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Halmstad 2020
BÄSTKUSTENS BÄSTA SOMMARSTAD LADDAR FÖR NY SUCCÉ



Sommar-OS i Rio 2016

28 sporter



SM-veckan i Halmstad 2020

37 sporter



Vinter-OS i Pyeongchangs 2018

15 sporter



SVT 
Världs-
mästare i
tv-sport

https://www.svt.se/sport/artikel/svt-varldens-basta-sport-tv-kanal-2018






Antalet tittare fördubblat sen 2013

2009 190 000

2010 90 000

2011 150 000

2013 209 000

2014 122 000

2015 321 000

2016 532 000

2017 473 000

2018 371 000

2019 432 000
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SM-veckan vs andra sportsändningar

 SHL-hockey och allsvensk forboll i PPV: 10 000 – 30 000
 Europa League Lugano-Malmö 7/11 68 000
 Allsvenskt kval Kalmar-Brage 6/11 84 000
 SHL Malmö-Leksand 2/11 175 000
 Champions League-final 1/6 214 000
 EM-kval Sverige-Spanien 15/10 1 101 000
 OS-topp 1 801 000
 Fotbolls-VM-topp (Sverige-Schweiz) 2 972 000











Här är SM-veckan populärast

 Mellersta Norrland 32 procent
 Norra mellan-Sverige 28 procent
 Övre Norrland 27 procent
 Stockholm 25 procent



De gillar SM-veckan mest

 60 år och äldre 26 procent
 15 – 29 år 25 procent
 20 – 44 år 24 procent
 45-59 år 20 procent

Män 27 procent Kvinnor 20 procent



Onsdag 24 juni

 17:00-18:00 Aquabike



Torsdag 25 juni

 10:00-12:00 Rytmisk gymnastik: Grenfinaler
 12:00-18:00 Friidrott: Lag-SM (i Borås)
 14:00-14:30: Frisbee: Precision
 15:30-19:30: Bordtennis: TTX



Fredag 26 juni

 10:00-12:00 Ledig tid
 10:00-11:00 Ledig tid
 11:00-14:00 Tyngdlyftning
 12:30-16:00 Beachhandboll
 13:30-15:00 Wakeboard
 16:00-18:00 Simning
 17:30-19:30 Orientering: Knockoutsprint
 18:15-19:30 Casting



Lördag 27 juni

 10:00-11:15 Boccia 
 10:00-12:45 Tyngdlyftning
 12:00-15:00 Beachfotboll
 13:00-16:00 Streetbasket
 16:00-18:00 Simning
 17:00-18:30 Rodd



Söndag 28 juni

 09:00-10:30 Beachvattenpolo
 09:00-15:15 Rally
 12:00-13:00 Rugby
 16:00-18:00 Simning
 17:00-18:00 Parafotboll



Måndag 29 juni

 10:00-12:30 Ledig tid
 11:40-12:25 Rullskidor herrar
 12:40-13:25 Paracykel
 13:40-12:20 Rullskidor damer
 14:30-16:00 Kanot- och SUP-sprint
 16:00-18:00 Simning



Tisdagen 30/6

 10:05-11:05 Cykel dam
 11:00-12:30 Kite surf
 11:20-13:05 Rullskidor sprint
 13:20-14:20 Cykel herr
 14:20-15:30 Boule final
 16:00-18:00 Simning
 17:00-18:00 Goalboll



Att vara en tv-sänd idrott
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Att vara en tv-sänd idrott

 Så snygg och så enhetlig arena som möjligt
 Studiomannen är kung (eller drottning)
 Säkra system för tidtagning och resultat
 Ha en bra dialog med Sportsgound och följ deras önskemål

 Tillmötesgå SVT:s önskemål – för sportens och 
sändningens bästa
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 Se till att stjärnorna är med
 Tipsa om utövare med intressant story – ger bättre reportage 
 Lokala redaktioner kan ge reportage som används i Sportnytt 
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 Tips om lämplig gästexpert 
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