
Inbjudan till uttagningstävling till Yrkes-SM för ungdomar. 

Svetskommissionen, Industriarbetsgivarna, IFMetall och Teknikföretagen bjuder härmed in till 

uttagningstävling i svetsning. Det sker i tre olika städer: Ekbackeskolan i Osby den 2/2-2018, Fredrika 

Bremer gymnasiet i Haninge den 14/2-2018 och Strömbackaskolan i Piteå den 20/3-2018. 

Uttagningstävlingarna syftar till att få fram 6st unga svetsare till finalen som avgörs i samband med 

Yrkes-SM i Uppsala den 25-27 april 2018. Vinnaren i Yrkes-SM, tillika den svenska mästaren i 

svetsning, kommer att ingå i det svenska yrkeslandslaget och tävla i Yrkes-VM i Kazan, Ryssland 2019 

respektive Yrkes-EM i Budapest 2018.  

Regler för deltagande: 

Den tävlande ska vara född 1997 eller senare. 

Kostnader för deltagande i uttagningstävling står deltagaren eller dennes organisation för. Vid 

uttagningstävling så bjuds deltagare på lunch. Kostnader i samband med Yrkes-SM/EM/VM täcks av 

huvudmännen, se nedan. 

För att kunna möta de krav som ställs i tävlingen är det av yttersta vikt att den tävlande har 

relevanta kunskaper. Dessa specificeras på http://www.svets.se/Uttagningstävling 2018 det är 

viktigt att deltagaren är införstådd med vilka krav som ställs. 

 Exempel på tävlingsuppgifter är följande: SS EN ISO 287-1 111 P BW 1.1 s t10 PE ss nb. På länken 

finns också exempelritning på en uppgift. 

Anmälan till uttagningstävling sker på denna blankett eller via denna länk. 

Anmälan till uttagningstävling Yrkes-SM 2018 

Tävlandens namn  Födelsedatum (ååmmdd) 

Tävlandens telefonnummer  Tävlandens E-post 

Lärarens namn  Lärarens telefonnummer 

Lärarens E-post 

Skolans/företagets namn och adress 

 Jag anmäler mig till följande uttagningstävling (Endast ett alternativ får ikryssas) 

Osby 2/2-2018 

Haninge 14/2-2018 

Piteå 20/3-2018 

I samtliga fall tar uttagningstävlingen 1 dag 

Sista dag för anmälan till uttagningstävling 15/12-2017 

http://www.svets.se/projekt/yrkessmvm/svetssm2018.4.60a7678514fae95caecfa85.html
http://www.svets.se/5.60a7678514fae95caecfabb.html


Mer information: 

Fredrik Gunnarsson 

 fredrik.gunnarsson@industriarbetsgivarna.se, 072-7446731 

Peter Norman 

 peter.norman@svets.se, 073-9840968 

www.worldskills.se 

Vi engageras oss i yrkestävlingar för att skapa goda ambassadörer och förebilder för andra 
ungdomar. svensk industri är i stort behov av duktiga svetsare och yrkestävlingar ger en unik 
möjlighet att mäta sin yrkeskompetens både mellan individer, men också mellan länder.  
Tävlingarna ger dessutom industriföreträdare, politiker, specialister samt ansvariga för 
utbildning och yrkesträning, möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och samarbeta för att 
utveckla högre standards inom området yrkesutbildningar. 
 
Huvudmän för våra yrkestävlingar i svets är: SvK IndArb IFMetall och Teknikföretagen 
Sponsorer/samarbetspartners: Svenska Elektrod Lincoln Electric AGA Ekbacke Haningen 
Piteå 
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