
Bli SM-partner!



Här blir SM
verklighet!
Norrköpings Friidrottsarena som invigdes  
2019 blir platsen för stora SM 2022. Arenan är 
byggd för att kunna husera SM och tävlingar 
upp till internationella juniormästerskap. 

Vi har en arena med förutsättningar för världs-
resultat. Se här så mycket aktiviteter arenan 
kommer att sjuda av, den 5-7 augusti.

1. Parkering i nära anslutning till arenan.
2. Plats för eventby under SM.
3. Vi hoppas och tror på resultat i världsklass.
4. Arenan rymmer upp till 6 000 åskådare.  

1 000 sittplatser under tak och under  
SM en tillfällig läktare för 400 åskådare.

5. Specifika exponeringar under SM finns på 
exempelvis stavbädd, höjdbädd, hinder-
bockar samt skyltar på innerplan. 

6. Vid sprintstarterna en vägg för logotyp- 
exponering i bästa TV-läge.

7. Himmelstalundsområdet andas idrott. 
Här finns förutom friidrottens ute- och  
innearena; ishockey, bandy, rugby,  
basket, tennis, badminton, padel, curling,  
frisbeegolf samt fantastiska grönområden. 
Några av dessa kommer vi att nyttja under 
SM i samverkan med Norrköpings  
Kommun.

8. Här arrangerar vi roliga aktiviteter för barn 
och ungdomar under tävlingsdagarna.
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Vi hoppas få se våra svenska 
världsstjärnor utmanas av hela den 
övriga svenska eliten i kampen för 
klubben och medaljerna. Svensk  
friidrott är inne i ett mycket bra flow 
just nu. Många unga svenska aktiva 
tar för sig mer och mer och närmar 
sig större och större internationell 
framgång. Då SM går av stapeln  
har kanske några ytterligare unga 
svenskar etablerat sig i den inter- 
nationella eliten. 

För våra egna unga framstående 
idrottare fungerar SM på hemma- 
plan som en stark inspiration till att 
lägga ner ännu mer tid och möda för 
att kunna visa upp sig på hemma- 
plan och konkurrera om framskjutna  
placeringar. 

Kom, se och bli överraskad! 
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Bli en våra huvudpartner 
Placera ditt företag i centrum för den 
svenska friidrotten. I Norrköping i augusti 
2022! Bli en i familjen! 
 
Vi söker tre till fem huvudpartner som 
brinner för friidrott och för ungdomars 
utveckling att nå sin fulla potential. 
SM 2022 är ett fantastiskt startskott för 
en exponering inom friidrotten, som på 
sikt kan hjälpa Tjalve Norrköping att ut-
vecklas mot att bli en av de bästa  
föreningarna i friidrottssverige.

Som huvudpartner går vi in i ett nära 
samarbete där ert företag erbjuds en 
mängd möjligheter kring deltagande på 
plats och exponeringar före och under 
mästerskapet. Ett huvudpartnerskap kan 
också innebära aktivitet före eller efter 
SM, exempelvis prova-på-friidrott eller 
infoträff med visit på arenan under full 

aktivitet. Andra exempel är grenvärd-
skap, plats i eventbyn med gästtält och 
möjlighet till förtäring, omnämnande 
i utåtriktad marknadsföring kring SM, 
läktarbiljetter, reklamfilmsexponering på 
arenan m m. Vi kan erbjuda exponering 
kring en specifik gren som intresserar er.
 
Vi håller er också löpande informerade 
och då kan nya tankar och idéer dyka 
upp som kan hållas inom ramen för vårt 
samarbete. Vi är öppna för alla tankar 
och idéer kring er medverkan. I förläng-
ningen har vi en kravlös förhoppning på 
ett fortsatt samarbete. Målet med detta 
är att skapa incitament för att bygga en 
riktigt bra ungdomsverksamhet inom 
Tjalve Friidrott, som kan attrahera fler 
ungdomar, ledare och engagerade för-
äldrar.
 

SVT sänder i rikskanalerna och har komplett täckning under SM-dagarna via SVT-play. 
Rikspress är på plats liksom såklart våra lokala medier. 
Varför inte internationell uppmärksamhet då vi sannolikt får se resultat i yppersta 
världsklass i flera grenar?
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SM-partner för utbyte av tjänster
Ni har produkten/tjänsten som vi kan ha nytta av under SM.  
Vi erbjuder intressanta exponeringsmöjligheter som motprestation. 

SM-grenpartner exponering  
Ni ger oss ett ekonomiskt bidrag och vi erbjuder intressanta 
exponeringsmöjligheter. 
Exempel på exponeringar för grenpartner: 
• Skyltar för innerplanen 6x1 m.
• Omnämnande vid grenstart.
• Exponering i programblad digitalt och print.
• Affischexponering på stan och arenan.
• 10 läktarplatser/biljetter under tävlingen.
• Specifik grenreklam, typ på höjdhoppsbädd eller hinderbockar.

Vi har även fler möjligheter. Låt oss talas vid!



Tjalve friidrott Norrköping – på stark frammarsch
Tjalve framåt! 
Vi fokuserar nu hårt på att SM 2022 
ska bli ett väl genomfört och minnes-
värt arrangemang. Vårt mål är att att-
rahera bästa möjliga startfält så att 
publik och hela friidrottssverige får se 
en tävling med mycket kamp och re-
sultat på högsta nivå. Vi hoppas också 
kunna locka företag, partner och erbju-
da dem mycket intressant exponering. 
Den ekonomi det skulle kunna ge oss i 
Tjalve skulle skapa möjligheter framåt. 

Vår förhoppning är att stimulera fler 
unga att börja med friidrott men också 
att stärka de som redan idag är igång 
på olika nivåer inom klubben. Vi vill 
peppa äldre ungdomar att fortsätta 
med sin friidrott och utvecklas. Vi vill 
förstärka och utöka vår ungdomsverk-

samhet med fler barn och nya ledare 
som ska utbildas. Vi vill, tillsammans 
med våra samarbetsklubbar och  
Norrköpings Kommun kunna arrangera 
fler stora publiktävlingar kommande år. 
För detta krävs en tydligt stärkt eko- 
nomi, som vi hoppas att SM och de 
olika partnerskapen kan ge. 

SM 2022 ger oss möjligheten att nå 
mycket av detta. Men för att lyckas 
behöver vi jobba hårt. Ett SM med stort 
startfält, stor publik, massivt media- 
intresse, kunniga funktionärer och 
volontärer. Som alla, under och efter 
tävlingen, ska ge SM 2022 och  
Tjalve Friidrott Norrköping högsta  
möjliga betyg.
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Kontakt
Krister Hultberg 
Projektledare för SM 2022  
E-post: krister@tjalvefriidrott.se  
Telefon: 076-831 34 59

Varmt välkommen till Norrköping och 
SM i Friidrott 5-7 augusti 2022!

www.2022.smfriidrott.com
FriidrottsSM @friidrottssm

C E N T R A L A  S P O N S O R E R




