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STIHL TIMBERSPORTS® VM 2022 
 

Grunderna för STIHL TIMBERSPORTS ® 
STIHL TIMBERSPORTS® är en internationell tävlingsserie inom extremsportskategorin. Tävlingarna består 

av sex grenar som utförs med handsågsåg, yxa och motorsåg. Extremsporten kräver teknik, precision och 

styrka. Atleterna måste vara i extremt god form och prestera på topp under hela tävlingen. 

 
Tävlingarna hålls idag i över 20 länder och på internationell nivå med världsmästerskapet och 

mästerskapet World Trophy. Säsongens höjdpunkt är världsmästerskapet som sträcker sig över två dagar 

och har en livepublik på upp till 11 000 åskådare. Tv-sändningarna når årligen miljontals tittare från Nya 

Zeeland till Kanada – världsmästerskapet 2019 (det senaste som hölls) inkluderade en individuell tävling 

och en lagtävling och sände material i över 540 timmar. 

 

Vid sidan av världsmästerskapen inrättades ytterligare ett stort tävlingsformat, nämligen World Trophy. I 

detta format tävlar världens bästa atleter i utslagningsdueller där atleterna ska genomföra fyra grenar i 

rad. För de bästa atleterna tar det inte ens en minut att kapa fyra stockar. World Trophy är den största 

utmaningen för alla TIMBERSPORTS® atleter, eftersom den tillför en uthållighetsaspekt till tävlingen. I 
World Trophy får atleterna möta varandra i dueller tills de två skickligaste möts i en spännande finalrunda. 

 

Genom de utvecklade professionella tävlingsstandarderna, ett världsomspännande regelverk och en 

internationell domargrupp utvecklas sporten löpande. Atleterna får aktivt stöd för att kunna utvecklas 

inom sporten, till exempel genom träningsläger.  

 

Extremsportens moder 
TIMBERSPORTS® har en historia som sträcker sig 100 år tillbaka i tiden, och det är därför man kallar den 

för ”The Original Extreme Sport”. Redan i slutet av 1800-talet började skogshuggare tävla med yxa och 
utmana varandra på fritiden. Sporten har sitt ursprung i Australien och Nya Zeeland, och spreds därifrån 

till Kanada och USA. Sedan sin improviserade start har timmersporten grenat ut sig i ett dussintal 

idrottsgrenar, bland dem några som specifikt simulerar fällning och kapning av träd. Alla grenar kräver att 

atleterna visar prov på skicklighet i hanteringen av utrustning och trä, samt styrka, uthållighet och en 

exakt teknik. Enligt Australian Axemen's Association ägde en av de första offentliga tävlingarna rum 1891 i 

Tasmanien, och redan 1899 ska Sydney Royal Easter Show ha lockat omkring 8 000 åskådare. 

 

År 1985 gick STIHL USA samman med sportkanalen ESPN och grundade STIHL TIMBERSPORTS®-serien. 

2022 blir tävlingsseriens 22: a år i Europa. Seriens huvudsponsor STIHL har nu fått sällskap av ett antal 

andra sponsorer, däribland LIEBHERR och Ford. 

 



 

De sex TIMBERSPORTS® grenarna 
 

Standing Block Chop 
Standing Block Chop simulerar fällning av ett träd med yxa. En upprättstående stock som är fast 

förankrad i en metallställning ska så snabbt som möjligt fällas med hjälp av hugg från båda sidor. Nyckeln 

till att klara grenen är precision och kraftfulla slag med yxan. Topptiderna i Standing Block Chop ligger på 

under 13 sekunder. 

 

Underhand Chop 
Underhand Chop simulerar klyvningen av ett redan fällt träd. Atleterna står på en horisontellt förankrad 

stock som de ska ta sig igenom med hjälp av en yxa. Stocken ska bearbetas från båda sidor, och den 

tävlande ska stå ovanpå träblocket. Arbetar man bara från en sida blir man diskvalificerad. Topptiderna i 

Underhand Chop ligger på under 15 sekunder. 

 

Single Buck 
Med en cirka två meter lång handsåg ska atleterna såga av en hel trissa från en vågrätt placerad stock. I 

denna gren är rytm och dynamik A och O. De skickligaste atleterna kan göra en ren snittyta på cirka 13 

sekunder. 

 
Stock Saw 
I den här grenen använder samtliga tävlande MS 661 C-M, en proffsmotorsåg från STIHL. Vid startskottet 

fattar atleterna sin såg och börjar såga i träet. Två trissor ska sågas av med hjälp av ett snitt nedåt och ett 

snitt uppåt, båda inom ett förmarkerat område på 10 cm. Om man har sågat över markeringslinjen eller om 

någon av trissorna inte är komplett blir atleten diskvalificerad. De skickligaste atleterna kan genomföra 

denna gren på under 10 sekunder. 

 

Springboard 
I denna gren placeras två brädor (Springboards) efter varandra i en upprätt, fast förankrad stock. Målet är 

att hugga av ett träblock som sitter monterat högst upp på toppen av stocken. Vid startskottet hugger 
atleten en första, cirka 10 cm djup, ficka i axelhöjd på stammen. Atleten placerar sen spetsen på brädan i 

denna ficka, hoppar upp på den och hugger härifrån ut en andra ficka i stammen. Efter placeringen av sin 

andra bräda, då på ca. 2 meters höjd, ska atleten slutligen hugga av träblocket högst upp. Även i denna 

gren ska träet huggas från båda sidor. Springboard kräver en god teknik, men även styrka, balans och 

skicklighet. Topptiderna i Springboard ligger på under 40 sekunder. 

 

 
 



 

Hot Saw 
Målet är att så snabbt som möjligt skära av tre trissor inom ett förmarkerat område på cirka 15 centimeter 

på en horisontellt förankrad stock med en s.k. Hot Saw. Detta är en extremt kraftfull, vältrimmad och 
specialtillverkad motorsåg, även kallad monstersåg. Utmaningen ligger i att tämja och behärska kraften 

från den 60–80 hk starka motorsågen. Med en kedjehastighet på cirka 250 km/h och en vikt på nästan 30 

kg ställer denna maskin stora krav på atleterna. Topptiderna i Hot Saw ligger på under 6 sekunder. 

 

Atleterna 
I Europa finns det för närvarande cirka 500 atleter som aktivt deltar i STIHL TIMBERSPORTS®-seriens 
träningsläger och tävlingar. Antalet atleter i hela världen uppgår till nästan 2 000. Sporten börjar bli 

alltmer attraktiv för personer som är intresserade av andra extremsporter. STIHL TIMBERSPORTS® söker 

aktivt efter unga talanger världen över. I tävlingsklassen ”Rookie” tävlar idrottare under 25 år i separata 

tävlingar över hela världen. I Norge, Sverige och Österrike kan elever till och med välja till kurser eller 

fritidsaktiviteter i timmersport som baseras på STIHL TIMBERSPORTS® standarder. Sporten bidrar till att 

göra skogsbruksbranschen mer attraktiv. 

  

Vanligtvis får lovande unga atleter sin första tävlingserfarenhet vid Rookie Cups som hålls som en del av 

de nationella mästerskapen. De skickligaste atleterna dessa tävlingar vinner en plats i Rookie World 

Championship, som hålls i samband med World Trophy varje år. 
 

UTRUSTNINGEN 
 
Träslag 
I Europa används företrädesvis poppel under tävlingarna i STIHL TIMBERSPORTS®. I grenen Single Buck 

används även vittall, då träets strävare egenskaper är mer skonsamma mot sågklingan. Träet som ska 

användas i tävlingar väljs ut enligt specifika kriterier som växtplats och storlek. För att alla tävlanden ska 

ha samma förutsättningar från starten är alla stockar i en tävling från ett och samma skogsparti. Efter 

avverkning genomgår stockarna en kvalitetskontroll och trimmas till rätt diameter.  

 

Allt tävlingsträ odlas och skördas på särskilda, hållbart brukade industriplantag i Nederländerna och 

Belgien. När tävlingarna har avslutats samlas allt trä in och återvinns till pellets, papper eller 

träflismaterial.  

 
Trissor 
En trissa, även kallad ”cookie”, är det vi kallar den träplatta som har kapats från stocken i grenarna Stock 

Saw, Single Buck och Hot Saw. Trissorna måste kapas inom ett förmarkerat område på stocken, och 



 

viktigast av allt: de måste vara hela. Om plattan inte är en helcirkel diskvalificeras atleten i den aktuella 

grenen. Trissorna är mycket eftertraktade souvenirer från STIHL TIMBERSPORTS®-tävlingarna. 

 
Ställningar 
Ställningarna är metallstativ som träblocken monteras fast i. För varje gren finns en särskild ställning. 

Ställningarna är utformade enligt strikta bestämmelser och inför varje tävling, oavsett var den äger rum, 

kontrolleras de i förväg av domarna för att säkerställa att de är stabila och följer gällande standarder. 

 

 

REDSKAP 
 
Yxa 
Yxorna är specialtillverkade, handslipade och sylvassa. De väger mellan 2,5 och 3 kg och är cirka 80 cm 

långa. Dessa yxor är specialtillverkade för att användas i tävlingar och lämpar sig inte för bruk i skog eller 

trädgård. En tävlingsyxa kostar mellan 300 och 500 euro. Toppatleter har ofta ett urval på upp till 50 

yxor i olika utformning och med olika slipning som lämpar sig för olika träslag. 
 

Handsåg 
Handsågen som används i grenen Single Buck specialtillverkas i USA, Kanada, Nya Zeeland eller 

Australien. Metallen skärs till med laser och de tio cm långa tänderna är handslipade och extremt vassa. 

Sågen väger cirka 5 kg och de lägsta priserna ligger på ungefär 1 500 euro. Då sågarna är minst två meter 

långa lämpar de sig endast i tävlingssammanhang.  

 
Motorsåg 
STIHL MS 661 C-M är en motorsåg utrustad med den helelektroniska motorstyrningen M-Tronic. M-

Tronicsystemet reglerar automatiskt och precist motorsågens tändning och bränslemängd för att 
säkerställa att atleterna har exakt samma förutsättningar. Proffssågen är otroligt kraftfull i förhållande till 

sin vikt, med 7,4 kg och 5,4 kW.  

 

Hot Saw 
Dessa specialtrimmade motorsågar har en encylindrig tvåtaktsmotor med 60–80 hästkrafter som ofta 

hämtats från snöskotrar eller kraftfulla motorcyklar. Ibland förekommer även sågar med roterande 

kolvmotor. Atleterna har ofta själva byggt sina specialtillverkade motorsågar, och de används bara i 

tävlingssammanhang eftersom det krävs enormt mycket styrka att hålla dem stadigt. Dessa sågar har inget 

kylningssystem och är därför inte lämpliga för skogsbruk. En Hot Saw kan väga upp till 30 kg och får ha en 

kedjehastighet på upp till 250 km/h.  
 



 

 

Säkerhet 

Endast erfarna atleter får delta i STIHL TIMBERSPORTS®. Endast atleter som kan uppvisa felfria tekniska 

färdigheter inom samtliga grenar får lov att tävla. De deltar då först i ett flertal träningsläger. Dessutom 

följer STIHL TIMBERSPORTS®-serien ett internationellt regelverk som omfattar allt från grenarnas 

ordning till säkert avstånd mellan deltagarna. I motorsågsgrenarna är det obligatoriskt att använda 

skyddsglasögon, hörselskydd, skyddsbyxor och benskydd. I yxgrenarna använder de tävlande 

överdragsstövlar i stål eller en typ av nätstrumpa i järn för att skydda fötterna och nederdelen av benen. 

 

Internationella tävlingar 2022 

Efter ett tre år långt uppehåll markerade Rookie World Championship, World Trophy samt premiären av 

International Women Cup den 27 och 28 maj i Wien starten på den internationella säsongen 2022. Efter 

European Trophy (3 juli i Schirrhein, Frankrike) och European Nations Cup (11 september i Seiach, 

Schweiz) avslutas TIMBERSPORTS®-året under världsmästerskapen för både lag och individuella 

tävlanden den 28 och 29 oktober i Göteborg (Sverige). 
 
 
 

 

Mer information om sporten, foto- och videomaterial finns här: 
www.stihl-timbersports.com eller i mediapoolen  
på http://media.stihl-timbersports.com (ackreditering krävs). 
Bilder kan användas gratis i redaktionellt syfte med identifieringstexten: ”Foto: STIHL TIMBERSPORTS® Series” 

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

Mer information om varumärket finns på http://www.stihl-timbersports.com. 



SWEDISH TEAM 
 

Emil Hansson 
Suburb: Mora 
Age: 21 
Height: 188 
Weight: 92 
Competing since age of: 15 
Type of hot saw: Wankel 
 

Major achievements: Nordic Champion 2022, European Trophy winner 2022, 7th Place World 
Trophy 2022, Bronze Medalist Rookie World Championship 2019, 7th Place Team World 
Championship 2019, Silver Medalist National Trophy 2021 & 2022. 
 
Emil Hansson, 21, is the youngest PRO athlete in Sweden and the current Nordic Champion. This 
is his second year competing in the PRO class. Emil started with TIMBERSPORTS® following the 
footsteps of his father, Hans-Ove Hansson, team captain of the Swedish national team and one of 
the first TIMBERSPORTS® athletes in Sweden. 
 
 

Ferry Svan 
Suburb: Vansbro 
Age: 26 
Height: 178 
Weight: 86 
Competing since age of: 17 
Type of hot saw: DC 330 

 
Major achievements: Nordic Champion title in 2019 and 2021, 4th Place Individual World 
Championship 2021, 5th Place World Trophy 2022, 4th Place European Pro Championship 
2020, 7th Place Team World Championship 2019, Winner National Trophy 2021 & 2022. 
 
Ferry Svan discovered TIMBERSPORTS® in Älvdalen, as many other Swedish athletes. However, 
Ferry is the only fulltime TIMBERSPORTS® athlete in Sweden. In 2017 Ferry became the first 
and only European athlete to win the Rookie World Championship title - and still holds that title. 
 
 

Calle Svadling 
Suburb: Bjursås 
Age: 30 
Height: 185 
Weight: 112 
Competing since age of: 17 
Type of hot saw: Wankel 

 
Major achievements: Nordic Champion title in 2017, 7th Place Team World Championship 2019, 
4th Place National Trophy 2021 & 2022. 



Calle discovered the sport during school in Älvdalen and chose the TIMBERSORTS® course into 
his education. Since then, Calle has been an active TIMBERSPORTS® athlete. Calle is known for 
his skills in Single Buck, which is his favorite discipline. 
 
 

Pontus Skye 
Suburb: Leksand 
Age: 31 
Height: 193 
Weight: 115 
Competing since age of: 19 
Type of hot saw: Wankel 

 
Major achievements: Fourth place at the World Championship 2014, Nordic Champion title at 
the Nordic Championship 2018, 9th Place Individual World Championship 2018, 7th Place Team 
World Championship 2019, Bronze Medalist National Trophy 2021 & 2022. 
 
Pontus has been competing on both an individual level during the STIHL TIMBERSPORTS® 
World Championship 2018 in Liverpool, and during the team relay in several World 
Championship.  
 
 

Edvin Karlsson (Reserve) 
Suburb: Orsa 
Age: 22 
Height: 179 
Weight: 92 
Competing since age of: 19 
Type of hot saw: N/A 

 
Major achievements: 1st place Nordic Rookie Cup 2022, Rookie World Championship placing 
sixth 2022, 7th Place Rookie European Championship 2021, 5th Place National Trophy 2021. 
 
Edvin started to compete in TIMBERSPORTS® only two years ago but has already competed on 
an international level representing Sweden in European Rookie Championship 2021, European 
Nations Cup and Six Nations Rookie Cup. During 2022, he made his international debut at 
Rookie World Championship placing sixth. He is the current Rookie World Record Holder for 
Stock Saw.  
 

Adam Bjöns (Assistant) 
Suburb: Mora 
Age: 23 
Height: 189 
Weight: 82 
Competing since age of: 19 
Type of hot saw: N/A 



 
Major achievements: Adam competed in his first competition two years ago during Nordic 
Championship 2018 in Roskilde, Denmark.  
 
Living close to the official STIHL TIMBERSPORTS® training facility in Orsa, Sweden, gives him a 
great advantage to train TIMBERSPORTS® together with fellow athletes. He often joins Emil 
Hansson and Edvin Karlsson for training and chopping.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NORWEGIAN TEAM 
 

Vebjørn Sønsteby 
Suburb: Brøttum 
Age: 26 
Height: 180 
Weight: 98 
Competing since age of: 13 
Type of hot saw: N/A 

 
Major achievements: 5th place Nordic Pro Cup 2022. 5th place Nordic Trophy 2022 
11th Place Individual World Championship 2017, 9th Place European Pro Championship 2020, 3x 
National Pro Champion, 14th Place Team World Championship 2019. 
 
Vebjørn was one of the first TIMBERSPORTS® athletes in Norway starting at the age of only 13. 
He was introduced to the sport via a family member with contact to STIHL. Since early years, 
Vebjørn has competed in the national team of Norway. During the World Championship 2017 in 
Lillehammer, Norway, Vebjørn represented Norway in the Individual championship. Vebjørn is a 
multiple time national champion. 
 
 

Ole-Ivar Lierhagen 
Suburb: Brumunddal 
Age: 47 
Height: 191 
Weight: 110 
Competing since age of: 34 
Type of hot saw: N/A 
 

Major achievements: 12th Place Individual World Championship 2012 
3x National Pro Champion, 11th Place Team World Championship 2016. Team captain of the 
Norweigan team. 
 
  

Ole-Magnus Syljuberget 
Suburb: Mesnali 
Age: 26 
Height: 186 
Weight: 76 
Competing since age of: 18 
Type of hot saw: N/A 
 

Major achievements: World record holder in the discipline Stock Saw since the Nordic 
Championship 2021. 5th place Nordic Trophy 2022. National Pro Champion 2021, 11th Place 
Team World Championship 2016. 
 



Ole Magnus is a well-known athlete and has been practicing TIMBERSPORTS® since 18 years 
old, starting when influenced by fellow national team mate Vebjørn Sønsteby. Ole Magnus has 
competed in several individual competitions on national and Nordic level and has many years of 
experience in team competition as a solid member of the Norwegian national team.  
 
 

Bart Gevers 
Suburb: Vågå 
Age: 30 
Height: 190 
Weight: 80 
Competing since age of: 27 
Type of hot saw: N/A 
 

Major achievements: 4th place Nordic Intermediate Cup 2022, 7th Place National 
Intermediates Championship 2021. 
 
Bart came in contact with TIMBERSPORTS® via Norwegian team captain Ole Ivar Lierhagen. He 
then started with the sport in 2019 and have not fully committed until 2021. He practices the 
sport several time a week but has great advantage through his profession where he uses axes on 
a daily basis. This year marks the second year since he moved from Rookie to Intermediate.  
  



DANISH TEAM 
 
 

Jesper Sjødahl Andersen 
Suburb: Frederiksberg C 
Age: 43 
Height: 188 
Weight: 87 
Competing since age of: 42 
Type of hot saw: N/A 
 

Major achievements: Jesper started only about one year ago and had his first competition this 
year, in the Nordic Championships 2022. 
 
 

Bo Andersen 
Suburb: Ringe 
Age: 20 
Height: 180 
Weight: 75 
Competing since age of: 19 
Type of hot saw: N/A 

 
Major achievements: 2nd place Nordic Rookie Cup 2022. 
 
In 2016, Bo watched the Danish version of 'Got Talent' where the, now, former Danish athlete 
Brian Palsgaard participated with TIMBERSPORTS®. Already back then, Bo became very 
interested in the sport, but didn’t act on it. Three years later, in 2019, he re-watched that clip and 
decided to contact Brian. 2022 was Bo's first competition season where he really impressed in all 
competitions in the Nordic Cup. 
 
 

Felixia Banck 
Suburb: Bröndby 
Age: 35 
Height: 172 
Weight: 69 
Competing since age of: 35 
Type of hot saw: N/A 

 
Major achievements: 3rd place Nordic Women Cup 2022. 
 
Felixia is the first Danish female athlete since 2018. Participating in a new beginner’s camp at the 
Swedish training center in Orsa Felixia continued to invest her time in TIMBERSPORTS® by 
training from home and then making several trips to Orsa and attending training camps. 
 



Her first competition was Nordic Cup in Orsa on August 6, followed by a team competition on 
August 7. She will now make history, being the first woman ever to compete in a World 
Championship in TIMBERSPORTS®.  
 
 

Esben Pedersen 
Suburb: Tisted/Aalborg 
Age: 23 
Height: 196 
Weight: 90 
Competing since age of: 18 
Type of hot saw: N/A 

 
Major achievements: 8th place Nordic Rookie Cup 2022 National Rookie Champion 2017 & 
2018. 
 
Esben competed in the Nordic Championships already back in 2017 and 2018. He started with 
the sport in 2017 through friends, and former athlete Preben Palsgaard. This year he has done a 
comeback and impressive performances during the Nordic Cup competition this season. 
 
 

Thomas Nichols (Reserve) 
Suburb: Copenhagen 
Age: 36 
Height: 180 
Weight: 115 
Competing since age of: 36 
Type of hot saw: N/A 
 

Major achievements: Thomas started in March this year. Competed in the Nordic 
Championships 2022.  
 
Thomas started his TIMBERSPORTS® career in March this year and had his first competition at 
the Nordic Championship in Stenkullen, which was an exciting moment. He has a personal goal of 
getting his UH/Standing Block Chop under a minute and his favourite discipline is Single Buck.  
 


