
 

 

 

Skovbrugsmesterskabet  
Have & Landskab 2023 

 
Disciplin I : Sværdvending 
Disciplin II : Afkvistning             20-30 kviste 
Disciplin III: Hurtig skæring      5 skiver stamme 30-35cm i diameter 
Disciplin IV: Fældning                   4-5m høj stamme 
Disciplin V: Skiveskæring  5 skiver    
 
Motorsaven:  Skovskolen har motorsave med. 
 
Påklædning:   Hjelm med høreværn og visir, handsker, kompresforbinding,            
  sikkerhedsbukser og -støvler. Det skal man selv have med.  
 

        Regler 
 
Deltageren må varme saven op inden konkurrencen starter.  
 
Disciplin I:  Deltageren sætter sin motorsav på sværdvendingsbordet som er 80cm i højden. 

Dommeren strammer møtrikkerne 2 kg. Deltageren står klar til start 1m fra bordet, 
og går efter kommandoen ”start” hen til bordet, løsner møtrikkerne, afmontere 
kædedæksel, sværd og kæde. Vender derefter sværdet og montere en ny kæde.  
Derefter tages motorsaven med til Disciplin II. 

Disciplin II:  Deltageren starter saven på jorden eller mellem benene, der skal bruges hjelm, 
høreværn og visir. Der afkvistes 20-30 kviste, der straffes pr. forseelse. Der vil kun 
blive målt for høje (5mm), desuden gives der strafsekunder hvis fødderne flyttes når 
sværdspidsen er på egen side af midt stamme med løbende kæde. Motorsaven og 
kæden standses og deltageren går/løber til Disciplin III. 

Disciplin III:  Deltageren starter saven på jorden eller mellem benene, der skal bruges hjelm, 
høreværn og visir. De skærer 5 skiver af en stamme, som er 30-35 cm i diameter, 
skiverne skal være mellem 3-5 cm tykke. Derefter standses saven og kæden og 
deltageren går/løber til Disciplin IV. 

Disciplin IV:  Deltageren starter saven på jorden eller mellem benene, der skal bruges hjelm, 
høreværn og visir. Deltageren laver forhug og fældesnit og vælter stammen efter en 
stok, der er placeret 4-5 m fra stammen. Derefter standses saven og kæden og 
deltageren går/løber i MÅL.  

 
Kun i finalen 

 

Disciplin V:  Skiveskæring på fast lodret stamme ca. 15 cm i diameter. 5 skiver.                              
 Deltager starter saven og skærer 5 skiver af en fast lodret stamme med en højde på   

60-70 cm. og en diameter på ca.15 cm.  
Skiverne må max være 5 cm. tykke, og efter hvert snit skal skiven ende i en spand på 
jorden, uden berøring med hænderne. Rammer skiven ikke spanden, trækkes 5 sek. 
pr. skive.  Vælter stammen ved skiveskæringen, skal saven sættes på jorden, og 
stammen kan rejses op. 
Efter 5 skiver standses saven, og deltager løber i mål. 


