
Bilaga 1 – Ramar för värdstad

  Ansvarsfördelning RF, SVT, värdstad gällande genomförande av

    SM-veckan 2017 vinter
 
Denna bilaga beskriver det ansvar som åligger respektive part för genomförandet av SM-veckan 
2017.
1. RF:s åtaganden.

1.1. Huvudman för SM-veckan och tillsätter en övergripande projektchef samt projektledare.  
 Finansieringen av projektledare sker genom RF:s försorg och beräknas utifrån en  
 arbetstid om 50 procent under ett år, där en tyngd på arbetstiden ligger under det sista  
 förberedelseåret och genomförandet. 

1.2. RF:s projektchef leder arbetet vilket inkluderar ledning av styrgrupp. Projektledaren blir  
 en länk mellan värdstaden, RF, SF och arrangörsföreningar i syfte att underlätta arbetet  
 mellan parterna samt att tillvarata SM-veckans koncept och erfarenhet.

1.3. Kontakt och tecknande av avtal med medverkande specialidrottsförbund (SF). Bland  
 annat ska avtal upprättas för att säkerställa SF:s deltagande vid gemensamma aktiviteter.

1.4. Paketering och försäljning av rättigheter för SM-veckan i enlighet med den centrala  
 sponsorstruktur som finns för SM-veckan. De sponsorer och partners som ingår i RF:s  
 sponsorstruktur ska kommuniceras i all central och regional marknadsföring av  
 SM-veckan.  

1.5. Marknadsföring/kommunikation avseende SM-veckan.
1.5.1. Nationell marknadsföring av konceptet SM-veckan. Detta sker genom SM-veckans  
 hemsida och annonseringar i nationella medier.
1.5.2. Marknadsföring av SM-veckan inom idrottsrörelsen – SF/DF/IF i egna kanaler.
1.5.3. Framtagning av innehåll i pressmaterial.
1.5.4. Framtagande och ansvar för www.smveckan.se, Facebook, Twitter etc.
1.5.5. Bistå värdstaden med visst material för city- och venuebranding, vilken inte är knuten  
 till staden.

1.6. Genomförande av SM-veckan.
1.6.1. Säkerställa/kvalitetssäkra konceptet SM-veckan utifrån aktuell varumärkes- och kommu- 
 nikationsplattform samt rådande tävlingskriterier. SM-veckan handlar uteslutande om  
 svenska mästerskap för seniorer. 
1.6.2. Säkerställa/kvalitetssäkra SM-veckans huvudsponsorers synlighet m.m.
1.6.3. Säkerställa/kvalitetssäkra prisceremonier och eventuell invigning.
1.6.4. Säkerställa/kvalitetssäkra mötesplatser för deltagande SF och övriga inbjudna gäster.
1.6.5. Övergripande ansvar för deltagande SF – uppföljning av skyldigheter och rättigheter  
 enligt avtal. 

Riksidrottsförbundet 
Adress: Idrottens Hus, 114 73 Stockholm

Tel växel: 08-699 60 00 |  Fax: 08-699 62 00
e-post: riksidrottsforbundet@rf.se  |  www.rf.se

www.smveckan.se

(1/5)

RF622/14-69



1.7. Säkerställa/kvalitetssäkra teknik för grafik och resultatrapportering för respektive idrott i 
 enligt med SVT:s kravställan.
1.8. Upphandling av turistekonomisk analys samt en mätning av medieeffekterna i samråd  
 med värdstaden.
1.9. Utvärderingar bland deltagande specialidrottsförbund och samarbetspartners. 

2. Värdstadens åtaganden. 
 Följande åtaganden utgår ifrån den av RF framtagna evenemangsmanualen för  
 SM-veckan som värdstaden får tillgång till vid avtalsskrivande. 
2.1. Att deltagande SF garanteras goda praktiska förutsättningar för att kunna genomföra sina  
 tävlingar på ett bra sätt och i enlighet med respektive SF:s regelverk och tekniska  
 specifikationer för SM-tävlingar, inom ramen för den från värdstaden angivna  
 budgeten för projektet. Överenskommelse (avtal) träffas mellan värdstaden och  
 respektive arrangörsförening som reglerar förutsättningarna mellan parterna gällande  
 exempelvis stöd för arenaanpassningar, läktare, funktionärsstöd och eventuella  
 ekonomiska ersättningar etc.  För att en överenskommelse ska kunna träffas krävs att RF  
 och aktuellt SF har tecknat ett avtal för deltagande i SM-veckan. Förutsättningarna i  
 överenskommelsen mellan värdstaden och arrangörsförening stäms av i projektgruppen  
 innan överenskommelse görs.

2.2. Värdstaden ska garantera att man uppfyller Svenska Skidförbundets kravspecifikation för  
 att genomföra SM-tävlingar i längdskidor, se bilaga 2. I det fall värdstaden inte bedömer  
 sig kunna uppfylla andra enskilda idrotters tekniska krav för genomförande ska detta  
 meddelas RF för särskild behandling i SM-veckans styrgrupp.

2.3. RF:s projektledare har en aktiv roll i det lokala arbetet, dock ska en lokal projektledare  
 med särskilt ansvar för SM-veckan internt i kommunen tillsättas. Denne får ett stort stöd  
 av RF:s projektledare i kontakterna med SF och de lokala arrangörsföreningarna samt  
 kring verksamhetsplaneringen i övrigt. Värdstadens projektledare bör ha en bred  
 erfarenhet från planering och genomförande av större evenemang, gärna med idrottslig  
 inriktning samt med god personkännedom inom värdstaden. Projektledaren rapporterar 
  till RF:s projektledning. Det som beslutas i de centrala styr- och projektgrupperna är  
 vägledande för det lokala arbetet med SM-veckan. 

2.4. Media och ackreditering.
2.4.1. Tillhandahållande av gemensamma mediecenter för journalister i en omfattning som  
 förväntad mediebevakning kräver innefattande tekniska hjälpmedel och enklare förtäring  
 Denna planering ska ske i samråd med RF:s kommunikatör.
2.4.2. Medieansvarig personal i samband med genomförandet av SM-veckan.
2.4.3. Framtagning av ackrediteringar (för press, funktionärer, tävlande mfl) samt därtill  
 kopplad hantering. RF beslutar design och utformning samt ansvarar/godkänner  
 anmälningsförfarandet.
2.4.4. Framtagande av pressinbjudan och pressmaterial om SM-veckan efter samråd med RF.  
 Tillhandahållande och framtagande av pressmateriel om deltagande SF:s idrotter sker i  
 samråd  med respektive SF.
2.4.5. Tillhandahålla lokal för genomförande av presskonferens. Lokalen skall utrustas med  
 ljus- och ljudutrustning enligt kravställan.
2.4.6. SVT:s OB-bussar ska likställas mediecenter utifrån behovet av service av bl a resultat- 
 service samt enklare förtäring.
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2.5. TV-sändning.
 Omfattning specificeras i särskild dialog/överenskommelse direkt med SVT, men  
 innefattar för värdstaden att ansvara för att möjliggöra TV-produktionen och kostnadsfritt  
 tillse: 
2.5.1. Tillhandahållande av fiber för signalsändning till aktuella arenor i enlighet med Bilaga 3,  
 ”SVT:s krav på fiber”.
2.5.2. Tillhandahållande av erforderlig elförsörjning.
2.5.3. Bevakning av SVT:s utrustning utifrån SVT:s önskemål (främst kvälls-och nattetid).
2.5.4. Tillhandahålla TV-plattformar (bygga kamerapositioner) för erforderliga platser.
2.5.5. Tillhandahålla kommentatorshytter/ kommentatorsplatser.
2.5.6. Byggnation av en TV-studio på ändamålsenlig plats, vilken ska fungera som en bas för  
 SVT:s sändningar från SM-veckan.
2.5.7. Tillhandahålla en lokal kontaktperson som är SVT behjälplig under SM-veckan i löpande  
 praktiska frågor.
2.5.8. Tillhandahålla lokala transporter för SVT:s personal genom att en minibuss ställs till SVT:s  
 förfogande för användning vid behov.

2.6. Kringaktiviteter/socialt program under SM-veckan. 
2.6.1. Genomförande av eventuell invigning/avslutning.
2.6.2. Verka tillsammans med RF, distriktsidrottsförbund och destinationen för att utveckla  
 SM-veckan som intressant mötesplats.
2.6.3. Staden svarar för genomförandet av en SF-träff (kickoff) med representanter från  
 idrotternas evenemangsorganisation (kontaktperson SF, lokal projektledare och  
 kommunikatör).

2.7 Staden ansvarar för genomförandet av en evenemangs- och värdskapsutbildning i  
 samarbete med distriktsidrottsförbund (SISU Idrottsutbildarna). Utbildningen ska rikta sig  
 till arrangörsföreningar och rekryterade funktionärer/volontärer.

2.9  Tillhandahålla eventområden för gemensamma aktiviteter under SM-veckan med  
 syftet att:
2.9.1. Säkerställa exponeringsytor för SM-veckans huvudsponsorer och eventuellt andra  
 samarbetspartners i samverkan med RF på ovanstående eventområde/områden.
2.9.2. Svara för innehåll, bemanning, säkerhet och nödvändig utrustning som t.ex. ljud/ljus och  
 annan utrustning som kan krävas för ett eventområde i samråd med RF.
2.9.3. Svara för nödvändiga tillstånd samt bevakning av eventområde/ områden för  
 gemensamma aktiviteter vid behov.
 
2.10 Regional och lokal marknadsföring av evenemanget.
 En regional kommunikationsplan ska tas fram med syfte på att skapa ett lokalt/regionalt 
  intresse för SM-veckan samt en plan för branding av tävlingsarenor och city. Det är  
 önskvärt med en mediepartner på lokal/regional nivå. Överenskommelse med  
 mediepartner ingås efter samråd med RF.

 Framtagning gällande profilmaterial för lokal/regional exponering av konceptet  
 SM-veckan i enlighet med övergripande grafisk profil. All exponering och kommunikation  
 stäms av med RF innan tryck och publicering.
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2.11 Transporter utifrån behov mellan arenor/anläggningar/centralt eventområde för  
 deltagande SF, RF, SVT och samarbetspartners.

3. Rättigheter.

3.1. Värdstaden äger rätt att efter godkännande av RF ingå lokala/regionala samarbeten med  
 partners. Sådan partner äger rätt att nyttja SM-veckans grafiska profil i enlighet med  
 instruktioner från RF samt kommuniceras i gemensamt marknadsföringsmaterial för  
 SM-veckan enligt särskild kommunikationsplan för sponsorer. SM-veckans titel- och  
 huvudsponsor samt centrala partners ska ha en särställning i förhållande till  
 lokala/regionala partners, innebärande att företag i samma bransch ej äger rätt  
 att knytas till SM-veckan, utan särskilt medgivande från RF. I den mån centrala sponsorer 
  levererar produkter och tjänster till SM-veckan ska även värdstaden vara förbundna att till  
 kommersiella villkor nytta sådana leverantörer. All kommunikation av partners stäms  
 av med RF:s projektledning.

3.2. Värdstaden ges möjlighet att använda SM-veckans grafiska profil och kommunicera att  
 man är värdstad för SM-veckan vinter 2017. Tidpunkt för när kommunikation kan  
 påbörjas sker efter samråd mellan parterna.

3.3. Värdstadens namn integreras i den officiella logotypen för SM-veckan i staden och ska  
 nyttjas av parterna i all kommunikation för evenemanget i syfte att nå nationell täckning. 

3.4. Staden erhåller rätt att efter överenskommelse med RF avseende placering och  
 utformning nyttja tävlingsarenor i kommunikationen (sk venuebranding) i syfte att  
 nå ut med staden som värdstad för evenemanget i nationell media.

3.5. Värdstaden erhåller nationella reklamrättigheter i form av 2 stycken tv-mässiga reklam- 
 skyltar på samtliga tävlingsarenor att nyttja för egen lokal/regional försäljning alternativt  
 egen marknadsföring av staden.

4. Ekonomiskt åtagande.

4.1. Värdstaden svarar för de kostnader som är kopplade till värdstadens åtaganden.  
 Värdstaden bör ha en avsatt budgetram för genomförandet på ca 3 - 5 miljoner kr  
 exklusive arbetstid, innefattande men inte begränsat till lokal projektledare samt de  
 anpassningar som varit förutsättningar för SM-veckans placering i staden avseende  
 Skid-SM (längdskidåkning).

4.2. Värdstaden erlägger en fast avgift till RF om 2 miljoner kronor (innefattas i ovanstående  
 budgetram). Kostnaden täcker delar av RF:s direkta kostnader för SM-veckans genom- 
 förande, personal- och projektkostnader samt kostnader förknippade med bl a  
 tv-sändningar. Ersättningen erläggs mot faktura 2017-01-31.
 
4.3. De ekonomiska åtagandena ovan är en bedömning utifrån tidigare genomförda  
 SM-veckor, men är starkt beroende av värdstadens förutsättningar. Kostnadsramen  
 innefattar främst att ställa arenor till förfogande, arenaanpassningar, stöd och service  
 till SVT, regional marknadsföring av SM-veckan, lokal city- och venuebranding,  
 möteskostnader.
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4.4. Intäkter som uppkommer genom lokal/regional försäljning av rättigheter tillfaller  
 värdstaden. Intäkter som uppkommer utifrån RF:s försäljning av centrala sponsorskap  
 tillfaller RF

4.5. Parterna delar på kostnaderna avseende undersökning för turistekonomiska effekter och  
 medieanalys. Parterna ska gemensamt godkänna erhållen offert

4.6. I den händelse evenemanget till delar flyttar av skäl som t ex snöbrist, ska värdstaden i  
 möjligaste mån vara en ny värdstad behjälplig organisatoriskt. Det är respektive  
 specialidrottsförbund som äger beslutet kring eventuell inställelse/flytt av enskilda  
 tävlingar. Vid eventuell inställelse/flytt av delar eller av hela SM-veckan äger part ej rätt  
 att kräva ersättning av den andra parten, utan var part svarar för sina egna kostnader
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