
 

 

 
 
 
 
 
 
 
STIHL®TIMBERSPORTS® –  
Timbersportseliten spänner musklerna i Göteborg  
 
Snabbhet, råstyrka och precision i kombination med yxa och motorsåg är vad 
STIHL®TIMBERSPORTS® innebär. I september möts över 100 internationella atleter 
från 23 länder för att göra upp om världsmästartiteln i Norge och Lillehammer. Nu 
visar de svenska atleterna upp sporten under Speedway-VM i Göteborg. Och du är 
inbjuden att vara med.  
 
Den 26 maj är det Speedway-VM på Ullevi, som inledning av evenemanget visar den 
svenska Timbersportseliten hur fartfylld atletisk trädfällning går till. På snabbast möjliga tid 
hugger, sågar och kapar de timmerstockar. En sport som lockar miljontals tv-tittare världen 
över när världsmästerskapet går av stapeln i september.  
 
På plats i Göteborg finns bland annat Sveriges lagkapten Daniel Andersson, som också är 
hovleverantör av en träskulptur till prinsessan Estelles dop, och Calle Svadling, en av 
Sveriges starkaste trädfällare.  
  
Världsmästerskapet i september tros vara starten för STIHL®TIMBERSPORTS® som nya 
folksport i Norden. Sporten är en schemalagd aktivitet på skolor i Sverige och Norge och det 
är första gången som STIHL® TIMBERSPORTS® VM arrangeras i Skandinavien. 
– Sporten börjar också locka flera andra elitidrottare, till exempel Olof Tufte från Norge som 
är OS-medaljör i rodd, säger Gunilla Andersson, STIHL® TIMBERSPORTS®. 
 
För mer information om STIHL® TIMBERSPORTS®: 
http://www.youtube.com/watch?v=s3Yar-7sKfo&feature=related 
 
Vill du titta när den svenska eliten visar musklerna i Göteborg, kontakta:  
Ida Nilsson, presskontakt  
mobil: 0709-134037, e-post: ida.nilsson@valentin.se 
  
För mer information, kontakta: 
Gunilla Andersson, STIHL® TIMBERSPORTS® 
Tfn: 070-191 90 21, e-post: gunilla.andersson@stihl.se 
 
Sex discipliner begeistrar åskådarna i STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES 
STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES består av sex grenar, tre med yxa och tre med såg. Det 
gäller för atleterna att i tur och ordning klara av Springboard, Stihl Stock Saw, Standing Block 
Chop, Single Buck, Underhand Chop och Hot Saw. I centrum för dessa tekniskt sett 
krävande grenar står atleterna och deras redskap samt naturligtvis materialet trä. I grenen 
Hot Saw arbetar atleterna till exempel med en extremt effektstark, nästan 30 kilo tung och 
trimmad tävlingsmotorsåg. Målet är, att så snabbt som möjligt såga 3 träskivor i en 
fördefinierad grovlek ur ett träblock. Den stora utmaningen: att behärska urkraften i den 60 
hk starka motorsågen.  


