
 

 

VIKTIG INFORMATION TILL ALLA ARRANGÖRER INFÖR SM-VECKAN I 

LINKÖPING 

Nu är det strax dags för SM-veckan i Linköping och det känns fantastiskt på alla sätt och vis. 

Tillsammans skapar vi festen! 

Den här informationen går till alla kontaktpersoner som ni arrangörer lagt in i den tekniska specen. 

Här finns massor med viktig information för er alla och vi ber er att verkligen ge er tid att läsa igenom 

det ordentligt. Ni har även uppgifter att checka för att säkerställa att allt flyter på så bra som möjligt. 

Vi vill även tacka för att du är en del av detta stora arrangemang och för att vi tillsammans kan göra 

detta möjligt. Vi hoppas och tror att det kommer bli en händelserik, spännande och fantastisk 

idrottsfest med många SM-medaljer som ska delas ut. Kontaktuppgifter till personer som vi hänvisar 

till hittar du i kontaktlistan längre ner i nyhetsbrevet. 

Vi önskar er stort lycka till med era tävlingar och varmt välkommen till Linköping och SM-veckan 

sommar! 

Anders Thorén, lokal projektledare 

 Maria Hallberg, projektledare Riksidrottsförbundet 

  

Ackrediteringar och funktionärskläder 
Varje idrott får ackreditering för deltagare och funktionärer. Era funktionärer kommer även att få 

funktionärskläder bestående av en t-shirt och en keps. Om det blir för kallt med en t-shirt vill vi att 

funktionärerna bär enhetliga västar över sin jacka/tröja när de arbetar utomhus. Även dessa förser vi 

er med och västarna ska lämnas tillbaka efter avslutat evenemang. 

Antalet funktionärskläder till respektive idrott är baserade på vad ni själva har uppgett i den tekniska 

specifikationen och därmed också det ni får vid uthämtning. Om det visar sig att det antalet är för 

högt ber vi er att endast ta ut rätt antal och lämna tillbaka det som blivit över. Om det visar sig att ni 

skulle behöva några fler så får ni lämna era önskemål till personalen så får de se vad som går att 

åtgärda, MEN eventuella extrakläder/ackrediteringar kommer inte att kunna hämtas ut innan alla 

idrotter har hämtat ut sina kläder. 

Västarna lånas ut till varje idrott och ska efter veckan lämnas tillbaka på Linköping Konsert & 

Kongress så snart som möjligt efter avslutat evenemang, senast på kvällen 3 juli kl. 21.00.  

 



 
 

EN person per idrott hämtar ut ackrediteringar/funktionärskläder, de hämtas i samband med 

värdskapsutbildningen i Saab arena 16 juni kl. 17-20. Kom gärna lite före vi startar så går det bra att 

hämta kläderna då.  

Har ni av någon anledning inte möjlighet att hämta dem då, kontakta kansliet på 013-190 00 05 från 

måndag 20 juni, så finns det möjlighet att hämta dem på Linköping Konsert & Kongress från och med 

då.  

Vad gäller för de olika ackrediteringarna? 

Det finns några olika kategorier för ackrediteringar, och på länken nedan hittar du information om 

var ackrediteringarna gäller.  

Ackrediteringsinformation för arrangörer 

 

Tävlingsprogram 
Tävlingsprogrammet hittar du här. Vi uppmanar er att besöka hemsidan och dubbelkolla att era tider 

i schemat stämmer. Är det några felaktigheter eller om era tider ändras; 

1. Hör av er omgående till Charlotte Magnusson, charlotte.magnusson@visitlinkoping.se. Detta för 

att säkra upp både information ut till publik, media och även för SVT:s arbete med sina sändningar. 

2. Dessutom ska ni även lägga ut dessa ändringar i resultatportalen. Har ni frågor kring 

resultatportalen så är det bara att höra av er till Carl Lundmark på Rego på carl.lundmark@rego.io 

Där går bland annat många av våra journalister in och kollar och även de behöver snabbt veta om det 

har hänt något kring era tävlingar. Om vi hjälps åt med detta så kan vi alltid se till att schemat 

stämmer och då riskerar inte publiken eller pressen att missa er tävling.  

 

Säkerhet 

Tävlingssäkerhet under ert arrangemang 

Varje enskild lokal arrangör/SF ansvarar för sin tävlingssäkerhet enligt tävlingens reglemente och 

undertecknat avtal. Det är av största vikt att detta tas på allvar och att regelverket efterlevs till punkt 

och pricka. Det kan t ex gälla rätt utbildade funktionärer, flaggvakter, varselvästar, brandmaterial, 

ambulans och sjukvård på plats där detta krävs. 

 

 

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


 
 

Säkerhetsplan 

Lokala arrangören/SF ska ha skickat in en säkerhetsplan i förväg - och måste aktivt jobba efter denna 

under genomförandet. Detta är en del av lokala arrangören/SF ansvar. Säkerhetsplanen måste vara 

läsbar, korrekt ifylld och uppdaterad med den senaste informationen. Lokala arrangören/SF 

kontaktpersoner i tjänst under genomförandet måste säkerställa att vi har rätt namn och 

telefonnummer i säkerhetsplanen för att vi ska kunna nå er vid behov. 

Normalt läge 

För City och Stångebro/Kinda kanal finns varsin dedikerad områdesansvarig. För dessa två områden 

gäller att det är viktigt att ni har en god och tät kommunikation. Områdesansvarig har kunskap om 

aktuella förutsättningar inom sitt område och utgör en direktkanal in i SM-veckans organisation. Där 

det finns en områdesansvarig är det denna funktion som kontaktar säkerhetsansvarig, undantaget 

om behovet framstår som uppenbart. Områdesansvarig kan rådge eller hjälpa till med i princip alla 

problem som lokal arrangör/SF kan ställas inför i normalläget. Småskador, mindre tillbud och 

incidenter vid er tävling måste meddelas ev. områdesansvarig. Denne avgör om säkerhetsansvarig 

behöver kontaktas. Förändringar/avsteg från tidigare fastställd plan måste i god tid meddelas ev. 

områdesansvarig.  

För övriga områden där det inte finns någon tydligt dedikerad områdesansvarig gäller att lokal 

arrangör ansvarar för denna kontakt med säkerhetsansvarig. 

Akut läge 

1. Vid akut/nödsituation: ring 112. Vad har inträffat? På vilken adress befinner du dig? Behåll lugnet 

och svara på frågorna. 

2. Informera SM-veckans Säkerhetsansvarige och er egen organisation. Säkerhetsansvarige kan 

mobilisera SM-veckans beredskapsplan och är en direktkanal in i både Riksidrottsförbundets och SM-

veckans organisation. 

Det är mycket viktigt att säkerhetsansvarig informeras om du har ringt 112. 

Säkerhetsansvarig SM-veckan: Ulf Rumar (se kontaktlista eller baksidan av din ackrediteringsbricka) 

En säkerhets- och trygghetsplan för SM-veckan finns upprättad med viktig information för samtliga 

att ta del av. Bilaga 2 i dokumentet kan användas som hjälp att sprida viktig säkerhetsinformation 

inom era organisationer. Planen och Bilaga 2 hittar ni här. 

Covidåtgärder 

Den lokala projektorganisationen har löpande kontakt med det regionala smittskyddet. Deras 

bedömning är att mycket liten risk föreligger för ett covid-smittoutbrott under evenemanget. De 

rekommenderar ändå att handsprit ska finnas att tillgå på alla arenor och vi vill att arrangörer på 

“satellitarenor” tillser detta. I City löser projektorganisationen detta.  

 

https://smveckan.se/wp-content/uploads/2022/06/Kriskommunikationsplan-Operativ-beredskapsplan-1.pdf


 

 

Reklamskyltar och branding 
RF och Linköping har engagerat ett branding-team från ISP som säkerställer och sätter upp SM-

veckans (RF:s samt Linköpings kommuns) exponering, exempelvis mesch, beachflaggor och 

banderoller, samt sponsorskyltar för avtalad TV-exponering på aktuella tävlingsarenor. 

Det handlar om att samtliga arenor ska få en snygg och trevlig inramning som tydligt exponerar att 

ert evenemang är en del av SM-veckan. En röd tråd är en viktig del för att göra SM-veckan till ETT 

evenemang. 

För att detta ska ske i samförstånd med er egen planering av reklamskyltar och hur ni vill att er 

tävlingsarena ska se ut så kommer branding-teamet att besöka er senast en dag innan tävlingsstart, 

om ingen annan uppgörelse gjorts, så att allt sätts upp enligt tidigare överenskommelse. Givetvis 

anmäls tiden för besöket till SF-ansvarig eller den som ni har angivit som kontaktperson för 

arenaproduktion i den tekniska specifikationen. 

Har ni ytterligare funderingar hör då av er till Jacob Steen på ISP (se kontaktlista) 

   

Speakertexter och jinglar 
I ert tävlingsarrangemang hoppas vi att ni lagt stor vikt vid att engagera en duktig tävlingsspeaker 

som har förmågan att ge besökarna en extraordinär upplevelse av just er idrott/SM-tävling och SM-

veckan. För att hjälpa er speaker med att berätta om övriga tävlingar, roliga kringevenemang under 

SM-veckan samt SM-veckans partnersamarbeten har vi tagit fram speakertexter. Vi har även en jingel 

som vi vill att ni använder er av på passande ställen under tävlingarna samt när ni inleder era 

medaljutdelningar. Detta för att rama in evenemanget ytterligare och skapa ännu mer samhörighet 

mellan idrotterna. Jingeln samt speakertexten finns här. 

Speakertext 

Jingel laddas ner här 

   

Webben 

smveckan.se är evenemangets huvudkanal. Där samlar vi allt som besökarna kan fråga efter, så 

hänvisa dit i er kommunikation. Kolla gärna en extra gång så allt stämmer med info om er idrott, tider 

osv. Under ”För arrangörer” på smveckan.se hittar du allt som rör dig som arrangör.  

Värdstaden Linköping har dessutom en egen landningssida 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: https://visitlinkoping.se/sm-veckan  

https://smveckan.se/wp-content/uploads/2022/06/Underlag-till-speaker_Linkoping.pdf
https://smveckan.se/linkoping-2022/for-arrangorer/nyhetsbrev-och-dokumentation/
https://visitlinkoping.se/sm-veckan


 
 

 

SM-veckans app (nu med deltagarinfo) 

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 vår kommunikation 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 hittar alla deltagare info 

om Aktivas område, erbjudanden till deltagare och information från Linköping. Hjälp oss gärna att 

sprida detta! 

Press och media 
Linköping ansvarar för huvudpresscentret på SM-veckan som finns på Tinnerbäcksbadet. Där 

kommer det vara full service enligt önskemål med exempelvis resultatlistor, skrivare, fika och digitala 

skärmar där sändningarna från SM-veckan visas. 

Har ni annat material som ni vill ha i presscentret så går det bra att lämna det på plats. Det kommer 

även att finnas ett obemannat pressrum på Linköping Konsert & Kongress.  

Öppettider presscenter Tinnerbäcksbadet: Ons-sön kl. 8.30-19.30 

Vi har en gemensam pressackreditering för hela SM-veckan. Vi tar såklart emot pressackrediteringar 

även om veckan har börjat och sista datum har passerat, men det måste anmälas och det görs via 

https://smveckan.se/linkoping-2022/press-media / 

Tänk på att ta väl hand om de journalister som besöker era tävlingar. Ett gott värdskap och bra 

service på plats underlättar arbetet för våra journalister. Vet ni om att ni kommer få många 

journalister på plats till just er tävling tänk på att vara förberedda för det. Information om vad som 

gäller för press och media finns på https://smveckan.se/linkoping-2022/press-media/  

SM-veckan samarbetar med Bildbyrån som kommer ha flera fotografer på plats, ta gärna extra väl 

hand om dem. De kommer att ha en All access-ackreditering utöver vanlig pressackreditering.  RF 

kommer också ha ett filmteam på plats som ska dokumentera veckan, även de kommer ha en All 

access-ackreditering. 

  

 

https://smveckan.se/linkoping-2022/press-media
https://smveckan.se/linkoping-2022/press-media/


 
 

UPPGIFT TILL ER: 

● Kolla av så att det är rätt person och kontaktuppgifter till er medie- och 

kommunikationsansvarig i den tekniska specen.  

● Kommunikationsansvarig – var tillgänglig för frågor och hjälp oss ta hand om våra journalister 

och fotografer, samt säkerställ att informationen om era tävlingar och deltagare är 

uppdaterad. 

● Prata ihop er med den som är resultatansvarig så ni nyttjar resultatportalen på bästa sätt, 

samt att det alltid finns uppdaterade start- och deltagarlistor samt resultat att tillgå. Det är 

väldigt stor efterfrågan just nu på start- och deltagarlistor. 

   

Resultatrapportering - Viktigt för många 
Tänk på att snabbt uppdatera era resultat på SM-veckans gemensamma resultatportal, 

https://smsommar.azurewebsites.net/  Detsamma gäller deltagar- och startlistor. Fyll på med så 

mycket information ni kan redan innan tävlingarna startar. Vi får många förfrågningar om deltagare 

så ni som har det färdigt, se till att det finns på den gemensamma resultatportalen. Då gör ni många 

journalister glada. 

Det är Rego (som också gör TV-grafiken) som driver resultatportalen och som hjälper till med 

support.  Vi förutsätter att varje idrotts resultatrapportör säkrar att resultatsajten innehåller 

komplett information med länkar till deltagar-och startlistor och uppdaterar resultaten i direkt 

anslutning till tävlingarnas slut. Det är extremt viktigt att detta funkar då vi hänvisar all media samt 

SVT att det är via resultatportalen deltagar- och startlistor samt resultat ska kunna hittas på ett 

enkelt sätt. 

För frågor kontakta Fabian Riviere eller Andreas Dahlman på Rego (se kontaktlistan) 

Medaljliga och dagens mästare 
Efter varje tävlingsdag sammanfattar vi dagens mästare, medaljligan och skickar ut en 

sammanställning i ett pressmeddelande till press och media nationellt. För att vi ska få med alla och 

kunna skicka ut våra pressmeddelande är det återigen superviktigt att ni är snabba med att 

rapportera resultaten i resultatportalen. 

TimeOut SM-festen 
Som värdstad för SM-veckan har Linköping nöjet att bjuda in till TimeOut - SM-festen i 

Trädgårdsföreningen 30 juni - 2 juli. Här kan man 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  

https://smsommar.azurewebsites.net/


 
 

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 

   

Mötesplats SM-veckan 
SM-veckan i Linköping 2022 är den mest jämställda SM-veckan genom tiderna, och Mötesplats SM-

veckan är en del av den och det präglar således även innehållet. 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 

 

Upplev Linköping 

Era deltagare och funktionärer som reser hit vill säkert hitta på saker utanför tävlingarna då de har 

möjlighet. Information för hur man upplever Linköping som besökare finns på Visit Linköpings 

hemsida där vi har samlat massor av bra tips. Hänvisa gärna dit för frågor. Visit Linköping kommer 

också att ha mobila turistinformatörer i city under SM-veckan, de tar sig runt via cykel och kommer 

att röra sig runt evenemangsområdena. Det går också bra att ringa 013-190 00 70 eller mejla 

info@visitlinkoping med specifika frågor om turistinformation.  

https://visitlinkoping.se/sommar  

Värdskapet 
Tillsammans ska vi skapa en riktigt bra SM-vecka med ett riktigt gott värdskap. Oavsett uppdrag 

under veckan är det viktigt att alla har samma grund och inställning gällande värdskap och kunskap 

om evenemanget. Vårt mål är att alla besökare, aktiva med flera möts av människor som vill hjälpa 

till att överträffa deras förväntningar av SM-veckan. Vi har tagit fram en ”funktionärsguide” som ni 

ska skicka ut till alla era funktionärer. Det är er ”informationsbibel” för SM-veckan i Linköping och ett 

viktigt stöd för alla funktionärer för att kunna svara på frågor. Ni kommer att få guiden via mejl i 

början av vecka 25.  

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


 

 

Turistekonomisk undersökning under SM-veckan 
RF och Linköping har gett Upplevelseinstitutet i uppdrag att genomföra en undersökning bland 

deltagare och åskådare under SM-veckan i Linköping. Syftet med undersökningen är dels att 

kartlägga besökarnas upplevelse av evenemanget och dels att beräkna de turistekonomiska effekter 

evenemanget genererar. De kommer att finnas på plats på arenorna i Linköping. . 

UPPGIFT TILL ER: Upplevelseinstitutets personal kommer att finnas på plats på arenorna och det är 

viktigt att ge dem tillträde för att intervjua både åskådare och deltagare på evenemangsområdet. 

Samtlig personal från Upplevelseinstitutet kommer att ha ackrediteringsbrickor. 

   

Jämställdhet, hållbarhet och aktiv hela livet  
SM-veckan i Linköping ska vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart evenemang. Alla ska 

känna sig välkomna till SM-veckan i Linköping och kunna delta och besöka utifrån sina 

förutsättningar. Vi vill inspirera till livslångt och jämställt idrottande som bidrar till god hälsa. Vi har 

utgått ifrån Linköpings kommuns hållbarhetspolicy och Riksidrottsförbundet hållbara 

idrottsevenemang.se för att tillsammans med arrangörsföreningar skapa ett hållbart evenemang.  

Fokusområden - 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. 

Många idrotter ansöker om att vara med under SM-veckan och i urvalet så har ett av kriterierna varit 

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

Förutom det vill vi att alla idrottare och besökare, oavsett kön, ska känna sig välkomna och kunna 

delta på lika villkor. 

Ett hållbart evenemang för oss är skapa en SM-vecka med så liten negativ påverkan som möjligt. Vi 

uppmuntrar besökare och deltagare att åka tåg istället för bil, vi kör egna bilar med förnybart bränsle 

och går och cyklar mellan evenemangsplatserna när det går. Ett hållbart evenemang för oss är också 

att arbeta för att skapa en tillgänglighet för alla. Vi prioriterar digital kommunikation framför tryckt 

material och försöker hitta lösningar för återbruk och återvinning. 

Aktiv hela livet är Linköpings idrottspolitiska program och är ett av huvudsyftena till varför 

Linköpings kommun arrangerar SM-veckan. Tillsammans med lokala idrottsföreningar och 

specialidrottsförbund vill vi inspirera fler människor till ett aktivt liv. På Barnens SM-vecka i 

Trädgårdsföreningen och på prova på aktiviteter på andra evenemangsplatser finns många 

möjligheter att testa olika idrotter. Vi hoppas att någon hittar en ny favoritidrott!  

För att skapa ett hållbart evenemang behöver vi er hjälp. Tillsammans kan vi skapa ett evenemang 

som både människor och miljön mår bra av!  



 
 

Hållbarhetsbilagan 

Vi vill påminna om hållbarhetsbilagan som ni fick tillsammans med avtalet mellan 

arrangörsföreningar/förbund och värdstaden. Där finns bra stöd i er planering, att checka av för att 

skapa ett hållbart evenemang.  

Frågor om hållbarhetsarbetet? Hör av er till viktoria.lofvenborg@visitlinkoping.se. Läs mer om 

hållbarhet på SM-veckan 

  

Dopingkontroller under SM-veckan 
Att dopingkontroller utförs vid SM-tävlingar är inte något unikt. Det kommer att ske en mängd 

dopingkontroller under SM-veckan i Linköping. Hur många, var och när är sekretessbelagt, då 

kontrollerna alltid ska genomföras utan förvarning. Linköping som värdstad och vissa arrangörer har 

sett till att det finns förutsättningar, i form av lokaler, för alla arenor för att kunna genomföra 

dopingkontroller  

Tävlingsarrangörer är enligt idrottens dopingreglemente skyldiga att bistå samt att möjliggöra för 

våra funktionärer att ALLTID kunna ha idrottsutövaren under uppsikt. 

Varje evenemangsområde har en gemensam lokal för eventuella dopingkontroller, kontakta er 

arenaansvarige vid frågor om detta (se kontaktlista) 

   

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 under nästa vecka.  

Läs mer om transporter under SM-veckan 

 

 

http://www.visitlinkoping.se/sm-veckan/h%C3%A5llbarhet
http://www.visitlinkoping.se/sm-veckan/h%C3%A5llbarhet
https://visitlinkoping.se/sm-veckan/h%C3%A4r-avg%C3%B6rs-t%C3%A4vlingarna#kollektivtrafik


 
 

Information från SVT 

SVT:s uppmaningar och sändningar 

Nu är det äntligen dags. SM-veckan sommar gör comeback efter nästa tre års frånvaro, pga 

pandemin. Den 2 juli 2019 avslutades sommarveckan i Malmö. Sen dess har denna underbara idrotts- 

och stadsfest lyst med sin frånvaro. 

Ovissheten var länge stor. Så sent som för ett halvår sen visste inte SM-generalen Anders Thorén och 

hans gäng om det skulle gå att arrangera en SM-vecka i Linköping denna sommar. Men trots det har 

de oförtrutet kämpat på. Och det har alla inblandade gjort väldigt bra. Min känsla är att Linköping är 

den stad som är bäst förberedd hittills under SM-veckans 12-åriga historia. 

Årets stora nyhet från SVT:s sida är att vi kommer att göra ett magasin, Sommaröppet med SM-

veckan, fem kvällar. Programmet spelas in på borggården utanför Linköpings slott, som är Sveriges 

äldsta icke kyrkliga byggnad. Det sänds direkt i SVT Play 19:30-20:15 och den första halvtimmen går i 

repris i tv några timmar senare, 21:40 de flesta dagarna. Tyngd en kommer att ligga på SM-veckan 

och respektive dags tävlingar, men vi hoppas även få besök några välkända profiler från Östergötland 

i studion. 

Den satsningen gör att behovet av reportageuppslag från er är extra stort i år. Vi har redan fått in 

flera bra tips, men tar gärna emot fler. Mejla mig, ulf.nilsson@svt.se. 

Vi har som målsättning att uppmärksamma alla sporter på något sätt under våra sändningar. Vi 

sänder många sporter direkt, andra bevakar vi i form av reportage, bildsatta intervjuer eller 

telegrambilder. Det är extra viktigt för de sporter som ej har direktsändningar att komma med bra 

reportageuppslag. 

Vi kommer att även att använda studion vid borggården utanför slottet dagtid. Där vill vi, som 

vanligt, ha besök av idrottare, både dagtid och under magasinet. Ni har varit väldigt hjälpsamma 

tidigare år, när vi bett om hjälp att få personer till studion. Jag räknar med att det goda samarbetet 

fortsätter. I vissa fall kan vi vara ute i god tid med vår förfrågan, i andra fall vill vi avvakta till efter 

tävlingen och fattar då sena beslut. 

Vi riskerar dryga böter om någon av gästerna har kläder med reklam eller loggor på. Därför är Vi 

tacksamma om ni hjälper oss att informera de aktiva om att de ska ha civila och helt reklamfria kläder 

på sig i studion. 

Vi är också tacksamma om ni hör av er till mig om/när det händer något extraordinärt av stort 

nyhetsvärde i just er sport, när vi inte är på plats för att bevaka. Vänd er då i första hand till mig, Ulf 

Nilsson. Ni hittar mitt mobilnummer i kontaktlistan längre ner i brevet. 

Sändningstiderna är i skrivande stund inte helt spikade. Som planen ser ut just nu kommer vi att 

sända drygt 60 timmar. 



 
 

Håll utkik på https://www.svt.se/sport/ 

Dessutom är det många förbund som själva sänder direkt på webben. Det vore kul om vi i år för 

första gången lyckas sammanställa en guide över alla sändningar från SM-veckan. Mejla mig 

information om vilken eller vilka webbadresser ni sänder på och sändningstiderna, så kan jag försöka 

göra den sammanställningen. 

Jag vet att ni kommer göra allt ni kan för att SM-veckan ska bli så bra som möjligt och allt för att 

förutsättningarna för oss att göra tv blir de bästa tänkbara. Den viljan och den positiva energin är 

grunden till SM-veckans inneboende glädje. En glädje som är smittande och sprider sig. De flesta, för 

att inte säga alla, SVT-medarbetare tycker att SM-veckan är bland det roligaste att jobba med. 

Snart kör vi igång, hälsar Ulf Nilsson på SVT. 

  

Viktigt att utvärdera 
Riksidrottsförbundet och Linköpings kommun kommer tillsammans att skicka ut en enkät till alla 

specialidrottsförbund samt lokala arrangörsföreningar dagen efter genomfört evenemang. Syftet 

med enkäten är att få in er feedback, tips och idéer på hela processen och alla aktiviteter från 

uppstart och planering till genomförande och utvärdering. Det är ett viktigt och värdefullt underlag 

för arbetet med kommande SM-veckor och Linköpings kommuns kommande evenemangsarbete. 

UPPGIFT TILL ER: Fyll i enkäten som skickas ut via e-post den 4 juli. Deadline och mer info via mejlet. 

  

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. Du som 

arrangör kan höra av dig till kansliet med frågor av mer generell karaktär om SM-veckan. Hit kan du 

höra av dig om ni saknar ackrediteringar eller kläder.  

Restaurangen på Konsert & Kongress är öppen för dagens lunch (100 kr) mellan kl. 11-15 den 27 juni-

3 juli. Från kl 15.00 är Utebaren öppet vid fint väder. Restaurangen tar även emot bokningar av lunch 

från arrangörer, och erbjuder även utkörning. Kostnad är 100 kr per person om man äter på plats, 

125 kronor vid utkörning. Mejla restaurang@konsertkongress.se för förfrågan och beställning. Vid 

utkörning behöver beställning göras 48 timmar före. Vid stora sällskap som ska äta på plats behövs 

bordsbokning.  

https://www.svt.se/sport/
mailto:smveckan@visitlinkoping.se
mailto:restaurang@konsertkongress.se


 
 

Kontaktlista 

Säkerhet  

SOS (polis, ambulans, räddningstjänst) 112 

POLIS 114 14 (ej akuta ärenden) 

KOMMUNPOLIS (Sofia Hedberg) 010-566 54 95 

ULF RUMAR Säkerhetsansvarig SM-veckan 076-532 00 41 

TiB (Värdstadens tjänsteman i beredskap) nås via SoS alarm (ej akuta ärenden) 

SJUKVÅRDSUPPLYSNINGEN 1177 

SECURITAS Gruppledare OV & väktare 010-470 18 91 Vaktbolag/Vakthjälp 

NATIONELLT INFORMATIONSNUMMER 113 13 Info vid olyckor och kriser 

  

Krisstab 

MARIA HALLBERG Projektledare RF 076-112 01 71 

ANDERS THORÉN Lokal projektledare 070-811 50 81 

ÅSA BERGSTRÖM Press/Media RF 072-226 95 00 

CHARLOTTE MAGNUSSON press/media Linköping 076-548 97 91 

ULF RUMAR Säkerhetsansvarig SM-veckan 076-532 00 41 

JOHAN BLICK, Logistikansvarig, 070-936 05 60   

 

SVT 

ULF NILSSON 070-884 77 22 

 

 



 
 

Områdesansvariga 

CLAES LAURITSEN, Cityområdet, 0765-486814 

ERIC GRANATH, Stångebro/Kinda kanal, 0765-489767 

Arenabranding 

JACOB STEEN ISP 072-163 33 13 

Doping 

SOFIA JAKOBSSON Antidoping Sverige 0720856084 

THOMAS NORDLANDER Antidoping Sverige 07252593 48 

Information 

LINKÖPINGS KOMMUN Kontakt Linköping 013–20 60 00  

Resultatrapportering 

FABIAN RIVIERE Rego 070-527 22 29 

ANDREAS DAHLMAN Rego 070-518 08 33 

 Turistekonomisk undersökning 

ANNA TRANCHELL Upplevelseinstitutet 076-167 50 50 

Övriga kontakter organisation 

SOFIA SVEGANDER  Projektkoordinator RF 08-699 62 12 

 VIKTORIA ÅBERG LÖFVENBORG, Hållbarhet och fokusområden, 076-548 68 51 

JOHAN BLICK, Logistikansvarig, 070-936 05 60   

 

  

  

  

 


