Svenska Polisidrottsförbundet
Arrangörsinformation - svenska polismästerskap
SPM-arrangemanget ska genomföras enligt SPI:s tävlingsbestämmelser.
Bestämmelserna finns på vår hemsida info@polisidrott.se.
För er som arrangör betalas bidrag ut för att bekosta arrangemanget. Blir det pengar
över ser vi gärna att dessa går till eran föreningsverksamhet.
Bidraget är ett bestämt belopp och varierar mellan 10.000-20.000 kr beroende på
mästerskapets storlek.
Det finns även möjlighet att få extra bidrag för större mästerskap som kommer
tillgodoses med programblad från Förbundsmedia.
Ett arrangemang får samma bidrag varje år. Om man vill ansöka om ytterligare bidrag
kan man göra det hos kansliet. Vid ett nytt SPM måste man också ansöka om bidrag
och storlek på bidraget. För att få bidraget utbetalt måste ni uppfylla vissa krav. Se
separat dokument.
I uppdraget som arrangör för ett SPM ingår det att skriva ett reportage och ta bilder i
samband med tävlingen samt sammanställa tävlingens resultat. Utse en fotograf som
inte själv är med och tävlar.
Som arrangör ska ni också förse Förbundmedia med information till programblad som ni
sedan ansvarar för att dela ut under mästerskapet.
SPI har inga försäkringar i sin verksamhet. Deltagarna måste själva kontrollera sina
försäkringar.
Kontakta kansliet för mer information via info@polisidrott.se eller på 0708-381320.
Inbjudan
Inbjudan ska sändas till kansliet via e-post i god tid före mästerskapstävlingarna.
Mästerskapsplaketter
Plaketterna bekostas av SPI och beställs via kansliet minst 6 veckor innan tävlingen.
Gravering ingår inte.
Plaketterna skickas tillsammans med en arrangörsplakett (en gåva från SPI) till den
adress som uppgivits vid beställningen.

Material till tidningen Polisidrott och till SPI:s hemsida
Resultat, reportage och bildtexter skickas via e-post. Bilder kan mailas eller skickas
med USB till kansliet. Skicka inga bilder på CD.
Maila fullständig resultatlista till kansliet och till deltagande föreningar senast 14 dagar
efter avslutad tävling i Word/Excel. Resultatlistan ska innehålla deltagarens/lagets namn
och tillhörighet avseende polisidrottsförening alternativt polisområde. De tre främst
placerade i varje tävling/gren/klass publiceras i tidningen - fullständig resultatlista läggs
ut på SPI:s hemsida.
Skriv ett reportage om tävlingen på minst en A4-sida (typsnitt 12 punkter). Ange vem
som har skrivit texten samt fotografens namn.
Ta bilder (sportbilder) både på bredden och på höjden.
Gå nära och försök få så lite luft som möjligt i bilden!
Individuellt - Ta en bild på medaljörerna.
Lag - Ta en bild på vinnande lag, skytteligasegrare eller på en bra målvakt.
Bildtexter - beskriv vad bilden föreställer och/eller vem (vilka) som är med på bilden.
Att tänka på:
• kontrollera kamerans inställning (storlek/kvalitet)
• skicka alltid originalbilder (förminska/beskär dem inte)
• en bild bör ligga på minst 2 MB
Material till programbladen
Tre månader före tävlingsdatum ska ni ta kontakt med Förbundmedia på mail
anders.svensson@fbmedia.se
Ni ska förse Förbundsmedia med följande information
- Inbjudan med bild och/eller logotyp
- Tävlingsprogram / Startlista
- Ev. kuriosa som ni vill ha med
- Antal program
- Leveransadress (gärna hemadress med mobilnummer)
- Er förenings kontonummer för insättning av tävlingsbidrag
Programbladen kommer sedan skickas till er innan mästerskapet. Det är ert ansvara att
sedan dela ut dessa blad samt de till att dem är tillgängliga för deltagare och publik.
Bidrag från Förbundmedia utbetalas till respektive förening efter avslutad tävling.
Leveransadress:
info@polisidorott.se
Svenska Polisidrottsförbundets
Tegeluddsvägen 30
115 40 Stockholm

