
 
 

Välkommen till SM-veckan i Helsingborg och Landskrona! 
Nu är det inte långt kvar till sommarens SM-vecka den 2 – 8 juli. Denna information är till alla tävlande med 
bland annat exklusiva erbjudande på utflykter och mat, samt nyttig information inför era tävlingar. Vi vill 
även tacka för att du är en del av detta stora arrangemang och för att vi tillsammans gör detta möjligt. Vi 
hoppas och tror att det kommer bli en händelserik, spännande och fantastisk idrottsfest med många SM-
medaljer som ska delas ut. Stort lycka till! 

Vad finns att göra? 
Det finns mycket att upptäcka i våra värdstäder när du har en ledig stund över. I Helsingborg och Landskrona 
har du alltid nära mellan stad, hav och grönskande natur. Här kan du välja och vraka mellan 
kulturupplevelser, stränder, butiker, vackra parker och naturmuseum. Det bästa sättet för att säkerställa 
att du inte går miste om någon upplevelse är att gå in på respektive stads hemsida. 
Helsingborgs hemsida: www.visithelsingborg.com Landskronas hemsida: www.visitlandskrona.se
 

 

  
Sofiero Till Sofiero kommer årligen tiotusentals besökare för att 
njuta av både slottet och parken. Strosa bland blommande 
rhododendron, få en dos kunglighet på slottet eller gör ett 
stopp i blomsterbutiken innan du åter hemåt. 
Citadellet och Citadellkolonierna Citadellet är en av Nordens 
bäst bevarade fästningar från 1500-talet. I anslutning till 
Citadellet ligger Sveriges äldsta koloniområde, 
Citadellkolonierna med Sveriges enda kolonimuseum, Rothoffs 
koloni. 
Gröningen Förutom att Gröningen ligger i fokus under SM-
veckan är det en fantastisk plats att bara vara på. Under 
sommar- månaderna möts du av ett myller av människor, 
doften av grillat och en allmänt härlig atmosfär. 
Ven Mittemellan Sverige och Danmark ligger ön Ven. Här kan 
du njuta av lugnet och den friska luften, vacker grönska och 
vidunderlig utsikt. Färjan från Landskrona går året om och tar 
endast 30 minuter. 
Borstahusen Ett pittoreskt fiskeläge med ursprungsbebyggelse 
från 1770-talet. I dag är Borstahusen ett härligt besöksmål med 
havsbad, gästhamn, restauranger, golf och kulturhuset 
”Pumphuset” med museum och konsthall. 
 

Kärnan Helsingborgs symbol och stadsvapen. Ta de 146 
trappstegen upp genom tornet, få en dos historia på vägen och 
belönas av utsikten över Öresund.  
Landskrona museum Landskrona museum är beläget i Adolf 
Fredriks kasern som byggdes på 1750-talet för artilleriets 
räkning. De permanenta utställningarna återberättar 
Landskronas lokalhistoria. Museet erbjuder även ett varierat 
utbud av tillfälliga utställningar inom bland annat fotografi.  
Landskrona konsthall Landskrona konsthall är en av Skånes 
vackraste konsthallar och utställarnas favorit. Med sina stora 
fönsterväggar och sitt konkreta formspråk smälter konsthallen 
in i den omgivande parken samtidigt som den blir en distinkt 
form.  
Fredriksdal museer & trädgårdar På Fredriksdal kan du ta dig 
en närmare titt på Skånes djur och natur. Historia, historier och 
en glimt av framtiden får du av bara farten.  
Dunkers Kulturhus På Dunkers kan du uppleva allt från konst- 
till skulptur- och fotoutställningar. Botanisera bland 
utställningar och aktiviteter och fascineras av husets 
spännande arkitektur. 



 
 

Mötesplats SM-veckan  
Mötesplats SM-veckan arrangeras av Skåneidrotten i syfte att inspirera och sprida kunskap om idrottens 
utmaningar och möjligheter. Det kommer anordnas i Landskrona på Citadellområdet, Lagunen 3-4 juli och 
i Helsingborg på Olympia, Rio Lounge 5-7 juli. Det är Drop in på alla föreläsningar och samtliga aktiviteter är 
kostnadsfria. Starttider för föreläsningarna är 13:00 och 14:15. Nedan hittar du vilka ämnen som kommer 
tas upp på respektive plats och dag. Fullständigt program med föreläsare och tider finns på 
www.smveckan.se. 
 
ETT STÄRKT LEDARSKAP – Citadellområdet, Lagunen 3 juli 
EN INKLUDERANDE OCH JÄMSTÄLLD IDROTT – Citadellområdet, Lagunen 4 juli 
DEN MODERNA FÖRENINGEN ENGAGERAR –Olympia Park, Rio Lounge, Helsingborg 5 juli 
IDROTTENS PRIORITERADE FRÅGOR INFÖR VALET 2018 – Olympia Park, Rio Lounge, Helsingborg 6 juli 
EN NY SYN PÅ TRÄNING OCH TÄVLING – Olympia Park, Rio Lounge, Helsingborg 7 juli 
Upp upp vi lyfter - Teaterföreställningen som lyfter tankar, känslor och beteenden – Olympia park , 
Rio Lounge, Helsingborg 5-6 juli 

Kringarrangemang 
Sommarens stora idrottsfest närmar sig med stormsteg. Utöver alla spännande idrottstävlingar som pågår 
runt om i städerna kommer det att hända en massa andra roliga aktiviteter. De två stora eventområdena 
är Gröningen i Helsingborg och Citadellområdet i Landskrona. Invigningsfesten äger rum måndagen den 2 
juli. Flertalet av våra tävlande idrotter kommer att genom en idrottsstafett föra en stafettpinne från 
Landskrona till Helsingborg där invigningen avslutas med en underhållningsshow på Gröningen under 
ledning av programledaren Ola Selmén.  SM-veckan kommer även bjuda på härliga aktivitetsytor för både 
barn och vuxna. Det kommer det bland annat att finnas foodtrucks, hinderbana, trampolinpark, allsång, 
utomhusbio och ett stort prova-på område. Samtliga VM-matcher under SM-veckan kommer att visas på 
storbildsskärm och under fredagen kommer även Helsingborgs första Night Run att gå av stapeln utmed en 
vackert belyst strandpromenad med ljud och ljus i fokus. Efter det fortsätter idrottsfesten på stranden med 
möjlighet till spontanidrott och strandhäng på Night Beach. SVT:s succéprogram Mästarnas Mästare 
kommer på besök tisdag-lördag och barnens favorit Bolibompa Draken gästar våra städer under både lördag 
och söndag. En fullspäckad vecka med något för alla åldrar. 

Fria upplevelser 
Vi är väldigt glada och stola över att SM-veckan kommer ha fri entré till alla* idrotter och kringarrangemang. 
Det har varit ett mål från Värdstäderna att kunna göra ett tillgängligt evenemang för alla besökare och 
invånare i städerna.  
*Undantagen är finalpassen i simning och platserna längst fram i arenan på gymnastiken.  

 

 

 

 



 
 

Aktivas område 
På våra två stora eventområde, Citadellområdet och Gröningen kommer vi ha ”aktivas område”. Vid 
uppvisande av SM-veckans ackrediteringsbricka märkt med ”Deltagare” finns det möjlighet för er tävlande 
att lämna in sin väska och värdesaker, duscha, komma ifrån lite för att ladda upp inför tävling och ställa 
frågor till personal som finns på plats. 
 
Citadellområdet i Landskrona: 
Tisdag 09.00-16.30 
Onsdag – lördag 07.30-18.30 
Söndag 09.30-18.30 
 
Gröningen i Helsingborg: 
Måndag 10.00-20.00 
Tisdag 09.30-20.30 
Onsdag 10.30-20.30 
Torsdag 07.30-20.30 
Fredag 07.30-16.30 
Lördag 09.30-20.30 
Söndag 09.30-18.30 

Informationspunkter 

Det kommer finnas två informationspunkter i Helsingborg, ett på Gröningen och ett vid Olympia park. Samt 
ett i Landskrona på Kasernplan. Informationspunkterna är bemannade med kunnig personal och utrustade 
med material till besökaren. 
 
Öppettider på Kasernplan i Landskrona: 
Måndag – Onsdag 08.00-22.00  
Torsdag 08.00-20.00  
Fredag - Lördag 08.00-22.00 
Söndag 08.00-18.00 
 
Öppettider på Gröningen i Helsingborg: 
Måndag – Tisdag 08.00-22.00 
Onsdag 08.00-20.00  
Torsdag – Lördag 08.00-22.00 
Söndag 08.00-18.00 
 

Öppettider på Olympiapark i Helsingborg: 
Måndag – Lördag 8.00-20.00 
Söndag 08.00-19.00 
 

 



 
 

Rabatter 
Som aktiv deltagare i SM-veckan har du några väl utvalda rabatter som kan utnyttjas hela veckan, den 2 – 
8 juli. Rabatterna gäller endast vid uppvisande av ackrediteringsbrickan märkt med ”deltagare”. 

Helsingborg 

50 % rabatt på entréavgiften till Fredriksdal museer och trädgårdar 
Kom och fira Fredriksdal 100-årsjubileum i sommar. Vi firar med väldoftande rosvandringar, historiskt 
slåttergille, roliga aktiviteter för både stora och små, intressanta utställningar och mycket annat på temat 
100 år. 

50 % rabatt på entréavgiften till Kärnan 
Ett besök till Kärnan är alltid toppen. Här hittar du Helsingborgs bästa utsikt och får samtidigt lära dig mer 
om en av stadens historiskt viktigaste byggnader.  

50 % rabatt på entréavgiften till Dunkers kulturhus 
Den här sommaren varvar vi vår salta havsutsikt med fantastiska illustrationer av Shaun Tan, klimatfrågor 
med Bigert & Bergström och en utställning om misslyckade produkter genom åren.  

Fri entré på Helsingborgs idrottsmuseum  
Helsingborgs Idrottsmuseum utsågs 2017 till Sveriges finaste Idrottsmuseum och erbjuder öppet hus under 
hela veckan. Vi har 800 kvadratmeter utställningsyta med massor av rariteter och fullständigt unika föremål 
och historier. 

Res med Scandlines till Helsingör                                                                                                         . 
Res med Scandlines mellan Helsingborg och Helsingör. Under SM-veckan betalar du endast 47 kr för 
en tur och retur biljett mot uppvisande av din deltagar badge. (ordinarie pris 90 kr tur och retur)  

Väla köpcentrum 
Vid uppvisande av din deltagande badge i något av våra informationstält får du ett rabatthäfte som gäller 
på Väla köpcentrum. Gäller så långt lagret räcker. 

Vi bjuder på 50 % rabatt på din tur och retur resa 
Den snabbaste vägen mellan Helsingborg och Helsingör. Bra erbjudanden i vår Bordershop, fin utsikt och 
god stämning ombord. Partyturer med levande musik varje fredag och lördag går klockan 17:00-21:00. Visa 
din personliga Badge när du köper din T/R biljett så får du 50 % rabatt. Läs mer på vår hemsida 
www.sundbusserne.se Välkommen ombord! 

 

 

 

 



 
 

Landskrona 

Ven paket med båtbiljett t/r, cykel och lunch 
I paketpriset ingår båttur tur och retur till ven och från ven som avgår ifrån Landskrona, cykelhyra och lunch 
till priset av 415kr per person. Du kan välja mellan följande tre lunch alternativ: 
Alternativ   1   -   Lunch   på   Strandkrogen  ”Öns  gröna   SM   lunch   Veg/fågel/kött” 
Alternativ 2 - Lunch på Bread on Wine ”Hemgjord korv i surdegsbröd, serveras med sommarsallad och ett 
glas Malbec vin alternativt lemonad” 
Alternativ 3 - Lunch på House of Ven "Dagens SM Traditionslunch Lunchtallrik med goda svenska 
delikatesser".   
Paketet förbokas på www.venscykeluthyrning.se.  
Passa på att njuta av en god glass på Dockside Glass som endast ligger 500 meter ifrån hamnen, där har du 
25 % rabatt på all glass vid uppvisande av deltagarbrickan 
 

”Gå två betala för en” på Tycho Brahe museet 
Mitt på Ven, inrymt i den avkristnade Allhelgonakyrkan, ligger Tycho Brahe-museet. Museet berättar med 
hjälp av arkeologiska fynd, filmer, modeller och multimedia om Tycho Brahes liv och vetenskapliga 
upptäckter. När du visar upp ditt badge får du ta med en vän gratis in på museet.   
 

25 % på fiskebiljetter  
Landskronabåten är tre stora och rymliga båtar med generösa öppna ytor på däck, som gör dom till några 
av fiskarnas favoritbåtar. Här kan du också hyra eller köpa all fiskeutrustning du behöver för en lyckad tur. 
Du kan boka online på landskronabatarna.se eller på telefon 0760-391040. 

Fri entré på Landskrona museum och 10 % rabatt på all sortiment i butiken 
På Landskrona museum kan du uppleva fantastiska fynd, minnen från förr och konst och utställningar från 
idag. Det är alltid fri entré på Landskrona museum men du som deltagare får 10 % på allt i butiken på 
Landskrona muséum. 

  



 
 

Mat 
Under SM-veckan kommer café och restauranger ha exklusiva erbjudande till er aktiva deltagare. Det 
innebär 20 % på utvalda delar av sortimentet. Fråga respektive aktör på plats för närmare specifika rabatter.  
 

Aktör Kluster Stad 
Krögartältet vid scenen Lagunen/Citadelltområdet Landskrona 
Konditori Citadellet Citadellområdet Landskrona 
Per i viken Citadellområdet Landskrona 
Café Konsthallen Citadellområdet Landskrona 
Cafeterian på Viarps Ridklubb Enoch Thulins Flygplats Landskrona 
Helsingborg Arena café och kiosk Olympia Park Helsingborg 
Restaurang Dahlberg Olympia Park Helsingborg 
Caféterian Idrottens hus Olympia Park Helsingborg 
Bonasera Pålsjö Tennis Helsingborg 
SMAK  Gröningen Helsingborg 
Meals on Wheels Gröningen Helsingborg 
Valentinas Streetfood Gröningen Helsingborg 
iVegan Gröningen Helsingborg 
Kiosken IFK Helsingborg  Heden Helsingborg 

 
 

Webben  
www.smveckan.se är evenemangets huvudkanal. Där samlar vi all information såsom program, kartor 
och resultat. 

Sociala medier och app 
Som vanligt lägger vi stor kraft på att sprida SM-veckan i sociala medier (Facebook, Twitter och 
Instagram). ”Sharing is caring” så gilla, dela, dela, dela och retweeta. Vi jobbar med hashtagen  
#smveckan i samtliga sociala kanaler och hade uppskattat om ni också hjälper till att använda den. SM-
veckan har även en app, ladda gärna ner den, den finns för iPhone och Android. I appen hittar du bland 
annat program, karta och nyheter. 
 

Miljömärkt event 
SM-veckan är ett miljöcertifierat evenemang via Håll Sverige Rent. Vi uppmanar såväl arrangörer, 
deltagare och besökare att i den mån det går 

 Cykla, gå eller åka kollektivt  
 Sortera sitt avfall 
 Dricka kranvatten och fylla på egen vattenflaska istället för att köpa vatten på flaska 

Tillsammans hjälps vi åt att skapa en hållbar SM-vecka! 
 



 
 

Resa Kollektivt 
Du kan resa med Skånetrafiken till samtliga av SM-veckans idrottskluster. Sök resa och köp enkelt din 
biljett i appen.  
 

 
 
 

 
Slutligen 
 
Vi hoppas ni får en härlig vistelse i våra städer och på våra anläggningar och besöksmål under  
SM-veckan!  
Varmt välkomna till SM-veckan och Helsingborg & Landskrona! 
 
Lokala Projektorganisationen 


