Ett magasin från Axelent Group

Johannes Rydzek
Dubbel olympisk
mästare i nordisk
kombination och
Axelent-ambassadör
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X-TRA

2018 är ett X-Tra bra år
År 2018 är på sätt och vis ett historiskt år för oss på Axelent. Vår bästsäljare, maskinskyddet
X-Guard, fyller 10 år! Maskinsäkerhet har alltid varit ett centralt ämne för oss men vi får inte glömma
bort att även de små detaljerna kan göra stor skillnad. På Axelent kallar vi dem X-Tra.
Som global aktör inom maskinsäkerhet är
vi vana vid att koppla ett helhetsgrepp
kring säkerhetsfrågor. Det är också just
säkerheten vi lyfter fram i den globala
kampanj som i skrivande stund är inne
i fas två. (Du har säkert sett vår säkerhetsagent Axel – om inte, kolla in Axelents
sociala medier och Youtubekanal).
Det är ingen underdrift att påstå att vi är duktiga på att
skapa säkerhet kring maskiner på ett smart, snabbt och
enkelt sätt. Men allting handlar inte om säkra maskinskydd.
Det finns behov även av annan typ av säkerhet ute hos
våra kunder; t.ex. rasskydd, påkörningsskydd, speglar och
farthinder. Utanför fabriken uppskattas bl.a. säkra cykelparkeringar, stabila bänkar och snygga avfallskorgar.
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Axelent satsar extra på X-Tra
Under våren 2018 har Axelent stärkt sin position inom
X-Trasegmentet. Flera av er har kanske redan haft kontakt
med Safe-Xs produkter. Safe-X är numera ett helägt dotterbolag till Axelent. Samtidigt har vi också inlett ett exklusivt
samarbete med globala McCue. McCue har funnits 20 år på
marknaden och erbjuder en mängd smarta produkter där
vi är exklusiv återförsäljare på global nivå. Läs gärna mer på
sid 17.

Stefan Axelsson, Exportchef, Axelent AB

Axelents nya
showroom
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SVERIGE

Nytt showroom presenterades

Axelents
arkadmaskin
för mässor
och event

Stefan Åkesson,
Food Safety & Equipment Safety
Manager, Tetra Pak
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Daniels tips!

Axelent
Produktmöte
Måndagen 16 april samlades representanter
från Axelents dotterbolag och återförsäljare för
en dag med fokus på Axelents produkter.
Representanter från 14 länder besökte Axelents huvudkontor i Hillerstorp för en dag med nyheter och information
inom produktsortimentet samt diskussioner om framtida
produkter.
Axelents nya showroom visades (se separata bilder på sid
3). Detta är ett visningsrum som säljare gärna får boka och
utnyttja för kundvisningar.
X-Tray klarar kraven mot livsmedelsindustrin
För intresserade fanns möjligheten att stanna kvar även på
tisdagen för att delta i en förläsning om hygienisk design.
Stefan Åkesson, Food Safety & Equipment Safety Manager,
Tetra Pak, föreläste om industrier med behov av höga och
mer hygieniska krav på miljön där tillverkningen sker.

Urstark

trådklippsmaskin
Axelents trådklippsmaskin X77 är batteridriven och närmast
att betrakta som en svartgul superhjälte. Maskinen har
unika egenskaper och klipper upp till 6 mm rostfri tråd med
fina snitt – utan vassa kanter.
Trådklippsmaskinen levereras med batteriladdare i en
praktisk väska.

Passa på!
Fram till den 30 augusti 2018 får du ett
exklusivt mejselset från Klauke i samband
med köp av Axelents trådklippsmaskin X77
(värde 1 500 kr).
Kampanjpris: 11 995 kr ex moms
(ord.pris 12 870 kr)

Intresserad?
Kontakta Daniel Filipsson, +46 370 37 32 58
daniel.filipsson@axelent.se eller
teamxtray@axelent.se

Axelent är EHEDG-medlem
Axelent är en av 1 300 medlemmar i EHEDG (European
Hygienic Engineering and Design Group). EHEDG
grundandes 1989 och är en europeisk icke-statlig
organisation som syftar till att främja hygienisk design och
livsmedelsteknik via en grupp av utrustningstillverkare,
livsmedelsindustrier, forskningsinstitut och myndigheter
för folkhälsa.
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TYSKLAND
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Hissnande födelsedagshälsningar från

Axelent GmbH

För tjugofem år sedan, den 29 mars 1993, öppnade Axelent kontor i Tyskland.
Idag är man ett ledande varumärke för maskinsäkerhet i Tyskland.
Axelent registrerades till en början under namnet Axelent
Vertriebsgesellschaft für Schutzgittersysteme mbH
men idag går företaget under namnet Axelent GmbH,
ett dotterbolag till Axelent AB. Bolaget är ett ledande
varumärke för maskinsäkerhet i Tyskland och tillsammans
med det egna affärsområdet Axelent Profiservices säkrar
man upp olika branscher, exempelvis maskinbyggare,
robotaktörer samt lager- och logistikföretag.

I början av maj samlades det tyska teamet på kontoret
i Stuttgart för teamträning. Kvällen avslutades med ett
hissnande födelsedagsfirande 147 meter upp i luften på
plats i stadens berömda TV-torn.

« Tv-tornet, 218 meter högt
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Johannes Rydzek en fantastisk och
legendarisk Axelent-ambassadör
Den legendariske guldmedaljören i Nordisk Kombination,
Johannes Rydzek, är officiell ambassadör för Axelent
GmbH sedan år 2015.
Han är historisk som världsmästare i Nordisk kombination
sedan han lyckats med den smått otroliga bedriften att
bli världsmästare hela sex gånger! Under olympiska
vinterspelen i Pyeongchang, Sydkorea, vann han
ytterligare två guldmedaljer till sin digra samling. Den

ena guldmedaljen blev historisk eftersom tre tyska atleter
befann sig på pallen (Johannes Rydzek, Fabian Rießle, Eric
Frenzel). Den andra guldmedaljen vann han i lagtävlingen
där han gick ut allra sist.
Harald Steidle och Markus Etzel från Axelent GmbH
träffade Johannes efter världscupsäsongen för att
tillsammans befästa samarbetet i form av nya bilder att
använda i marknadsföringssammanhang.

Business Run
Stuttgart-Degerloch
För andra gågen deltog löpare från kontoret i Tyskland
i det populära och berömda loppet ”Business Run
Stuttgart-Degerloch”.
• 6 000 löpare till start
• 8 st Axelentare deltog, vilket motsvarar nästan hälften av
det tyska teamet

Från vänster till höger: Tobias Scheer, Alexandra Kaiser,
Felicia Strauß, Markus Etzel, Harald Steidle, Arno Purtzki,
Kai Schaupp, Raphael Führ
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Från idé till installation

Kundcase Nexans
Hur går det till från det att kunden har identifierat ett behov av maskinskydd tills dess att skyddet
är på plats, monterat och klart? Här kan du läsa hur Tommy Claesson, Produktionsteknisk Chef
på Nexans Sweden AB, beskriver processen ur ett kundperspektiv.

Tommy Claesson, Produktionsteknisk chef, Nexans Sweden AB
Nexans är en global kabeltillverkare med produktion i
över 40 länder. I Grimsås tillverkar företaget cirka 42 000
ton kabel varje år. Det rör sig om över tusen typer av
kablar, allt ifrån tunna fiberoptiska kablar till 100 mm
grova kopparkablar, som produceras i såväl lätt som tung
industrimiljö. Här arbetar 500 personer, varav cirka
300 jobbar direkt i fabriken som är uppdelad i två enheter
med en total takyta på cirka 50 000 kvm.
Fabriken har 130 maskinlinjer som är allt ifrån någon
meter och upp till 70 meter långa. I snitt sitter det sju till
åtta maskiner på varje linje och en del av maskinerna har
delar som roterar med upp till flera tusen varv per minut.
Åldern på maskinerna varierar stort och det pågår en
uppgradering av säkerheten på maskinlinjerna genom att
addera nätpaneler och andra maskinskydd.
”Vårt samarbete med Axelent har accelererat de senaste
åren. För närvarande har vi deras nätpanel X-Guard på
tio av våra maskinlinjer och trådstegarna X-Tray är under
uppbyggnad på en av maskinlinjerna. Ur sortimentet med
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X-Tra-produkter har vi beställt lite av varje, bland annat
påkörningsskydd som går tillbaka till sin ursprungliga
form efter en smäll”, berättar Tommy Claesson,
Produktionsteknisk Chef på Nexans Sweden AB i Grimsås.
Steg 1 – Risk- och behovsanalys
”Alla våra projekt börjar med att vi gör en risk- och
behovsanalys. När den är klar bokar vi ett möte med
Axelent där deras projektledare kommer hit och vi
tillsammans går igenom behoven och kraven för det
aktuella projektet ute i maskinparken.
En utmaning när det gäller maskinsäkerhet hos oss är
att vi måste ha access till maskinen när vi startar upp den.
Det gäller därför att hitta maskinskydd med lösningar som
operatörerna kan jobba i samtidigt som maskinen är igång.
Här är Axelents expertkunskaper om alla standarder, regler
och krav som gäller för maskinsäkerhet en stor tillgång.”
Mötesrum.

Nexans är en global kabeltillverkare
med produktion i över 40 länder. I Grimsås,
Sverige, tillverkar företaget cirka 42 000 ton
kabel varje år.
Antal anställda: 500.
Grundat: 1947.
» nexans.se

Steg 2 – Ritning
När båda parter är införstådda med grundförutsättningarna
och omfattningen av projektet börjar Nexans designers
göra en ritning på en säkerhetslösning som matchar
behoven och kraven.
”När vi gör ritningen har vi tillgång till Axelents
produktdatabas. Att vi kan lägga in deras nätpaneler,
stolpar och andra komponenter direkt i ritprogrammet
ger oss mycket bättre koll på hur det blir i verkligheten och
minimerar behovet av ändringar jämfört med om vi
skulle börja med en allmän ritning. När vi ritar upp
lösningarna ser vi även till att bygga med Axelents
standardmått i så stor utsträckning som möjligt. Det gör
att vi slipper specialbeställa sektioner, vilket sparar både tid
och pengar.”

”För miljöer som är särskilt kritiska eller känsliga beställer
vi två till tre uppsättningar av nätpanel så att vi har en eller
ett par extra i reserv. Vid en krissituation får vi nya paneler
och komponenter från Axelent inom en till två dagar, men
produktionen kan inte ligga nere så länge.”
Steg 4 – Leverans och montage
”Vi ser alltid till att montering ingår i affären och att vår
projektledare har kontakt med de som utför montaget.
Innan de åker hem godkänner vi installationen. Hittills har
installationerna blivit som vi tänkt oss och vi har inte behövt
göra om någonting.
Hela processen, från riskanalys till färdig installation,
tar mellan fyra och sex veckor. Det handlar mycket om
planering från vår sida. Att få hem produkterna från Axelent
och få dem monterade tar i regel bara någon vecka.”

Steg 3 – Offertförfrågan och affär
När ritningen är klar skickas den till Axelent tillsammans
med en offertförfrågan. Och efter lite finjusteringar mynnar
det ut i en affär.

9

AXELENT ENGINEERING

Axelent Engineering
förvärvar och tar hem
viktiga affärer

Axelent Engineering befinner sig i en mycket expansiv fas. Två företagsförvärv har genomförts
under de senaste 18 månaderna. Först köptes Hillerstorps Specialmaskiner AB och i dagarna
förvärvades Finnvedens Maskinteknik AB (FMT). Detta innebär stärkta kundrelationer och förstärkt
kompetens inom robot, PLC-programmering, el- och maskinkonstruktion.
Axelent Engineering är ett kunskapsföretag beläget
på tre småländska orter, Hillerstorp, Gislaved och
Huskvarna. Dessa orter genomsyras av industriella
traditioner och entreprenörsanda. Med mer än
40 års erfarenhet fokuserar skickliga medarbetare i
Gislaved och Hillerstorp på maskin och automation
medan man på Huskvarnakontoret erbjuder renodlade
konsulttjänster. Samtliga delar av företaget upplever i
skrivande stund en mycket positiv utveckling.
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Två ordrar under våren på cirka 40 miljoner
Axelent Engineering och det globala företaget
Väderstad AB, tillverkare av lantbruksmaskiner, har
ett framgångsrikt samarbete sedan flera år tillbaka.
Axelent Engineering fungerar som en del av Väderstads
innovativa utvecklingsteam och tillsammans har man
sedan tidigare utvecklat en unik produktionsmetod.
Nu är det dags igen. Väderstad investerar i 5 000
kvadratmeter nya lokaler som kommer att inhysa
företagets hittills största produktionsmässiga

Svens tips!

Mobilt skydd
för avskärmning
eller temporär
användning

Richard Skogward, vd,
Axelent Engineering AB

automatisering. Axelent Engineering har fått förnyat
förtroende och kommer att hjälpa till med smarta och
unika automationslösningar som möjliggör fortsatt
framgång på den globala marknaden för Väderstad.
Ytterligare affärer med fokus på automation
Axjo Plastic AB tillverkar, marknadsför och säljer
kabeltrummor och annat runt emballage till kabel,
fiber och övriga strängprodukter. En helt ny
produktionsanläggning ska uppföras och Axelent
Engineerings uppgift är att i allmänhet vidareutveckla
det befintliga produktionssystemet, och i synnerhet
att förädla monteringsprocessen.

Axelent har utvecklat en mobil funktion för
avskärmning eller tillfällig användning vid t.ex.
underhåll, testning eller visning. Funktionen
har efterfrågats av våra kunder och den är
en rekommenderad metod under speciella
villkor. Det mobila underredet är justerbart för
panelbredder mellan
1 000-1 500 mm.
Det är designat för våra
standard 50x50 mm stolpar.
Underredet kommer att
levereras som ett tillbehör.
Önskad panel väljes efter
önskemål.
Observera, denna produkt
är inte anpassad för bruk
vid kontinuerlig drift och är
inte tänkt att ersätta fast
monterade maskinskydd.
Vill du veta mer?
Kontakta kundtjänst,
TeamYellow@axelent.se
TeamBlack@axelent.se

– Att automatisera och skapa lönsamma flöden är
grunden till hela vår affärsidé. Genom att använda
rätt kunskap och rätt verktyg i rätt tid får vi rätt
förutsättningar för ett effektivt flöde, vilket utgör en
”orange tråd” genom alla projekt signerade av Axelent
Engineering, avslutar Richard Skogward, vd, Axelent
Engineering AB.
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Axelents säkerhetsagent Axel är
ute på nya äventyr
Har du hängt med i Axelents globala kampanj
har du förmodligen sett Axel, den nye
säkerhetsagenten. Axel började sin karriär med
att säkra upp sågverken den 16 januari 2018.
Fyra månader senare är det flygplatsernas
tur. I filmen får du se Axel checka in på ett lite
annorlunda tillvägagångssätt för att så att säga
hamna bakom kulisserna.

Du hittar filmen, quiz, tävlingar,
kundcase och annan intressant
läsning på axelent.se/axel

Se filmerna på vår
YouTube-kanal

Axelent Group
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SYDKOREA

Axelent säkrar
industrin med hjälp
av SV Tech
SV Tech är beläget i Sydkoreas fjärde största stad, Taegu.
Här bor 2,5 miljoner invånare och industrin är blomstrande
inom textil, läder och metall. Skärpta säkerhetsbestämmelser för industrin skapar möjligheter för
Axelents koreanska agent.
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Vykort
frå n
Sydkore a

Classic i Korea.

Vad tycker ni och era kunder om att
Axelent är ett svenskt företag med egen
tillverkningsanläggning?

Hur många anställda är ni på företaget?

Våra kunder känner stort förtroende inför detta och
förväntar sig att Axelent levererar på utsatt tid.

Vilka produkter säljer ni?
Vi fokuserar uteslutande på försäljning av X-Guard

Vi är sju anställda på huvudkontoret.

Vilka branscher jobbar ni mot?
Vi vänder oss mot i stort sett alla branscher men vårt
huvudfokus är bil-, automations- och robotindustrin.

Vilka är Axelents starkaste sidor?
Om vi pratar om den koreanska marknaden är Axelents
produkter betydligt snabbare och enklare att montera än
existerande lokala alternativ. X-Key är ytterligare en stark
fördel för smidig och snabb hantering.

Vad händer i framtiden?
Vi på SV Tech förväntar oss glädjande nog en väldigt
ljus framtid. I slutet av 2017 skärptes industrisäkerhetsbestämmelserna i Sydkorea och företagen här försöker
därför förbättra sin arbetsmiljö, vilket öppnar upp
för X-Guard. Att kunna erbjuda minskad installationstid
tack vare X-Guard är en viktig försäljningsfaktor. Vi
har möten med många stora företag och vi ser stor
potential framöver.

Vilka är fördelarna med att vara en del
av Axelent Group?
Axelent Group är en erfaren global koncern, så det finns
en mängd olika lösningar. Eftersom det är en välkänd
grupp ger det en känsla av stabilitet för kunderna.

Jae-Geun Choi, vd,
SV Tech

FAKTA | SYDKOREA
Sydkorea, eller mer formellt Republiken Korea, är en
av Asiens mer demokratiska länder.
Landet är ett av världens mest tätbefolkade länder.
Tre fjärdedelar av befolkningen bor i städerna och
hälften bor i de sex största.
Invånare
ca 51 miljoner
Huvudstad
Seoul
Officiella språk
Koreanska
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storbritannien & Irland

Daniel Maxwellrator

minist
Techni cal Sales Ad

Axelent Ltd välkomnar Daniel som ny teknisk försäljningsadministatör.
Han kommer att hantera offerter och finnas tillgänglig som resurs på
kundservice.
”Jag är glad över mitt nya jobb och ser fram emot att dela utmaningar
tillsammans med Axelent-teamet här i Storbritannien. Det är fantastiskt att få
vara en del av en välkänd organisation med såväl snabbväxande som
konkurrenskraftiga produkter för industrin”.
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Grattis X-Guard – 10 år!
2008 X-Guard visas för första gången och försäljning startar på hösten 2009 Nya maskindirektivet 2006/42/EC träder i kraft 2010 Axelent firar 20 år. Vi tillverkar eget kabelförläggningssystem
baserat på trådstegar 2012 Lansering av X-Guard Lite och Contour. X-Guard certifieras hos tyska
DGUV för första gången 2013 X-Guard med ED-lack 2015 Ny produkt, premiumstolpe 70x70 2016
Lansering av cylinderlås X-It 2017 Tryckknappsstolpen lanseras tillsammans med justerbar passbit. X-Guard blir DGUV-certifierad för andra gången 2018 Det finns fler uppdateringar på gång …

2008
2010
2009
Nya maskindirektivet
2006/42/EC träder i kraft
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2013
2012

X-Guard, mer än halvvägs till månen
Maskinskyddet X-Guard består enkelt sagt av nätpaneler skapade av metalltråd.
Under de tio år som Axelent har levererat X-Guard har det blivit en del tråd.
Sex Tour de France-lopp eller tre vändor fram och tillbaka längs Kinesiska
muren. Alternativt ett halvt varv runt jorden eller om vi drar tråden rakt upp
från tillverkningsorten Hillerstorp, mer än halvvägs till månen. 2000 mil
metalltråd handlar det om. Om vi istället fokuserar på panelerna och ställer dem axel
mot axel så säkrar skyddet hela Sverige. Från Treriksröset i norr till Smygehuk i söder.
X-Guards genomslag har varit enormt och – alla jämförelser till trots – det är säkerhet
vi arbetar med. På global basis.

2017

2015
2017
2016

2018

?
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MÄSSOR

AXELENT GOES GLOBAL
Axelent Italy ställde ut
på MECSPE
MECSPE är en ledande mässa för tillverkningsindustrin i Italien
sedan 18 år tillbaka. Mässan har fler än 50 000 besökare och
över 2 200 utställare. Axelent Italy ställde ut för första gången.

Axelent Ltd på
Intralogistex & MACH
För andra året deltog Axelent Ltd med framgång på
Intralogistex 2018. Mässan består av 150 utställare
och 15 000 besökare.

MACH är en av Storbritanniens största samlingspunkter för teknisk tillverkning. Mässan pågår under
fem dagar och besöks av fler än 25 000 tekniskt
intresserade. Såväl Axel som X-Guard gjorde stor
succé.
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Axelent Group på Elmia Automation
Elmia Automation är Sveriges ledande automationsmässa och en viktig arena för produktion inom
tillverkande industri.Närmare 15 000 besökare vistas på mässan som även består av ytterligare fem ledande
produktionsmässor under samma tak.
Axelent AB ställde ut tillsammans med dotterbolaget Axelent Engineering. Klomaskinen (på bild inuti
X-Guardcellen) var en riktig publikmagnet. Axelent Engineering hade skapat två virtuella realityprogram där du
fick stifta bekantskap med möjligheterna som VR erbjuder både för maskin- och robotbyggare.

Axelent Spain ställde
ut på Hispack
Axelent Spain hade en välbesökt monter på en av de
viktigaste mässorna i Barcelona: Hispack, 8-11 maj.
Nästan 800 utställare samlade på en yta av 39 000
kvadratmeter besöktes av 10 000-tals besökare.
25 procent av dessa var från andra länder än Spanien.
Temat för mässan är förpackningslogistik, hållbarhet,
automation och lager.

Axelent Spain bjöd in
till säkerhetsdag
Den 15 mars bjöd Axelent Spain tillsammans med
Adecuarisk in till en välbesökt teknisk dag om
maskinsäkerhet. Deltagarna fick en lärorik och
interaktivt dag. Alla fick med sig Axelents Safety Book
med tillhörande säkerhetsprodukter vid dagens slut.
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SWEDEN

Du hittar en film med Ferry Svan på
axelent.se/axel

Säkert samarbete
Med god precision och styrka har han yxat och sågat sig till toppen. Ferry Svan blev ett namn
på allas läppar när han under föregående år kammande hem guldmedaljen i junior-VM i den udda
sporten Timbersport.

Timbersport är en scensport där det är fokus på snabbhet,
styrka, uthållighet och precision. Egenskaper som inte bara
driver Ferry Svan framåt, utan även har blivit viktiga ledord
för hans sponsor Axelents framfart i världen.
– Säkerheten är prio ett för oss, inom sporten finns
ett stort säkerhetstänk, och ett krav för att ens få börja
utöva sporten är en kurs i just säkerhet, säger Ferry och
fortsätter:
– Axelent och Timbersport har flera gemensamma
nämnare, även om det inte ser ut så vid första anblicken.
Därför är det extra kul att just Axelent nu blir min sponsor.
Om Ferry Svan
Ferry Svan, 21 år gammal, går från klarhet till klarhet.
Han kan titulera sig regerande juniorsvärldsmästare
i Timbersport och är en stigande stjärna även på
seniorsidan. Han beskrivs som en riktig vinnarskalle – ett
drag som sannolikt har gått i arv från pappa Gunde Svan,
en svensk skidlegendar.
Det var i gymnasiet som Ferry introducerades för sporten
där man med yxa och såg ska ta sig igenom stockar. Att
valet just föll på den tuffa scensporten Timbersport var
absolut inte självklart – det är ingen stor sport i Sverige, än
så länge. Stort är det däremot i Nya Zeeland, Australien,
Kanada och USA, medan det i Europa är främst Tyskland,
Frankrike och Belgien som profilerat sig.
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Vilken kraft
Själva tävlingen består av sex discipliner. Tre med yxa;
Springboard, Standing Block Chop och Underhand Chop,
samt tre med såg och motorsåg; Stock Saw, Single Buck
och Hot Saw. Även om namnen inte avslöjar vad det
handlar om så krävs det muskelstyrka och uthållighet i
samtliga moment. Och god fysik kräver en engagerad atlet:
– Jag kan inte riktigt leva på den här sporten i dag, men
med Axelent i ryggen öppnas dörren för nya möjligheter,
säger Ferry.
Det var till Nya Zeeland Ferry åkte för att träna inför
junior-VM och det är också dit han helst reser om han själv
får bestämma. Självklart eftersom Timbersport är betydligt
större där, men även för klimatet.
– Jag har länge närt en dröm om att faktiskt flytta ner
och träna med de bästa. Det är en dröm som nu kan
komma att realiseras med hjälp av Axelent, säger Ferry.
Ferry har redan, som yngsta någonsin, vunnit ett
junior-VM samt tagit silver i Nordiska Mästerskapen. Efter
åttondeplatsen och ett rejält förbättrat personbästa under
Champions Trophy (seniorer) i Marseille under maj månad
är det nu fullt fokus på nordiska mästerskapen som avgörs
i danska Roskilde i början av juni.
Vi på Axelent sponsrar stolt Ferry Svan och ser fram
emot att följa honom i jakten på medaljerna!

FAKTARUTA
Ferry Svan

Namn: Ferry Svan
Familj: Mamma, pappa och storasyster Julia.
Ålder: 21
Sysselsättning: Tränar timbersport.
Är med i svenska landslaget.
Bor: Vansbro, Dalarna
Medaljer: NM för juniorer: guld 2014 och 2016.
JVM-guld 2017, silver i senior-NM 2017.
Mer Timbersports: YouTube
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