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921/15-69  2015-12-09 

  

 Till Sveriges kommuner 

Välkommen att ansöka om arrangörskapet för SM-veckan sommar 

2018 och 2019 

 

Bakgrund 

SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) i samarbete med Sveriges Television 

(SVT) samt berörda specialidrottsförbund (SF) och värdstaden. 

Syftet med SM-veckan är att under en veckas tid genomföra svenska mästerskap i olika 

idrotter i en och samma stad. 

SM-veckan genomförs vanligtvis varje år, vinter respektive sommar, och ska genomföras på 

olika orter i Sverige. SM-veckan är öppen för RF:s medlemmar, 71 specialidrottsförbund (SF) 

vilka representerar upp emot 250 olika idrotter (grenar). 

Genom SM-veckan vill vi få ett ökat intresse för svenska mästerskapen 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 2015 vinter arrangerades i Örebro (vecka 5), sommarveckan 2015 arrangerades 

i Sundsvall (vecka 27). SM-veckan vinter 2016 arrangeras i Piteå (vecka 4) och SM-veckan 

sommar 2016 i Norrköping (vecka 27-28).  

Nu söker vi värdstad sommar 2018 och 2019 
Vi söker en värdstad för SM-veckan sommar 2018 respektive 2019. Ange om er ansökan 
gäller för båda åren eller om ni begränsar er ansökan till ett specifikt år. Vi vill dock förtydliga 
att man endast kan bli utvald att arrangera en av de aktuella SM-veckorna. Som värdstad för 
SM-veckan har ni stora möjligheter men ni förväntas också ta ett stort ansvar. I vår manual 
för SM-veckan kan ni läsa mera om vad det innebär att vara värdstad för en SM-vecka. Via 
denna länk hittar ni mer information: http://www.rf.se/Arbetsrum/SM-veckansommar/OmSM-
veckan/Kriterierforvardstad/ 
 
Manualen ger en bild av evenemangets omfattning  och vilka krav som ställs på värdstaden. 
Det är dock viktigt att beakta att detta är en produkt som är under ständig utveckling. 
Via denna länk hittar ni också en presentation om SM-veckan med olika fakta från våra 
senast genomförda SM-veckor. 
 
 
Några viktiga utgångspunkter för er som värdstad är att ni: 

 har möjlighet att ta emot SM i simidrott och Lag-SM i friidrott. Diskussioner pågår med 
Friidrottsförbundet om att individuella SM i friidrott också kan ingå i SM-veckan, men det 
kan tidiast bli 2019. Bilaga med kravspecifikationer bifogas.  
Därutöver ett antal idrotter inklusive motorsporter och inomhusidrotter. Det ska finnas en 
lokal förening som vill och klarar att arrangera SM, alternativt att specialidrottsförbundet 
(SF:et) har en egen idé/lösning för genomförande. Det är viktigt att poängtera, att det är 
SF:et som ska göra en intresseanmälan av aktuella SM-tävlingar till RF. 

http://www.rf.se/Arbetsrum/SM-veckansommar/OmSM-veckan/Kriterierforvardstad/
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 har möjlighet att cityanpassa ett antal idrotters SM-tävlingar för att skapa en idrottslig 
folkfest. Bland annat kan det handla om att möjliggöra en gemensam citybana för 
tävlingar i cykel, triathlon, rullskidor och inlines. 

 har möjlighet att arrangera SM-veckan under tidsperiod v 26-34 både 2018 och 2019. 
Beslutet om vilken vecka som blir aktuell åligger RF och SVT. 

 har logikapacitet motsvarande ca 7 000 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 beslut i kommunstyrelsen som bekräftar kommunens intresse att vara värdstad för 
SM-veckan utifrån beskrivna förutsättningar. 

 
 
 
Ekonomiskt åtagande: 

 Värdstaden svarar för de kostnader som är kopplade till värdstadens åtaganden. 

Värdstaden bör ha en avsatt budgetram för genomförandet på ca 5 - 7 miljoner kr 

exklusive arbetstid för personal/funktioner som förutom projektledaren ska ingå i det 

lokala projektarbetet med SM-veckan. Rekrytering av lokal projektledare ska godkännas 

av RF. I budgetramen ingår inte heller de anpassningar som varit förutsättningar för SM-

veckans placering i staden avseende tävlingsarenornas SM-status för simning och 

friidrott enligt bilaga 1. 

 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, 

grafikkostnader för TV-produktion (RF betalar 50 % av dessa kostnader), regional 

marknadsföring av SM-veckan, lokal city- och venuebranding, möteskostnader. 

 1,5 miljoner kr av angiven budget ska avsättas för upphandling av tjänster från RF:s och 

SM-veckans aktuella samarbetspartners gällande grafik- och resultatrapportering, 

turistekonomisk undersökning samt branding av tävlingsarenor (material och 

projektledning).  

 
Vi behöver följande underlag från er som söker: 

 en beskrivning av ytor och arenor (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 hur SM-veckan kan bli den idrottsliga folkfest vi vill att den ska vara. 

 en  beskrivning av värdstadens kommunikations- och marknadsföringskanaler som 
kommer tas i anspråk för att skapa intresse kring SM-veckan. 

 en kort beskrivning av några större evenemang staden arrangerat senaste tre åren. 
 

Så här kommer ansökningarprocessen gå till: 

 Brev skickas till samtliga kommuner 2015-12-09. 

 Sista ansökningsdag 2016-03-15. Ansökan skickas till:  
riksidrottsförbundet@rf.se , märkt 921/15-69 

 RF och SVT bearbetar inkomna ansökningar. 

 Besked till samtliga som sökt senast 2016-04-01. 2 – 4 värdstäder går vidare till en 
slutbedömning. 

 Besök av 2 – 4 utvalda städer sker under april 2016. 

 Beslut om värdstad för SM-veckan sommar 2018 och 2019 senast 2015-05-31. 

 Avtal skrivs mellan RF och värdstad när beslutsprocessen är klar och de utlovade 
förutsättningarna är bekräftade. RF förbehåller sig rätten att utse en reservstad. 
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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 
Evenemangs- och sponsringsansvarig 

 

per.bergljung@rf.se  

08-699 62 17 

 
Bifogas: 

1. Kravspecifikation för simidrott och friidrott 
 
Dokument via i mejlet bifogad länk: 

2. Manual för SM-veckan 
3. Presentation och fakta om SM-veckan (pp-presentation) 

http://www.smveckan.se/
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