
 
 

Faktatexter till speaker 
 
Om SM-veckan 
SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet och värdstaden Skövde 
tillsammans med de deltagande idrotterna. Sveriges Television är sändande 
bolag och SVT Sport sänder tävlingarna här i Skövde. 
 
SM-veckan finns i både vinter- och sommarupplaga. Nästa SM-veckan vinter 
avgörs i Luleå/Boden, och SM-veckan sommar 2023 avgörs i Umeå 
. 
På SM-veckan kan de idrotter som är medlemmar i Riksidrottsförbundet vara 
med. 
 
Om SM-veckan i Skövde 
Skövde står för första gången värd för SM-veckan. 18 idrotter ska kora sina 
mästare under vinterveckan. Och när veckan är slut ska vi ha delat ut totalt 124 
guld till våra nya svenska mästare. 
 
Tävlingarna genomförs på fyra olika arenor – Billingen Skövde, Arena Skövde, 
Lillegården Skövde och Falköpings Motorstadion.  
 
SM-veckans app 
Ladda hem SM-veckans app, den finns där appar finns. I appen hittar du allt om 
hela evenemanget, programmet till idrottstävlingarna, du kan skapa ditt eget 
program, få nyheter, busstider, andra aktiviteter under veckan och mycket mer. 
 
Mer än idrott på programmet 
Under veckan kommer idrott och kultur att gå hand i hand och Skövde bjuder 
in till After Game – SM-festen. När tävlingarna är över för dagen fyller vi våra 
mötesplatser med liveframträdanden, kulturaktiviteter, mat och musik. På 
Hertig Johans torg, mitt i staden, kommer medaljceremonierna vara 
startskottet för kvällens SM-fest. 
 
 
 
 

Körschema till speaker 



 
 
Inledning  
Inled dagen med att spela SM-veckans jingel  
 

Ljud: SM-veckans jingel 

Innan tävlingarna startar spela SM-veckans jingel  
 

Ljud: SM-veckans jingel 

Nedan nämns vid läge  
SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet i 
samarbete med berörda specialidrottsförbund och 
värdstaden Skövde. Sveriges Television är sändande 
bolag. 
 

 

SM-veckans huvudpartners: Svenska Spel, Byggmax 
 

 

SM-veckans nationella partners: Folksam, Nordic 
Choice Hotels och NEH 
 

 

SM-veckans officiella partners: NWT Media, SJ, 
Lindströms Bil och Turistrådet Västsverige 
 

 

Berätta om säkerheten (utrymning mm) 
 

 

Presentera dagsprogrammet, hänvisa även till webben 
och appen (tipsa om att ladda ner appen om de inte 
redan gjort detta) 
 

Se SM-veckans app 

Skövde bjuder in till After Game – SM-festen. När 
tävlingarna är över för dagen fyller vi våra mötesplatser 
med liveframträdanden, kultur-aktiviteter, mat och 
musik. På Hertig Johans torg, mitt i staden, kommer 
medaljceremonierna vara startskottet för kvällens SM-
fest. 
 

Hela programmet finns i 
appen 
 

Avslutning  
Avsluta dagen med morgondagens program eller tips 
på annat som händer och hänvisa till appen och 
webben 
 

Se SM-veckans app 
 

Avsluta dagen med att spela SM-veckans jingel Ljud: SM-veckans jingel 
 


