Det Norske landslaget i Stihl Timbersports fra høyre: Ole Magnus Syljuberget, Vebjørn Bleka Sønsteby, Ole Ivar Lierhagen og Jon
Arne Borg Engø.
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– Vi skal knuse svenskene
Timbersports-landslaget klare for Nordisk mesterskap:
– Vi skal knuse svenskene
Det norske landslaget skal til helgen forsvare Norges ære under det nordiske
mesterskapet i STIHL TIMBERSPORTS i Gøteborg. Høggerkara skal gi søta
bror hard kamp på deres egen hjemmebane.

Under mesterskapet, som arrangeres 24. – 26. august, skal også Norges beste
enkeltutøver kåres. Bestemann representerer Norge i de individuelle øvelsene
i VM på Lillehammer 3. – 4. november.
– Dette blir en skikkelig test for laget. Her skal vi konkurrere mot de andre
nordiske landene som lag og også fighte mot hverandre om å bli Norges
beste utøver, sier landslagskaptein, Ole Ivar Lierhagen.
Det norske landslaget består av tre karer fra Ringsaker og en fra Glåmdalen,
nærmere bestemt:Ole Magnus Syljuberget fra Mesnali, Ole Ivar Lierhagen fra
Brumunddal, Vebjørn Bleka Sønsteby fra Brøttum og Jon Arne Borg Engø fra
Åsnes.
Vil bli best i Norden
®

STIHL TIMBERSPORTS er en konkurranseform der utøverne hugger eller
kapper tømmer, ved å bruke øks, motorsag og en to meter lang håndsag. Det
norske laget håper spesielt på å sette svenskene på plass under det nordiske
mesterskapet i Gøteborg.
– Vi vil gjøre det best mulig og selvfølgelig skal vi forsøke å knuse
svenskene. Det hadde vært rått å gå inn i VM på Lillehammer som beste
nordiske nasjon, sier Lierhagen.
I 2012 konkurrerte 100 tømmerhoggere fra 23 nasjoner om å bli
verdensmester på Lillehammer.
I år går mesterskapet av stabelen i Håkons hall 3.-4. november.
Konkurrenter og kamerater
I tillegg til å konkurrere i lagkonkurransen mot de andre nordiske nasjonene
skal gutta på det norske laget kjempe for å få representere Norge i de
individuelle øvelsene under VM på Lillehammer.
- Det er litt rart å skulle konkurrere både med og mot hverandre, men sånn er
sporten. Vi er gode kamerater, men også gode konkurrenter når vi gjør vårt
for å bli best på laget. Den konkurransen gjør bare alle gutta bedre og mer

skjerpet, sier Jon Arne Engø fra Åsnes.
Billetter til VM på Lillehammer kan kjøpes på: www.ticketmaster.no
Fakta om STIHL TIMBERSPORTS® World Championship

Arrangert første gang i 2005
Den tyske motorsagprodusenten er arrangør
22 nasjoner og 100 deltakere
6 øvelser. Én med håndsag, to med motorsag og tre med øks
Arrangeres i Lillehammer 3.- 4. November 2017
Arrangert sist i Lillehammer i 2012
Australia er regjerende verdensmester i lagkonkurransen
Jason Wynyard fra New Zealand er regjerende mester og har fleste
individuelle VM-gull (8)
I 2012 var Olaf Tufte blant deltagerne i Håkons hall.
I den moderne utgaven av STIHL TIMBERSPORTS® konkurreres det i seks
øvelser og utøverne må håndtere øks, motorsag og en to meter lang håndsag.
Øvelsene med øks heter Springboard, Standing Block Chop og Underhand
Chop, mens øvelsene med sag og motorsag heter; Stock Saw, Single Buck og
Hot Saw. Grenene har fokus på en kombinasjon av ferdighet og styrke der
utstyret kan veie opp til 30 kilo og ha en kraft på 80 Hk.

STIHL utviklet den første kjedesagen i 1926, deretter har det tilkommet
mange produkter for skog og hage. Nå omfatter STIHL-gruppen

datterselskaper i ca. 140 land og produksjon i flere land. Ønsker du å vite mer
om STIHL konsernet, historie og utvikling, verdensnyheter fra STIHL eller
hvor vi finnes representert rundt om i verden. Sjekk www.stihl.no
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