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PM för arrangörer av Svenskt mästerskap

Vårt diarienummer

2015-02-05

Tobbe Hallberg, SKIF-kansliet
Som hjälp till lokala föreningar som arrangerar svenskt mästerskap (SM) har SKIF tagit fram
följande punkter


Så snart som möjligt efter föreningen tackat ja till och beslutat om att arrangera ett SM
ska kontakt upprättas med kontaktpersonen för den aktuella SM-grenen, förra årets
arrangörer samt SKIF-kansliet.



Tillsammans med kontaktpersonen och SKIF-kansliet besluta om datum för
arrangemanget.



Så snart som möjligt efter att datum bestämts boka de hallar, planer, lokaler etc. som
behövs för att genomföra arrangemanget. Även en ev. kvällsaktivitet bör bokas i tidigt
skede



Kontakta räddningstjänsten på orten och kommunicera kring ev. beredskap,
telefonnummer och vara räddningstjänsten behjälplig med andra delar som bidrar till ett
säkert arrangemang



Göra en kostnadskalkyl till arrangemanget. Ta hänsyn till plan-/hallhyra, porto för ev.
utskick, inköp av kioskvaror, avgift till förbundet etc. Ta fram kostnaden för att anmäla
lag/spelare/deltagare



Skriva inbjudan enligt mall som erhålls av SKIF-kansliet. Färdig inbjudan skickas till
SKIF-kansliet som lägger ut den på Krimnet och informerar alla lokala föreningar om
att inbjudan finns tillgänglig



Kolla så att alla anmälda lag/deltagare betalat in startavgiften och upprätta därefter
startlista/spelordning. Mejla detta i så god tid som möjligt till berörda föreningar,
kontaktpersonen för sporten/grenen samt till SKIF-kansliet



Samla in eventuella priser, beakta dock policydokumenten som finns på Krimnet
(http://krimnet/templates/InfoPageGeneral____85603.aspx ). Plaketter till dom tre bäst
placerade lagen/deltagarna i respektive klass beställes från SKIF-kansliet senast fyra
veckor före tävlingen. Observera att det måste vara minst tre lag/deltagare i klassen för
att SM-plaketter ska delas ut.



Dokumentera tävlingen med text och bilder, ta hjälp av kontaktpersonen. Ta gärna med
kommentarer från deltagare. Upprätta resultatlistor. Mejla detta till SKIF-kansliet som
ombesörjer publicering på Krimnet och ev. i RuntiKrim.



När kompletta resultatlistor och deltagarlistor samt dokumentration/foton inkommit till
SKIF-kansliet beräknas och utbetalas arrangörsbidrag med avdrag för startavgifter för
SM till arrangerande förening
Tobbe Hallberg , SKIF-kansliet
011- 49 638 20
skif@kriminalvarden.se
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