Faktatexter till speaker
Om SM-veckan i Malmö
Under SM-veckan i Malmö arrangerar över 40 olika idrotter sina svenska mästerskap
runt om i staden. 2009 genomfördes den första SM-veckan sommar någonsin, Malmö var
då värdstad, vilket innebär att SM-veckan firar 10 år i sommar när den återvänder till
Malmö för tredje gången i ordningen (2009, 2010 och 2019).

Ladda hem SM-veckans app
I appen hittar du programmet till idrottstävlingarna, kartor och alla andra aktiviteter
under veckan. Du får också de senaste uppdateringana från smveckan.se. Appen finns för
Android och för Iphone.
Om SM-veckan:
SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet och värdstäderna tillsammans med de
deltagande idrotterna. Sveriges Television är sändande bolag och SVT Sport sänder
tävlingarna här i Malmö.

SM-veckan finns i både vinter- och sommarupplaga. Nästa år, 2020, avgörs SM-veckan
vinter i Luleå & Boden, och sommar i Halmstad.
På SM-veckan kan de idrotter som är medlemmar i Riksidrottsförbundet vara med.

Mer än idrott på programmet
SM-veckan i Malmö är dock så mycket mer och erbjuder något för alla. Förutom alla SMtävlingar kommer det finnas möjlighet att ta del av Mötesplats SM-veckan på Malmö
Live. Man kan också prova på de olika idrotterna och uppleva kända musikartister som
Victor Leksell, Wiktoria och Danne Stråhed, tävlingar i forma av bl a Vem vet mest – SMveckan special, talkshows med bl a Måns Möller, Aron Andersson och Jens Lind, och
mycket mer på SM-veckans stora scen på Posthusplatsen. För den som själv vill aktivera
sig ordentligt under veckan arrangeras 5 km-loppet Sunset Run på kvällen den 28 juni
på Ribersborgsstranden.

När ni delar ut hotellcheckar från Nordic Choice Hotel ska denna text läsas.
”SM-veckans samarbetspartner Nordic Choice Hotels delar ut pris till svenska mästaren.
Mästaren får ett presentkort på en övernattning för 2 personer på valfritt Nordic Choice
Hotels. Nordic choice hotels erbjuder alla idrottsutövare, små som stora, bra
idrottsrabatter på över 200 hotell i Norden.”

www.smveckan.se

facebook.com/smveckan

