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Danmarksmestrene i skoven 

Danmarksmesterskabet i udkørsel med skovningsmaskine og i skovning blev afviklet i forbindel-
se med Langesømessen, hvor Kenneth Vinderslev forsvarede sin danmarksmestertitel 

Kenneth Vinderslev, Silkeborg forsvarede sit danmarksmesterskab i kørsel med udkørselsmaskine med en 
vindertid på 8 min 40 sek. tæt forfulgt af Martin Hansen, Ringsted med blot 30 sekunders forskel. Tredje-
pladsen gik til Michael Møller, Ringsted i tiden 10 min. 19 sek. - Kenneth Vinderslev er selvstændig skoven-
treprenør, mens Martin Hansen og Michael Møller begge er maskinførere hos Skovrødderne i Ringsted. 

Der var i alt 9 duellanter, som gennemførte en kvalifikationsrunde, hvorefter de 4 bedste konkurrerede i 
den endelige mesterskabskørsel. 

Arrangementet er tilrettelagt af Dansk Skoventreprenør Forening og omfatter 3 discipliner med en udkør-
selsmaskine – terrænkørsel, præcisionslæsning og tårnstabling – gennemført på tid og med strafpoint for 
eventuelle fejl, som manglende præcision kan udløse. 

Tiderne kan ikke sammenlignes med tidligere år, da både baneforhold og forhindringer er forskellige. 

De 2 bedst placerede går videre til verdensmesterskabet, som afvikles ved Elmia 2013 i Jönköbing. 

Jacob Vibe danmarksmester i skovning  

Jacob Vibe, Knebel blev ny danmarksmester i skovning, der omfatter 5 motorsavsdiscipliner med sværd-
vending, kvistning, hurtigskæring, fældning og skiveskæring. Vindertiden blev på 3 min. og 20 sek. Anden-
pladsen gik til Ole Storbank, Horsens i tiden 3 min. og 52 sek. tæt forfulgt af debutanten Tim Schmidt, Kne-
bel med 3 min. og 53 sek.  

5 duellanter dystede i mesterskabskonkurrencen med motorsav. 

DM i skovning arrangeres af Dansk Sportshugger Klub i samarbejde med Dansk Skoventreprenør Forening. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Yderligere oplysninger:  
Bjarne Kallehauge tlf. 4033 9497, Jacob Vibe 2149 8439 eller Erik Groth tlf. 2048 3888 

Præmierne til Danmarksmesterskabet i 
udkørsel var stillet til rådighed af:  
Logset, maskinsponsor 
Helms TMT-Centret A/S 
Kuwait Petroleum Q8 
Ponsse AB - Trelleborg Dæk 
Skovteknik A/S (John Deere) 
Trelleborg Dæk 
LDM Kvalitets- og Miljørådgivning 
ROTO 

Præmierne til DM i 
skovning var stillet til 
rådighed af: 
Stihl 
Husquarna 
Dansk Skovkontor 
Lindana 


