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Välkomna



Avgörandets ögonblick

Registrering av deltagare
Scanna QR-koden och ange namn, förening 

samt ditt personnummer.

Tack!
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Agenda
• Aktuellt
• After Game – SM-festen
• Säkerhetsarbetet
• Kommunikation och marknadsföring
PAUS
• Partner – Byggmax
• Partner – Svenska Spel
• Nuläge mössförsäljning
• Ackrediteringsinformation
• Partner – Nordic Choice Hotels
• Prova-på och Mötesplatsen
• Partner – Folksam 
• SVT
• Värdskapsutbildning & Kick off 11/1 2023
• Frågor



Ca 2–1,5 år

Planering Skövde 2023

Uppstart styrgrupp
29 juni 2021

RF/SVT på sitevisit
1-2 sept 2021

Ca 1,5 år

Målbildsarbete

Sätta alla 
evenemangs-

områden 
4 okt 2021

Ca 1,5 år

Förbund
ansöker om 
deltagande

11 okt-15 nov 
2021

Ca 16–14 mån

Urvalsprocess
idrotter

nov 2021-jan 
2022

Besök på plats
nov-dec 2021

Budgetarbete
sep-dec 2021

Ca 13 mån

Gemensam 
genomgång av 
allt underlag

jan 2022

1 år

Beslut av 
idrotter 
feb 2022

12–0 mån

Projektorg.
Arbetar efter
aktivitetsplan

3 mån

Utvärdering
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• Vädret

Utmaningar





• Vädret

• Programläggning, skall passa alla
• Trafik och transporter

Utmaningar



Tisdag 31/1
Onsdag 1/2

Lördag 4/2
Söndag 5/2

Ordinarie linje 8

Avstängt

Ordinarie linje 2



• Vädret

• Programläggning, skall passa alla
• Trafik och transporter

• Boende

• Mat till alla; tävlande, funktionärer, 
besökare, volontärer, press, etc

Utmaningar



Tidsplan

1 december, arrangörsträff 3
6 december, speakerutbildning

12-13 december, genrep

24 december, tomten kommer
11 januari, värdskapsutbildning / Kickoff





Folkfesten -
Invigning

• Invigningsparad med facklor i City till Hertig Johans
torg

• Invigningstal på scenen
• Prisceremoni
• Helens Dansskola
• Ruby framför SM-låten
• Eldshow



Torgfesten 
Hertig Johans 
torg

• Barnaktiviteter i barnområdet varje dag
(förskolor inbjudna) bl a aktiviteter med 

museipedagogen, med scouterna, Balthazar, 
avslutas med minidisco med Maskot-räven
• Varje dag finns tv-sändning, foodtrucks, 
barnområde, eldstäder, information om vad

som händer resten av kvällen på olika platser
• Scenprogram med medaljceremoni ons- lör, 

17.00 
Musikgymnasiet framträder I samband med 

det.
• 17.30 onsdag; Skövdes Musikpärlor

• 17.30 torsdag; Körfest
• 17.30 fredag: nationell artist

• 17.30 lördag: nationell artist, Familjedag med 
happenings hela dagen (Commerce, kyrkan, 

Balthazar)



After Sport -
Kulturhuset

• After Sport ons-lör; DJ, servering, 
popupcirkus/akrobatik i entréhallen, 
livemåleri kulturhuset

• Kulturaktiviteter i hela huset
• Onsdag:Carl-Einar Häckner, stand-up, Kristian 

Antilla, SM-mötesplats med föreläsning, 
Samtal med Magnus Frisk, Bio

Torsdag: Konsert med GO, Stand-up, Johanna 
Frändén, SM-mötesplats, Bio

• Fredag: Punk-festival, SM-mötesplats, 20 
idrottsprofiler, Stråkkvartett,  Dr PK 
Mahanandia

• Lördag: Spoken word, stand up, Sofia Loft, 
Skaraborg Big Band, Bio



Kultur och 
krogar

• Utbudskatalog från Kulturavdelningen
• I dagsläget 5 krogar som bokat/ska boka



Kulturlabbet

• After five varje dag



Eventområden
Kulturinslag

• Utställningar på olika ARENA, Billingehov, 
kulturhustorget, Billingen

• Svenska kyrkan gediget program på Billingen och 
i centrum

• Balthazar tema-vecka
• Vintertroll besöker eventomroråden
• Mingelmusik, Arena och Commerce.



Avslutningen

• Söndag: Billingen
• Prisceremoni
• Allmänhetens åkning
• Korvgrillning
• Ev uppvisning på isen
• Bandymatch
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Säkerhetsarbetet
Bilaga 2 a

Säkerhetsansvarig - Niclas Muhrblom

- Risk-och säkerhetsanalys (RSA)
- Säkerhetsplan

Maila in bilaga 2a till
niclas.muhrblom@skovde.se
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Kommunikation och marknadsföring
Tillsammans och var för sig

Åsa Bergström, RF
Charlotte Backman, Skövde
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Marknadsföring av mössan  – var syns vi?
•Hos 14 föreningar
•På SLA, NLT, Mariestadstidningen, Hjo Tidning
•På Turistcenter och Kontaktcenter
•Hos ytterligare 6 återförsäljare
•På upplevskovde.se med webbshop
•Via digital annonsering i närområdet och i Äntligen
•Magasin Skövde
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Marknadsföring - var kommer vi synas?

• På webb och sociala medier (snart kommer Kass humor…)
•Magasin Skövde
•Digitalt och print SLA/NLT/Mariestadstidningen/Hjo Tidning
•Digitalt och print i SN
•Bussar i Skövde, Skara, Mariestad, Falköping
•Busshållplatser och digitala tavlor i Skövde
•Vepor i Skövde
•Stortavlor i Lidköping, Borås, Jönköping
•SJ X2000-tåg
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Annat på gång
• SM-veckans och upplevskovde.se sajter
• SM-veckans app
• Pressmeddelanden (tidsprogram, After Game)
• Marknadsföring av After Game
• Gemensam pressackreditering
• Arrangörskit och webbportal för deltagare
• Skyltning på och omkring arenorna
• Trafikinformation
• Presscenter
• Profilkläder
• Undersökning
• Synlighet av platsen Skövde – t.ex. prispallar, klossar, orienteringsskärmar)

http://smveckan.se/
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Det kan vi göra tillsammans

• Tagga inlägg med @smveckan och #smveckan och 
@smveckanskovde och #smveckanskovde

• Attenda och dela Facebook-evenemanget
• Använda framtaget marknadsföringsmaterial 

(arrangörskit)
- idrotterna
- mössan

• Ambassadörer
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”Håll koll på”
• Till app och sajt:

Vilka ska besökarna och pressen hålla koll på?
Vilka är utmanarna?
Vilka är stjärnorna?
Gör någon något extraordinärt?

• Senast 13 januari

• Mejla till asa.bergstrom@rfsisu.se

mailto:asa.bergstrom@rfsisu.se
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Gemensam kommunikation av resultat
▪ Resultatrapporteringsansvarig
▪ Snabb service till press och media
▪ Bästa service till intresserade
▪ Hitta allt på samma ställe
▪ Deltagar-och startlistor/spelscheman och annan tävlingsinfo
▪ Viktigaste kommunikationen!
▪ SERVICE!

Avgörandets ögonblick



Avgörandets ögonblick

Demo av nya lösningen

APP
https://xd.adobe.com/view/164fda78-da04-4f3f-9681-a0a3b1c98506-431c/

MOBIL
https://xd.adobe.com/view/f282adef-2373-4511-8329-e3d0ee257f0a-a7d1/

DESKTOP
https://xd.adobe.com/view/f8dfb5b9-cccb-4630-a8a3-e9057c9e3dbc-ad8c/

https://xd.adobe.com/view/164fda78-da04-4f3f-9681-a0a3b1c98506-431c/
https://xd.adobe.com/view/f282adef-2373-4511-8329-e3d0ee257f0a-a7d1/
https://xd.adobe.com/view/f8dfb5b9-cccb-4630-a8a3-e9057c9e3dbc-ad8c/


Några påminnelser

Avgörandets ögonblick

• Kontaktuppgifter
• ”Håll koll på” och länkar (13 januari)
• Pressackreditering
• Marknadsföring – gemensamt material
• Sociala medier – tagga oss
• Appen – deltagarexklusivt innehåll
• Resultat och startlistor
• smveckan.se och smveckanskovde.se
• Beställa skyltar
• Boendebokningen avslutas
• Bildbyrån och filmteam
• Årets julklapp!
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smveckan.se
@smveckan
#smveckan

@smveckanskovde
#smveckanskovde

Tagga oss gärna!
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PAUS 5 min



SM-veckan Skövde

2022-12-01



Folksam – idrottens försäkringsbolag

34

1935 – första 
idrottsförsäkringen 

tecknades

1964 – Sv 
Fotbollförbundet 
skapar en licens 

och tecknar 
licensförsäkringen

54 av 71 förbund 
försäkrar sina 

aktiva i Folksam

RF –
Föreningsförsäkring 
Bas för alla förbund 

och föreningar



Folksam – köpare av rättigheter

• För att stärka gillandet av varumärket Folksam

• För att stärka och öka gillandet av idrottens 
försäkringsbolag

35



Aktivering SM-veckan Skövde – Aktivas område

36
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Vårt hjärta klappar för idrott



Ackreditering och funktionärskläder

Avgörandets ögonblick

Sofia Svegander RF
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Deltagare – Fri entré till samtliga tävlingsarenor, dock i mån av plats.

Funktionär - Fri entré till samtliga tävlingsarenor, dock i mån av plats.

All Access – Har tillgång till samtliga arenor och utrymmen.

Organisation – SM-veckans projektorganisation, har tillgång till de vanliga tävlings-/VIP-/besöksområdena.

Press – Tilldelas de journalister och fotografer som har ackrediterat sig till SM-veckan, de har tillgång till press-
områden och pressläktare.

SVT – Har tillgång till samtliga arenor och utrymmen för att möjliggöra TV-produktion.
Samt tillgång till pressområden och pressläktare.

VIP – Organisationens speciellt inbjudna gäster och samarbetspartners. 
De har tillgång till tävlingar, VIP- områden och har möjlighet att komma in även om det är fullbelagt.

Volontär - Fri entré till samtliga tävlingsarenor, dock i mån av plats.

Ackrediteringar och dess funktion
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Speciella idrottspriser för aktiva, lag, föreningar och 
förbund men också för idrottsföräldrar och supportrar
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Vi är Nordic Choice Hotels

Vi är den nästa största 
hotellkedjan i Skandinavien 
med ca.220 hotell på över 100 
destinationer

Grundades 1990 av Petter A 
Stordalen

Nordic Choice Hotels är en del 
av Choice Hotels International 
med över 6 800 hotell i 35 
länder.

Vår verksamhet grundas på tre 
viktiga grundstenar:
People, Planet & Profit



42

Samarbets- och Avtalspartner med
Sveriges Riksidrottsförbund

Nytt avtal klart för 2023-2025

Inkluderar även våra fristående 
hotell

Höjd rabatt på konferens- och 
möteslokaler

Avsatt pott för RF:s 
utvecklingsresa “Inkluderande 
Idrott för alla”

Avtalet inkluderar även samarbete 
kring SM-veckan
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Vi och Idrotten har så mycket gemensamt
- inte minst stora delar av våra värderingar!

”allas rätt att vara med, demokrati och delaktighet,
rent spel samt glädje och gemenskap”.

People – Planet - Profit
▪ Medarbetare och gäster
▪ + 150 nationaliteter
▪ 35 % med utomnordisk bakgrund
▪ Över 50% kvinnliga ledare

Vi kallar det för WeCare
▪ Miljö & Hållbarhet  - Etisk och hållbar verksamhet
▪ Säkerhet
▪ Lokalt och socialt engagemang 

▪ Socialt engagemang, bl.a. Ensam Julgran söker, Good Neighbor
▪ Mångfald, Inkludering, Tillgänglighet

▪ Huvudsponsor till Pride
▪ Partner till RF:s utvecklingsresa: Inkluderande Idrott för alla
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Med GoSportive får du sportpriser på hotell, 
konferens och mat. 

Alltid 15 % rabatt på 
bästa möjliga pris på 
Quality Hotels och 
Clarion Hotels

Alltid 10 % rabatt på 
bästa möjliga pris på 
Clarion Collection 
Hotels, Comfort Hotels 
och på våra fristående 
hotell
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Med GoSportive får du sportpriser på hotell, 
konferens och mat. 

Alltid minst 25 % och 
upp till 50 % rabatt på en 
konferens-/möteslokal, i 
mån av plats
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Med GoSportive får du sportpriser på hotell, 
konferens och mat. 

Bra mat är minst lika viktigt som sömn när 
det är dags för tävling eller träning. Vi 
hjälper er gärna med detta. Som grupp kan 
ni självklart förbeställa mat genom att 
kontakta hotellet ni ska bo på.

Bor ni på ett Quality Hotel finns särskilda 
sportmenyer som ni kan kika in på via vår 
hemsida. Quality Hotels  erbjuder olika 
sportmenyer för lunch, middag, buffé och 
take away.

Bor ni på ett Clarion Collection Hotel ingår 
alltid kvällsmat i priset.
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Med GoSportive får du sportpriser på hotell, 
konferens och mat. 

GRUPPRISER

Är ni 10 personer eller 
fler som ska iväg på 
tävling eller träning?
Då kan ni boka 
hotellrum till speciella 
Gruppriser

Gör er förfrågan via
groups@choice.se så 
hjälper vi till

mailto:groups@choice.se
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Aktivera avtalskoden till din profil

✔ Klicka på ”Gå till min 
sida”.

✔ Under ”Lägg till ditt 
avtal” skriver du in 
avtalskoden för 
Sveriges 
Riksidrottsförbund 
eller ev. eget 
avtalsnummer.

✔ Tryck på pilen.

✔ För att kunna skapa en avtalsprofil 
behöver du svara JA på frågan om det 
är OK att andra personer, som omfattas 
av avtalet, kan boka logi åt dig.

✔ De uppgifter om dig som dina kollegor 
får tillgång till är endast ditt för- och 
efternamn.

✔ Din profil och avtalskod är nu 
skapad.

✔ När du nu framöver ska boka 
hotellrum och gör en sökning 
kan du välja ditt avtalspris.
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Ladda ned vår App

Ladda ned vår app 
”Nordic Choice Hotels” 
och gör din 
hotellupplevelse bättre!

Med appen kan du:
✔ Boka ditt nästa boende och få alla 

medlemsförmåner
✔ Få direkt tillgång till allt kring ditt medlemskap som 

t.ex. medlemsstatus, poäng m.m.
✔ Checka in och ut med mobilen där det är möjligt
✔ Får översikt över dina bokningar
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Under våren 2023 byter vi namn till Strawberry och får nytt namn, ny 
logo och nytt utseende. Håll utkik efter mer information framöver.
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Prova På
• Vinterkalaset i Ryd 3 december.

• Elever på barn- och fritidsprogrammet 
kommer vara aktivitetsledare för prova 
på stationer vid Arena Skövde.

• 1914 barn åk 2-7 kommer ha 
friluftsdag 1/2 – 3/2 vid eventområde.

• QR-kod för att lämna över 
intresserade efter SM-veckan till lokala 
IF

• Frågor: Mikael Persson-Riis
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Mötesplats

• Idrottsturism med fokus på hållbarhet

• Rörelseförståelse och 
välmåendeförståelse

• Idrottspolitisk debatt

• Prestationsanalys för bättre 
idrottsprestationer

• Frågor: Dennis Aronsson
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Värdskapsutbildning och Kick Off
11 januari 2023

Tid och plats – Arena Skövde kl 18.00 - 20.00

Målgrupp - Alla volontärer och funktionärer
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Dels ut den 11 januari i samband med Kick off

Idrottslåda 1 / idrott:
- Ackrediteringar
- Nyckelband
- T-shirt
- Mössa

Reflexvästar lånas och kvitteras ut den 11 januari

Idrottslåda
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Tack för ikväll!
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