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Sverige i toppform och redo att försvara
titeln under Nordiska Mästerskapen 2021
Den 28 augusti möts svenska och norska eliten inom STIHL TIMBERSPORTS®
för att göra upp under Nordiska Mästerskapen 2021. Under lördagen utses en
nordisk mästare i Rookie-, Intermediate- respektive PRO-klassen och
svenskarna är redo att försvara titlarna från senaste mästerskapet.
Nästan två år har gått sedan extremsporten STIHL TIMBERSPORTS® Nordiska
Mästerskap senast gick av stapeln. Då i norska Dølemo och trippelvinst för
Sverige. Nu kommer norrmännen till Sverige och är laddade för revansch. Ett
möte som nuvarande nordiske mästaren Ferry Svan ser fram emot och satsar

hårt på att försvara.
– Jag känner mig i god form och fick ett bra bevis på det under European
Nations-kvalet i början av juni. Jag fortsätter att träna och jobba hårt för att
höja min lägsta nivå ytterligare. Det ska bli kul att tävla mot norrmännen igen
och det är alltid en bra kamp under Nordiska Mästerskapen. Senast var det
tight in i det sista och det blir det säkert även i år, säger Ferry Svan som
innehar titeln Nordisk mästare sedan 2019.
Ferry Svan tävlar nu liksom då i PRO-klassen vilken går av stapeln under
lördagseftermiddagen, medan Rookies och Intermediates möts under
förmiddagen. Denna gång tävlar Rookies och Intermediates samtidigt och
ibland i samma heat, men om bästa möjliga resultat i respektive
tävlingsklass. Detta år arrangeras ingen officiell lagtävling.
Det kommer bli en tuff kamp då konkurrensen är hård och atleterna laddat
länge för att mötas yxa mot yxa. 2020 uteblev Nordiska Mästerskapen på
grund av pandemin och Nordiska Mästerskapen 2021 i Stenkullen utanför
Göteborg blir första tävlingen på två år där grannländerna möts på
tävlingsscenen.
– Det är väldigt kul att vi nu är igång på riktigt igen och kan arrangera även
denna typ av tävlingar. Liksom atleterna är resten av organisationen
supertaggade och ser mycket fram emot Nordiska Mästerskapen.
Konkurrensen är stenhård och jag tror det kommer bli en jämn kamp in i det
sista, säger Emma Birgersson, PR- & kommunikationsansvarig STIHL
TIMBERSPORTS®.
För de norska atleterna står även den nationella mästartiteln på spel då
atleten med bästa resultat i Rookie respektive PRO-klassen, kröns till Norsk
mästare 2021.
Datum och tider Nordiska Mästerskapen
STIHL TIMBERSPORTS® Nordiska Mästerskapen 2021 arrangeras utan publik.
PRO-tävlingen livesänds via Facebook, Youtube och Twitch.
Lördag 28 augusti: PRO-NM. Sändningen startar kl. 14:50.
Tävlanden Nordiska Mästerskapen 2021

Förteckning över deltagande atleter finns i STIHL TIMBERSPORTS®
eventkalender.
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Nuvarande nordisk mästare i STIHL TIMBERSPORTS® är svenske Ferry Svan
som innehar titeln sedan 2019 då Nordiska Mästerskapen senast
arrangerades.
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Ferry Svan i grenen Hot Saw under Nordiska Mästerskapen i Dølemo 2019.
För mer information, vänligen kontakta:
Emma Birgersson, PR- & kommunikationsansvarig STIHL TIMBERSPORTS®,
+46 73-736 23 14, emma.birgersson@stihl.se.
Om STIHL TIMBERSPORTS®
STIHL TIMBERSPORTS® är en internationell tävlingsserie inom atletisk
trädfällning som kräver styrka, teknik och mod. Sporten har sitt ursprung i
Kanada, USA och Nya Zeeland. I dag har sporten utvecklats till professionella
tävlingar på hög idrottslig nivå inför en entusiastisk publik. I Sverige är
sporten på frammarsch och globalt lockar TIMBERSPORTS® över 20 miljoner
fans. TIMBERSPORTS® består av sex grenar; tre med yxa, två med motorsåg
och en med såg. Läs mer på stihltimbersports.se. TIMBERSPORTS® är ett av
ANDREAS STIHL AG & Co. KG. registrerat varumärke.

STIHL erbjuder maskiner och produkter för trädgård, skog och grönytor. Via
certifierade återförsäljare tillhandahålls bland annat batteridrivna
trädgårdsmaskiner som robotgräsklippare, häcksaxar och grästrimmers samt
högtryckstvättar, motorsågar, röjsågar och smarta lösningar för såväl
konsumenter som professionella användare. STIHL är en global koncern med
kvalitet och säkerhet som ledord och arbetar för att bidra till en mer hållbar
framtid. Koncernen har omkring 18 200 medarbetare och omsatte 4,58
miljarder euro år 2020. Det nordiska huvudkontoret finns i Sverige med
verksamhet i Norge, Danmark och Finland. Läs mer på www.stihl.se.
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