
Turebergs Friidrottsklubb – Strandvägen 73, 191 35 Sollentuna – www.turebergfriidrott.se  

  

  

SM-policy Turebergs FK  
  

  

Uttagning/kvalgränser: Tränarna nominerar aktiva till träningssamordnare som till med 

Idrottsutskottet tar beslut om vilka som får åka. Nomineringen ska vara inne 5 veckor innan 

SM-tävlingen och den skickas in av ansvarig tränare. Slutgiltigt besked kommer ca 3–4 veckor 

innan SM tävlingen. För att kunna bli nominerad ska den aktive tillhöra topp 25 

Sverigestatistiken eller presterat likvärdigt säsongen innan. Aktiva som ligger på gränsen förs 

en dialog mellan tränare och träningssamordnare för att avgöra om en aktiv ska få följa med 

eller ej.   

  

Anmälan: Anmälan till samtliga SM-tävlingar sker via Turebergs kansli.   

  

Resa/boende: Resa, boende och mat (frukost/middag) bokar och står Turebergs FK för till 

samtliga aktiva som åker med till SM-tävlingarna. Riktlinjer som gäller är:    

- Avresa/hemresa sker gemensamt.  

- Gemensamt boende i dubbel- eller trebäddsrum.  

Väljer den aktive att inte åka med Turebergs FK står den aktive själv för kostnaderna. 

Kommer nomineringarna in för sent till träningssamordnare får den aktive bokar resa, 

boende och mat själv men Turebergs FK står för kostnaden.  

  

Information kring SM-resa: Ca 1–2 veckor innan skickas tider för avresa, boendeindelning 

och tider att förhålla sig till ut. Samma information publiceras även på hemsidan.   

  

Turebergskläder: Under SM-tävlingar skall Turebergskläder användas, både tävlingsdräkt 

samt överdragskläder. Vid SM-tävlingar är de aktiva vårt skyltfönster utåt, viktigt att vi syns 

med Turebergskläderna på. Kläder finns att beställa via hemsidan.  

  

Ledare: Under SM-tävling skall Tureberg ha minst en ledare/tränare på plats samt att 

ambitionen är att både manliga och kvinnliga ledare/tränare representeras. Ledarna 

ansvarar för resa och ska se till att allting fungerar på plats. Ledarna följer dokumentet 

”Ledare för tävling – SM-resor”.  

  

SM-middag: Turebergs FK bjuder på traditionsenlig SM-middag under lördagskvällen 

(undantag Lag-SM/Lag-SM kval). Middagen förbokas på antingen hotellet eller en 

restaurang.  

 

Bidragsaktiva: De aktiva som har bidrag från klubben måste fullfölja sitt uppdrag och 

representera klubben om de blir uttagna. Undantag är skada/sjukdom eller internationellt 

mästerskap.  
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