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Välkomna



Avgörandets ögonblick

Kvällens agenda

• Planering av evenemangsområden – Johan Blick och Claes Lauritsen, Visit 
Linköping

• Partner- och rättighetsstruktur – Per Bergljung, RF
• Branding av tävlingsområden – Jacob Steen, ISP
• Barnens SM-vecka och Mötesplats SM-veckan, Ulrika Smith Svenstedt, RF-SISU 

Östergötland
• Viktiga datum för utbildningar, Tina Nilsson, RF-SISU Östergötland 
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Avtal samt Partner- och 
rättighetsstruktur

Per Bergljung, RF
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Avtal RF-SF
• Förbundet ska upplåta 25 % av samtliga TV-mässiga skyltar på 

tävlingsområdet
• RF äger rätten till pressvägg (backdrop) i aktuell intervjuzon för att 

exponera SM-veckans varumärke och partners
• Förutom skyltar ska förbundet upplåta plats på sitt tävlingsområde 

för branding av SM-veckan och värdstaden tillsammans med 
aktuella partners

• ISP Sport har uppdraget från RF att projektleda brandingteam och 
bevaka RF:s och Värdstadens rättigheter till arenaskyltar 
(exponering) på samtliga evenemangs- och tävlingsområden 
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Avtalsgång SM-veckan
• Kännedom om SF-avtal och SM-veckans förutsättningar (rättigheter 

och skyldigheter)

• Förbundet skriver avtal med arrangörsförening/arrangör

• Kommunen skriver avtal med arrangörsförening/förbund

• RF och SF skriver avtal med avtalet mellan kommun och arrangör 
som bilaga (digital signering)



Avgörandets ögonblick

Fördelning av arenaskyltar
• Avgörs i avtalet mellan RF och SF (25/75) samt i avtalet mellan SF 

och arrangörsförening

• Teknisk specifikation och arenaskiss över tävlingsarena

• SVT:s rek i början på april (SF/IF och ISP medverkar) resulterar i 
kameraskisser

• ISP och respektive idrott kommer överens om typ av TV-mässiga 
skyltar utifrån kameraskisser samt antal som ska fördelas (deadline 
29 april). Dags för beställning av skyltar för produktion.



Våra partnernivåer 
för SM-veckan

Tre nivåer; Huvudpartner, Nationell 
Partner, Officiell Partner

Huvudpartner erhåller rättigheter som 
ger stor TV-exponering tack vare SVTs 
bevakning 

X XX XX X

Partner till enskild SM-vecka

Partner till flera SM-veckor
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Våra partners aktiveringar 

Svenska spel (Tillsammans för fler i rörelse)
Folksam (Aktivas område)
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Definitionslista av begrepp SM-veckan
Evenemangsområde - Flera olika tävlingsområden inklusive eventuella eventområden 

Eventområde - Specifikt område för aktivering för partners och olika kringarrangemang 

Tävlingsområde - Tävlingsarena utifrån respektive SF:s tekniska specifikation och nödvändiga biutrymmen för tävlingens genomförande samt 

publikplatser 

Tävlingsarena - Där den fysiska tävlingen genomförs 

Eventyta - Specifik plats/yta för aktivering 

TV-kluster - Ett tävlingsområde där det går att göra flera olika tv-produktioner efter varandra, utan omfattande omriggar. 

Branding- och exponeringsrättigheter:

• Arenaskyltar - TV-mässiga skyltar (omfattas av RF/SF avtal) samt övriga publika skyltar 

• Branding av tävlingsområde 

• Branding av evenemangsområde 

• Citybranding - Branding av strategiska och publika platser/miljöer för att uppmärksamma evenemanget – ansvarig värdstaden. 
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Leverantörer/samarbetspartners vi 
jobbar med
ISP Sport Marketing AB – TV-reklam och branding
Rego – TV-grafik och resultatrapportering
Bildbyrån – Fotografering (pressbilder)
NeH – Profilkläder och expomaterial
Nordic choice hotels - logi



SM-veckan 
- Branding av tävlingsområden

ISPs uppdrag med SM-veckan i Linköping

Hur vi kommer att jobba med SM-veckan i 
Linköping med arrangörsföreningarna

Hur vi på ISP jobbar med branding av 
tävlingsområdena

Kontaktuppgifter:
Jacob Steen
jacob.steen@isp-sport.se
0721 63 33 13

Rek i början av April

Övriga kontakter i ISP:
Pernilla Milton, pernilla@isp-sport.se
John Sallhag, john@isp-sport.se



Mötesplats SM-veckan Linköping
Barnens SM-vecka

Ulrika Smith Svenstedt
Kommunikation & verksamhetschef 
RF-SISU Östergötland



Mötesplats SM-veckan Linköping

24 maj Linköpings universitet



Innehåll 24 maj på LiU



Mötesplats SM-veckan Linköping

28, 29 & 30 juni Linköping Konsert & kongress



Innehåll 28-30 juni Konsert &kongress



Tema: Fun map - den svenska modellen

Föreläsare/keynote speaker: Amanda J. Visek, PhD, CMPC & John Lind Svenska 
Ishockeyförbundet, Sara Ridderlund som är Dam- och flickansvarig på SIF

Svenska ishockeyförbundets modell för idrottsforskning, exemplifierat med FUN MAPS. Vad tycker 
idrottarna är kul och hur leder det till spelarutveckling? Under föredraget berörs även Svenska 
ishockeyförbundet Dam- och flicksatsning 2030. Hur hänger den ihop med vad som är kul?
Man kommer väva ihop FUN MAPS med den utredning som har gjort som heter Fullt lag och 
fokusera extra på det data som samlats in inom ramen för FUNMAPS, vad den säger gällande 
skillnader mellan killar och tjejer om vad de tycker är kul, samt varför det ofta finns en annan bild än 
våra fynd bland folk inom idrotten och hur detta kan påverka negativt.

Målgrupper: Specialförbund, specialidrottsförbund, ledare, aktiva



Tema: Kost och motion, det börjar redan vid födseln

Föreläsare/keynote speaker: Marie Löf, Professor och Hanna Tigerstrand 
Grevnerts, Universitetsadjunkt

Professor Marie Löf har tillsammans med sin forskargrupp följt barn från födseln 
och flera år framåt. De har utvecklat appar för att kontrollera motion och kost. 
Projektet pågår fortfarande. De kan även tala om globala projektet Sunrise som 
handlar om barn, motion och skärmtid mm.

Målgrupper: Föräldrar, föreningar, specialidrottsförbund, ledare, aktiva



Tema: I tjejers spår – för framtids segrar: Om tjejlopp och 
villkor för kvinnors motionsidrottande

Föreläsare/keynote speaker: Karin S. Lindelöf m Fil dr i etnolog & 
Annie Woube forskare, FD i etnologi

Motionslopp för kvinnor, så kallade tjejlopp, lockar hundratusentals 
deltagare varje år och marknadsförs ofta med ord som gemenskap, fest 
och glädje – utan jäkt och stress. Vad säger dessa lopp om vårt 
samhälle och vår kultur? Vilka villkor omgärdar tjejloppen och vilka 
konsekvenser får de i förlängningen – för jämställdheten och 
könsrelationerna i samhället, för motionsidrotten och för de möjliga 
sätten att motionera som kvinna? 

Målgrupper: Arrangörer av evenemang, specialdistriktförbund, 
föreningar, aktiva



Tema: Idrottens politiska och sociala dimensioner:
om ojämlikhet och om integration

Föreläsare/keynote speaker: David Ekholm Universitetslektor, 
Docent

Ojämlikhet i samhället präglar också idrotten, och den skapar nya 
utmaningar för föreningar. Samtidigt har förväntningarna på att idrotten 
ska hantera sociala problem och bidra till integration blivit allt större. 
Hur hänger det ihop, och vad för utmaningar eller möjligheter skapar 
detta?

Målgrupper: Företrädare för myndigheter, specialidrottsförbund, 
Idrottsföreningar, forskare



Föreläsare/keynote speaker: Nils van der Poel

Nils sa i ett uttalande att visst är guldet fantastiskt men att det 
absolut bästa har redan hänt och det är att få träna och umgås 
med sina coacher och kamrater under åren.

Målgrupper: Föreningar, aktiva, ledare, föräldrar, 
specialidrottsförbund, SDF, allmänheten, media

FOTO: Bildbyrån
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Barnens SM-vecka under våren (ej klart vilka veckor ännu)
Berga, Ryd och Skäggetorp

I samarbete med RF-SISU, Stångåstaden och Linköpings Kommun 
kommer Barnens SM-vecka synas med aktivietscontainrar och personal 
ute i ovan områden. Behovet är stort då det bor många barn med låg 
inkomst/hushåll, samt att det ofta saknas vuxna som stöttar upp.



30 juni, 1 juli & 2 juli 14.00 – 18.00
Trädgårdsföreningen

• Invigning den 30 juni, Prinsessan Estelle är inbjuden, ej klart än

• Provapåaktiviteter: många föreningar & idrotter, 
intresseanmälan startar nu.

• Kontaktperson: ida.kellstrom@rfsisu.se

• Samkörs med SM veckans partners, och andra aktörer och
underhållning under ramen för SM festen.

Samtliga tre platser (Berga, Ryd och Skäggetorp) har vi markerat ut där behovet är som störst då det bor flest barn med låg inkomst/hushåll, samt där det ofta saknas bra vuxna som stöttar upp. 

mailto:ida.kellstrom@rfsisu.se
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Utbildningar

Tina Nilsson, RF-SISU Östergötland
Tina.nilsson@rfsisu.se

mailto:Tina.nilsson@rfsisu.se


Avgörandets ögonblick

Utbildning
Värdskapsutbildning
16 juni kl 17-21
Konsert och kongress

Speakerutbildning

Ta hjälp av er RF-SISU-konsulent om ni vill ha 
andra utbildningar i er förening.

Mer information och anmälan på Linköping 
2022 - SM-veckan - Riksidrottsförbundet : SM-
veckan – Riksidrottsförbundet (smveckan.se)

HLR-utbildning
30 maj kl 18-21
7 juni kl 18-21
2 juni kl 18-21
9 juni kl 18-21
Samtliga tillfällen Idrottens hus 
Linköping

https://smveckan.se/linkoping-2022/
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Stöd från RF-SISU
Stöd vid utbildnings- och utvecklingsinsatser, t.ex vid hållbarhetsarbetet, 
satsning i samband med SM-veckan.

Projektstöd förening

SDF-stöd – för att utveckla SDF-et och/eller föreningarna i riktning mot 
Strategi2025
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Lite kom ihåg
Inget pandemibeslut 6 april – istället följer vi löpande utvecklingen och 
har kontakt med smittskydd
Nästa arrangörsträff flyttas till 11 maj
Kommunikation om er idrott senast 14 mars i tekniska specen
Tipsa gärna om loka stjärnor
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Tack!
Kontaktuppgifter SM-veckan Linköping 2022

Riksidrottsförbundet
Maria Hallberg, Projektledare, maria.hallberg@rfsisu.se, 076-112 01 71
Åsa Bergström, Kommunikation, asa.bergstrom@rfsisu.se, 072-226 95 00
Sofia Svegander, Projektkoordinator, sofia.svegander@rfsisu.se 070-344 48 27
Per Bergljung, Evenemangsansvarig, per.bergljung@rfsisu.se, 070-609 62 17
Wille Magnusson, Webbredaktör/sociala medier, wilhelm.magnusson@rfsisu.se, 070-353 60 12

SVT
Ulf Nilsson, Projektledare, ulf.nilsson@svt.se, 070-884 77 22
Mattias Pettersson, bildproducent, mattias.pettersson@svt.se, 070-991 74 00

Lokal organisation i Linköping
Anders Thorén, Projektledare, anders.thoren@visitlinkoping.se, 070-811 50 81
Jonas Sjölin, Biträdande projektledare, jonas.sjolin@linkoping.se 073-065 62 39
Johan Blick teknik- och logistik johan.blick@visitlinkoping.se 070-936 05 60
Charlotte Magnusson Kommunikation, charlotte.magnusson@visitlinkoping.se 076-548 97 91
Viktoria Åberg Löfvenborg, fokusområden och kommunikation, viktoria.lofvenborg@visitlinkoping.se, 0765-486851
Ulf Rumar Säkerhet ulf.rumar@linkoping.se 076-137 70 69
Tina Nilsson, Föreningsutveckling, tina.nilsson@rfsisu.se, 010-476 50 42
Ulrika Smith Svenstedt, Mötesplats SM-veckan, ulrika.smith-svenstedt@rfsisu.se 010-476 50 04
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