
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans-Ove Hansson vann guld i Nordiska Mästerskapen  
i STIHL® TIMBERSPORTS® 
- representerar Sverige i VM 7-8 september 
 
För första gången på två år tar Sverige guld i Nordiska Mästerskapen i Stihl Timbersports.  
I helgen avgjordes mästerskapet på Dyrskue i Roskilde och atleter från hela Norden utmanade 
varandra i snabbhet, råstyrka och precision med yxa och motorsåg. Hans-Ove Hansson 
plockade hem guldet och har därmed chans att representera Sverige i de individuella 
tävlingarna under VM i Lillehammer i september. 
 
Omkring 50 000 personer besökte Dyrskue i helgen när Nordiska Mästerskapet 2012 avgjordes i Stihl 
Timbersports. Tre lag och tolv individuella atleter från Sverige, Norge och Danmark tävlade om att bli 
nordisk mästare. Mästerskapet innehåller grenar med yxa, handsåg och motorsåg och på snabbast 
möjliga tid ska Timbersportseliten hugga, såga och kapa timmerstockar.  
 
Hans-Ove Hansson, till vardags lärare på Älvdalens utbildningscentrum, tog hem titeln som Nordisk 
Mästare och blir Sveriges representant i de individuella tävlingar i VM. Nästa steg blir att på VM kvala 
in till en av de tolv individuella finalplatserna.  I det svenska laget ingår också Daniel Andersson som 
är lagkapten, Johannes Ericsson, Pontus Skye och Calle Svadling. Tillsammans kommer de att möta 
100 internationella atleter från 23 nationer i Lillehammer i september. 
 
Efter tre grenar- Springboard, Standing Block och Stocksaw, var det tydligt att kampen om guldet 
skulle stå mellan svensken Hans-Ove Hansson och dansken Preben Palsgaard. Inför den sista 
grenen låg de två på lika poäng och det var en hård kamp fram till slutet. 
– När man stängt av Hot Sawn efter sista grenen och vet att nu kan jag inte göra mer är det en otrolig 
härlig känsla. Jag ser fram emot VM men konkurrensen är stenhård så jag måste göra min bästa 
tävling någonsin för att placera mig, säger Hans-Ove Hansson, guldmedaljör i NM i Stihl Timbersport 
och Sveriges representant i världsmästerskapen i Stihl Timbersports. 
 
I årets Nordiska Mästerskap utsågs också ett nordiskt Rookielag för öka intresset bland unga. 
 
De nordiska atleterna som deltar i VM i Stihl Timbersports är: 
Sverige 
Daniel Andersson – (lagkapten) 
Hans-Ove Hansson (individuellt och lag) 
Johannes Eriksson (lag) 
Pontus Skye (lag) 
Calle Svadling (reserv lag) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Norge 
Ole Ivar Lierhagen (individuellt och lagkapten) 
Ole Harald Kveseth  (lag) 
Olav Tufte (lag) 
Knut Reidar Buraas (lag) 
Ole Sundsdal (lag) 
 
Danmark 
Preben Palsgaard  (individuellt och lagkapten) 
Brian Palsgaard (lag) 
Lasse Palsgaard (lag) 
Jesper Whitzke (lag) 
 
Rookie 
Vebjørn Bleka Sønsteby (Norge) 
Ole Magnus Syljuberget (Norge) 
Christoffer Broman (Sverige) 
Viktor  Klarmo (Sverige) 
Ove Bond (Sverige, reserv) 
 
Vill du se mer av Stihl Timbersports innebär, titta på: 
http://www.youtube.com/watch?v=s3Yar-7sKfo&feature=related 
 
För mer information, kontakta: 
Hans-Ove Hansson, Nordisk mästare Stihl Timbersport 2012 och Sveriges representant i VM 
Tfn: 0703-119513 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Säkra din biljett till världsmästerskapet i STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES genom att köpa dem på 
www.bilettservice.no, eller på plats. Priset är 100 NOK plus servicekostnad.  
 
 
 

Mer information samt bild- och videomaterial hittar ni på  
www.stihl-timbersports.de eller på 

 mediaportalen http://media.stihl-timbersports.com 
 

 
STIHL® TIMBERSPORTS® är ett registrerat varumärke för ANDREAS STIHL AG & Co. KG. 

Mer informationen finns på www.stihl-timbersports.de/marke.  
 


