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9 juni, 2012

Svenska yxkastare kammade hem vinst i den
senaste tävlingen i Tyskland. Eric Larsson från
Hällefors blev ny sydtysk mästare i yxkastning när
Doppelaxtfreunde arrangerade Süddeutsche
Meisterschaft im Doppelaxtwerfen i Rippolingen.
Grattis, Eric! Grattis också till de duktiga
flickorna: Annika, Sari och Irma, som kom tvåa,
trea och fyra!

SVENSK SEGER

www.doppelaxtfreunde-rippolingen.de

Tävlingar 2012
FEBR 25 Lynäs
MARS 17 Kolsva
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R = Rankingtävling
NM = Nordiska Mästerskap
STM = Sydtyska Mästerskap

Aktuellt:
Finska yxkastarna har
redan haft 4 tävlingar
och arrangerar
ytterligare 11 i år.
Nordiska mästerskapen i
Yxkastning och
Loggersport arrangeras
av Pellinge Yxhuttarna i
Tavastehus i Finland

den 17 – 18 augusti.
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Tävlingsregler vid
yxkastning
§ 1 Yxkastning sker med dubbeleggad yxa mot
måltavla av trä. Max -och minmått för den
dubbeleggade tävlingsyxan, se bild.
§ 2 Avståndet från "Utkastlinjen" till
måltavlans/kasttavlans mittpunkt skall vara 6,1
m (20').
§ 3 Kastaren får ej trampa över eller överskrida
"Utkastlinjen" innan yxan har träffat eller
missat måltavlan. Bör kontrolleras av en
linjedomare. Kast vid övertramp ger 0 poäng.
§ 4 "Främre yxbladet" är det blad som är i
riktning mot måltavlan i det ögonblick när
kastaren släpper yxan i kastet mot tavlan.
§ 5 Endast det främre yxbladet av den
dubbeleggade yxan kan markera en träff på
måltavlan - en förutsättning är dock att yxan
sitter fast i måltavlan. (Vid traditionellt utkast
pekar yxskaftet vanligtvis mot marken vid
godkänt träff.)
§ 6 Det främre yxbladet behöver bara nudda
linjen mellan två träffytor för att den högre
poängen ska räknas.
§ 7 "Bakre yxbladet" får inte nudda måltavlan.
Om det bakre yxbladet nuddar måltavlan är
poängen 0, detta även om det främre yxbladet
samtidigt sitter fast i måltavlan.
§ 8 Vinnare är den som har högst poäng efter

Aktuell rankinglista inför
Gränsfors-tävlingen 9 juni

Damer
Anki Hedberg, Tönnånger
Tanja Väinölä, Kolsva
Tina Nordberg, Kolsva
Irma Silvennoinen, Karlskoga
Inga Norin, Tönnånger
Majly Frisk, Tönnånger
Annika Larsson, Hällefors
Pirko Penntinen, Kolsva
Arja Kiviniemi, Karlskoga
Monika Leman, Tönnånger
Sari Sundqvist, Gränsfors
Pirjo Ahtiainen, Hällefors
Mård Sungailiene, VGK, Malung
Herrar
Rauno Wall, Karlskoga
Torsten Hagberg, VGK, Malung
Urpo Salmela, Hällefors
Per Gustafsson, Tönnånger
Eric Larsson, Hällefors
Pentti Vehkasaari, Karlskoga
Göte Sandbäck, VGK, Malung
Pierre Skoglund, Hällefors
Jörgen Norquist, Tönnånger
Matti Kähkönen, Kolsva
Daniel Hedberg, Tönnånger
Per Hedquist, Tönnånger
Tage Skogh, Hällefors

Utkastet vänder sig, inte bara
till erfarna, utan också till
publik och blivande yxkastare.
Idéer, texter och förslag till
Utkastet?
Kontakta: gabriel@gransfors.com
Häftet ”Teknik och råd vid
yxkastning” kan beställas från
Tveeggarna. Det är producerat
av Roger Svanberg, som tyvärr
gick bort alldeles för tidigt.
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Tiger Woods tidigare
svärmor debuterar som
kastare i Storvik.

SÄKERHET
Tre meter bakom utkastlinjen samt åtta
meter vid sidorna och femton meter
bakom måltavlorna räknas som
riskområde. Där skall ingen vistas.
Området spärras av vid tävlingar, samt
bevakas av vakter. Endast funktionärer
och tävlande får vistas i området.
Tävlande skall befinna sig bakom
utkastlinjen under hela tävlingen. Kast
sker endast vid given signal från
tävlingledning/speaker. Domare (en för
varje tavla) går på klartecken från
tävlingsledningen fram till tavlorna. Efter
målbedömning överlämnas yxorna till de
tävlande med skaftet framåt. Eggskydd
skall vara på yxor utanför
tävlingsområdet.
En tävlingsledare utses av arrangerande
klubb. Denna bär en märkning –
TÄVLINGSLEDARE – under tävling.
Ledaren har ansvar för säkerhet och
korrekt genomförd tävling.

minst tre kast, eller det antal kast
.
som arrangör i förväg fastställt.
§ 9 Före tävling ska det finnas
tillgång till speciell kasttavla för
träningskast. Träningskast på tavla avsedd
för tävling innebär diskvalificering från
tävlingen.
§ 10 Måltavlans mått och utforming samt
poängvärden för respektive cirkelformad
träffyta framgår av bilden.
§ 11 Tävlingsklasser: Seniorer dam och
herr. Juniorer dam och her. Till junior får
man räknar sig tills dess man fyllt 18 år.
Tävlingsledare avgör den yngre
åldersgränsen från fall till fall. För att en
tävlingsklass ska erhålla tävlingsstatus krävs
att minst tre deltagere ingår i klassen. Om
deltagarantalet i junior klass är färre än tre
skall uppflyttning göras till seniorklass.
§ 12 Tävlingsledaren utses av arrangören.
Om tävlingen arrageras av en
yxkastarklubb utser klubbens styrelse
tävlingsledare. Tävlingsledaren utser
tävlingsjury samt det antal funktionärer
som behövs: säkerhetsvakter, måldomare
etc.
§ 13 Tävlingsledaren skall kontrollera och
svara för att vedertagna
säkerhetsföreskrifter följs. Vid brister i
säkerheten skall tävlingsledaren avbryta
tävlingen tills dess att aktuella brister rättas
till. Tävlingsledaren skall alltid informera
tävlande och åskådare om gällande
säkerhetsföreskrifter.
ts

Yxkastarnas grand ol’
lady Ulla Sundqvist

Yxkastningens historia
Tidiga kulturer som den keltiska kastade yxor i strid. Gamla yxor med denna funktion har
hittats i gravar i Europa. Frankerna utvecklade den så kallade Franziskan under 300-talet.
Den dubbeleggade yxa vi kastar idag har lång ceremoniell historia – redan för 4 500 år
sedan var den en viktig kultsymbol på Kreta.
Den kastyxa vi känner har inte använts lika
länge. Kanadensiska och amerikanska
skogsarbetare högg ned träd med
dubbeleggade yxor. Inte minst beroende av
trädens dimensioner, var det funktionellt att
ha två eggar. Dessa skogsarbetare låg ute på
jobb i ensliga trakter månader i sträck. Men
de träffades ibland och ville ha lite kul. Där
startade sporten att kasta yxa mot ett mål.

Klubbar i Sverige som deltar i
rankingtävlingarna
Gränsforsyxan
Hällefors yxkastare
Karlskoga FF
Kolsva FF
Mittyxan
Möklinta Yxkastare
Storviks Yxkastare
Tveeggarna
Tönnångers Yxkastare
Yxkastarna VGK
Åsbro skog & ungdom
Österlens yxkastare

Svenska Yxkastarförbundet
www.yxkastarna.com
Adress: Vålsjö skola 3, 730 30, Kolsva
Ordförande: Tina Nordberg
Telefon 0221 517 85
E-post tina_nordberg@hotmail.com
Bli medlem betala in 700 kr (förening) eller 150 kr
enskilda medlemmar. Föreningens postgiro: 86 76 39-7
Utkastet ges ut av Svenska Yxkastarförbundet.
Ansvarig utgivare Gabriel Brånby, gabriel@gransfors.com

