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Lund svenska mästare i framtida teknik

Lunds tekniska högskola är återigen svenska mästare i framtida teknik.
Laget försvarade sin titel i den femte upplagan av Teknik-SM, vars final
avgjordes på tisdagen i Kungliga Tennishallen, Stockholm.

– Jättekul att vinna, för det har varit en tuff men rolig tävling som verkligen har
satt oss på prov, säger Gustav Lindström i vinnarlaget från Lund.

Det är Saab som i samarbete med landets tekniska högskolor och universitet
arrangerar Teknik-SM. Årets upplaga slog rekord med 150 deltagande lag från
20 högskolor. Finalen i Stockholm föregicks av en uttagningstävling på
Internet samt en landsomfattande turné med regionfinaler.

Finalen blev stundtals dramatisk. Under publikens jubel testades lagen i såväl
teoretiska som praktiska moment. Ett av dessa var byggnation och
programmering av LEGO-robotar.

– Saab är en viktig motor i svensk teknik- och samhällsutveckling. Vi har nått
den positionen genom modet och förmågan att tänka i nya banor. Teknik-SM
uppmuntrar till nytänkande och kreativ problemlösning – sådant som är vardag
på Saab, säger Åke Svensson, VD och koncernchef.

Resultat:
1 Lunds tekniska högskola Tel. 0705-531279

Toivo Perby Henningsson, Gustav Lindström, Fredrik Andersson
2 Chalmers tekniska högskola Tel. 0706-701704

Andreas Karvonen, Magnus Persson, Thomas Beckman
3 Luleå tekniska universitet Tel. 0706-862583

Jonatan Westman, Camilla Sandström, Jonas Fransson

Teknik-SM – Svenska mästerskapen i framtida teknik
Teknik-SM ger Sveriges samtliga teknologer, oavsett studieinriktning, möjlighet att utmana
varandra i framtida teknik. Syftet med tävlingen är att främja teknikintresset genom att visa att
teknik på hög nivå kan vara både spännande och roligt.
I år deltog 450 teknologer från 20 lärosäten i kampen om den prestigefyllda titeln och vinstresan
till USA, där bland annat besök på Kennedy Space Center ingår.

För ytterligare information kontakta:
Anders Frick, projektledare, tel. 0734-182739
Anders Johansson, tävlingsledare, tel. 0734-182906


