SM-veckan sommar Linköping 2022
Faktatexter till speaker
Om SM-veckan
SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet och värdstaden Linköping tillsammans med de
deltagande idrotterna. Sveriges Television är sändande bolag och SVT Sport sänder tävlingarna här i
Linköping.
SM-veckan finns i både vinter- och sommarupplaga. Nästa SM-veckan sommar avgörs i Umeå, och
SM-veckan vinter 2023 avgörs i Skövde.
På SM-veckan kan de idrotter som är medlemmar i Riksidrottsförbundet vara med.
Om SM-veckan i Linköping
Linköping står som värd för årets SM-vecka, där över 30 idrotter ska göra upp om medaljerna under
många avgörande ögonblick. Du kommer att märka idrottsfesten över hela Linköping och pulsen
kommer att vara särskilt hög i innerstan, där de flesta idrotterna kommer att avgöras.

Ladda hem SM-veckans app
Den finns där appar finns. I appen hittar du allt om hela evenemanget, programmet till

idrottstävlingarna, du kan skapa ditt eget program, få nyheter, busstider, andra aktiviteter
under veckan och mycket mer.
Mer än idrott på programmet
SM-veckan i Linköping kommer att bli en riktig folkfest, fylld av idrott, men också kultur. 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.

Körschema till speaker
Aktivitet
Inled dagen med att spela SM-veckans jingel
Innan tävlingarna startar spela SM-veckans jingel

Ljud: SM-veckans jingel
Ljud: SM-veckans jingel

Nedan nämns vid läge:
SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet i samarbete
med berörda specialidrottsförbund och värdstaden Linköping.
Sveriges Television är sändande bolag.
SM-veckans huvudpartners: Svenska spel och Byggmax
SM-veckans nationella partners: Folksam, Neh och Nordic
Choice hotels
SM-veckans officiella partners: Rejmes och Utsikt
Berätta om säkerheten (utrymning mm)
Presentera dagsprogrammet, hänvisa även till webben och
Se SM-veckans app
appen (tipsa om att ladda ner appen om de inte redan gjort
detta)
Hela programmet finns i appen
SM-veckan i Linköping kommer att bli en riktig folkfest!
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!
Avsluta dagen med morgondagens program, eller tips på
annat som händer och hänvisa till appen och webben

Se SM-veckans app

Avsluta dagen med att spela SM-veckans jingel

Ljud: SM-veckans jingel

