Herman Borring är en tidigare vinnare av Yrkes-SM. Foto: Evelina Carborn.
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Dags för SM-kvaltävling för unga
lastbilschaufförer i mellansverige
På onsdag den 15 september är det dags för den första av de tre årliga
kvaltävlingarna för unga lastbilschaufförer inför Yrkes SM 2022. Först ut är
tävlingen i Uppsala. Ungdomar från gymnasieskolans fordonsprogram,
inriktning transport, ska visa prov på skicklighet i flera spännande och
utmanande moment som alla tillsammans speglar en lastbilschaufförs
vardag. Tävlingen hålls på Uppsala Yrkesgymnasium.
Stor koncentration och gott omdöme krävs när olika tävlingsmoment som

lastsäkring och precisionskörning för både lastbil och truck ska genomföras.
Utöver dem tillkommer också teoretiska prov som eleverna ska skriva.
På onsdagens kvaltävling i Uppsala tävlar ungdomar från följande orter.
Skolans ort inom parantes:
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BROTTBY (ÅKERSBERGA)
MÄRSTA (MÄRSTA/ARLANDA)
UPPSALA
OCKELBO (SANDVIKEN)
LJUSFALLSHAMMAR (NORRKÖPING)
SKÖVDE
LINGHEM (LINKÖPING)
FALUN
KATRINEHOLM
VARA
SEGELTORP (KUNGENS KURVA)
SLOTTSBRON (SUNNE)
TROLLHÄTTAN (UDDEVALLA)
ÖSTHAMMAR (UPPSALA)
SMEDJEBACKEN (LUDVIKA)
FORNÅSA (VRETA KLOSTER)
MARIESTAD
VÄSTERÅS
SÄLEN (ÄLVDALEN)
ESKILSTUNA

Bifogat detta pressmeddelande finns en deltagarlista med kontaktuppgifter
till de tävlande ungdomarnas skolor.
Segrarna i varje kvaltävling kvalificerar sig till Yrkes-SM som 2022 genomförs
i Växjö.
Arrangör är Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, TYA.
Huvudpartner är Volvo Lastvagnar, som förser tävlingen med toppmoderna
och ändamålsenliga fordon. Besök gärna Volvos webbsida!
Lastbilschaufför - ett yrke som ökar

Arbeten med transporter av olika slag ökar ständigt och branschen har ett
kontinuerligt behov av nya välutbildade lastbilschaufförer. Gymnasieskolorna,
Yrkesvux och Arbetsförmedlingen erbjuder idag över tretusen
utbildningsplatser, men de svenska transportföretagen har varje år behov av
att anställa betydligt fler.
– Pandemin har visat hur avgörande transportnäringen är för att samhället
ska fungera. Vi på TYA vill slå ett slag för vikten av att kommuner satsar på
fler utbildningsplatser både på Transportprogrammet och på Yrkesvux.
Transportbranschen är samhällets blodomlopp, säger Sigalit Slutbäck, VD
TYA.
Sociala medier
Titta gärna in på vår Facebooksida:
https://www.facebook.com/transportfacken
Instagram:
https://www.instagram.com/tyat...
och webbsida:https://www.tya.se/tavlingar-i-transportteknik/
Vi håller dessa uppdaterade med tävlingsresultat och bilder från tävlingarna.
Tveka heller inte att kontakta oss på TYA för ytterligare information.
Besöka tävlingarna
Välkomna att besöka kvaltävlingen i Uppsala på Uppsala Yrkesgymnasium.
Besöksadressen är Jälla Gård, 755 94 UPPSALA.
Tävlingarna startar klockan 09.00 och avslutas med prisceremoni cirka
klockan 17.00. Vi ser fram emot att få träffa er och presentera våra duktiga
ungdomar under tävlingsdagen.
Kontaktperson
Syrene Alphonse, Tävlingsansvarig. Telefon: 08-734 52 30, 0768-37 52 30
eller e-post: syrene.alphonse@tya.se.

Det här är TYA
TYA är partsneutralt och vi har ett ideellt uppdrag från våra medlemmar som
ska gynna alla aktörer och medarbetare inom transportområdet. Vi jobbar för
att varje år ska bli det bästa året någonsin för transportbranschen.
Vi driver på utvecklingen för säkrare och mer hållbara arbetsmiljöer.
Tillsammans med våra anslutna företag och parter, medarbetare, skolor och
myndigheter vill vi skapa Sveriges bästa jobb. På TYA skapar vi utbildningar
och läromedel. Vi erbjuder rådgivning och omvärldsbevakning. Vi utvecklar
samarbetslösningar inom arbetsmiljö mellan branschens aktörer och tar
initiativ för samverkan och insikt.
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