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Pontus Skye ny nordisk mästare i Timbersports
– Sverige äger prispallen för andra året i rad
För tionde året i rad avgjordes nordiska mästerskapen i Timbersports. Ny kung på tronen
och nordisk mästare heter numera Pontus Skye som höll en hög nivå under hela dagen.
Och Sverige höll undan både norrmän och danskar från prispallen när hela tre svenskar
kammade hem pallplatserna.
Pontus Skye har i flera år jobbat hårt för att kamma hem titeln som nordisk mästare men
varje år har den spektakulära och öronbedövande grenen Hot Saw strulat till det för honom.
I år satt gren efter gren när han plockade hem första- eller andraplatsen, den ena efter den
andra. Endast Springboard var nära att sätta käppar i hjulen efter en oförtjänt
fjärdeplacering. Efter fem års hårt slit kan nu Pontus äntligen titulera sig som den bäste
Timbersports utövaren i Norden.
– Jag har väntat på det här sedan 2013 och jag kan inte förstå det riktigt än. Dagen har varit
den bästa hittills i min tävlingskarriär där ingenting har gått fel förutom missen i
Springboard. Inför Hot Saw kände jag att det får gå som det går och annars har jag tagit gren
för gren. Jag vet att jag kan hugga, där är jag snabb och målsättningen har hela tiden varit att
vinna, säger en väldigt glad Pontus.
Det gick upp och ner för svenskarna under lördagens tävlingar och ett tag kunde
norrmännen hota svenskarnas bragder. Men de svenska atleternas prestationer och tider i
deras bästa grenar täckte upp för felstegen. I Stock Saw, som flera hade problem med,
kunde först Pontus Skye sätta nytt svenskt rekord med 10,65 i det andra heatet. Men redan i
det femte heatet blev han snuvad på rekordet när Hans-Ove Hansson klev in och satte både
nytt svenskt rekord och nordiskt rekord med 10,46.
Inför mästerskapet berättade Sveriges lagkapten Hans-Ove Hansson att målet var att placera
tre svenskar på pallen vid slutet av lördagen. Under dagen visade de svenska atleterna att
formen från lagtävlingen under gårdagen höll i sig. De fyra översta placeringarna gick till
Sverige och de lyckades hålla borta norrmännen från några medaljchanser.
– Idag har varit skithäftigt och vi klarade målet med tre svenska topplaceringar som sedan
slutade i fyra stycken. Vi får höra att vi har en väldigt hög nivå inom laget och vi har bra tider.
Vi lär oss alla av våra motgångar under dagen och det gör oss ännu starkare. Det är väldigt
små marginaler man har när man gör fel men sådant händer. Och jag är jättenöjd och vi är
ett lag och vi gläds åt allt som sker, kommenterade en nöjd lagkapten Hans-Ove.
För Ferry Svan blev det en tuff start på dagen. Efter en diskvalificering i Stock Saw på grund
av ett felskär gällde det att sätta en bra tid i Standing Block Chop som var den sista grenen
innan de åtta bästa gick vidare till runda nummer två. Tack vare snabba hugg säkrade han en
sjunde plats och fick gå vidare för att få chansen att klättra i placeringar. Det räckte till slut
till en fjärde plats efter bra prestationer i grenarna Springboard och Hot Saw.
– Det började bra i första grenen och sedan när jag blev diskvalificerad var det svårt att
fokusera till kommande grenar. Jag kom precis med till andra rundan och till Springboard

kunde jag landa i det som hade hänt och då slog jag personligt rekord med 1,23,63. Det
känns surt att jag inte kan leverera när det gäller och jag vet att jag kan göra bättre.
Samtidigt är jag är nöjd med min fjärde placering men jag är inte nöjd med min prestation.
Även om det inte är min dag så visar vi att vi är bäst i norden och jag är jätteglad för Pontus
skull som har kämpat för det här. Han har varit hemma hos mig och tränat och jag trodde på
honom idag och det gick hela vägen, kommenterade Ferry.
Dagens tider under nordiska mästerskapen registreras inför uttagningen till VM senare i år.
Efter sommaren blir det klart om Pontus Skye har kvalificerat sig och får delta i det
prestigefulla mästerskapet där världens bästa Timbersports utövare tävlar om förstaplatsen.
Närmast väntar tävlingar på SM-veckan i Helsingborg den 6–7 juli och det är första tillfället
för Pontus att visa upp sig efter sin förstaplacering från dagens tävlingar.
Resultat individuella mästerskapen
1. Pontus Skye, Sverige, 74 p
2. Calle Svadling, Sverige, 71 p
3. Hans-Ove Hansson, Sverige, 66 p
4. Ferry Svan, Sverige, 48 p
5. Vebjørn Sønsteby, Norge, 46 p
6. Ole Ivar Lierhagen, Norge, 42 p
7. Ole Magnus Syljuberget, Norge, 28 p
8. Mathias Ringholt, Danmark, 18 p
9. Johannes Eriksson, Sverige, 15 p
10. Dan Gyris, Sverige, 13 p
11. Jon Arne Borg Engø, Norge, 11 p
12. Samuel Hell, Sverige, 6 p
13. Martin Olsen, Danmark, 0 p
Bildtext:
1. Pontus Skye är nordisk mästare i Timbersports efter lördagens tävlingar i Roskilde.
Från vänster: Calle Svadling, Pontus Skye och Hans-Ove Hansson. Foto: STIHL
Timbersports.
2. Pontus Skye in action i grenen Standing Block Chop. Foto: STIHL Timbersports.
3. Pontus Skye är nordisk mästare. Foto: STIHL Timbersports.
4. Ferry Svan genomför den tuffa grenen Hot Saw. Foto: STIHL Timbersports.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans-Ove Hansson, lagkapten svenska landslaget, 0703-11 95 13, info@hohevent.se
Gunilla Eriksson, marknadskoordinator, Andreas Stihl Norden, 070-191 90 21,
gunilla.eriksson@stihl.se
Emma Birgersson, Presskontakt, More PR, 073-736 23 14, emma.birgersson@morepr.se
Ytterligare textunderlag och bilder finns att hämta på Stihls nyhetsrum på Mynewsdesk:
http://www.mynewsdesk.com/se/andreas-stihl-norden-ab

___________________________________________________________________________
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 Norden är sporten på frammarsch. Nordiska mästerskapen avgörs 8-9 juni i
danska Roskilde. Tävlingarna består av sex grenar; tre med yxa, två med motorsåg och en med såg. Läs mer på
www.stihl.se.

