
Minnesanteckningar
Planeringsmöte inför 2011 års arrangemang
Tisdag 8 mars 2011 på Scandic i Kalmar

Upp i mot 20st hade samlats på Scandic hotell i Kalmar för att planera inför 
våra kommande arrangemang. Bara vanliga år har vi en hel del, 2011 
tillkommer dessutom Terräng-DM, Stora DM 12år upp till seniorer, en match i 
Götalandscupen, två träningskvällar och ett seedingslopp i Lidingö On Tour-
serien, Böda Sandsloppet och den största grejen, Kalmarmilen 3 aug.

Den som höll i trådarna under kvällen var Johan Göransson, utvecklingskonsulent på 
SmålandsIdrotten med Kalmar kommun som ansvarsområde och även deltidsanställd på 
Destination Kalmar. De senare organisationen kommer vi bl.a. få mycket hjälp av med marknads-
föring med främst Kalmarmilen, men möjlighet finns att dra nytta av dem vid fler arrangemang.

Under kvällen gick vi igenom arrangemang för arrangemang där Calle drog lite fakta och 
utvecklingsmöjligheter, sen delade vi in oss i fyra grupper med olika teman - 1. Marknadsföring, 2. 
Sponsring, 3. Kringarrangemang och 4. Kalmarmilen. Varje grupp diskuterade ca: 20min och 
presenterade sen vad Högby IF kan/bör jobba med framöver på dessa områden. Markus A. förde 
minnesanteckningar under kvällen.

Arrangemang för arrangemang – fakta och utvecklingsmöjligheter

02-apr lör Skälbyloppet Skälby
Nya/fler sponsorer? Fler motionärer.

09-apr lör DM,VDM,JDM,UDM 17-12 terräng Kalmarsundsparken
Första gången Terräng-DM går i Kalmar. Hoppas snön smälter så underlaget blir okej. Blåst skulle 
också kunna ställa till det för oss. Kommunen ställer upp med toaletter och el.

20-apr ons Lidingöloppet on Tour, träff 1 Långviken, Kalmar
Sjukgymnast föreläser och sen springer vi 10km-banan i grupper med ”harar” för olika tempo. 
Samlingslokal saknas, Kaffestugan är tveksam. Vindsurfingklubben? ”Vikingen” ?

22-apr fre Träningsläger (22/4-28/4) Polen
23st anmälda. Påsken ligger senare i år = varmare?

13-maj fre Lilla Kyrkstafetten Färjestaden
Ganska lagom med ett hundratal lag. Bättre väder vore dock trevligt.

14-maj lör Ölands Kyrkstafett Färjestaden
Även här önskas bättre väder än ifjol, och fler lag! Malkars gym är tänkbara. Även fler företag. En 
lista över de största arbetsplatserna i Kalmar med omnejd vore bra.

18-maj ons Lidingöloppet on Tour, träff 2 Långviken, Kalmar
Föreläsning i ”träningsplanering”, plus 10km löpning i grupper med harar som vid träff 1.

23-maj mån Högbygaloppen Högby IP
Största inkomstkällan! Ställ upp!

28-29-maj lör-sön Stora DM, JDM, UDM 12-17 år Fredriksskans
Stor DM-helg där vi har huvudansvaret med inbjudan, ta emot anmälningar, resultat m.m. på plats 
får vi dock hjälp av Kalmar SK, FIK Färjestaden, IK Hinden och Oskarshamns SK.

05-jun sön ÖM seniorer, UÖM 17,15,13,11,9 år Högby IP
Här testar vi också att slå ihop alla klasser (utom veteraner) för en större tävling.



12-jun sön Götalandsserien div 1, match 2 Högby IP
Vårat herrlag lyckades avancera upp till Division 1 nu, däremot saknar vi helt damlag. Här har vi 
tagit på oss en av de två matcherna och räknar med att hävda oss bra på den högre nivån.

16-jun tors Lidingöloppet on Tour,seedningslopp Stensö
Efter två föreläsnings/tränings-kvällar blir det nu ett officiellt seedingslopp (finns ett tiotal i landet). 
Även här ställer Högby IF upp med harar, vätska och övriga funktionärer. Däremot får vi hjälp av 
Lidingöloppets organisation med anmälningsbiten som sker via LL-sidan, de kommer även ner och 
fixar tidtagningen i loppet. Till skillnad mot ifjol hoppas vi nu de håller vad de lovar när det gäller 
overaller och liknande till harar med fler som ställer upp. Calle har varit i kontakt med kommunens 
Stefan Larsson och planer finns på att sätta upp permanenta LL-km-skyltar. Anmälningsavgiften är 
195kr, i den ”ingår” de två tidigare träffarna.

27-jun mån Friidrottsskolan (27/6-1/7) Högby IP
En vecka tidigare än ifjol.

28-jun tis Veteran-ÖM Högby IP
Inlagt i Friidrottsskoleveckan med ungdomar som funktionärer, liksom tidigare. Trevlig stämning.

01-jul fre Böda Sandsloppet, 5 km Böda Sand
Svenska medel- och långdistanseliten är på träningsläger på Norra Öland, bor på Pensionat 
Hornsjön. Vi passar då förstås på att arrangera ett lopp. Böda Sands camping är inblandat och står 
för diplom, kasse med dryck/frukt. De har en ”hälsovecka” som avslutas med detta lopp, som alltså 
både är för elit och motionärer. Grillning efteråt. Huvudföreningen hjälper eventuellt till, så får de ta 
del av det ekonomiska överskottet.

17-jul sön Ölandsspelen, DM, VDM 5000 m Högby IP
Träningsläger pågår, vilket lär ge fler starter.

23-jul lör Hornsjön Runt Pensionat Hornsjön
Bättre väder önskas.

30-jul lör Ölands Marathon Löttorp
Bättre väder önskas.

03-aug ons Kalmarmilen, 10 km Larmtorget, Kalmar
Sensommarens stora nyhet för Högby IF och Kalmars motionörer - regionens löpare. Kalmar 
kommun är inblandat, eller deras turistorganisation ”Destination Kalmar”, och de vill visa upp sig 
under temat ”Idrott och turism”. Kalmarmilen körs som en del av fyra tävlingar inom två veckor, 
Kalmar Grand Prix är först ut söndag 31 juli, ett elitcykellopp på en kort varvbana i centrum, 
Kalmarmilen då onsdag 3 aug, Kalmar Triathlon fre-lör 5-6 aug samt Kalmar Kanalsimmning lördag 
13 aug. Start (kl. 19), varvning och mål kommer vara på Larmtorget. Först en 5km-slinga sydväst 
ner förbi slottet och vändning strax innan Stensö, upp igen en annan lite västligare väg och andra 
slingan förbi Larmtorget bort över vattnet mot biblioteket, tillbaka mot centrum och förbi 
Fredriksskans, runt Lindö och tillbaka Ängöleden och i utkanten runt centrum tillbaka till 
Larmtorget. Dvs man passerar många av Kalmars sevärdigheter, och loppet får mycket 
uppmärksamhet i och med att man håller till i centrum. Kommunen kommer spärra av vägar, stora 
prispengar kommer delas ut, Mustafa ”Musse” Muhamed är uppbokad, vi kommer även få stor 
hjälp på marknadsföringssidan med inbjudan, affischer, flygblad, m.m. Detta kan bli en stor grej om 
det slår väl ut! Många flaggvakter kommer behövas, fler än Högby IF själva kan få ihop. T-shirt för 
de som anmäler sig tidigt? Kasse med mat/dryck/prylar? Sponsorer behövs.

06-aug lör Kalmar Tritathlon, vätskedepå Neptunusv. Kalmar 
Precis som ifjol finns vi med på ett hörn även vid detta arrangemang.



08-okt lör DM i Castorama Högby IP
Ingen större grej. Troligen ”sista chansen” inlagd samtidigt, dvs fler grenar när vi ändå är på IP.

31-dec lör Kalmar Sylvesterlopp Fredriksskans
Traditionsenlig avslutning på året.

Övrigt
• Införskaffa större tält, ”partytält”, för t.ex. servering/omklädning vid arrangemang på ställen 

där vi ej har tillgång till byggnader? Storlek?
• Svårt med logi på Norra Öland under högsäsongen. Varför inte rusta upp vår klubblokal 

med lite större matlagningsmöjligheter, kyl/frys, m.m. och ta emot 10-15st som kan ligga i 
”matsalen”, modell masslogi? Vore perfekt för träningsläger. Vore även bra inkomstkälla för 
huvudföreningen som har det svårt med ekonomin.

De fyra grupperna

1. Marknadsföring
Facebook är stora grejen numera. Tobias Juhlin utses till HIFs ansvarige. I övrigt kan man skicka 
SMS inför & efter arrangemang (om man tagit mobilnummer vid anmälan), mail, annonser i 
tidningar men även på nätet, t.ex. Facebook, på fridrott.se. Kyrkstafetten behöver marknadsföras 
mot företagen, som nämndes ovan, ett register över mail/postadresser till större företag behövs.

2. Sponsring
Två olika nivåer finns, mindre saker kan skänkas helt eller delvis för att man vill stödja Högby IF / 
arrangemanget och ev. nytta sponsorn får tillbaka blir inte så viktigt. Den andra högre nivån 
handlar om större saker, stora ekonomiska belopp eller mer omfattande material. Här är det 
centralt ”vad får sponsorn tillbaka?”, inte bara något sponsorn intresserar sig för utan något vi 
också måste fundera över och jobba på om vi ska vara framgångsrika i att knyta sponsorer till oss.

3. Kringarrangemang
Vid LL om Tour kan vi presentera lite om ”Högby IF”. HIF-flaggor vid vätskedepån vid triathlonet. 
Presentationsblad om HIF i kassen vid Kalmarmilen och Böda Sandsloppet. ”Lilla Kalmarmilen” till 
nästa år, Gtbg-varvet, Lidingöloppet, Sthlm Marathon, de flesta lopp har arr för barn/ungdomar 
också för att engagera hela familjen. Fika vid Skälbyloppet. Prova-på-träning på sportlovet.

4. Kalmarmilen
Det som behövs för att genomföra detta arrangemang är en banansvarig, flera delansvariga som i 
sin tur har ännu fler funktionärer/flaggvakter längs banan. Fler än HIF själva kan få ihop som sagt. 
En ansvarig för Start/mål-området. Ett tält och funktionärer för överdragskläder. 
Nummerlappsutdelning/efteranmälan/tröjförsäljning. Detta kan någon sportaffär hjälpa till med 
innan tävlingsdagen. Tidtagningen, chip? Via LL? Speaker, Jessica Lindén? Prisutdelning (scen 
finns). Sponsrat spurtpris efter halva vid Baronen? Mellantid efter 5km? En anmälningssida, ev. i 
samarbete med Kalmar Triathlon (dvs ej ta emot anmälningar via e-post). Logialternativ. Ett flertal 
sponsorer. Sist, men inte minst utan snarast nr 1 att fixa, en arbetsgrupp som jobbar med detta!


