Till alla skolledare och yrkeslärare
på Bygg- och anläggning samt Naturbruksprogrammet
med inriktningen

Anläggningsfordon

Välkomna till

Skol-SM för Maskinförare 2018

Vi har nöjet att bjuda in din skola och elever på BA- och NB-programmet med inriktning
anläggningsfordon till den årliga SM-tävlingen för Maskinförare. Tävlingen 2018 kommer att vara
en del av Yrkes-SM som hålls i Uppsala den 25–27 april 2018, vilket innebär att tävlingen kommer
att skilja sig en del åt från de tävlingar vi har arrangerat tidigare år. Det är mycket positivt att vi
kan förlägga tävlingen 2018 till Yrkes-SM och därmed få möjligheten att tävla och visa upp
maskinföraryrket för flera tusen personer som väntas besöka Yrkes-SM 2018.
Det är nu dags att anmäla era elever till det teoretiska kvalificeringsprovet som kommer att
genomföras fredagen den 2 februari 2018. Sista anmälningsdatum är fredag den 19 januari
2018. Mer information hittar du på BYNs hemsida, www.byn.se.
Vi vill naturligtvis att så många skolor som möjligt är med och genomför kvalificeringsprovet.
Det kan ses som ett inofficiellt ”nationellt prov” där er skola kan jämföra er mot övriga skolor i
landet med inriktningen anläggningsförare.
För de skolor som deltar i kvalificeringstävlingen är det inget krav att delta i Yrkes-SM 2018 men
naturligtvis vill vi att de skolor som placerar sig bäst i kvalificeringsprovet också ska kämpa om
SM-titeln för maskinförare.

ANMÄLAN - Klicka på länken nedan (fungerar inte det - kopiera och klistra in den i din
webbläsare):
https://response.questback.com/byggnadsindustrinsyrkesnmnd/ri1yzviut2

På följande sida hittar ni ytterligare information om hur tävlingen kommer att genomföras
och för de skolor som kvalificerar sig till att delta i tävlingarna i Uppsala kommer vi gå ut med
ytterligare information i början av februari 2018.

Med vänlig hälsning
BYNs kansli
Sandra Flygare Baas & Ingemar Klaesson
08-564 881 66
sandra@byn.se

Här följer en kort sammanfattning av tävlingens upplägg och genomförande.
Den största skillnaden, jämfört med tidigare års tävlingar, kommer att vara den totala tävlingslängden på
yrkes-SM 2018. Tidigare år har vi genomfört körmomenten (på lördagen) under ca 6 timmar. Tävlingen
och körmomenten 2018 kommer att pågå under 2,5 dagar och omfatta totalt 19 timmars tävlingstid, för
att anpassa tävlingen för anläggningsförare till övriga yrkestävlingar under Yrkes-SM 2018.
o Tävlingsdatum: onsdag 25 april till fredag 27 april 2018.
o Tävlingstider:
o 25 april kl. 10:00 – 16:00
o 26 april kl. 09:00 – 19:00
o 27 april kl. 09:00 – 12:00
o Antal deltagande skolor och tävlande:
18 skolor deltar i tävlingen 2018 med en (1) tävlande elev från varje skola. Detta innebär att vi
utökar möjligheten för fler skolor att delta i tävlingen 2018 och att varje deltagande skola
representeras av en (1) tävlande elev.
o

Kvalificeringstävling fredagen den 2 februari 2018:
Som tidigare år genomför vi en kvalificeringstävling till tävlingen i april. 17 skolor kommer att kunna
kvalificera sig till att delta och Herrgårdsgymnasiet i Säffle är direktkvalificerad till tävlingen 2018
genom sin vinst i tävlingen 2017.

o

Tävlingen den 25–27 april:
o Inget teoretiskt tävlingsmoment kommer att genomföras i samband med tävlingen.
o Två maskinslag ingår i tävlingen;
▪ Lastmaskin Volvo L60, utrustad med skopa (skopvolym 1,6 m3), kranarm och pallgafflar
▪ Hjulgrävare Volvo EW 160, utrustad med planeringsskopa och pallgafflar
o Varje tävlande kör båda maskinslagen 2 gånger under tävlingen.
o Maximal körtid vid varje körning är 20 minuter. D.v.s. varje tävlande kommer att få en total
körtid på upp till 80 minuter (2x20 minuter för Lastmaskin och 2x20 minuter för Hjulgrävare).
o Körtiden från samtliga körmoment ligger till grund för slutresultatet
▪ Vid samma totala sluttid räknas den snabbaste individuella tiden
▪ Vid samma individuella tid avgörs tävlingen med särkörning
o Vinnaren av tävlingen 2018;
Skolan som den vinnande eleven representerar kommer att erbjudas att arrangera tävlingen SkolSM för Maskinförare 2019 enligt tidigare års upplägg, d.v.s. tävlingsformen som genomförs under
en dag.

De skolor/elever som kvalificerar sig till tävlingen i Uppsala 2018 kommer att få ytterligare
information om sitt deltagande under februari månad.

