
 

 

Guide för dig som ska jobba under SM-veckan i 

Linköping 

Tack för att du är funktionär för SM-veckan i Linköping 2022! Detta är den första 

sommarveckan sedan Malmö 2019. Tävlingarna pågår 28 juni-3 juli och över 30 idrotter 

korar sina mästare under veckan.   

Denna information går ut till alla som på olika sätt arbetar under veckan – funktionärer, 

volontärer eller i projektorganisationen. Ni är mycket viktiga pusselbitar i värdskapet och att 

SM-veckan ska bli ett minne för livet för alla inbladade. Läs gärna igenom den här 

informationen före SM-veckan så att du kan svara på de vanligaste frågorna som du 

kommer att få från publik och deltagare.  

Vi hoppas och tror att det kommer bli en händelserik, spännande och fantastisk SM-vecka 

med många medaljer och avgörande ögonblick. Stort lycka till!  

 

Med vänliga hälsningar 

Projektgruppen för SM-veckan i Linköping 

 

  



 
 

 

Programmet  

Idrottstävlingar 

Totalt tävlar över 30 idrotter under veckan och alla tävlingar, samt även prova på-aktiviteter 

och större kringaktiviteter ligger i det officiella programmet för SM-veckan, som du hittar på 

smveckan.se eller i appen. Då tider kan ändras på kort varsel, exempelvis pga väder, är det 

alltid i webben och i appen som du hittar korrekt information. Där uppdaterar vi ev. 

förändringar omgående.  

Ta gärna för vana att i början av dagen kolla in programmet för SM-veckan, så att du kan 

tipsa besökare och deltagare om olika programpunkter!  

Länk till programmet 

Mötesplats SM-veckan  

Mötesplatsen går av stapeln 28 – 30 juni 2022 på Linköping Konsert & Kongress. Med 

idrotten i fokus lyfts viktiga frågor för regional och nationell utveckling. Spännande 

föreläsningar med intressanta gäster kommer hållas som leder till inspiration och ökad 

kunskap inom aktuella ämnen och forskning. Bland annat föreläser skridskoåkaren Nils van 

der Poehl. Mötesplats SM-veckan i Linköping arrangeras i samarbete mellan 

Riksidrottsförbundet, RF-SISU Östergötland, Linköpings Universitet, Linköpings kommun & 

Visit Linköping 

Länk till programmet för Mötesplats SM-veckan 

TimeOut SM-festen 

Utöver alla spännande idrottstävlingar som pågår runt om i Linköping kommer det att hända 

en massa andra roliga aktiviteter. Som värdstad för SM-veckan har Linköping nöjet att bjuda 

in till TimeOut - SM-festen i Trädgårdsföreningen 30 juni - 2 juli. Här kan du ta en liten paus 

från SM-tävlingarna och njuta av skönt häng och aktiviteter för såväl stora som små!  

På programmet står barnaktiviteter, allsång, gympa, maskotrace, teater, dansuppvisningar, 
konserter och mycket annat och det finns en eventby med allehanda aktiviteter. På plats i 
Trädgårdsföreningen har vi också Barnens SM-vecka som arrangeras av RF-SISU 
Östergötland i samarbete med Stångåstaden och lokala föreningar.  Dessutom blir det varje 
kväll blir det också konserter med populära artister. Time Out SM-festen har fri entré.  

Läs mer om TimeOut SM-festen 

Prova-på aktiviteter  

Sedan 2017 driver Svenska Spel och Riksidrottsförbundet initiativet Tillsammans för fler i 

rörelse. Under SM-veckan i Linköping fortsätter vårt arbete för att inspirera flera till att bli 

fysiskt aktiva och tillsammans med specialidrottsförbunden samt lokala föreningar erbjuder 

vi besökarna chansen att testa på nya idrotter.  

 

https://smveckan.se/linkoping-2022/program/
https://smveckan.se/linkoping-2022/motesplats-sm-veckan-2/
https://visitlinkoping.se/sm-festen


 
 

Alla prova på-aktiviteter finns i SM-veckans program och arrangeras i anslutning 
evenemangsområdena. Dessutom arrangeras Barnens SM-vecka 30 juni-2 juli på 
eftermiddagarna i Trädgårdsföreningen av RF-SISU Östergötland, Stångåstaden och lokala 
föreningar. Läs mer om Barnens SM-vecka.  

Invigning 

Den officiella invigningen av SM-veckan äger rum tisdagen 28 juni kl. 12.00 på Stora Torget. 

Då medverkar representanter från idrotten och staden och vi bjuder också på underhållning. 

Efter invigningen kan du passa på att titta på finalen i Mountainbike XCE.  

 

Informationskanaler 

Webb och sociala medier 
smveckan.se är evenemangets huvudkanal. Där samlar vi allt som deltagare och besökare 
kan undra över.  

Som vanligt lägger vi stor kraft på att sprida SM-veckan i sociala medier (Facebook, Twitter 
och Instagram). Vi jobbar med hashtagen #smveckan i samtliga sociala kanaler och hade 
uppskattat om ni också hjälper till att använda den.  

Värdstaden Linköping har dessutom en kompletterande webbsida på Visit Linköpings webb. 
Där hittar du lokal information, praktisk information kring olika arenor, besökstips, 
information om TimeOut SM-festen osv. För att göra det lätt för besökaren länkas i största 
möjligaste mån mellan smveckan.se och den lokala sidan.  

Länk till Visit Linköpings sida om SM-veckan.  

Visit Linköpings sociala kanaler kommer också vara fyllda av innehåll om SM-veckan. Följ 
Visit Linköping på Facebook och Instagram. Visit Linköpings instragram-konto @linkopinglive 
kommer också att fyllas av innehåll om SM-veckan. 

SM-veckans app  
SM-veckan har en app. Den finns där appar finns (sök på SM-veckan). I appen hittar du allt 
om hela evenemanget. Du kan skapa ditt eget program, få nyheter, erbjudanden och mycket 
mer. 

Vi kommer att trycka mycket på appen i kommunikationen både inför och under SM-veckan. 
Affischer kommer att finnas på alla evenemangsområden och värdar ska uppmuntra 
besökare att använda appen i så stor utsträckning som möjligt då vi inte kommer att ha ett 
tryckt program. Så se gärna till att du laddar ner appen och bekantar dig med den för att 
kunna tipsa andra.  

Det finns även innehåll som bara rör deltagare i appen, så tipsa alla era deltagare att de ska 
ladda ner appen och klicka i att de är deltagare under ”Mina inställningar” i appen. Där  

https://www.rfsisu.se/ostergotland/utbildningfolkbildning/Tipsochinspiration/BarnensSM-vecka
http://www.smveckan.se/
https://visitlinkoping.se/sm-veckan
https://www.facebook.com/VisitLinkoping/
https://www.instagram.com/visit_linkoping/
https://www.instagram.com/linkopinglive/


 
 

hittar alla deltagare info om Aktivas område, erbjudanden till deltagare och information från 
Linköping. Hjälp oss gärna att sprida detta! 

Läs mer om appen 

Praktisk info om SM-veckan  

Evenemangsområden 

De allra flesta tävlingarna kommer att genomföras inom bekvämt gångavstånd i innerstan, 

på platser som exempelvis Stora Torget, Borggården och Trädgårdstorget. Fem 

vattensporter avgörs vid Kinda kanal och även på Stångebro kommer det att vara aktivitet. 

Tinnis är platsen för simning, som är den största idrotten på SM-veckan i Linköping. På 

Linköpings Motorstadion Sviestad kommer motorsporten att husera, hästsporten håller till 

på Smedstad Ridsportcenter, padeln i WAP Tornby och i Vidingsjö avgörs bangolf och 

cricket. Även Ryds motionscenter och Linköpings golfbana kommer att ha tävlingar i discgolf 

resp. paragolf. 

På Visit Linköpings hemsida (även länkat från smveckan.se) hittar du detaljerad information 

om varje evenemangsarena. Där finns info om hur man tar sig dit och vilka faciliteter som 

finns på områdena. Kolla gärna igenom informationen inför dina arbetspass.  

Länk till information om evenemangsområden 

Transporter 

Som värdstad vill vi i största möjliga mån uppmuntra besökare till att gå, cykla, rulla eller 

använder kollektivtrafik ut till arenorna. Runt 25 av idrotterna genomförs i innerstan, på 

gång- och cykelavstånd, så det är lätt att ta sig runt och uppleva mycket inom kort avstånd. 

De arenor som ligger utanför stan nås enklast med cykel eller kollektivtrafik. 

Visste du att med en 24-timmarsbiljett på Östgötatrafiken kan ni resa obegränsat under ett 

dygn? Och två barn under sex år reser gratis i en vuxens sällskap?  Dessutom finns alltid en 

tillsammansrabatt på 20 %. Betalning görs enklast i Östgötatrafikens app, men det går också 

att betala genom att "blippa" sitt kort.  

Tänk på att trafiken i innerstan blir påverkad under SM-veckan, exempelvis då det är 

tävlingar på CItybanan. Mer information kommer på linkoping.se strax före midsommar.  

Läs mer om transporter under SM-veckan 

Entréavgifter 

De flesta idrotter har fri entré under SM-veckan, förutom simning, motorsport och vissa 

publikplatser till artistisk gymnastik. Med din ackrediteringsbricka som funktionär kommer 

du in kostnadsfritt, i mån av plats. Läs mer om entréavgifter 

 

 

https://smveckan.se/linkoping-2022/ladda-ner-sm-veckans-app/
https://visitlinkoping.se/sm-veckan/h%C3%A4r-avg%C3%B6rs-t%C3%A4vlingarna
https://visitlinkoping.se/sm-veckan/h%C3%A4r-avg%C3%B6rs-t%C3%A4vlingarna
https://visitlinkoping.se/sm-veckan/h%C3%A4r-avg%C3%B6rs-t%C3%A4vlingarna#kollektivtrafik
https://smveckan.se/linkoping-2022/for-besokare/intraden-och-entreer/


 
 

Vad gäller för de olika ackrediteringarna? 

Det finns några olika kategorier för ackrediteringar (Deltagare, funktionär, media, 

organisation osv), och på länken nedan hittar du information om var ackrediteringarna gäller.  

Ackrediteringsinformation för arrangörer 

Aktivas område  

Aktiva och ledare har under SM-veckan tillträde till Aktivas område på Hospitalstorget som 

drivs av Folksam. De kommer in med sitt ackrediteringskort. Där finns allt de behöver före 

och efter tävling. Såsom dusch, wc, mobilladdare, TV för att se tävlingarna, loungemiljö, 

fysioterapeut och väskinlämning. Aktivas område kommer att vara igång när tävlingar är 

igång, cirka 8-22, men kan variera beroende på dag. Fysio kommer att vara på plats vissa 

tider. Exakta tider och öppettider finns i appen för de som markerat sig som ”deltagare”. 

Kansli SM-veckan 

Kansliet finns på Linköping Konsert & Kongress och har öppet 28 juni-3 juli kl. 7.30-21.00. 27 

juni är kansliet öppet från kl 13.00-21.00.  

Tel: 013-190 00 05, smveckan@visitlinkoping.se 

Kansliet är bas för projektorganisationen och här finns också arbetsplatser för media. Som 

funktionär ska du i första hand ställa frågor till din arenaansvarige, men kansliet finns som 

en backup för att svara på frågor av mer generell karaktär om SM-veckan. Restaurangen på 

Konsert & Kongress är öppen för allmänheten för dagens lunch (100 kr) mellan kl. 11-15 den 

27 juni-3 juli. Från kl 15.00 är Utebaren öppet vid fint väder, varmt välkommen! 

Jämställdhet, hållbarhet och aktiv hela livet  
SM-veckan i Linköpings fokusområden är jämställdhet, hållbarhet och aktiv hela livet. För 

oss betyder det att SM-veckan i Linköping ska vara den mest jämställda SM-veckan 

någonsin. Vi har inte nått 50/50 men 60/40 vilket är den mest jämställda fördelningen 

hittills. Ett hållbart evenemang för oss är skapa en SM-vecka med så liten negativ 

miljöpåverkan som möjligt. Aktiv hela livet är Linköpings idrottspolitiska program och är ett 

av huvudsyftena till varför Linköpings kommun arrangerar SM-veckan – för att inspirera fler 

till ett aktivt liv. 

Vi har gjort flera olika insatser för att skapa ett hållbart och inkluderande evenemang: 

 På alla evenemangsarenor finns en eller flera stationer där besökare kan sortera sitt 

skräp i pant, plast och restavfall.  

 Det finns också vattenstationer där man kan fylla på sin vattenflaska istället för att 

köpa flaskvatten.  

 SM-veckan är ett menssäkrat evenemang, vilket innebär att det finns tillgång till 

bindor och tamponger på evenemangets toaletter, som deltagare och besökare kan 

ta vid behov.  

 

 

https://smveckan.se/wp-content/uploads/2022/06/Ackrediteringsinformation_till-arrangorer.pdf
mailto:smveckan@visitlinkoping.se


 
 

 

 Vi uppmuntrar också dig deltagare och besökare att ta dig till och mellan tävlingarna 

till fots, med cykel eller kollektivt med Östgötatrafikens bussar som körs på el eller 

biogas. Läs mer om hur du kan transportera dig.  

 Tillgänglighetsanpassade publikplatser och toaletter finns på evenemangsplatserna 

och vi tillhandahåller teckentolk på utvalda programpunkter. Läs mer om 

tillgänglighet på arenorna. 

Att besöka Linköping under SM-veckan 

Nedan har vi samlat lite tips på besöksmål och aktiviteter för de som besöker Linköping 

under SM-veckan. Passa på att uppleva själv under lediga stunder och tipsa andra som 

frågar! Snabba tips på de vanligaste frågorna hittar du också på 

www.visitlinkoping.se/snabbguide.  

Mer tips hittar du på visitlinkoping.se, eller på någon av stadens infopoints. Under SM-

veckan kommer Visit Linköpings mobila turistinformatörer röra sig runt 

evenemangsområdena på cykel, så passa på att prata med dem och kanske hämta upp en 

karta.  

En stor del av mästerskapen under SM-veckan genomförs i innerstan, inom 

promenadvänligt avstånd. Det innebär att du under ledig tid enkelt kan flanera omkring och 

njuta av idrottstävlingar och kringaktiviteter med shopping, restauranger och caféer inom 

nära räckhåll. Vill du ta dig ut till något av evenemangsområdena utanför stan, gör du det 

enklast med kollektivtrafik. Se under avsnittet Transporter.  

Bergs slussar, Göta kanal 
En knapp mil från city hittar du Linköpings egen lilla oas, Bergs slussar vid 200-årsjubilerande 
Göta Kanal. Njut av båtar, varma sommardagar och matupplevelser i hamnlivet som myllrar 
i området sommartid. I sommar finns dessutom en nyhet där du kan ta en båttur från 
centrala Linköping till Bergs slussas med Skeppa Rederi och den vack bera träbåten M/B 
Stockholm. Boka på skeppa.se. De erbjuder även guidade turer i city. Var uppmärksam på 
ev. tidtabellsförändringar i samband med SM-tävlingar på Kinda kanal.  
 
Linköpings domkyrka 
Domkyrkan är Sveriges bäst bevarade medeltida katedral och här finns mycket att upptäcka; 
de gotiska blindarkaderna med sina märkliga stenfigurer, Golgata - glasskulpturen från 
Orrefors, Maria som brer ut sin mantel av blommor över oss från ett av fönstren. 
 
Flygvapenmuseum 
Flygvapenmuseum är den ultimata platsen för dig som fascineras av unika, historiska 
flygplan! Här får du lära dig mer om det svenska försvarflygets utveckling och se unika 
samlingar föremål. I Kalla Kriget-utställningen kan man exempelvis uppleva tidstypiska 
svenska hem från början av 1950-talet till slutet av 1980-talet. Flygvapenmuseum ligger i 
Malmslätt utanför Linköping och hit tar du dig enkel med busslinje nummer 6.  
 
Gamla Linköping 
Att besöka Friluftsmuseet Gamla Linköping är att färdas tillbaka i tiden 100 år. Hela 
stadskvarteret andas sekelskiftet 1900 med allt från tidsenliga handelsbodar i charmiga  

https://visitlinkoping.se/sm-veckan/h%C3%A4r-avg%C3%B6rs-t%C3%A4vlingarna#kollektivtrafik
https://visitlinkoping.se/sm-veckan/h%C3%A4r-avg%C3%B6rs-t%C3%A4vlingarna
https://visitlinkoping.se/sm-veckan/h%C3%A4r-avg%C3%B6rs-t%C3%A4vlingarna
http://www.visitlinkoping.se/snabbguide


 
 
trähus till sommarevenemang och konserter i den anrika miljön på Folkparksteatern. 
Tillsammans med den genuina lantlivsmiljön på Valla Gård som man lätt når till fots eller via 
det säsongsöppna tuff-tuff-tåget bjuder museet på något för alla, stor som liten. 
 
Stora Torget 
Stora Torget i Linköping erbjuder liv och rörelse natt som dag. Sommartid vimlar torget av 
uteserveringar där det på varma sköna kvällar är svårt att få en sittplats, eftersom alla vill 
vara där för att träffa vänner och bekanta och känna atmosfären. Flera av SM-veckans 
tävlingar genomförs på Stora Torget, och Citybanan har start och mål där.  
 

Slutligen… …önskar vi er stort lycka till under veckan och hoppas att ni får en härlig vistelse i 
Linköping, på våra evenemangsområden och besöksmål under SM-veckan. Varmt välkomna 
till SM-veckan i Linköping.  

 


