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Till Sveriges kommuner

Välkommen att ansöka om arrangörskapet för SM-veckan vinter 2017

SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) i samarbete med berörda specialidrottsförbund (SF) 
och värdstaden. Sveriges Television (SVT) är sändande bolag.
 
Syftet med SM-veckan är att under en veckas tid genomföra svenska mästerskap i olika idrotter i en och 
samma stad. SM-veckan är öppen för RF:s medlemmar, 70 specialidrottsförbund (SF) vilka representerar 
upp emot 250 olika idrotter (grenar). Genom SM-veckan vill vi få ett ökat intresse för svenska mästerskap 
och samla större och mindre idrotter i ett gemensamt evenemang. Många människor ska kunna ta del 
av Sveriges bästa idrottsutövare på plats, i media och framför Tv:n. SM-veckans ambition är att vara en 
idrottslig folkfest i värdstaden under en vecka. SM-veckan genomförs vanligtvis varje år, vinter respektive 
sommar, och ska genomföras på olika orter i Sverige.
 
Under 2014 stod Umeå som värd för SM-veckan vinter och Borås för SM-veckan sommar. Under 
2015 kommer vinterveckan arrangeras i Örebro och sommarveckan i Sundsvall. Under 2016 kommer 
vinterveckan gå av stapeln i Piteå och sommar i Norrköping. Vilken stad som får SM-veckan sommar 
2017 meddelas i höst, men vilken stad ska få arrangera SM-veckan vinter 2017? 

Nu söker vi värdstad vinter 2017 

RF söker värdstad för SM-veckan vinter 2017. Som värdstad för SM-veckan har ni stora möjligheter men 
förväntas också att ta ett stort ansvar. I bifogat underlag ”Ramar för värdstad” (bilaga 1) framgår de  
riktlinjer, ekonomiska förutsättningar och den ansvarsfördelning som gäller.

Några viktiga utgångspunkter för er som värdstad är att ni:
• har möjlighet att ta emot Skid-SM (längdskidåkning). Se Svenska Skidförbundets  
 kravspecifikation (bilaga 2). Därutöver ett antal idrotter inklusive motorsporter och  
 inomhusidrotter. Det ska finnas en lokal förening som vill och klarar att arrangera SM,  
 alternativt att SF har en egen idé/lösning för genomförande. Det är dock viktigt att  
 poängtera, att det är specialidrottsförbundet som ska göra en intresseanmälan av aktuella  
 SM-tävlingar till RF
• har möjlighet att cityanpassa ett antal idrotters SM-tävlingar för att skapa en idrottslig folkfest.
• har möjlighet att arrangera SM-veckan under tidsperiod v 3 - 5 2017. Beslutet om vilken vecka  
 som blir aktuell åligger RF och SVT
• har logikapacitet motsvarande ca 4 000 gästnätter för idrotternas deltagare (aktiva, ledare  
 och funktionärer), login kan bestå av allt från hotell till så kallad ”hard floor” på skolor i ett  
 utbud som samordnas med kranskommuner
• har ett väl fungerande och utbyggt stadsnät eller motsvarande som kan användas för SVT:s  
 TV-produktion (bilaga 3).
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Så här kommer ansökningsprocessen gå till:
• Brev skickas till samtliga kommuner 2014-10-09
• Sista ansökningsdag 2015-01-31. Ansökan skickas till: 
 riksidrottsforbundet@rf.se, märkt RF622/14-69. 
• RF och SVT bearbetar inkomna ansökningar
• Besked till samtliga som sökt senast 2015-02-15. Av dessa går 2–3 värdstäder vidare till en  
 slutbedömning
• Besök av 2–3 utvalda städer under perioden 2015-02-15 – 2015-02-28
• Beslut om värdstad för SM-veckan sommar 2017 meddelas senast 2015-03-15
• Avtal skrivs mellan RF och värdstad när beslutsprocessen är klar och de utlovade  
 förutsättningarna är bekräftade. RF förbehåller sig rätten att utse en reservstad.

För information om SM-veckan – välkommen till vår officiella webbplats – www.smveckan.se och  
SM-veckan på Facebook.

För frågor – välkommen att kontakta undertecknad.

Varmt välkommen med er ansökan!
 
 
Med vänlig hälsning

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET 

Per Bergljung 
Projektledare SM-veckan
per.bergljung@rf.se
08-699 62 17

Bifogas:
Bilaga 1. ”Ramar för värdstad” 
Bilaga 2. Kravspecifikation för längdskidåkning (Svenska Skidförbundet)
Bilaga 3. SVT:s krav på fiber 
 
Mer information om turistekonomiska effekter samt presentation om SM-veckan finns på  
smveckan.se/OmSM-veckan/
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Vi behöver följande underlag från er som söker:
• en beskrivning av tävlingsarenor och ytor (utomhus och inomhus) som kan komma ifråga för  
 SM-veckan, samt en idéskiss på vilka idrotter som kan vara aktuella för SM-veckan hos er
• en kreativ idé om hur SM-veckan kan utvecklas till en idrottslig folkfest i staden
• en  beskrivning av värdstadens kommunikations- och marknadsföringskanaler som kommer  
 tas i anspråk för att skapa intresse kring SM-veckan
• en kort beskrivning av vilka tre större evenemang staden arrangerat senaste tre åren 
• ett beslut i kommunstyrelsen som bekräftar kommunens intresse att vara värdstad för  
 SM-veckan utifrån beskrivna förutsättningar.


