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SM-veckan Sommar 2025 alt 2026
PIL gör härmed en framställan om att Lunds kommun ansöker om att få
arrangera SM - Veckan Sommar år 2025 alt 2026.
Representanter från styrelsen i PIL är beredda att ingå i en kommitté för SMvecka som rådgivande ”specialister”.
Genom att arrangera SM-veckan skapas ökade intäkter till näringslivet, en
gemensam stolthet för Lunds kommun och en chans att locka nya besökare.
Medierapporteringen under SM-veckan förväntas dessutom att generera ett högt
marknadsföringsvärde för Lund.
Genomförandeda av SM-veckan beräknas generera en turistekonomisk omsättning
på cirka 40 miljoner kronor och locka totalt cirka 60-75 tusen besökare varav cirka
50% kan beräknas som unika besökare. Arrangemanget kommer att generera 2000 3 000 artiklar under perioden. Ett annonsvärde, som därmed beräknas till ca 100
miljoner kronor. PIL kan genom Idrottsekonomiskt Centrum, Björn-Anders Larsson,
bistå med mera konkreta beräkningar.

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

specialidrottsförbund (SF) och värdkommunen. Syftet med SM-veckan är att under
en veckas tid genomföra svenska seniormästerskap i olika idrotter i en och samma
stad, huvudort eller region. SM-veckan genomförs vanligtvis varje år, vinter
respektive sommar, och ska genomföras på olika orter i Sverige. Syftet är också att
öka intresset för svensk idrott och dess olika grenar samt att öka SM-tecknens
status. SM-veckan är öppen för RF:s medlemmar, 72 specialidrottsförbund (SF) vilka
representerar upp emot 250 olika idrotter (grenar).

På vilket sätt stärker satsningen Lund som idrottskommun?
Satsningen sätter Lunds kommun på kartan som en etablerad idrottskommun med ett
fantastiskt idrotts- och föreningsliv. Arrangemanget ger även möjligheter till
reklamintäkter för föreningarna och en möjlighet att visa upp sig och marknadsföra
sin sport.
Har kommunen tillräcklig med kapacitet för arrangemanget?
Ja, Lunds kommun står som värd, själva tävlingsarrangemangen utförs av
specialförbunden och dess föreningar. Kringfunktioner som avfallshantering,
trafikinsatser, säkerhet osv. har kommunen stor och god erfarenhet av från tidigare
större arrangemang
Vad kostar det Lunds kommun att arrangera SM-veckan?
Sannolikt krävs en budget på 10 – 12 miljoner kr exkl. reklamintäkter.
Vad förväntas Lunds kommun tjäna på att arrangera SM-veckan?
• ökade intäkter till näringslivet (turistekonomisk effekt)
• ökad medborgar-/invånarstolthet
• förbättrad lokal samverkan
• möjlighet att nå nya målgrupper
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