Edwin Hansson går tredje året på inriktning transport på Uddevalla gymnasieskola. Han vann dagens kvaltävling i Uppsala. Foto:
TYA
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Edwin Hansson vann kvaltävling till
Yrkes-SM för unga lastbilschaufförer i
Uppsala
Tidigare idag avgjordes den för året första kvaltävlingen till Yrkes-SM för
unga lastbilschaufförer. Kvaltävlingen hölls i Uppsala och dagens vinnare
heter Edwin Hansson och går sista året på Uddevalla gymnasieskola
inriktning transport. Med 128 poäng har Edwin nu kvalificerat sig till YrkesSM i Växjö 2022. På andra plats kom Albin Andersson, Vänergymnasiet i
Mariestad, fem poäng efter Edwin med 123 poäng.

På en hedrande tredje plats placerade sig Axel Wikander från
Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga med 122 poäng. En resultatlista med
samtliga tävlande finns bifogat detta pressmeddelande
Vi ställde den obligatoriska frågan till dagens vinnare Hur känns det?
-Det känns väldigt bra! Särskilt med tanke på att jag har tränat en och en halv
gång inför den här tävlingen.
Ser du fram mot att tävla i Yrkes-SM i Växjö 2022?
-Det ska bli jätteroligt att se hur det fungerar med en sån stor tävling. Jag ser
verkligen fram mot att ställa upp där, säger en glad Edwin Hansson.

TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, en organisation med
arbetsgivare och fackförbund inom transportsektorn, får hela tiden rapporter
om att branschen söker efter fler och fler duktiga yrkeschaufförer.
– Genom tävlingar i transportteknik vill vi inspirera ungdomar inte minst
tjejer till ett yrkesval med stora möjligheter, både vad det gäller
arbetstillfällen och framtida utveckling, och samtidigt höja statusen på
transportarbeten. Det ställs höga krav på förarnas yrkesskicklighet, något som
på våra tävlingar visas upp av alla duktiga tävlande, säger Sigalit Slutbäck,
VD på TYA.
Huvudpartner är Volvo Lastvagnar som ser till att tävlingarna kan genomföras
med toppmoderna och ändamålsenliga fordon.
Resultatlista och några högupplösta foton är bifogade detta
pressmeddelande.
Kontakta oss gärna för kontaktuppgifter till vinnarna samt ytterligare
information eller material.
Syréne Alphonse, tävlingsansvarig

Telefon: 08-734 52 30, 076-837 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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