsvillkor. Det innefattar 
bland annat ersättningsfrågor samt möjlighet till pauser och toalettbesök. 

• Socialt ansvar och etik handlar också om hur de som representerar evenemanget beter sig i sina 
olika kontakter. Till exempel att man bemöter alla besökare lika och att ingen utnyttjar sin ställ-
ning i evenemanget för sin egen personliga vinning. 

• En annan social påverkan som ligger längre bort, ibland i andra delar av världen, är arbetsförhål-
landena hos dem som tillverkat produkter som används för evenemanget. Köp om möjligt pro-
dukter märkta med Fairtrade, eller ställ krav på hur leverantörerna ska arbeta med socialt ansvar 
i leverantörsledet. 

Ekonomi
En stabil ekonomi är grunden för ett framgångsrikt evenemang. Hållbar ekonomi kan också handla om: 
• Prissättning så att många kan delta på evenemanget. Exempelvis kan det vara aktuellt med 

differentierad prissättning för att grupper med lägre inkomster, som pensionärer, arbetslösa och 
studenter, ska ha större möjlighet att närvara. 

• Att bidra ekonomiskt i lokalsamhället genom att samarbeta med lokala aktörer.

Ekonomi hänger också nära samman med de andra hållbarhetsdimensionerna, bland annat genom 
smart resursanvändning. Ett genomtänkt arbete med miljö och sociala frågor minskar också risken 
för negativ publicitet. Men ännu viktigare är att det stärker relationerna olika intressenter och 
därmed varumärket. Med ett ansvarsfullt arbetssätt blir det lättare att attrahera nya medar betare, 
deltagare, besökare, sponsorer och andra samarbetspartners – vilket i sin tur ger effekt på det 
ekonomiska resultatet. Många företag arbetar idag aktivt med hållbarhetsfrågor och vill synas i 
hållbara sammanhang. 

Det här var ett axplock av vad hållbarhet kan handla om. Hur ni ska arbeta och vilka frågor som är 
viktigast för just er SM-vecka måste ni själva identifiera i dialog med era intressenter. Glöm inte att 
fördela ansvaret kring frågorna för att driva arbetet framåt. Och viktigast av allt – kommunicera 
både internt och externt, det är så ni får ut maximalt mervärde av arbetet. Utbildning av funktio-
närer och ledning är ett bra sätt att få med alla på banan.

Genom att ställa krav på leverantörer och andra samarbetspartners att arbeta på samma sätt som 
ni kan ni skapa ringar på vattnet för en bättre värld. 
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Verktyg
RF har tagit fram ett antal verktyg som stöd och vägledning i arbetet med hållbara idrottsevene-
mang. I samarbete med besöksnäringen har definitionen av hållbara idrottsevenemang fastställts 
och ett kunskapsmaterial under benämningen ”Hållbara aspekter” har producerats. Syftet med 
dessa är att inspirera för planeringen av evenemanget och att vara den kunskapskälla där ni som 
arrangör kan välja områden som har stor påverkan och passar att arbeta med i ert evenemang. 

Materialet finns på svenskidrott.se under rubriken Centrum för idrottsevenemang.

Hållbara idrottsevenemang gör skillnad och tillsammans kan vi skapa bättre och lönsammare 
 evenemang som gör oss alla till vinnare. 
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