SM I SKOG 2021

Skog och Ungdom inbjuder till

SM I SKOG 2021
Sveriges mest kompletta tävling
om skog.
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 genomförs i två klasser:
Skol-klassen, där varje Naturbruksgymnasium får ställa upp med 3 tävlande.
SM-klassen, för Naturbruksgymnasier (personal),
skogsföretag (firmor, organisationer, myndigheter, entreprenörer m fl) och Skog och Ungdom-avdelningar.
Två tävlande per lag.
Bästa skola.
Förutom den individuella tävlingen i Skol-klassen hålls
en tävling mellan skolorna. De tävlandes resultat från
respektive skola läggs ihop och skolan med högsta poäng vinner. Segrande skola har möjlighet att representera Sverige vid Skogs-EM.
Lagtävling.
Lagtävlingen utgår 2021.

Tävlingskommitté.
Inför varje SM utses en tävlingskommitté bestående av representanter från Naturbruksgymnasiet och skogsföretag i regionen. Respektive företag ansvarar för ett eller flera tävlingsmoment.
SM I SKOG består av följande grenar.
Av nedanstående moment ingår 6 st i tävlingen 2021.
Efter 6 genomförda stationer stryks sämsta poäng.
Individuell segrare i de båda klasserna koras dag 2
liksom bästa lag i skol-klassen.
		
Teorifrågor om skog
		Naturkännedom
		Precisionsfällning
		Röjning
		Gallring
		Aptering
		Motorsågning
		
Mätning av massavedstrave
		
Precisionskörning med skotare
		
Kubering av bestånd
		Plantering
		
Skydd och säkerhet
		Natur-/miljövårdshänsyn
		Timmerklassning/Virkesmätning

SM I SKOG 2021
24 och 25 september
Vreta
Utbildningscentrum
Årets tävling kommer att anpassas till de vid tillfället rådande föreskrifter gällande Covid-19 och blir ett 1-dags
arrangemang under 2 dagar. Max 35 tävlande per dag.
Efter dag 2 koras alltså segrarna. Information och resultat kommer under och efter tävling att finnas tillänglig via
sociala medier.
På grund av rådande pandemi förbehåller vi oss rätten att
ställa in tävlingen.
Sista datum för detta är 1 september. Kolla vår hemsida
för information gällande detta. Anmälda deltagare och
skolor kommer i sådana fall att kontaktas.
Sista anmälningsdag är 26 augusti.
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