SM-VECKAN BORÅS 2017

RAPPORT

1. INLEDNING
SM-veckan i Borås genomfördes den 30 juni – 7 juli 2017. Det var den största SMveckan genom tiderna och blev en succé! SM-veckan har genomförts i Borås vid ett
tidigare tillfälle, sommaren 2014, och Borås sökte arrangemanget under hösten
2014 för att arrangera igen. Våren 2015 kom beskedet att Borås återigen skulle få
arrangera SM-veckan sommaren 2017.
Borås har vuxit som evenemangsstad och har de senaste åren arrangerat SM i
friidrott 2013, SM-veckan 2014, O-Ringen, världens största orienteringstävling,
2015 och SM-veckan 2017. Organisationen har byggts upp och stärkts allt mer och
Borås långsiktiga mål är att vara en evenemangsstad av klass.
Den här rapporten beskriver SM-veckan 2017 i Borås och är en sammanfattning av
hela arrangemanget.

Ett stort tack till samtliga, på något sätt, involverade i SM-veckan Borås 2017. Vi har
tillsammans skapat den hittills största SM-veckan genom tiderna och det blev en stor
succé! Vi kommer alltid minnas den med glädje och med stort engagemang av alla
arrangörer, deltagare samt publik.
Stort Tack!

Rapporten är sammanställd av Maria Krafft Helgesson,
projektledare för SM-veckan Borås 2017.
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RF = Riksidrottsförbundet
SF = Specialidrottsförbund
Rapporten hänvisar vid ett par tillfällen till en turistekonomisk analys av SM-veckan
Borås 2017 som är gjord av HUI Research samt en statistikrapport som återger
mediagenomslaget gjord av Retriever. Dessa finns även att läsas separat.
Två utvärderingar har genomförts, en med organisationen och en med föreningar och
förbund. Båda dessa finns att läsa separat.
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3. SYFTE
Syftet med SM-veckan är att under en veckas tid, i en och samma stad, genomföra
flera svenska mästerskap i olika idrotter. SM-veckan ska återkomma varje år, vinter
och sommar, och ska genomföras på olika orter i Sverige. SM-veckan är öppen för
Riksidrottsförbundets medlemmar, 71 specialidrottsförbund (SF). Syftet är också att
öka intresset för svensk idrott och dess olika grenar samt att öka SM-tecknens
status.

4. MÅL
SM-veckan RF
RF har satt upp mål som gäller för samtliga SM-veckor som genomförs.
SM-veckan ska hö ja statusen på SM-tecken och utgö ra ett lyskraftsevenemang fö r
svensk idrott på elitnivå . Ett SM-tecken ska vara nå got som alla idrottare strä var
efter.
SM-veckan ska arbeta fö r att hjä lpa alla medlemsidrotter att få den uppmä rksamhet
de fö rtjä nar.

SM-veckan Borås
Borås hade satt upp två övergripande mål samt ett antal delmål. Dessa mål skulle
leda arrangemanget framåt och vara ledord som alla bar med sig och skulle uppleva
innan, under och efter arrangemanget både som deltagare, arrangör eller publik.
Övergripande mål
•

Alla ska känna mervärde

•

SM-veckan ska ha en bra helhet

Utvärdering övergripande mål i Borås
Följande framkom i utvärderingen och uppföljningen av de övergripande målen.
Alla ska känna MERVÄRDE
•

Trimmad organisation ger bättre arrangemang framöver

•

Material som kan återanvändas

•

Nya samarbeten skapas mellan olika delar av samhället

•

Feriearbetare fick arbete och tyckte det var roligt och fick känna sig behövda

•

Att ge cred till varandra skapar mervärde

•

Många aktörer kände sig delaktiga i SM-veckan

•

Att samlas kring något och få något gemensamt att prata om
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•

Kringarrangemangen gav något mer än bara idrotten

•

Föreningarna lär känna varandra

•

Samverkan efteråt

•

Mervärde för Boråsarna

•

Mycket publik är mervärde

•

Fler deltagare till vår verksamhet

•

Nära samarbete med en annan förening

•

Investeringar på arenor och material som kan användas efter är mervärde

SM-veckan ska ha en bra HELHET
•

Blandat program med sport och kringarrangemang gav en bra helhet

•

SM-veckan var avsändare av allt

•

Idrotterna spreds över hela veckan vilket gav en bra helhet

•

Det var en folkfest

•

Bra att många olika förvaltningar och bolag hjälps åt

•

Kompakt program

•

Stadsparken levererade helhet

•

Känslan av att SM-veckan var överallt

•

Hela programmet, både idrotter och kringarrangemang kunde ses i appen
och på hemsidan

Delmål
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Utvärdering delmål i Borås
Följande framkom i utvärderingen och uppföljningen av delmålen.
Utifrån perspektivet deltagare var intrycket av evenemanget som helhet mycket god
och deltagarna upplevde närhet inom arenorna.
Utifrån perspektivet verksamhet upplevde både föreningar och Borås stad att
samarbetet fungerade bra. Borås Stad hade en bra organisation med rätt personer
på rätt plats i de flesta fall. Gällande funktionen på volontärsbanken om den är bra
och hållbar får nästa arrangemang utvärdera. Under SM-veckan fungerade den bra.
Borås Stad har målet att arbeta efter ekologiskt, social och ekonomisk hållbarhet
vilket fullföljdes enligt redan nämnda utvärderingar.
Utifrån perspektivet utveckling hade Mötesplats SM-veckan fler än 3000 besökare.
Delmålet om att alla ska ha möjlighet till kännedom och förståelse för idrotterna
upplevdes inte nås på tillfredsställande sätt. Här finns stor utvecklingspotential både
för föreningarna att berätta om sin idrott och organisationen att skapa underlag för
ökad förståelse. När det gäller parasporter var 12 representerade genom 3
tävlingsgrenar i SM-veckan och 9 pröva på. Ett samlat program arbetade
organisationen med hårt och målet nåddes.
Utifrån perspektivet ekonomi så får de två första delmålen med lockelse av fler
internationella och nationella arrangemang samt ökat intresse för idrotterna följas
upp framåt i tiden. Den turistekonomiska omsättningen var 44 miljoner och det
uppskattades annonsvärdet var 83,7 miljoner.

5. KÄRNVÄRDEN
Borås arbetade efter tre kärnvärden som organisationen beslutat. Dessa kärnvärden
skulle genomsyra arrangemanget och vara ledande i beslut som togs under
processen.
•

Se möjligheter

•

Skapa inkludering

•

Tänka hållbarhet

Utvärdering kärnvärden i Borås
Följande framkom i utvärderingen och uppföljningen av kärnvärdena.
Se MÖJLIGHETER
•

Många såg möjligheter hela tiden

•

SVT-studion på bron var en bra möjlighet

•

Ett möjligheternas arrangemang
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•

Hög lägstanivå

•

Lokala föreningslivet får många nya möjligheter genom att samlas med
andra föreningar

•

Såg möjligheter i nya arenor

•

SVT såg möjligheter i praktiken

•

Vi skapade möjligheter för alla och det blev lätt för individen att delta

Skapa INKLUDERING
•

Invigning och föreläsningar teckentolkades

•

Programmet skapade inkludering med olika kulturer och människor

•

Geografiskt var många delar av Borås inkluderade

•

Stadsparken – en inkluderande mötesplats

•

Organisationen bjöd på inkludering bland personalen och till deltagarna

Tänka HÅLLBARHET
•

Miljöcertifieringen höll hela veckan

•

Minimalt med trycksaker

•

Ekologiskt kaffe

•

Genom att vi haft SM-veckan tidigare kunde mycket återanvändas

•

Lånat material

•

Ekologiskt hållbart

•

Bygga saker som kan bli till nytta för andra efter

•

Kameraplattformar och läktare

•

Miljödiplomering

•

Iordningsställande av arenor som kan nyttjas efter också

•

Investeringar som görs på arenor
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6. IDROTTER
Antal idrotter har varierat och ökat stadigt sedan starten av SM-veckan sommar.
Antalet står inom parentes.
MALMÖ

2009 (11)

MALMÖ

2010 (14)

HALMSTAD

2011 (20)

HALMSTAD

2013 (31)

BORÅS

2014 (41)

SUNDSVALL

2015 (38)

NORRKÖPING

2016 (47)

BORÅS

2017 (50)

Följande idrotter deltog under SM-veckan i Borås 2017.
Aquabike (Jetski)
Backe crosscart
Backe MC (solo och sidovagn)
Backe rally/rallycross
Bangolf
Basket 3x3
Beachvattenpolo
Boule (precisionsskytte)
Bowling
Boxning
Brottning
Cricket (T20)
Cykel (landsväg kortdistans)
Dragkamp
Flaggfotboll
Fridykning
Friidrott lag
Friidrott löpning 100 km
Frisbee Allround
Frisbee Discgolf
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Frisbee Ultimate
Gång
Handigolf
HEMA
Kanotpolo
Kvinnlig Artistisk Gymnastik
Motocross Sprint
Orienteringsskytte
Radiostyrd bilsport
Rodd
Roller Derby
Rugby 7-manna
Rullskidor
Rullstolstennis
Segling (Trissjolle)
Simhopp
Simning
Skateboard
Skyttesport (Olympic Skeet)
Styrkelyft
Superenduro
Tennis lag
Thundercat
Trampolin
Triathlon (sprint och stafett)
Truppgymnastik
Tyngdlyftning
Vattenskidor
Wakeboard
Öppet vatten
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7. DELTAGARE
Under årets arrangemang var 7250 personer aktiva på något sätt i SM-veckan. Av
dessa bestod deltagarna av 2109 kvinnor, 3091 män och övriga var funktionärer.
811 stycken medaljer delades ut totalt varav 270 av dessa var guldmedaljer. För
Borås del var det 25 medaljer som delades ut och 8 av dessa var i guldvalören.

8. FÖRENINGAR OCH FÖRBUND
För att vara med på SM-veckan ansöker förbundet om att idrotten ska vara med. I de
flesta fall arrangeras sedan tävlingen av en lokal arrangör tillsammans med
förbundet. I vissa fall arrangerar enbart förbundet och i vissa fall med en förening
från annan ort.
Ett avtal skrevs med alla föreningar/förbund som arrangerar. Avtalet talade om
vilka regler som gällde och hur samarbetet skulle se ut med ansvarsområden etc. Till
avtalet var två bilagor innehållande en teknisk specifikation och en beskrivning av
säkerhetsplanen och säkerhetsorganisationen från föreningen/förbundet.
I Borås var 29 lokala föreningar och 5 externa föreningar arrangörer tillsammans
med respektive förbund. Det var även 5 förbund som arrangerade själva.
Följande förbund och/eller föreningar skrev avtal som lokal arrangör i Borås.
Orust Jetski klubb
Borås Motorklubb
Borås Minigolfklubb
Borås Basket
SK Elfsborg
Club Boule La Pomme de Pin
IFK Borås
IK Ymer Boxning
Borås Brottarklubb
Borås Cricket Club
Borås Cykelamatörer
Svenska Dragkampsförbundet
Borås Rhinos
DK Juniordykarna
IK Ymer Friidrott
SOK Knallen
IK Ymer Frisbee
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Svenska Frisbeeförbundet
SK Svängen
Borås Golfklubb
Göteborgs historiska fäktskola (GHFS)
Svenska Kanotförbundet
IK Ymer Gymnastik
FMCK
I 15 IF
Öresjö segelsällskap
Stitch City Rollers - Borås Roller Derby Club
Borås Rugby Football Club
Borås SK
Elfsborgs TK
Borås Segelsällskap och Marks Kajak- & Segelklubb
Göteborg Slalom Skaters (GSS) och Stockholm Subsurfers Högdalen (SSS)
Bredareds Skytteklubb
Borås Atletklubb
Swemoförbundet
Västkustens Racing och MBK (VROM)
Borås Gymnastiksällskap
Svenska Triathlonförbundet
Borås Vattenskidklubb
Svenska Vattenskidförbundet

9. FUNKTIONÄRER, VOLONTÄRER, FERIEARBETARE OCH
UTBILDNINGAR
Antalet funktionärer som hjälpte till var 2050 st. Dessa hjälpte till vid olika tillfällen
under hela veckan och representerade någon förening eller förbund.
I Borås finns en volontärsbank som heter Team Borås och dit människor kan anmäla
sitt intresse för att hjälpa till vid evenemang som sker i Borås. Under SM-veckan var
det 50 volontärer som hjälpte till vid olika tillfällen under hela veckan.
Under SM-veckan tog organisationen emot 40 stycken feriearbetare som enbart
arbetare med SM-veckan under tre veckors tid. Dessa hade tre handledare som även
fördelade volontärernas arbete. Till detta kom ytterligare 47 feriearbetare som
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hjälpte till på pröva-på under själva veckan och som var anställda hos föreningar.
Volontärer och feriearbetare hade sin samlingsplats på Textile Fashion Center där
det alltid fanns någon ansvarig på plats.

Alla dessa funktionärer, volontärer och feriearbetare erbjöds utbildning och
information på olika sätt. Totalt erbjöds
•

Fyra informationsträffar för föreningar och förbund

•

Två utbildningsträffar för funktionärer och volontärer

•

Två Hjärt- och lungräddningsutbildningar

Sammanlagt deltog ca 455 personer på dessa träffar. Västra Götalands
Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna arrangerade dessa tillsammans med Borås
Stad.
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10.

VÄRDSKAP OCH BEMÖTANDE

Värdskapet i Borås upplevdes som väldigt gott av både deltagare, medföljare och
åskådare.

Källa: 2017 HUI Research
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11.

ÅSKÅDARE

En stor mängd åskådare besökte SM-veckan både för att se idrotterna samt för att
själva pröva på olika aktiviteter. I Borås uppskattades besökssiffran till 50 000
åskådare. Av dessa var 75% Boråsare och 25% från övriga Sverige. Åskådare som
kom från övriga Sverige stannade i snitt 3 dagar i Borås.

Källa: 2017 HUI Research

12.

ARENOR OCH KLUSTER

Alla tävlingar under SM-veckan arrangeras på en befintlig eller tillfällig arena. I vissa
fall genomfördes finalen på en annan arena för att vara mer tillgänglig för publiken.
Alla arenor var väl genomtänkta och anpassade för att passa idrotten som skulle
utföras. Vissa investeringar har genomförts som nu skapar mervärde och kan
användas för andra ändamål.
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Arenor
Nedan beskrivs vilka 28 arenor som användes och vilka idrotter som genomfördes
där.
•

Stadsparken Arena

Basket, Boule, Frisbee Allround, Radiostyrd bilsport, Triathlon
•

Sandwalls plats

Beachvattenpolo, Boxning, HEMA, Öppet vatten
•

Hallbergsplatsen

Kanotpolo
•

Citybanan

Skateboard, Rullskidor, Cykel, Triathlon
•

Boråshallen

Truppgymnastik, Trampolin, Bowling
•

Almåshallen

Styrkelyft, Tyngdlyftning
•

Borås Arena

Frisbee Ultimate
•

Ålgårdsplan

Frisbee Ultimate, Tennis, Rullstolstennis
•

Sjuhäradshallen
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Kvinnlig Artistisk Gymnastik
•

Ryahallen

Boxning, Brottning
•

Ryavallen

Friidrott lag, löpning 100 km, Rugby, Gång
•

Borås Ishall

Roller Derby
•

Borås Simarena

Simning, Simhopp, Fridykning, Dragkamp
•

Bangolfsbanan

Bangolf
•

Byttorpssjön

Wakeboard, Vattenskidor
•

Almenäs

Rodd
•

Sjöbovallen

Flaggfotboll
•

Ryda Sportfält

Cricket, Frisbee Allround
•

Viaredssjön

Auqabike (Jetski), Thundercat
•

Skogsryd

Segling
•

Borås Motorstadion

Motocross sprint
•

Brodal

Superenduro
•

Himlabacken, Regementsområdet

Backe MC, Backe Rally, Backe Crosscart
•

Borås Golfklubb

Handigolf
•

Ymergården
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Discgolf
•

Svenljunga Golfklubb

Discgolf
•

Nordskogen

Orienteringsskytte
•

Bredareds SSK, Tillemosse Fristad

Skyttesport (Olympic skeet)

Kluster
Borås valde att dela in arenorna i olika kluster för att bättre kunna organisera och ha
1-2 ansvariga för varje kluster.
•

Stadsparken

Stadsparken Arena, Sandwalls plats, Hallbergsplatsen, Stadsparken scen,
Stadsparken Orangeriet, Stora torget
•

Citybanan

•

Boråshallen

Boråshallen, Almåshallen
•

Borås Arena

Borås Arena, Ålgårdsplan, Sjuhäradshallen, Ryahallen, Ryavallen, Borås Ishall
•

Borås Simarena

Borås Simarena, Bangolfbanan
•

Blå klustret

Byttorpssjön, Almenäs, Sjöbovallen, Ryda Sportfält, Viaredssjön, Skogsryd
•

Gula klustret

Borås motorstadion, Brodal, Himlabacken Regementsområdet
•

Satellitarenor

Borås Golfklubb, Ymergården, Nordskogen, Bredareds SSK Tillemosse Fristad
•

Textile Fashion Center
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13.

PROGRAM

För att få en bra helhet under en SM-vecka ska det finnas en samordning mellan alla
idrotterna och övriga aktiviteter som händer. Allt samordnades och sattes samman i
ett enda stort program som fungerade som ett arbetsdokument för organisationen
till själva genomförandet. För att skapa bästa helheten för deltagare och publik
samkördes detta och presenterades i ett dagsprogram för idrotterna och ett
dagsprogram för kringarrangemang.
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14.

MARKNADSFÖRING

Kläder
Organisationen inklusive funktionärer och volontärer bar kläder med SM-veckans
logga. Alla fick en blå T-shirt samt en keps. Styrgrupp och projektgrupperna bar
även en jacka och hoodie. Ansvariga för olika grupper bar även dessa en tröja som
köptes in inför våren 2017.

Brandingteam
All branding på arenorna ansvarade Sportivity, ett inköpt företag av RF, för. För
övrig branding ansvarade lokal organisation för. Vid de flesta arenor fanns en större
informationsskylt som beskrev programmet, idrotten samt annat
informationsmaterial.
Ett antal markdekaler med SM-veckans logga användes för att beskriva flöden för
besökare och deltagare. Det var även bra marknadsföring för arrangemanget
tillsammans med övrig branding.

15.

KOMMUNIKATION

Mediakanaler
SM-veckan kommunicerar i flera olika kanaler. RF och varumä rket SM-veckan ”ä ger”
dessa kanaler. Vä rdstaden få r tillgå ng till kanalerna och kan på egen hand hantera
och planera innehå llet. Syftet med att dela på ansvaret i kanalerna ä r att få mer
spridning av vad som hä nder lokalt.
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Under SM-veckan användes flera mediakanaler såsom hemsida, facebook, instagram,
twitter etc.
Hemsidan smveckan.se hade 36 613 unika besökare och dessa var inne på hemsidan
vid 61 187 tillfällen som sammanlagt hade 253 690 sidvisningar.
SM-veckans app visade på 4096 nedladdningar under aktuell period och vilket
innebär en ökad aktivitet i jämförelse med tidigare år.
Följande antal inlägg gjordes enligt Retrievers rapport.

Tryckt media
Enligt rapporten från Retriver var det 3084 artiklar om SM-veckan varav 55% var
webb, 44% tryckt och 1% etermedia. Dessa hade en räckvidd på 216 miljoner
läsvidd och annonsvärdet uppgick till 83,7 miljoner.
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Två presscenter fanns tillgängliga, ett på Grand hotell och ett på Borås Simarena.
Dessa nyttjades av press och av RF:s egen personal.
105 stycken journalister bad om ackreditering.

16.

SVT

SM-veckan är SVT:s största enskilda satsning inom idrotten under ett år. SVT hade
90 sändningstimmar. Av dessa var 52 timmar i SVT 1 och SVT 2 och 39 timmar i SVT
play.
SVT:s olika kanaler gör att en bred publik har möjlighet att ta del av SM-veckan.
Idrotter som annars inte får mycket publicitet har här chansen att visa upp och
marknadsföra sig. Detsamma gäller såklart värdstadens möjligheter till att visa upp
sin stad och marknadsföra sig i de olika kanalerna.
Värdstaden bistår SVT med värdar. Borås hade två SVT-värdar som enbart arbetade
med SVT och deras behov av stöd. Dessa fick högsta betyg av SVT som uttryckte stor
nöjdhet med värdskapet.
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Studion var placerad på Hallbergsbron och bakgrunden ändrades under veckan
beroende på vilka idrotter som utfördes och hur kameran placerades.
Compoundern, SVT:s teknik, stod strax intill och sammantaget fungerade detta bra.

17.

LOGI

Det var stor beläggning på boende i Boråsregionen. Det skrevs ett avtal med Nordic
Travel så att en hemsida sattes upp kopplad till smveckan.se. Där kunde
privatpersoner lägga ut boenden av olika slag och hyra ut. Via denna portal bokades
17 boenden. Borås erbjöd även boende på hårt underlag. Det var 490 personer som
utnyttjade detta och sov på hårt underlag i Borås skolor. När det gällde boende på
hotellen i Borås var den en beläggningsgrad första helgen på 96% till att minska allt
eftersom idrotterna blev färre till en beläggningsgrad på 68% sista dagen.

Källa: 2017 HUI Research
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18.

MÖTESPLATS SM-VECKAN

Att vara en god och stor mötesplats för olika sorters besökare var viktigt för
organisationen under SM-veckan. Många stora satsningar gjordes så att detta kunde
fullföljas. Stadsparken valdes som samlingsplats och varje dag hände det flera
aktiviteter på platsen.

Visionsbild innan arrangemanget samt bild tagen måndagen 3 juli över Stadsparken.
I stadsparken var det en invigning fredagen den 30 juni kl 18.00 med tal av Per-Olof
Höög, Borås Stad och Björn Eriksson, RF. Det var intervjuer av några nya idrotter
samt uppträdande av Magnus Carlsson. Under veckan var det även fyra kvällar det
hölls prisutdelningsceremonier där utvalda idrottare utmanade varandra
i ”Mästarnas mästare” på scenen. Vid två tillfällen fanns det också möjlighet till quiz
från scenen.
Under helgen kom Bolibompadraken på besök vid fyra tillfällen tillsammans med
Barnkanalens programledare. Vid dessa besök uppskattades det vara ca 10 000
besökare i Stadsparken.
Textilmuséet ordande utställningen ”Klädd för sport” och under SM-veckan besöktes
den av 940 personer.
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Under SM-veckan ordnades Möjligheternas torg av Västra Götalands
Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna som en inspirationsdag med föreläsningar
och paneldebatt kring Idrottens framtid och utmaningar. Vid Möjligheternas torg
deltog 85 personer. Vid Orangeriet i Stadsparken erbjöds 20 stycken föreläsningar
kring intressanta ämnen i sammanhang med idrott. Totalt lyssnade 850 personer på
dessa.
16 stycken partners ställde ut i och kring Stadsparken och Stora torget.
En partnerträff anordnades under fredagen och lördagen. Inbjudna var partners till
RF och värdstaden kopplade till SM-veckan. Programmet innehöll både information
från organisationen, besök på tävlingsarenor, middag samt kulturupplevelser i
Borås.

Prova på och Wilda och Walter
Under SM-veckan i Borås fanns det möjligt att prova på olika aktiviteter vid 100
olika tillfällen. Tillsammans var det 28 föreningar som hjälptes åt med detta och
3000 personer passade på att prova på en aktivitet. Prova på arrangerades av Sports
for you och Västra Götalands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna.

2 500 barn pysslade med Wilda och Walter och 800 böcker delades ut med
figurerna. Det fanns möjlighet att designa sin egen T-shirt och 400 barn tog den
chansen.
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19.

TILLGÄNGLIGHET

Tillgänglighet var ett fokusområde för SM-veckan Borås. Borås arbetar kontinuerligt
med tillgänglighets- och inkluderingsfrågor och har haft uppe dessa frågor vid flera
större event i Borås. Tillgänglighet handlar om att alla människor oavsett
funktionsnedsättning ska ha möjlighet att ta del av det som sker i samhället.
Tillgänglighet ska anpassas utifrån fysiska, sociala och kognitiva perspektiv. Det är
viktigt med ökad medvetenhet om tillgänglighet.

Ett delmål var att ha minst fem parasporter representerade. Detta nåddes med råge
då det fanns 3 deltagande SM-grenar och 9 olika parasporter kunde provas på under
veckan.

Invigningen och flera föreläsningar teckentolkades.
Alla föreningar som hade servering under tävlingen erbjöds bildstöd till serveringen
och en grundbas av bilder för att öka tillgängligheten.
De flesta arenor fanns beskrivna i Tillgänglighetdatabasen (TD).
En egen tillgänglighetspolicy formulerades och på samtliga möten informerades om
tillgänglighetsarbetet under eventet. Ett stort mervärde är att alla föreningar,
organisationen etc har fått ökad kunskap i tillgänglighet.
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20.

MILJÖ

SM-veckan Borås miljödiplomerades under våren enligt svensk miljöbas.
Diplomeringen innebar en noggrann genomgång av hållbarhetsfrågor och Borås
valde att satsa mer på tre områden. Dessa var transporter, avfall och vatten samt
livsmedel. Under genomförandet kom kontrollanter på besök och följde upp
miljödiplomeringen och SM-veckan Borås blev godkänd som miljödiplomerat event.
En egen miljöpolicy formulerades och på samtliga möten informerades om
miljöarbetet under eventet.
90% av alla aktiviteter var inom 15 minuters avstånd med buss-, cykel- eller
gångavstånd.
Alla volontärers och feriearbetares resor klimatkompenserades. Volontärer = 80 st.
Feriearbetare = 40 st. Deras beräknade utsläpp var 10 kilo koldioxid per person och
dag. SM-veckan pågick i 8 dagar. Enligt Borås kommunkoncerns beräkningsmodell
för klimatkompensation är kostnaden 1,5 kr/kg koldioxid. 120 pers * 10 kg CO2 * 8
dagar * 1,5 kr = 14 400 kr. För att kompensera dessa utsläpp beställdes till Borås
TME en ellastcykel som kommer att användas såväl i deras dagliga arbete som under
evenemang i staden.
Andra exempel på hållbarhet var att alla pristagare som hyllades på
kvällsceremonierna fick en skärbräda från Återbruket i Borås Stad som gåva.

21.

SERVICE, TEKNIK, TRAFIK OCH SÄKERHET

Bakom ett sådant här gigantiskt evenemang står flera servicefunktioner. Inför
arrangemanget arbetades det fram dokument och kartor för att beskriva behovet av
fiber, el, bygginsatser, markarbeten med mera. Alla arbetade hårt för att försöka
förstå arrangemangets omfattning och för att få bästa möjliga flöde under själva
genomförandet. Flera arbeten kunde utföras innan arrangemanget men de flesta
anpassningar behövde göras direkt under genomförandet.
Trafiken är omfattande under stora evenemang. Under själva genomförandet
behövdes inte många avstängningar men de som behövdes informerades det om och
organisationen försökte hitta lösningar för att trafikflöden skulle fungera
tillfredsställande. De flesta avstängningar skedde när Citybanans arena nyttjades av
idrotterna.
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Behovet av transporter är stort under SM-veckan. Både RF, Sportivity, SVT och
organisationen behöver transportmedel både inför, under och i vissa fall även efter
arrangemanget. Allt samordnades och löstes på bästa sätt. Tillfälliga tillstånd för
parkeringar fanns att tillgå för organisationen då behov uppstod.
Säkerhet omfattar många delar under en SM-veckan. Borås Stad införde en
tjänsteman under beredskap (TIB) under själva genomförandet. Vid alla områden
som bedömdes behöva extra säkerhet köptes sådan in. Stadsparken samt Borås
Simarena var under ständig bevakning nattetid.
Alla arrangörer fick lämna in en säkerhetsplan samt säkerhetsorganisation enligt
mall för stora event från Säkerhetsnålen.
Säkerhetsgruppen sammanfattade tillstånd och sammanställde polisansökan för
stora event. Organisationen hade bra samarbete med Polisen som deltog på alla
möten inför och under arrangemanget.

22.

EKONOMI

Förutsättningarna för ekonomin var ett kostnadsansvar på 5 000 000 SEK. En
budgetplan utformades utifrån ansvarsområdena enligt organisationsplanen.
Budgeten sattes utifrån erfarenheterna från SM-veckan 2014 samt uträkningar på
kostnader. Ekonomin har följts upp varje månad. Utfallet blev 5 203 000 SEK med
reservation för mindre justeringar.
Turistekonomisk omsättning
Den turistekonomiska omsättningen uppgick till 44,3 miljoner generell och 40
miljoner specifik för SM-veckan Borås 2017.

Källa: 2017 HUI Research
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23.

ORGANISATION

SM-veckan är organiserad enligt en styrgrupp, en central projektgrupp och en lokal
projektgrupp. Nedan beskrivs respektive grupps uppdrag enligt RF och vilka som
arbetade i respektive grupp under SM-veckan Borås 2017.
STYRGRUPP
Styrgruppen leds av RF:s sponsor- och evenemangsansvarig. Styrgruppen ska
innehå lla nyckelpersoner med direkt beslutsmandat frå n RF, SVT och vä rdstaden.
Vä rdstaden bö r representeras med kommunchef eller motsvarande beslutsfattare.
Gruppen ska också innehå lla RF:s kommunikationsansvarige fö r att sä kra upp snabb
kommunikativ hantering kring de beslut som tas i styrgruppen. Projektledarna frå n
RF, SVT och vä rdstaden deltar som fö redragande. Styrgruppen har som
huvudansvar att ta de stora ekonomiska besluten fö r evenemanget, t ex
arenaanpassningar och idrotters medverkan i SM-veckan.
Deltagare och ansvarsroll
Per Bergljung, Evenemangs- och Sponsoransvarig, Riksidrottsförbundet
Annika Nykvist, Projektledare SM-veckan, Riksidrottsförbundet
Åsa Bergström, Kommunikationsansvarig, Riksidrottsförbundet
Ulf Nilsson, Projektledare, Sveriges Television
Per Jagemark, Verksamhetsledare Sjuhärad, Västra Götalands Idrottsförbund/SISU
Ida Legnemark, Ordf Fritids- och folkhälsonämnden o Styrelsen Borås TME AB
Tommy Jingfors, Förvaltningschef, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Borås Stad
Helena Alcenius, VD, Borås TME AB
Maria Krafft Helgesson, Projektledare SM-veckan 2017, Borås Stad
CENTRAL PROJEKTGRUPP
Den centrala projektgruppen leds av RF:s projektledare. Centrala projektgruppen
ska koordinera samarbetet mellan RF, vä rdstad och SVT. I gruppen ingå r
projektledarna frå n bå de vä rdstad, RF och SVT, inklusive kommunikationsansvariga
frå n bå de RF och vä rdstaden och den huvudansvarige fö r evenemangets arenor. Hä r
tas det operativa ansvaret fö r konceptet SM-veckan och ges å terkoppling till den
lokala projektgruppen med bå de vä gledning och beslut kring arbetet med
evenemanget.
Deltagare och ansvarsroll
Annika Nykvist, Projektledare SM-veckan, Riksidrottsförbundet
Åsa Bergström, Kommunikationsansvarig, Riksidrottsförbundet
Ulf Nilsson, Projektledare, Sveriges Television
Martina Ehnar, Utbildningskonsulent, Västra Götalands idrottsförbund/SISU
Idrottsutbildarna
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Hans Andersson, Föreningskontakter, Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Hans Frisk, Anläggningar, Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Martina Lindberg, Event- och programsamordning, Fritids- och
folkhälsoförvaltning
Frida Arvidsson, Marknadsföring, Borås TME AB
Anders Kihl, Kommunikation, Borås TME AB
Ola Svensson, Service och teknik, Servicekontoret
Maria Krafft Helgesson, Projektledare SM-veckan 2017 Borås

LOKAL PROJEKTGRUPP
Den lokala projektgruppen leds av Riksidrottsfö rbundet rekryterad projektledare.
Den lokala projektgruppens uppdrag ä r att skapa fö rutsä ttningarna fö r SMtä vlingarna och driva genomfö randet av evenemanget lokalt. De ska bland annat
ansvara fö r den regionala marknadsfö ringen av evenemanget och koordinera
samarbetet med kommunens alla aktö rer som kan vara till nytta fö r att utveckla
fö rutsä ttningarna gä llande aktuella tä vlings- och kringevenemang. Projektledaren i
den lokala projektgruppen ingå r i och rapporterar till den centrala projektgruppen.
Deltagare och ansvarsroll
Maria Krafft Helgesson, Projektledare SM-veckan 2017, Borås Stad
Frida Arvidsson, Marknadsföring, Borås TME AB
Anders Kihl, Kommunikation, Borås TME AB
Maria Landin, Värdskap/Volontärer, Borås TME AB
Hans Frisk, Anläggningar, Fritids- och Folkhälsoförvaltningen
Hans Andersson, Föreningskontakter, Fritids- och Folkhälsoförvaltningen
Ola Svensson, Service, Servicekontoret
Mia Magnusson, Miljö, Miljöförvaltningen
Rune Hagen, Teknik, Fritids- och Folkhälsoförvaltningen
Krister Lankinen, Säkerhet/Tillstånd, Stadskansliet
Ulrika Lindstedt, Tillgänglighet, Fritids- och Folkhälsoförvaltningen
Martina Ehnar, Mötesplats SM-veckan, Västra Götalands idrottsförbund/SISU
Idrottsutbildarna
Martina Lindberg, Event- och programsamordning, Fritids- och
Folkhälsoförvaltningen
Maria Krafft Helgesson, Partnersamarbeten, Borås Stad
Ann Kullander, Administration/Ekonomi, Fritids- och Folkhälsoförvaltningen
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