Kommunikationsplan:
RAPPORTERING FRÅN MÄSTERSKAP OCH STÖRRE TÄVLINGAR
SvSF har en redan kommunikationspolicy. Detta dokument är ett komplement till den, och här går vi
igenom hur rapportering från mästerskap och större tävlingar inom SvSF ska ske på vår hemsida. Det
berör arrangörer av SM, liksom sektioner och förbundet centralt.
Från och med 2014 publicerar Svenska Skyttesportförbundet tävlingsreferat med bilder på
www.skyttesport.se istället för i tidningen Svensk Skyttesport. Fördelen med en hemsida är att den
alltid är redo att uppdateras med det senaste. Men, därför är det också viktigt att rapporteringen går
snabbt där, för en nyhet blir fortare gammal på webben. Att ha snabb rapportering är också positivt i
våra kontakter med media och för alla våra medlemmar.

RAPPORTERING FRÅN
Svenska Mästerskap
Nordiska Mästerskap
Landskamper
och andra större tävlingar (se undantag nedan)
SvSF:s målsättning är att det ska finnas ett referat från dessa tävlingar på aktuell sektionssida senast
två dagar efter tävlingen är avslutad, helst snabbare än så. Är det ett mästerskap med många discipliner och tävlingsdagar försöker vi rapportera dag för dag. Utöver referat bör länk till resultatlistor
finnas. Våra referat ska helst också innehålla en eller flera bilder.
Det är respektive sektions ansvar att se till att referat skrivs och publiceras. Antingen genom att
uppgiften läggs på arrangör eller genom intern lösning. Det är fördelaktigt att ha klart vem som gör
detta redan innan tävlingen drar igång. Ibland närvarar SvSF:s kommunikatör på ett mästerskap och
kan då ha möjlighet att stå för referatskrivandet. I sådana fall meddelar hen detta i förväg.
För publicering ansvarar sektionen, men SvSF:s kommunikatör är behjälplig vid akut behov om hen
får färdigt referat och bilder mailat till sig.
Arrangör ansvarar för att resultat omgående publiceras i SvSF:s tävlingskalender samt kommuniceras
till lokal media och TT.

RAPPORTERING FRÅN
Centrala tester

Rapportering från centrala tester bör ske på samma sätt som ovan, om än tidsaspekten kan vara någon dag längre. Då det kan vara svårt för våra grenledare att vara på alla tester är det viktigt att tävlingsarrangörer tar eget ansvar för att rapportering till förbundet sker.
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RAPPORTERING FRÅN
ISSF- och ESC-mästerskap
Världscuper

Rapportering från dessa mästerskap och världscuper sköts centralt av förbundets kommunikatör i
första hand, alternativt annan utsedd person. När rapportering sker centralt på detta vis ska ingen
egen rapportering från ledare/sektioner ske på sektionshemsidor.

Rapportering från mästerskap och världscuper sker dagligen, i huvudsak på förbundets startsida.
Referat som publiceras på hemsidan skickas också, delar av eller i sin helhet, som pressmeddelande
till riksmedia och aktuella lokala media.
Fotografering sköter ansvarig ledare på plats, som levererar bild till SvSF:s kommunikatör eller annan
namngiven person.
Svenska Skyttesportförbundet
Den 4-6 september 2015
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