
	  
	  

	  
	  
	  

	  
Nordiskt	  Mästerskap	  i	  STIHL©	  TIMBERSPORTS©	  	  till	  Elmia	  
Wood	  i	  Jönköping	  
	  
Den	  8	  juni	  avgörs	  det	  Nordiska	  Mästerskapet	  i	  STIHL©	  TIMBERSPORTS©	  på	  Elmia	  Wood	  i	  
Jönköping.	  Atleter	  från	  hela	  Norden	  intar	  mässan	  och	  gör	  upp	  i	  snabbhet,	  råstyrka	  och	  
precision	  med	  yxa	  och	  motorsåg.	  För	  första	  gången	  i	  sportens	  historia	  deltar	  också	  en	  
kvinnlig	  atlet	  –	  svenska	  Malou	  Nordin.	  	  
	  
Elmia	  Wood	  är	  världens	  största	  internationella	  skogsmässa	  med	  många	  långväga	  gäster,	  bland	  
annat	  från	  Brasilien,	  Kanada,	  USA	  och	  Ryssland.	  Det	  är	  första	  gången	  som	  det	  Nordiska	  
Mästerskapet	  i	  STIHL	  TIMBERSPORTS	  arrangeras	  på	  Elmia	  Wood	  och	  arrangörerna	  räknar	  
med	  runt	  50	  000	  besökare.	  	  
	  
STIHL	  TIMBERSPORTS	  är	  uppdelat	  i	  lag	  och	  singeltävlingar.	  De	  atleter	  som	  går	  vidare	  från	  NM	  
får	  tävla	  mot	  100	  internationella	  atleter	  från	  23	  nationer	  som	  samlas	  på	  VM	  i	  Stuttgart	  i	  
september,	  för	  att	  göra	  upp	  om	  världsmästartiteln.	  	  
	  
–	  Det	  känns	  fantastiskt	  roligt	  att	  det	  Nordiska	  Mästerskapet	  hålls	  i	  Sverige	  igen.	  Vi	  har	  ett	  
starkt	  lag	  från	  Sverige	  som	  tävlar,	  däribland	  Hans-‐Ove	  Hansson	  som	  vann	  guld	  på	  NM	  i	  
Roskilde	  förra	  året	  och	  representerade	  Sverige	  i	  VM.	  Vi	  är	  också	  stolta	  att	  för	  första	  gången	  i	  
sportens	  historia	  kunna	  presentera	  en	  europeisk	  kvinnlig	  deltagare,	  säger	  Gunilla	  Andersson,	  
marknadsansvarig	  Norden,	  för	  STIHL.	  	  
	  
På	  Älvdalens	  Utbildningscentrum	  har	  18-‐åriga	  Malou,	  tillsammans	  med	  ett	  flertal	  andra	  unga	  
atleter,	  kvalificerat	  sig	  till	  årets	  rookielag.	  Trenden	  visar	  att	  sporten	  växer	  sig	  allt	  starkare	  och	  
intresset	  bland	  unga	  utövare	  är	  stort.	  	  
	  
–	  Detta	  är	  bland	  det	  roligaste	  jag	  gjort	  och	  jag	  har	  tränat	  mycket	  och	  blivit	  starkare.	  Jag	  vill	  
göra	  bra	  ifrån	  mig	  på	  tävlingen	  och	  visa	  att	  den	  här	  sporten	  även	  är	  något	  för	  tjejer,	  säger	  
Malou	  Lundin.	  	  	  	  
	  
Tävlingen	  pågår	  lördag	  den	  8	  juni,	  mellan	  kl.	  9.00-‐16.00	  	  
	  
Vill	  du	  komma	  på	  pressträff	  med	  STIHL©	  TIMBERSPORTS©	  kontakta:	  	  	  
Donya	  Mohammadian,	  presskontakt	  
Mobil:	  073-‐	  416	  62	  44,	  e-‐post:	  donya.mohammadian@valentin.se	  
	  
Tid:	  9.00	  
Plats:	  STIHL©	  TIMBERSPORTS©	  monter	  129	  på	  Elmia	  Wood.	  	  
	  
För	  ytterligare	  information	  om	  Stihl	  Timbersports,	  kontakta:	  
Gunilla	  Andersson,	  STIHL	  TIMBERSPORTS	  	  
Tfn:	  070-‐	  191	  90	  21,	  e-‐post:	  gunilla.andersson@stihl.se	  
	  
Mer	  information	  om	  Elmia	  Wood	  hittar	  du	  på:	  
http://elmia.se/sv/wood	  	  	  
	  



	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
Vad	  är	  STIHL	  TIMBERSPORTS?	  
STIHL	  TIMBERSPORTS	  SERIES	  är	  en	  internationell	  serie	  lumberjack-‐tävlingar.	  Den	  har	  sitt	  
ursprung	  i	  Kanada,	  USA	  och	  Nya	  Zeeland	  där	  skogshuggare	  höll	  lokala	  tävlingar	  för	  att	  avgöra	  
vem	  som	  var	  bäst	  på	  sitt	  yrke.	  Med	  tiden	  utvecklades	  testerna	  av	  styrka	  och	  skicklighet	  till	  
professionella	  tävlingar	  på	  hög	  idrottslig	  nivå.	  År	  1985	  instiftade	  STIHL	  Inc.	  USA,	  i	  samarbete	  
med	  sportkanalen	  ESPN,	  STIHL	  TIMBERSPORTS	  Series	  som	  är	  en	  Championship	  Series	  i	  USA	  
och	  i	  Europa.	  	  
	  
STIHL	  TIMBERSPORTS	  Series	  består	  av	  sex	  discipliner:	  tre	  med	  yxa,	  Springboard,	  Standing	  
Block	  Chop	  och	  Underhand	  Chop,	  och	  tre	  med	  såg	  och	  motorsåg,	  Stock	  Saw,	  Single	  Buck	  och	  
Hot	  Saw.	  Grenarna	  har	  fokus	  på	  en	  kombination	  av	  skicklighet	  och	  styrka	  där	  utrustningen	  
många	  gånger	  kan	  väga	  upp	  emot	  30	  kilo	  med	  en	  kraft	  på	  80hk.	  
	  
	  
	  

Mer	  information	  samt	  bild-‐	  och	  videomaterial	  hittar	  ni	  på	  
http://www.stihl.com/timbersports/	  	  

http://www.stihl.se/stihlreg-‐timbersportsreg.aspx	  
eller	  på	  mediaportalen	  	  

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

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

	  
	  
	  


