
 
 

 
 
Erbjudande till föreningar anslutna till Svenska Konståkningsförbundet 
 
SM-veckan i konståkning har för andra året i rad landat i Linköping. De flesta städer har bra 
förbindelser med Linköping. Linköping har som stad en fantastisk logistik som passar ett SM 
i konståkning med bekvämt gångavstånd mellan tågstation, arena och ett flertal hotell. 
 
Som besökare på SM-veckan kan du boka ett hotellrum till bra pris (se bifogad fil över våra 
tips) och med gångavstånd till arena/tågstation/busstation, bekvämt ta tåget eller buss till 
Linköping, besöka den fantastiska arenan Cloetta Center och njuta av Sveriges främsta åkare i 
kategorierna seniorer damer och herrar, juniorer damer och herrar, ungdom 15 flickor och 
pojkar, ungdom 13 flickor och pojkar samt paråkningsklasser. 
 
I Cloetta Center finns en lunchrestaurang som har öppet för allmänheten på vardagar. 
Försäljning av kaffe och enklare måltider finns även i arenan.  Helger och kvällstid erbjuder 
Linköping ett stort restaurangutbud – även det på bekvämt gångavstånd från arenan. 
 
Om en förening, som är ansluten till Svenska Konståkningsförbundet, ordnar en 
gruppresa till SM-veckan 2009 i Linköping erbjuder Linköpings Konståkningsförening 
och Svenska Konståkningsförbundet förmånliga priser på entrébiljetter. För att räknas 
som en gruppresa krävs minst 6 personer. 

 
All Event (ger entré till alla dagar 17-20 december) 
 Erbjudande sek Ordinarie sek 
Vuxna 250 500 

Barn/ungdom (7-17 år)* 75 150 

 
 

Dagbiljett torsdag 17 december eller fredag 18 december 
 Erbjudande sek Ordinarie sek 
Vuxna 80 105 

Barn/ungdom (7-17 år)* 30 50 

 
 

Dagbiljett lördag 19 december eller söndag 20 december 
 Erbjudande sek Ordinarie sek 
Vuxna 100 150 

Barn/ungdom (7-17 år)* 30 50 
På varje biljett tillkommer en serviceavgift om 5 sek 
*Barn under 7 år går in gratis 
 
Beställning av biljetter är bindande och görs på bifogad blankett senast torsdag 1 december. Beställda och 
betalda biljetter skickas ut till beställande föreningar under vecka 49 och 50. Beställningsblanketten skickas till: 
Svenska Konståkningsförbundet, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm eller smveckan@gmail.com  


