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Hej!

Stäng av din mikrofon och kamera

Skriv gärna frågor i chatten
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SM-veckan vinter i Skövde 2023
Antal SM: 18 idrotter 

Arenor: Billingen, Arena Skövde, Lillegården, 
Falköpings motorstadion

Shuttlebussar och parkering

Antal aktiva: 1800

Antal medaljer: 331

100 000 besök väntas, varav 40 000 unika
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Dagsprogram
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Tisdag

Idrott 
Längdskidor – sprint, fristil

Arena
Billingen

After Game
Invigningsparad. 
Scenprogram på Hertig Johans torg 
• Invigningstal
• Eldshow
• Idolartisten Ruby framträder med 

Skövdes egen SM-låt!
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Onsdag

Idrott 
Längdskidor – 10/15 km fristil
Draghund

After Game
After Game – hyllningen
Musik i Helena 
AW på Skövde kulturhus
Sportdokumentär
Ståuppklubben

… och mycket mer!

Arena
Billingen
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Torsdag

Idrotter 
Draghund
Styrkelyft
E-cykling
Simulatorgolf
Rallycross
Crosscart

Arenor
Billingen
Arena Skövde

Falköpings 
Motorstadion

After Game
Körfesten
AW på Skövde kulturhus
Författarsamtal
Ståuppklubben
Musik i Helena
Mötesplatsen
Operakväll

…och mycket mer!
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Fredag

Idrotter 
Draghund
X-trial
Cykeltrial
Bowling
Styrkelyft
Brottning
Simulatorgolf

Arenor
Billingen
Lillegården Skövde

Arena Skövde

After Game
Fredagsfesten med Hanna Ferm
AW på Skövde kulturhus
Millencolin
Från klassiskt spel till folklig ton
Musik i Helena
Mötesplatsen
Prova-på-idrott

…och mycket mer!
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Lördag

Idrotter
Parallellslalom
Längdskidor - masstart 15/30 km klassiskt 

Boccia
Boule
Styrkelyft
Kyokushin
Brottning
Virtuell bilsport

Arenor
Billingen

Lillegården Skövde

Arena Skövde

After Game
Familjefesten med Medina
AW på Skövde kulturhus
Musik i Helena
Ståuppklubben
Prova-på-idrott

…och mycket mer!
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Söndag

Idrotter
Längdskidor - stafett, klassiskt

Boccia
Boule
Styrkelyft
Dans
Simulatorgolf – paragolf
Rallysprint

Arenor
Billingen
Lillegården Skövde

Arena Skövde

Falköpings 
Motorstadion

After Game
Prova-på-idrott
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Appar

Sm-veckan Freelway
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Så här är du volontär

• Uppgifter

• Infoträffar

• Praktiskt



Konsten att få människor att känna sig 

välkomna 



“I cannot teach anybody anything. I can only make them 

think”
- Sokrates



” Konsten att få människor att känna sig 

välkomna”

• Värdskap: en praktisk filosofi

• …. som handlar om hur vi bemöter människor









•Ett av Sveriges största, årligen återkommande 

idrottsevenemang.

•Syfte: Öka intresset för idrottsrörelsen och dess olika grenar 

samt öka SM-tävlingarnas status.

•18 idrotter i Skövde, med många nya inslag.

•SM-Veckan ett av svenskarnas favoritevenemang.

SM Veckan i Skövde!



67 600 besökare i Linköping 2022



Värdskap är en gemensam angelägenhet



Allt börjar med mötet

• Varje möte är unikt, och här är det genuina viktigt.







Inre och yttre utmaningar, när det är svårt 

med värdskap



Mitt medvetna värdskap

• Läran om dig själv

• … hur börjar jag?



Bädda din säng





4 saker att ta med från idag

1. Värdskapet som pussel – ditt bemötande är viktigt.

2. Varje möte är unikt och lever sitt liv.

3. Det medvetna värdskapet.

4. Microhandlingar.
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Räven

Underrubrik
Text





▪ Petter A Stordalen – vår ägare

▪ 4 varumärken + 38 fristående hotell
o Clarion Hotel

o Quality Hotel

o Comfort Hotel

▪ 2 miljoner stamgästmedlemmar 

▪ ”Jordgubbsfilosofin”



▪ People – Planet - Profit

▪ Medarbetare och gäster

▪ Etisk och hållbar verksamhet

▪ Lokalt och socialt engagemang (Ansvar utanför hotellet)

▪ Mångfald & Inkludering

▪ 152 nationaliteter

▪ 35% med utomnordisk bakgrund

▪ Över 50% kvinnliga ledare
220 hotell på över 100 destinationer

Ca.45 000 hotellrum



Vårt partnerskap med Idrotten
✔ Avtal med Riksidrottsförbundet

✔ Specialpriser på hotellrum, möten, mat & dryck
✔ Specialpriser för grupper +10 pers.

✔ Partnerskap vid t.ex. SM-veckan, Riksidrottsforum, 
Riksidrottsmötet, Partnerträffar

✔ Liknande värdegrund som Idrottsrörelsen

✔ Energi, Mod och Begeistring (Passion), precis som Idrotten

✔ Målsättning att komma närmare den lokala Idrotten

✔ PRESENTKORTSFÖRSÄLJNING MED KICKBACK!



VÄRDSKAP & BEMÖTANDE

Vilka är dina egna upplevelser, från en 
hotellvistelse eller ett idrottsarrangemang.

▪ Vad är ”värdskap” för dig?
▪ Vad är ”bra bemötande” för dig?



Värdskap på hotell
- Det startar innan gästen 
kommer
⮚ Förekomma gästen – ta initiativ

▪ Välkomstbrev/mail/sms

▪ Information och Tips

▪ Möjlighet till merupplevelse och 

försäljning

▪ Lyssna in särskilda önskemål &  

behov

⮚ Förbereda hotellets olika avdelningar



Värdskap på hotell
- ”Sanningens ögonblick”

”Sanningens ögonblick” är när vi möter 
gästen första gången.

▪ Ögonkontakt

▪ Leende

▪ Ditt namn – Gästens namn

▪ Positivt språkbruk

▪ ”Follow me” – visa vägen

▪ Överlämningar, andra kollegor

▪ Följ upp - Lyssna - Fixa  - Boosta



Bemötande 
- möta allas olika behov

▪ Orienteringstävling i Uppsala
▪ Styrkelyftarnas frukostar
▪ Paraidrottarnas behov
▪ Bowlarnas alla klotväskor
▪ Förvaring av slutstycken och ammunition vid skyttetävlingar

▪ Hur skulle din Idrott/din förening kunna 
förbereda ett hotell på en vistelse 

och/eller ett arrangemang?

▪ Vilka frågor skulle du önska att hotellet 
frågade dig/er inför en vistelse och/eller 

ett arrangemang.



Du är 
betydelsefull och 
värdefull!

Du är en väldigt 
viktig pusselbit!



SÄTT MÅL- OCH AMBITIONSNIVÅ

PLANERA

CHECKLISTA

KOMMUNICERA - KOMMUNIKATIONSPLAN

ANVÄND TEKNIK & SOCIALA MEDIER

FÖLJ UPP – HA KORTA ”PULSMÖTEN”

HJÄLPS ÅT

TIPS & TRIX

”BEST EVER”

⮚ Alla idrottsevenemang har ett behov av volontärer och 

funktionärer.

⮚ Du är du ansiktet utåt och oerhört viktig för hur ett 

evenemang upplevs – ur alla synvinklar

⮚ Du en nyckelroll i evenemanget och det ska du vara stolt över.

⮚ Ett idrottsevenemang kan inte genomföras utan dig och ditt 

engagemang!



MÅLGRUPPER / STAKEHOLDERS

Utövaren Funktionären Publik & 
Anhöriga

Partners
t.ex:

Sponsorer
Media

Kommun
Turism

Transport
m.fl.



Inspel & Frågor

TACK!
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Säkerhetsarbete

• Förtänksamhet/spela filmen

• Hög serviceförmåga

• Kommunikation





Play it like Skövde
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