SM-veckans säkerhetsinformation till
lokala arrangörer/SF
Tävlingssäkerhet inför ert arrangemang
Lokala arrangören/SF ska i förväg ha skickat in en säkerhetsplan. Denna ska man jobba
aktivt med under hela genomförandet. Denna är en del av lokala arrangörens/SF:s
ansvar. Säkerhetsplanen måste vara läsbar, korrekt ifylld och uppdaterad med den
senaste informationen. I denna ska det tydligt framgå vem som är den lokala
arrangörens/SF:s kontaktpersoner under genomförandet. Namn och kontaktuppgifter
ska tydligt framgå så att områdesansvariga och SM-veckans organisation kan nå dem vid
behov.
Tävlingssäkerhet under ert arrangemang
Varje enskild lokal arrangö r/SF ansvarar fö r sin tä vlingssä kerhet enligt tä vlingens
reglemente och undertecknat avtal. Det ä r av stö rsta vikt att detta tas på allvar och att
regelverket efterlevs till punkt och pricka. Det kan t ex gä lla rä tt utbildade funktionä rer,
flaggvakter, varselvä star, brandmaterial, ambulans och sjukvå rd på plats dä r detta
krä vs.
Kommunikation med media
Lokal arrangö rs/SF:s egna frå gor av medialt intresse, t ex idrottsprestationer eller
frå gor som endast berö r er idrott eller genomfö rd tä vling, hanteras av er egen utvalda
kommunikatör.
SM-veckan ä r ett mycket populä r evenemang och har ett stort medialt intresse. Vid
mediefrå gor som rö r eller på verkar SM-veckan som helhet, hä nvisa till SM-veckans
kommunikationsansvarige A� sa Bergströ m.

Normalt läge
Områdesansvarig ä r SM-veckans praktiskt ansvarige på plats. Det ä r viktigt att ni har en
god och tä t kommunikation. Områdesansvarig har kunskap om evenemangsområdet,
förutsättningarna på området och är ä ven en direktkanal in i SM-veckans organisation.
Områdesansvarig kan rå dge eller hjä lpa till med i princip alla problem som lokal
arrangö r/SF kan stä llas infö r i normallä get.

Små skador, mindre tillbud och incidenter vid er tä vling, måste meddelas
områdesansvarig. Förändringar/avsteg frå n tidigare faststä lld plan måste i god tid
meddelas områdesansvarig.

Akut läge
1. Vid akut/nö dsituation ring 112. Vad har inträ ffat? På vilken adress befinner du dig?
Behå ll lugnet och svara på frå gorna.
2. Informera SM-veckans sä kerhetsansvarige, Sebastian Lamberth, 0731-52 49 73,
och er egen organisation.
www.smveckan.se

facebook.com/smveckan

Säkerhetsansvarig kan mobilisera SM-veckans beredskapsplan och ä r en direktkanal in i
bå de Riksidrottsförbundets och SM-veckans organisation.

Det är mycket viktigt att SM-veckans säkerhetsansvarige informeras om du har
ringt 112.
Kontaktlista
Nödsituation
1) Vid behov ring 112.
2) Kontakta dä refter SM-veckans sä kerhetsansvarige, Sebastian Lamberth.

Vid icke akut behov av samverkan med ”blåljusmyndigheter”
Kontakta polisen 114 14 eller sjukvå rdsupplysning 1177.
Praktiska frågor (små skador, mindre tillbud eller förändringar)
Kontakta områdesansvarig fö r ditt område.

Stadionområdet: Håkan Zetterstrand 0733-90 34 99
Västra Hamnen: Håkan Zetterstrand 0733-90 34 99
Ribersborgsstranden: Fredrika Ekleund 0708-74 78 03
Lindängsbadet: Ulrika Werthén 0709-62 65 16/Johan Bengtsson 0709-38 81 21
Lockarp: Christian Schlyter 0708-34 27 98
Posthusplatsen: Sara Hansson 0708-74 17 94
Bulltofta Rekreationsområde: Mats Schöld 0768-54 65 07
Mediafrågor kring SM-veckan
Malmö stad: Jenny Damgaard 0709-76 00 62, jenny@wosp.se
Riksidrottsförbundet: A� sa Bergströ m, 0722-26 95 00, asa.bergstrom@rf.se

www.smveckan.se

facebook.com/smveckan

