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Trippel svenskt på prispallen
- Calle Svadling ny nordisk mästare i Timbersports
En ny nordisk mästare är korad och förstaplatsen tillföll svenska Calle Svadling
efter ett dramatiskt sista heat i spektakulära grenen Hot Saw. Efter en stark
insats under dagens tävlingar på Kungstorget i Göteborg stod hela tre svenska
atleter på prispallen.
Calle visade på imponerande insatser gren efter gren och höll sig i topp tre under
hela dagen. Inför ett stort publikhav kunde Calle i slutet av dagen koras till nordisk
mästare i Timbersports.
- Det känns otroligt skönt. Jag har tränat hela året inför det här och nu blir det VM i
Lillehammer och det ser jag fram emot, kommenterar Calle.
Inför sista grenen Hot Saw ledde Calle med endast en poäng över svenska
lagkaptenen och nordiska mästaren Hans-Ove Hansson. Och slutet blev minst sagt
dramatiskt när de båda skulle mötas i det sista heatet.
- Vi fick i gång motorerna utan problem men när vi satte ner sågen i träblocket dog
båda våra motorsågar. Då gällde det att snabbt få igång den igen och köra klart
grenen och det lyckades jag med, säger Calle.
Därmed lämnar lagkapten Hans-Ove Hansson över tronen till en ny nordisk mästare
och hamnar på en tredjeplats efter Ferry Svan.
- Det känns helt fantastiskt att lämna över tronen. De här killarna har jobbat hårt och
det så man blir tårögd. De är verkligen värda detta, säger Hans-Ove.
Ferry Svan debuterade i seniorklassen efter att i maj tagit hem titeln
juniorvärldsmästare under tävlingarna i Hamburg.
- Jag hade satsat på minst en femteplats för att säkra en plats till lag-VM men att
sluta på en andraplats känns verkligen helt fantastiskt, kommenterar Ferry.
Imorgon väntar det sista spännande avgörandet när en nordisk mästare i rookie ska
avgöras. Sverige har en bra chans och räkna med att svenska seniorlandslaget visar
sitt stöd på plats för att heja fram den nya nordiska rookiemästaren. Tävlingen under
lördagen börjar 11.00 och vinnaren presenteras cirka tre timmar senare.
Bildtext: Calle Svadling ny nordisk mästare. Från vänster: Ferry Svan, Calle
Svadling och Hans-Ove Hansson. Foto: Bobbo Lauhage.
Resultat individuella NM i Timbersports
1. Calle Svadling, SWE, 62 p
2. Ferry Svan, SWE, 58 p
3. Hans-Ove Hansson, SWE, 55 p
4. Ole Ivar Leirhagen, NOR, 53 p
5. Vebjørn Sønsteby, NOR, 48 p
6. Pontus Skye, SWE, 45 p
7. Johannes Eriksson, SWE, 43 p
8. Ole Magnus Syljuberget, NOR, 42 p
9. Brian Palsgaard, DEN, 38 p
10. Mathias Ringsholt, DEN, 25 p
11. Mads Pedersen, DEN, 22 p
12. Samuel Hell, SWE, 11 p
13. Jon Arne Borg Engø, NOR, 8 p

Svenska deltagare i rookie mästerskapet den 26 augusti:
Emil Hansson
Emil Svensson
Andreas Ohlsson

Program Nordiska Mästerskapen i Timbersports 2017
Lördagen den 26 augusti
10:45 Presentation av atleter, rookiemästerskapet
11:00 STIHL Stocksaw
12:00 Standing Block Chop
12:30 Single Buck
13:00 Publiktävling Double Buck
13:30 Underhand Chop
14:00 Prisutdelning

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans-Ove Hansson, lagkapten svenska landslaget, 0703-11 95 13,
hans-ove.hansson@alvdalen.com
Jan-Olof Ekelund, Presskontakt, More PR, 0705-92 75 66, joe@morepr.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. NM avgörs den 24–26 augusti i Göteborg 2017. Tävlingarna har sex discipliner: tre med yxa;
Springboard, Standing Block Chop och Underhand Chop, och tre med såg och motorsåg; Stock Saw,
Single Buck och Hot Saw. Läs mer på www.stihl.se.

