Adam Bjöns i grenen Stock Saw
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Ytterligare två starka svenska atleter till
European Nations Cup
Den 5 juni vann Edvin Karlsson och Ferry Svan svenska
kvalificeringstävlingen till STIHL TIMBERSPORTS® European Nations Cup. Nu
står det klart att också Adam Bjöns och Emil Hansson får möta europaeliten
inom TIMBERSPORTS® i München.
De svenska atleterna var verkligen på topp under kvalet som ägde rum i Orsa
i början av juni. Flera världsrekord och personbästa togs, bland annat av
Edvin Karlsson och Ferry Svan som vann Rookie- respektive PRO-klassen och

därmed kvalificerade sig till TIMBERSPORTS® European Nations Cup i
München den 7 augusti.
Tätt efter vinnarna placerade sig Adam Bjöns och Emil Hansson, Rookie
respektive PRO, som nu även de får representera Sverige i Tyskland då de
norska atleterna inte har möjlighet att delta.
Emil Hansson har i år avancerat från Rookie till PRO och kvalet i Orsa var
hans första tävling i den nya klassen. Bra tider i alla grenar och andraplatsen
tyder på att Emil kommer bjuda på hård konkurrens även i internationella
PRO-sammanhang.
Även Adam Bjöns slog sina tidigare personbästa i grenarna Stock Saw,
Standing Block Chop och Single Buck (utan assistans). För Adam blir
European Nations Cup den första TIMBERSPORTS-tävlingen på Europanivå
och 22-åringen från Mora är rejält taggad.
– European Nations Rookie Cup blir min första tävling utanför Norden och
det känns riktigt kul. Klart det är lite nervöst men det tycker jag är bra för då
skärper man till sig lite extra. Nu kommer jag fokusera på att förbättra
tekniken i de olika grenarna, säger Adam Bjöns.
European Nations Cup arrangeras bakom stängda dörrar i eventhallen
Motorworld München, den 7 augusti. För att fans och åskådare ska kunna
följa de båda tävlingarna kommer STIHL TIMBERSPORTS® att livesända dem
i sociala medier.

Bilder
Emil Hansson Single Buck.jpg
2020 tävlade Emil Hansson som Rookie i München, i år blir det som PRO.
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För Rookien Adams Bjöns blir European Nations Cup den första europeiska
tävlingen.

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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