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Lag från Lund till final i Teknik-SM 
 

Idag genomfördes den andra regionfinalen i Teknik-SM vid 
Linköpings universitet. Ett lag från Lunds tekniska högskola blev 
andra lag att ta sig vidare till finalen i Stockholm den 5 april och 
får där kämpa om titeln ”Svensk mästare i framtida teknik”. 

 
– Det var en tuff tävling med svåra frågor, så just nu känns det skönt att tävlingen 
är över. Men vi är inte nöjda än, nu måste vi se till att vi vinner finalen också. Vi 
föll på mållinjen förra året, så nu tar vi revansch, säger Henrik Lenberg, en av 
deltagarna i det vinnande laget som kom tvåa i Teknik-SM förra året. 
 
Teknik-SM låter teknologer vid landets tekniska högskolor och universitet mäta 
sina krafter med varandra oavsett studieinriktning. I den första regionfinalen 
kvalificerade sig ett lag från Chalmers tekniska högskola till finalen där tre lag gör 
upp om slutsegern. Det sista finallaget kommer att utses i den tredje och sista 
regionfinalen i Luleå den 23 mars. 
 
Regionfinalerna testar regionens sex bästa lag i såväl teoretiska som praktiska 
moment. Vinnarlagen får förbereda sig för den stora finalen som hålls i Kungliga 
Tennishallen i Stockholm den 5 april. 
 
Totalt anmälde sig 126 lag från 15 högskolor och universitet runtom i landet till 
Teknik-SM. Av dessa gick 18 lag vidare till regionfinal från den webbaserade 
kvaltävlingen som genomfördes den 21 februari. 
 
Tävlingen arrangeras av Saab i samarbete med landets tekniska högskolor och 
universitet.   
 
Deltog i det segrande laget gjorde: 
Henrik Lenberg, tfn 070-443 87 82 
Andreas Lindahl, tfn 073-392 10 75 
Magnus Linderoth, tfn 073-693 80 63 
 
Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig 
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad 
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fabyanna Knutar, ansvarig för Teknik-SM. Tel: 0734-377125 
fabyanna.knutar@saab.se  
www.saabgroup.com 


