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Planeringsarbetet inleddes under hösten 2015 och första mötet med Förbund och Norrköpings
kommun hölls i december. Under våren 2016 skedde flertalet planeringsträffar och
utförandeplan, arenaskiss mm uppfördes i samarbete med SSF, STF, NAK (Norrköpings
Atletklubb) och Norrköpings kommun.
Reklam för arrangemanget gjordes på flera sätt: brev med SM-affisch i A4 sändes till samtliga
gymnasieskolor, gym och träningsanläggningar i närområdet, mail med SM-affischen som PDF
sändes till landets styrkelyftsföreningar med uppmaning att skriva ut och sätta upp affischen
med bifogad kontaktinformation om man vill vara med och hjälpa till under SM-dagarna.
Närmare tävlingarna trycktes även programblad med exponering av sponsorer ihop med
samtliga startlistor upp.
Sponsorjakt pågick under hela planeringsperioden. Under tävlingarna hade vi utställare som
betalade för att ställa ut på arenan mot avgift eller priser till deltagande lyftare. Vi hade också
en omfattande sponsring av priser där varje deltagare fick en goodiebag med varierande
innehåll. En goodiebag delades även ut till funktionärer/domare där ett tackkort för deltagandet
fanns med.
Byggnation av arenan inleddes helgen innan SM-arrangemanget men största delen skedde
dagen innan tävlingarna började. Vi inledde på LAK med att plocka ihop av utrustning vid 15tiden och var klara med huvudparten av arenan vid 23-tiden på fredagskvällen. På lördagen
startade tävlingarna och pågick under 4 dagar. Dagligen var ca 20 - 25 LAKmedlemar (inkl.
anhöriga) på plats i olika positioner. Från andra klubbar fick vi hjälp med klovarlag och på
ströpositioner t.ex. i entré, sekretariat mm. Dessa fick som ersättning resor, boende och mat.
Dagligen levererades lunch till 60 - 65 personer. Huvuddelen av rivningen skedde direkt efter
avslutad tävling på tisdagskvällen.
Det totala deltagarantalet uppgick till ca 200 tävlande. Antal betalande besökare var 880
personer, dock betalade ej coacher, tävlande och funktionärer så det totala besökarantalet var
betydligt högre. Vi fick in intäkter från besökarna via försäljning av T-shirts med SM-logotype,
kiosk och entré. Totalt såldes ca 470 tröjor.
I SM-arrangemanget ingick möjlighet att söka bidrag via Idrottslyftet för den tävlingsutrustning
som användes från ELEIKO vilket vi beviljades, inklusive två utrustningskit för knattelyftning.
Detta uppgick till ett sammanlagt värde av 116 000.
SM-arrangemanget blev mycket framgångsrikt och mycket beröm kom från både de olika
deltagande föreningarna, lyftarna och förbundet. Stort tack till alla som var med och hjälpte till
under dessa dagar. Ett speciellt tack vill vi rikta till Jonas Hederberg som körde all utrustning
från Norrköping till LAK på sin födelsedag!
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Vi hade planerat för en 5-dagarstävling med 300-350 deltagare. Dock blev deltagarantalet
betydligt lägre, delvis på grund av höjda kvalgränser. Detta gav att förväntad inkomst av
anmälningsavgifter och försäljning blev lägre än budgeterat.
Vid tangentbordet,
Emma P och Björn K

