
Sveriges mest
kompletta tävling om skog

SM I SKOG

PROGRAM
- med reservation för ev. ändringar -

Fredag
08.30 Invigning
09.00 Tävlingsstart

praktiska och teoretiska moment
17.00 ca Slut tävlingsdag 1

Lördag
08.00 Tävlingsdag 2
14.00 ca Finalheat
15.30 ca Prisutdelning,

Avslutning

Under lördagen hålls även arrangemang  för allmänheten
och skogsföretagen har utställningar och informerar om sin
verksamhet. Vanligt är också att Naturbruksgymnasiet har
öppet hus med information om olika utbildningsvägar.

Skog och Ungdoms Tävlingskommitté
Inom Skog och Ungdom finns en tävlingskommitté vars upp-
gift bland annat är att arbeta för utveckling av SM i skog.
För mer information om SM i skog se vår hemsida eller kon-
takta förbundskansliet. Adresser nedan.

Förbundet Skog och Ungdom
Box 2032, 641 02 Katrineholm
Tel: 0150-503 95, Fax: 0150-535 99
E-post: forbundet@skogochungdom.se
Hemsida: www.skogochungdom.se

Skog och Ungdom
presenterar



Därför ska vi tävla ”i skog”:
* stimulera de som jobbar i skogen
* öka kunskapen om skog och skogsskötsel
* fokusera skog och skogsbruk
* träffas - det är kul och spännande

SM I SKOG är en praktisk-teoretisk tävling som startade  1982.
Platserna för tävlingen varierar år från år men hålls vanligtvis
på ett Naturbruksgymnasium.

LAGTÄVLING. Förutom den individuella tävlingen hålls i SM-
klassen en lagtävling där Naturbruksgymnasier (personal),
skogsföretag och Skog och Ungdom-avdelningar har möjlig-
het att delta med två tävlande som utgör ett lag.

BÄSTA SKOLA. Förutom den individuella tävlingen i Skol-klas-
sen hålls en tävling mellan skolorna. De tävlandes resultat från
respektive skola läggs ihop och skolan med högsta poäng seg-
rar. Segrande skola representerar Sverige vid Skogs-EM.

TÄVLINGSKOMMITTÉ. Inför varje SM utses en tävlings-
kommitté bestående av representanter från Naturbruks-
gymnasiet eller motsvarande och skogsföretagen i regionen.
Respektive företag ansvarar som regel för en eller flera täv-
lingsmoment vid SM.

Tävlingen omfattar två klasser:
Skol-klassen, där varje naturbruksgymnasium får ställa upp
med 3 deltagare. Förutom individuell segrare utses även ”Bästa
skola”.

SM-klassen, för Naturbruksgymnasier (personal), skogsföre-
tag (firmor, organisationer, myndigheter, entreprenörer m.fl)
och Skog och Ungdom-avdelningar. Två tävlande per lag. För-
utom individuell segrare utses även ”Bästa lag”.

SM består av följande grenar.
Av nedanstående moment ingår 11 st  i tävlingen. Efter 10 ge-
nomförda stationer (grundomgång) stryks sämsta poäng och
de 6 bäst placerade i respektive klass går vidare till ett final-
heat.

Teorifrågor om skog
Naturkännedom
Precisionsfällning
Röjning
Gallring
Aptering
Montera svärd och kedja, kapning
Mätning av massavedstrave
Lastning/Lossning
Kubering av bestånd
Plantering
Skydd och säkerhet
Naturvårdshänsyn
Klassning av timmer

SM I SKOG
- den mest kompletta tävlingen om skog.


