


















Avgörandets ögonblick

MATSERVERING
Hamburgare - ex. bröd, dressing, hackad lök, 
rostad lök, ketchup, senap. 

Ha gärna tillgång till  glutenfritt bröd. 

Inga plastmuggar utan snyggt och prydligt. Servera 
gärna i glas skålar om möjligt. 

Hamburgefickor kan beställas av Erik Jakobsson på 
Kontex i Boden till inköpspris 14 dagar innan 
evenemanget 070-6031566. 

Vid annan matservering tänk på halv portion 
erbjudande samt vegetariskt alternativ.  



Avgörandets ögonblick

SKYLTAR 
Vi kommer att trycka upp ett antal hänvisningskyltar och laminera 
till era områden. Meddela hur många ni behöver. Skyltar för 
försäljning ex. Fika, Hamburgeförsäljning, SWISH hämtar ni på 
smveckan.se . Skriv ut och laminera OBS! inga handskrivna skyltar.



Avgörandets ögonblick

Evenemang under veckan 
Invigning - Del 1 Luleå onsdagen 25/3 start kl 18:00 

Del 2 Boden onsdagen 25/3 start kl 20:00 

UPPGIFT TILL ER: Meddela vem och hur många som 
representerar er idrott på invigningen senast 25/2.



Avgörandets ögonblick

Medaljceremonier
Det kommer att anordnas medaljceremonier på våra SM-torg 
onsdag 25/3 – lördag 28/3 i respektive stad kl 19:00.

Medaljer & blombuketter ansvarar ni för till ceremonierna.

UPPGIFT TILL ER: Vi behöver veta hur många klasser/tävlingar 
som ni vill arrangera i er prisutdelning och hur många som ska stå 
på scen och få ta emot medaljer. Vi rekommenderar plats 1-3 alt 1-6. 
Samt får ni gärna meddela hur många från ert 
förbund/arrangörsförening kommer att medverka på scen. Senast 
anmälan för medaljceremonierna är 24/2.



Avgörandets ögonblick

SM - TORG 
Strandparkeringen i Luleå  & Medborgarplatsen i Boden 

Öppettider ons 17-21
tors 09-21
fre 09-21
lör 09-21
sön 09-17
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Avgörandets ögonblick

Middagar & Partnerträffar 
Middag hos landshövdingen för invalda SF 

Värdstädernas partnermiddag 

Officiella partnerträffen med RF 



Avgörandets ögonblick

Vad händer på er Arena/tävling ?  

Matservering? 

Utställare? 

Jippo? 

Musik? 

Middag för aktiva? 



Avgörandets ögonblick

Ackrediteringar & Funktionärskläder 

Ackrediteringar och funktionärskläder kommer delas ut på 
Värdskapsutbildningarna den 11 mars i Boden respektive den 14 mars i 
Luleå. 

UPPGIFT TILL ER: Utse EN person per idrott som är ansvarig för 
ackrediteringar/funktionärskläder. Denna person ska vara på plats den 
11/14 mars för att kunna plocka ut dessa.

Eventuella kompletterande uthämtningar av ackrediteringar eller 
funktionärskläder görs på SM-kansliet, Kungsgatan 40, 961 64 Boden. 

Observera att västarna ska lämnas åter efter evenemanget 



Avgörandets ögonblick

Deltagare Fri entré́ till samtliga tävlingsarenor, i mån av plats. 

Funk�onärer Fri entré́ till samtliga tävlingsarenor, i mån av plats. 

Volontärer  Fri entré́ till samtliga tävlingsarenor, i mån av plats.

All Access Tillgång till samtliga arenor och utrymme.

Organisation Tillgång till tävlings-/VIP-/besöksområden. 

Press Tilldelas journalister/ fotografer tillgång till press-områden & pressläktare. 

SVT Tillgång till samtliga tävlingsarenor/utrymmen för att möjliggöra 
tvproduktion, press-områden/pressläktare.

VIP Tilldelas SM-veckans speciellt inbjudna gäster och samarbetspartners. 
De har tillgång till tävlingsarenor och VIP-områden, även vid fullbelagt. 

Ackrediteringskategorier



Avgörandets ögonblick

Resultatrapportering – Viktigt för många 
Tänk på att snabbt uppdatera era resultat på SM-veckans gemensamma resultatportal 
Det samma gäller deltagar- och startlistor. Fyll på med så mycket information ni kan 
redan innan tävlingarna startar. Vi får många förfrågningar om deltagare så ni som har 
det färdigt, se till att det finns på den gemensamma resultatsidan. Efter varje 
tävlingsdag sammanfattar vi dagens svenska mästare, medaljligan och skickar ut en 
sammanställning i ett pressmeddelande till press och media nationellt. Vi hänsvisar all 
media samt SVT hit! 

UPPGIFT TILL ER: Utse en resultat rapportör och fyll i under den tekniska 
specifikationen. 

Utbildning i resultatsajten – 3, 10, 17 mars kl 18:00 

Sportsground (F.d Chyron Hego) 



Avgörandets ögonblick

Turistekonomisk undersökning under SM-veckan

Upplevelseinstitutet har i uppdrag att genomföra en undersökning 
bland deltagare och åskådare under SM-veckan i Luleå/Boden. Syftet är 
dels att kartlägga besökarnas upplevelse av evenemanget och dels att 
beräkna de turistekonomiska effekter evenemanget genererar. De 
kommer att finnas på plats på arenorna i Luleå och Boden. 

UPPGIFT TILL ER: Upplevelseinstitutets personal kommer att finnas på 
plats på arenorna och det är viktigt att ge dem tillträde för att intervjua 
både åskådare och deltagare på evenemangsområdet. Samtlig personal 
från Upplevelseinstitutet kommer att ha ackrediteringsbrickor. 



Avgörandets ögonblick

Dopingkontroller under SM-veckan 
Att dopingkontroller utförs vid SM-tävlingar är inte något unikt, så kan 
också komma att ske under SM-veckan i Luleå/Boden. Hur många, var 
och när är sekretessbelagt, då kontrollerna alltid ska genomföras utan 
förvarning. Det som tävlingsarrangören behöver bistå med är att se till 
att förutsättningarna för att kunna genomföra dopingkontroller på alla 
tävlingar finns.  

Tävlingsarrangörer är enligt idrottens dopingreglemente skyldiga att 
bistå med lokal för dopingkontroll samt att möjliggöra för våra 
funktionärer att ALLTID kunna ha idrottsutövaren under uppsikt. 



Avgörandets ögonblick

11/3        Värdskapsutbildning, utlämning av funktionärskläder m.m
kl 18-20:30 

14/3        Värdskapsutbildning, utlämning av funktionärskläder m.m
kl 09:00-11:30 

14/3 Speakerutbildning 
kl 09:00-14:00

20/2        HLR och första hjälpen för funktionärer – sm.veckan.se 

ARRANGÖRSTRÄFFAR



Avgörandets ögonblick

Håll er uppdaterade på smveckan.se



Avgörandets ögonblick

Sandra Ottosson
Tel 070-2041458

sandra.ottosson@boden.se

Tack för idag! 

mailto:sandra.ottosson@boden.se
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