
VARMT & HJÄRTLIGT TACK!

Vilket teamwork! Ni var helt fantastiska, Vi var fantastiska tillsammans!

Därför vill vi framföra ett extra Tack till Alla Er som gjorde Svealandsmästerskapen

till en magisk helg!

När vi fyra i arrangemangsgruppen hade vårt första möte i hallen den 1a december,

visste vi inte riktigt vad vi gett oss in på. Allting började med ett långt, långt Excelark

med punkter som skulle fixas. Samtidigt hängde coronarestriktionerna som en mörk

skugga över oss. Tävlingar ställdes in eller begränsades. Men vi bestämde redan då i

december att vi skulle ha is i magen och planera för att det skulle ha lättat upp tills det

var dags. Och det blev det...

Vi bokade det som behövde bokas och vi kontaktade Er. Och det föll ju väl ut. Rena

jackpotten! Med den kompetens som ni grenledare, speakers, tekniker och övriga har

tillfört och den välvilja vi mött hos alla inblandade aktörer så kunde det ju inte annat än

bli succé!

Vi ville även vara moderna med Selfiehörnan och Instagram. Allt för ungdomarna, det är

ju där de finns och det var deras tävling.

Så följ gärna även ni om ni inte redan gör det.

https://www.instagram.com/tv/CbXozeAqg2W/?utm_medium=share_sheet

Vi har också fått mycket tack för att vi smidigt löste när någon körde två grenar

parallellt eller om man inte stod med på startlistan. Bra jobbat grenledare! Så det

tacket är till er

Även boendet och maten fungerat över förväntan. Nära till allt och inga långa

väntetider till maten. Många lovord. Det gjorde nog också sitt till helhetsupplevelsen.

Sen var det, det där med att det aldrig anordnats någon riktig tävling i hallen. Vi visste

inte hur läktaren skulle funka. Vi fick använda Jonas Engman (tränare i SIF) och hans

kastspö för att dra kablar till eltiden. Eltidarna experimenterade hej vilt för att få till

två eltider parallellt. Vi kände oss trygga på fredag kvällen. Men tävlingens första heat

blev utan tider men det löste teknikerna och våra speakers galant. Inga klagomål alls på

det.

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FCbXozeAqg2W%2F%3Futm_medium%3Dshare_sheet&data=04%7C01%7C%7C71653fc3899448e24d3d08da0c197b56%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637835600826284323%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=E8KsAiXKVSLt9X2uBmdEuqjWf17aHuNK2xQy2j6CeUI%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FCbXozeAqg2W%2F%3Futm_medium%3Dshare_sheet&data=04%7C01%7C%7C71653fc3899448e24d3d08da0c197b56%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637835600826284323%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=E8KsAiXKVSLt9X2uBmdEuqjWf17aHuNK2xQy2j6CeUI%3D&reserved=0


Man får lätt lite hybris när man får så mycket positiv respons för ett arrangemang. Så

därför hoppas vi såklart att få träffa er Alla igen, senast nästa år under stafett-SM

som går i Södertälje. Då blir det stafettkarneval i stan!

Och slutligen en länk till SVTs reportage som sändes på lokalnyheterna söndag kväll.

https://www.svtplay.se/video/34645919/lokala-nyheter-sodertalje/svt-nyheter-sodert

alje-20-mars-19-55-1

Svealandsmästerskapen i siffror

59 deltagande föreningar

354 deltagare

952 starter

756 hopp i längdhoppsgroparna

480 stötar och kast i kastringen

1778 portioner mat serverades

397 personbästa slogs under helgen

86 funktionärer krävdes för att få arrangemanget att gå runt

28 klassrum behövdes för att alla skulle kunna få sova mellan tävlingsdagarna

1:a gången

1:a gången en riktig tävling i hallen

1:a gången vi arrangerade övernattning i skolsalar

1:a gången vi arrangerade mat i matbespisningen

1:a gången vi arrangerade inomhusgrenen vikt

1:a gången vi arrangerade Svealandsmästerskap inomhus

Sista gången tävlingen arrangerades i det här formatet

Allt gott och på återseende!

Arrangemangsgruppen Svealands 2022

Andreas, Kicki, Mattias & Eerika

Grenledarmöte lördag

https://www.svtplay.se/video/34645919/lokala-nyheter-sodertalje/svt-nyheter-sodertalje-20-mars-19-55-1
https://www.svtplay.se/video/34645919/lokala-nyheter-sodertalje/svt-nyheter-sodertalje-20-mars-19-55-1

