
PROGRAM
- med reservation för ev. ändringar -

Fredag
08.30 Invigning
09.00 Tävlingsstart

praktiska och teoretiska moment
16.30 ca Slut tävlingsdag 1

Lördag
08.00 Tävlingsdag 2
14.30 ca Finalheat
16.00 ca Prisutdelning,

Avslutning

Under lördagen arrangerar skolan olika aktiviteter
och skogsföretagen har utställningar och informa-
tion.

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

Huvudsponsor
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens
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SM I SKOG 2015
hålls 22-23 maj

på RyssbyGymnasiet.



SM I SKOG
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

LAGTÄVLING
Förutom den individuella tävlingen hålls i SM-klas-
sen en lagtävling där Naturbruksgymnasier (per-
sonal), skogsföretag och Skog och Ungdom-av-
delningar har möjlighet att delta med två tävlande
som utgör ett lag.

BÄSTA SKOLA
Förutom den individuella tävlingen i Skol-klassen
hålls en tävling mellan skolorna. De tävlandes re-
sultat från respektive skola läggs ihop och skolan
med högsta poäng vinner. Segrande skola repre-
senterar Sverige vid Skogs-EM.

TÄVLINGSKOMMITTÉ
I tävlingskommittén för SM I SKOG 2015 ingår för-
utom Skog och Ungdom och RyssbyGymnasiet även
skogsföretag och skogsorganisationer i regionen.

SM I SKOG är en praktisk-teoretisk tävling som

genomförs i två klasser:

Skol-klassen, där varje naturbruksgymnasium får
ställa upp med 3 deltagare,
SM-klassen, för Naturbruksgymnasier (personal),
skogsföretag (firmor, organisationer, myndighe-
ter, entreprenörer m.fl) och Skog och Ungdom-
avdelningar. Två tävlande per lag. Förutom indi-
viduell segrare koras även ”Bästa lag”.

SM består av följande grenar.
Av nedanstående moment kommer 10 att ingå i täv-
lingen. Efter 10 genomförda stationer (grund-
omgång) stryks sämsta poäng och de 6 bäst pla-
cerade i respektive klass går vidare till ett finalheat.

Teorifrågor om skog
Naturkännedom
Precisionsfällning
Röjning/precisionsröjning
Gallring/Gallring från hytt
Aptering
Motorsågning
Mätning av massavedstrave
Lastning/Lossning
Kubering av bestånd
Plantering
Skydd och säkerhet
Naturvårdshänsyn
Timmerklassning/Virkesmätning

Skog och Ungdom arrangerar,


