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Var kommer yxkastningen ifrån?
Yxkastning härstammar ifrån Kanada. Skogshuggarna där
använde dubbeleggade yxor i sitt dagliga arbete. De utmanade
varandra genom att kasta yxan mot liggande stockändar. Detta
utvecklades senare till större tävlingar.

bild från Kanada
lägg märke till taveldiametern
Ø~900 mm

tävlingsbild från SM 2008 Karlskoga

bild av dagens tävlingar taveldiametern
Ø 450 mm

Yxkastningen i Sverige
Här i Sverige började vi kasta yxa på -80 talet. Man korade den
första Svenske mästaren 1989. Sedan har det återkommit varje år.
År 2009 fanns det 15 klubbar och 130 aktiva kastare.
Under en tävlingssäsong arrangeras ett 20-tal tävlingar runt om i
landet.

tävlingsbild från SM 2009 i Mariefred

Regler
Sporten utövas med en dubbeleggad yxa som ska kastas mot en så
kallad ”kubbe”.
Vid kastet står man 6.1 meter från kubbens mittpunkt som, mätt
från kastplatsen, sitter 1,525 meter upp. För att poäng ska räknas
får bara yxans främre egg vidröra kubben. Vid ett kast, som sker
över huvudet, snurrar yxan ett varv och ska då sitta med skaftet
nedåt.

bild av en bana

bild av en Yxa

Vilka tävlingsformer finns?
Det finns en del olika tävlingsformer och vilken som ska vara
gällande för dagen bestäms av den arrangerande klubben.
Rak tävling: Alla kast räknas och de tävlande har sina poäng med
sig under hela tävlingen.
Kval- och finaltävling: Minst 12 personer till första finalomgång,
man kastar minst 6 kast både i kval och första finalomgång.
Cuptävling: Tävling där två och två möts varvid den bäste går
vidare till nästa omgång. Startordning enligt tidigare
tävlingsresultat(ranking).
Matchtävling: Tävling där t.ex. sex deltagare möts i en match de
tre bästa går vidare till nästa omgång. Startordning enligt tidigare
tävlingsresultat(ranking). www.yxkastarna.com

Vilka kan tävla?
Yxkastning är en sport som passar alla. Gammal som ung, stor
som liten, kvinna som man.

Det är, jämfört med många andra sporter, en billig sport där man
för under 1000kr får den utrustning som behövs. Man kan börja
tävla från ca 10-12 års ålder och hålla på så länge man får armarna
över huvudet. På tävlingarna finns det juniorer, damer, herrar och
veteraner, alla är välkomna. Ta kontakt med närmaste klubb eller
förbundet för att komma igång, en registrering behövs nämligen
för att tävla.
www.yxkastarna.com

Prova hemma?
Det är inte mycket som krävs om man vill prova yxkastning hemma, det
behövs i princip bara en kastyxa och en kubbe. De flesta som tävlar
beställer eller köper sina yxor direkt från fabriken i Gränsfors, Gränsfors
bruk. Det finns även vissa järnhandlar som säljer kastyxor. Yxorna kostar
omkring 1000kr.
Kubben som man kastar yxan mot är oftast av gran. Detta beror på att det
är lättast att få tag i och dessutom har en lagom hårdhet. Det kan vara lite
problem att hitta en tillräckligt stor stock att såga sin kubbe ifrån då de ska
ha en diameter på minst 45cm. Kubben målas med fem stycken ringar,
varje ring blir fem cm bred. Högsta poängen, mittpunkten, är fem.
För att få en kubbe av bra kvalité bör den först få ligga och torka tills det
blir torrsprickor, sedan lägger man den med den målande ytan i blöt i t ex
en stor tunna. Där får kubben ligga i ca ett dygn och suga i sig vatten för
att bli lagom hård och hållbar. När man sedan satt upp sin kubbe och börjat
kasta på den kommer man behöva spruta vatten på den med jämna
mellanrum för att den inte ska bli för hård och spricka.

www.yxkastarna.com

Bild från arenan SM 2008 i Karlskoga

Kontaktpersoner
Här är några av de personer som är lämpliga att ta kontakt med om
man önskar veta mer om yxkastning:
Eric Larsson från Hällefors yxkastare, Mobil: 070-681 28 88
E-post: yxaerow.larsson@telia.com
Stefan Persson från Tönnångers yxkastare, Tel: 0270-422156, 070-342 64 63
E-post: persson.stefan@soderhamn.com
Tina Nordberg från Kolsvas yxkastare, tel: 0221-517 85
E-post: tina_nordberg@hotmail.com
Anders Saxholm tävlings kommitténs ansvarig för logginggrenarna
Mobil: 070-3813775
E-post: anders.saxholm@orebro.se www.yxkastarna.com

Bild från publiken SM 2008 i Karlskoga

Klubbar som är medlemmar i Yxkastarförbundet

Klubb Kontaktperson Adress Postnr Postort Telefonnr/ Fax, E-post
Gränsforsyxan Ulla Sundquist, Årskogen, 82077 Gnarp, 0652-60035
Hällefors yxkastare Eric Larsson, Kronhagsvägen 33, 712 33 Hällefors, 0591-12888, yxaerow.larsson@telia.com
Karlskoga FF Pentti Vehkasari, Klövervägen 13, 69142 Karlskoga, 070-5104229 elli.vehkasaari@telia.com
Kolsva FF Tina Nordberg Våsjö skola Orsta 731 13 Kolsva, 070- 3031610, tina_nordberg@hotmail.com
Möklinta Yxkastare Kjell Widblom, Rensmur, 733 97 Sala, 0224-50004, 070-654515 kjell.widblom@telia.com
Tveeggarna Leif Hansson, Lagmansgatan. 10, 833 35 Strömsund, 070 3114190, leffe57@hotmail.com
Tönnångers yxkastare Tönnånger133, 823 92 Holmsveden, 0270-422156, 070-2436463,
persson.stefan@soderhamn.com
Yxkastarna VGK Göte Sandbäck, Gamla landsvägen 11, 78291 Malung, 0280-13235, 13238, mats@sandbacks.se
Österlens yxkastare Håkan Lundqvist Bengtemöllev. 10, 273 50 Brösarp, 0703-911233 lundqvist.e@telia.com
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