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INTERESSERET?

Hands on 
the wood!

BLIV MEDLEV AF 

EN EKSKLUSIV KLUB

Hos STIHL vil vi gerne skabe den bedst mulige 
grobund for unge skovningstalenter, og vil 
herigennem gerne opmuntre dig til at tage en 
snak med nogle at talenterne i sporten, og se om 
det kunne være noget for dig.

Atleten Brian Palsgaard er søn af den nordis-
ke mester fra 2014, Preben Palsgaard. Brian har 
således haft sporten inde på livet både som helt 
ung og som udøver. Han ved hvad det vil sige at 
træne sig op til både de nordiske mesterskaber 
såvel som til verdensmesterskabet.

Brian glæder sig til at forklare DIG mere om 
sporten, og til at få endnu flere at konkurrere 
med i holdkonkurrencerne samt deltage i de 
individuelle konkurrencer. 

Du finder hans kontakt- 
detaljer samt øvrige ste-
der hvor du kan komme til at 
træne, på bagsiden af denne 
folder.

VELKOMMEN!
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TIMBERSPORTS

- HVOR KOMMER DET FRA?

DICIPLINERNE

SAV

DICIPLINERNE

ØKSE

Sporten har sin oprindelse i venskabelig konkurrence 
mellem de canadiske, australske og amerikanske sko-
vhuggere og har eksisteret siden 1985.

TimbersportS kom til Europa i 2001 og er kommet for 
at blive. Ved det årlige verdensmesterskab, der går 
på skift mellem nationerne, kæmper mere end 100 
atleter mod hinanden i de 6 spændende dicipliner, tre 
med økse og tre med sav.

SINGLE 
BUCK

Atleterne bruger enmands  
lang-sav, som er omkring 
to meter lang, til at save en 
træskive (cookie) ud af en  
vandret placeret blok med en 
diameter på 46 centimeter.

Her benytter alle deltagere en 
standard STIHL MS 661 kæ-
desav. Deltagerne saver først 
opad og derefter nedad for at 
save to cookies ud af den  
vandret placerede stamme, 
som måler 40 centimeter i dia-
meter.

Her arbejdes  med en ekstrem 
effektstærk og næsten 30 kilo 
tung og hidsig 261cc Hot Saw. 
Målet er, at så hurtigt som mu-
ligt at save 3 træskiver i en be-
stemt størrelse. Den store 
opgave: at beherske styrken i 
den vilde 62 hk stærke motor-
sav!

STOCK 
SAW

HOT 
SAW

STANDING 
BLOCK CHOP

SPRINGBOARD

UNDERHAND 
CHOP

Simulering af træfældning med 
økse. Målet er at hugge så hurtigt 
som muligt, fra siden, gennem en 
stamme med en diameter på 30 
centimeter, som er placeret lodret 
i et metalstativ (stand).

I denne disciplin hugger atleten to 
trin med øksen i en lodret, fast-
gjort træstamme. Teknisk set er 
denne øvelse den mest krævende 
idet det både kræver ekstremt god 
balance såvel som kraft og smidig- 
hed. Målet er at hugge igennem 
en træblok med en diameter på 
27 centimeter anbragt øverst på 
stammen.

Ligesom når en træstamme  
er blevet fældet, er formålet med 
underhåndshugning at bruge øk-
sen til at hugge igennem en 33 
cm tyk stamme, fra begge sider, 
som hviler i fastgjort tilstand på en 
vandret blok. At arbejde fra kun én 
side fører til diskvalifikation i den-
ne disciplin.


