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Knivklasser
Följande indelning i knivklasser med kriterier och detaljbestämmelser skall
användas vid Kniv-SM och vid övriga nationella tävlingar som väljer att följa
Svensk Knivförenings standard.
Motsvarande bedömningsprotokoll återfinns i bilaga 3 till dessa tävlingsbestämmelser.
Begreppsförklaring till använd nomenklatur enligt bilaga 1 till tävlingsbestämmelserna. Här använda begrepp som finns förklarade i bilaga 1 är
markerade med*.
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TRADITIONELL BRUKSKNIV

Klasskriterier
Med traditionell brukskniv avses en kniv vars egenskaper skall främja
funktionen av kniven vid avsett brukande såsom exempelvis jakt, fiske eller
träbearbetning. Kniven skall i sin konstruktion och i sitt utseende bevara de
nordiska traditionerna från knivmakeriet av bruksknivar genom historien samt
vara försedd med slida och upphängare för att bäras i bälte.
Hela knivstället skall vara tillverkat av den tävlande. Standardartiklar* och
knivblad av annans tillverkning är dock tillåtna.
Handvänlighet och gediget utförande av knivställets alla delar samt skaft
tillverkat i ett enda stycke kommer att premieras speciellt.
Egentillverkat smitt eller framslipat blad premieras också.

Detaljbestämmelser
SKAFT:
! Gjort av nordiskt träslag*, ej stabiliserat, ej fossilt* material.
! Bestå av max 2 delar, varav den främre får vara en holk* eller
metallplatta alternativt en frontbit av horn/ben/trä. Dock ej
fulltånge*
! Maximalt tre tunna mellanlägg*. Sammanlagd bredd får vara
högst 5mm.
! Fri färgning (dock ej bildmotiv*).
! Filning* av spår och nivåskillnader är tillåtet, men ej filework* på
mellanlägg och övriga skaftdelar.
BLAD:
! Av valfritt stål, dock ej damask*
! Skarpslipat
! Skall i sin formgivning bevara de nordiska traditionerna. Därmed
är knivblad av fulltångetyp ej tillåtet.
! Tillverkarens stämpel tillåten, men i övrigt inga dekorationer eller
filework.
SLIDA OCH UPPHÄNGARE:
! Slidan skall vara helt av läder eller läder/trä.
! Holkar och doppsko är inte tillåtna.
! Ytdekorationer endast tillåtna i form av färgning och prägling (ej
bildmotiv*).
! Fritt materialval och utformning av upphängare.
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UTVECKLAD BRUKSKNIV

Klasskriterier
Med utvecklad brukskniv avses en kniv vars egenskaper skall främja funktionen
av kniven vid avsett brukande såsom exempelvis jakt, fiske eller träbearbetning,
men där formgivning och estetiska faktorer ges stor tyngd. Kniven kan i sin
konstruktion och i sitt utseende anknyta till de nordiska traditionerna men skall
samtidigt ha utvecklat positiva materiella eller estetiska egenskaper jämfört
med den traditionella brukskniven. Det innebär bl a att även fulltångeknivar* kan
hänföras till klassen.
Kniven skall ha de egenskaper som normalt fordras av en brukskniv. Kniven
skall vara försedd med slida och upphängare för att bäras i bälte.
Hela knivstället skall vara tillverkat av den tävlande. Standardartiklar* och
knivblad av annans tillverkning är dock tillåtna
Handvänlighet och gediget utförande av knivställets alla delar premieras
speciellt. Egentillverkat smitt eller framslipat blad premieras också.

Detaljbestämmelser
SKAFT:
! Fritt materialval och utförande.
BLAD:
! Fritt materialval och utförande, dock ej mosaikdamask*.
! Skarpslipat
! Fri formgivning.
SLIDA OCH UPPHÄNGARE:
! Fritt materialval och utförande.
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HALVHORNSKNIV

Klasskriterier
Med halvhornskniv avses en brukskniv där hornmaterialet skall vara från ren
eller älg och utformningen anknyter till den nordiska traditionen om knivar med
läderholk på en slida av horn.
Kniven skall ha de egenskaper som normalt fordras av en kniv. Kniven skall
vara försedd med slida och upphängare för att bäras i bälte.
Hela knivstället, inklusive eventuell gravyr, skall vara tillverkat av den tävlande.
Standardartiklar* och knivblad av annans tillverkning är dock tillåtna.
Egentillverkat smitt eller framslipat blad premieras.

Detaljbestämmelser
SKAFT:
!
!
!
!

Gjort av älg- eller renhorn, ev kombinerat med trä
Mellanlägg* är tillåtna.
Fri dekoration.
Stabiliserat tillåtet

BLAD:
! Fritt materialval och utförande dock ej knivblad av fulltångetyp*.
! Skarpslipat
SLIDA OCH UPPHÄNGARE:
! Slidan skall vara av älg- eller renhorn och ha holk* av läder.
! Fri dekoration
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HELHORNSKNIV

Klasskriterier
Med helhornskniv avses en kniv där hornmaterialet skall vara från ren eller älg
och utformningen anknyter till den nordiska traditionen i fråga om knivar med
hel slida av horn.
Kniven skall ha de egenskaper som normalt fordras av en kniv. Kniven skall ha
slida och upphängare för att bäras i bälte.
.
Hela knivstället, inklusive eventuell gravyr, skall vara tillverkat av den tävlande.
Standardartiklar* och knivblad av annans tillverkning är dock tillåtna.
Egentillverkat smitt eller framslipat blad premieras.

Detaljbestämmelser
SKAFT:
! Gjort helt av älg- eller renhorn.
! Mellanlägg* är tillåtna.
! Fri dekoration.
BLAD:
! Fritt materialval och utförande dock ej knivblad av fulltångetyp*.
! Skarpslipat
SLIDA OCH UPPHÄNGARE:
! Slidan skall vara helt av älg- eller renhorn.
! Fri dekoration
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ENKEL FÄLLKNIV

Klasskriterier
Kniven skall ha de egenskaper som normalt fordras av en fällkniv. Även knivar
av typ konsttäljkniv/tunnkniv hänförs till denna klass.
Ev. slida/etui bedöms inte.
Knivstället, inklusive chassi, skall vara tillverkat av den tävlande. Andra
standardartiklar* och knivblad av annans tillverkning är dock tillåtna.
Egentillverkat smitt eller framslipat blad premieras.

Detaljbestämmelser
SKAFT:
! Fritt materialval utom damask/mosaik.
! Ej dekor
! Hela skalor utan bolster
BLAD:
! Ej damask/mosaik/dekor
! Fritt utförande
! Skarpslipat
CHASSI/MEKANISM:
! Fritt materialval och utförande.
! Ej dekor
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UTVECKLAD FÄLLKNIV

Klasskriterier
Med utvecklad fällkniv avses en kniv vars egenskaper och handvänlighet skall
främja funktionen av kniven vid avsett brukande, men där formgivning och
estetiska faktorer ges stor tyngd. Kniven skall ha de egenskaper som normalt
fordras av en fällkniv.
Hela knivstället, inklusive chassi, skall vara tillverkat av den tävlande. Andra
standardartiklar* och knivblad av annans tillverkning är dock tillåtna men ska då
vara framslipat av den tävlande.

Detaljbestämmelser
SKAFT:
! Fritt materialval och utförande.
BLAD:
! Fritt materialval och utförande.
! Skarpslipat
CHASSI/MEKANISM:
! Fritt materialval och utförande.
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MINIATYR/SMYCKEKNIV

Klasskriterier
Med miniatyr/smyckekniv avses en mindre kniv med en total längd av maximalt
80 mm (utan slida) och utformad för att kunna bäras synlig som smycke.
Bruksegenskaper bedöms ej.
Kniven skall vara försedd med slida eller annat eggskydd och
upphängningsanordning för att kunna bära kniven synlig som smycke.
Hela knivstället, inklusive eventuell dekor, skall vara tillverkat av den tävlande.
Standardartiklar* och knivblad av annans tillverkning är dock tillåtna.
Egentillverkat smitt eller framslipat blad premieras.

Detaljbestämmelser
SKAFT:
! Fritt materialval och utförande.
BLAD:
! Fritt materialval och utförande.
! (Inga krav på skarpslipning)
SLIDA (MOTSV) OCH UPPHÄNGARE:
! Fritt materialval och utförande
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KONSTKNIV - MINDRE

Klasskriterier
Med konstkniv - mindre avses en kniv med en total längd (utan slida) under 250
mm och vars huvudsakliga syfte är att vara ett prydnadsföremål. Estetik* och
formgivning* samt en utpräglad designidé* kommer därför att premieras
speciellt. I sin karaktär och formspråk förväntas en konstkniv - mindre avsevärt
skilja sig från en mer traditionellt uppbyggd kniv.
Bruksegenskaper bedöms ej.
Slida, etui* eller ställ* skall finnas, endera eller i kombination.
Vid bedömning görs endast helhetsbedömningar på hela knivstället.
Hela knivstället skall vara tillverkat av den tävlande.
Standardartiklar*, knivblad av annans tillverkning, och dekor utförd av annan
person är dock tillåtna.
Egentillverkat smitt eller framslipat blad premieras.

Detaljbestämmelser
SKAFT:
! Fritt materialval och utförande.
BLAD:
! Fritt materialval och utförande.
SLIDA/ETUI/STÄLL:
! Fritt materialval och utförande
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KONSTKNIV - STÖRRE

Klasskriterier
Med konstkniv - större avses en kniv med en minsta total längd (utan slida) av
250 mm och vars huvudsakliga syfte är att vara ett prydnadsföremål. Estetik*
och formgivning* samt en utpräglad designidé* kommer därför att premieras
speciellt. I sin karaktär och formspråk förväntas en konstkniv - större avsevärt
skilja sig från en mer traditionellt uppbyggd kniv.
Bruksegenskaper bedöms ej.
Slida, etui* eller ställ* skall finnas, endera eller i kombination.
Vid bedömning görs endast helhetsbedömningar på hela knivstället.
Hela knivstället skall vara tillverkat av den tävlande.
Standardartiklar*, knivblad av annans tillverkning, och dekor utförd av annan
person är dock tillåtna.
Egentillverkat smitt eller framslipat blad premieras.

Detaljbestämmelser
SKAFT:
! Fritt materialval och utförande.
BLAD:
! Fritt materialval och utförande.
SLIDA/ETUI/STÄLL:
! Fritt materialval och utförande
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KÖKSKNIV

Klasskriterier
Med kökskniv avses en kniv vars huvudsakliga användning är vid matlagning
på ett eller annat vis
Kökskniven ska ha de egenskaper som normalt fordras av en kniv för
matlagning, med särskild hänsyn till hygienaspekterna.
Även bruksvärdet för avsedd användning kan bedömas.
Ev slida/etui/ställ bedöms inte.
Hela knivstället, inkl. ev. dekor, skall vara tillverkat av den tävlande.
Standardartiklar* och knivblad av annans tillverkning är dock tillåtna.
Egentillverkat smitt eller framslipat blad premieras.

Detaljbestämmelser
SKAFT:
! Fritt materialval och utförande.
BLAD:
! Fritt materialval och utförande.
! Skarpslipat
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UNGDOMSKLASS

Klasskriterier
Knivklass för knivar insända av tävlande till och med det kalenderår hon/han
fyller 18 år. Födelseår skall anges på anmälningsblanketten.
Kniven skall ha de egenskaper som normalt fordras av en kniv. Kniven skall ha
slida och upphängare för att bäras i bälte.
Hela knivstället, inkl ev. dekor, skall vara tillverkat av den tävlande.
Standardartiklar* och knivblad av annans tillverkning är dock tillåtna.
Egentillverkat smitt eller framslipat premieras.

Detaljbestämmelser
SKAFT:
! Gjort huvudsakligen av trä (även stabiliserat).
! Mellanlägg* samt delar i ben/horn/komposit tillåtna, dock inte
fossilt material eller ädelmetaller
! Fri utformning och färgning (dock ej bildmotiv*).
BLAD:
! Fritt materialval och utförande (dock ej mosaikdamask)
! Skarpslipning
SLIDA OCH UPPHÄNGARE:
! Slidan skall vara helt av läder eller läder/trä.
! Ytdekorationer endast tillåtna i form av färgning och prägling (ej
bildmotiv*).
! Fritt materialval och utformning av upphängare.
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ROOKIEKLASS

Syfte
Syftet med denna klass är att locka fler att våga tävla utan konkurrens från
etablerade knivmakare. Likaså lämnas stor frihet för utformning av kniven efter
eget huvud utan begränsande detaljbestämmelser.
Klassen är öppen för knivmakare som är nybörjare samt de som inte tidigare år
deltagit i någon nationell knivtävling*, med undantag för deltagande i
Ungdomsklass
För en rookie är klassen tillgänglig under hela det första kalenderårets samtliga
tävlingar runt om i landet.

Klasskriterier
Kniven skall ha de egenskaper som normalt fordras av en kniv.
Kniven skall ha slida och upphängare för att bäras i bälte.
Hela knivstället skall vara tillverkat av den tävlande.
Standardartiklar* och knivblad av annans tillverkning är dock tillåtna.
Egentillverkat smitt eller framslipat blad premieras.

Detaljbestämmelser
SKAFT:
! Fritt materialval och utförande
BLAD:
! Fritt materialval och utförande
! Skarpslipat
SLIDA OCH UPPHÄNGARE:
! Fritt materialval och utförande
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TEAMWORK

Syfte
Syftet med denna klass är att uppmuntra till ett djupgående samarbete där
minst tre personer gemensamt deltager i formgivning och tillverkning av en
kniv.
Alla medarbetarna skall namnges på anmälningsblanketten.

Klasskriterier
Slida, etui eller ställ skall finnas, endera eller i kombination. Vid bedömning görs
dock endast en helhetsbedömning.
Knivens designidé*, estetik* och formgivning* premieras speciellt.

Detaljbestämmelser
SKAFT:
! Fritt materialval och utförande.
BLAD:
! Fritt materialval och utförande.
! Skarpslipat
SLIDA/ETUI/STÄLL:
! Fritt materialval och utförande.
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KNIVBLAD - SMIDD DAMASK

Klasskriterier
Knivbladet skall vara skarpslipat. Stålsorter och annat mtrl. skall anges
Knivbladet skall vara mönstersmitt.
Knivsmeden skall göra allt arbete själv.
Estetik* och formgivning* premieras särskilt.

15

KNIVBLAD - SMIDDA

Klasskriterier
Knivbladet skall vara skarpslipat. Stålsorter skall anges.
Knivbladet skall vara smitt i helstål eller som laminat, dock ej damask.
Knivsmeden skall göra allt arbete själv.
Estetik* och formgivning* premieras särskilt.
.

16

KNIVBLAD - SLIPADE

Klasskriterier
Knivbladet skall vara skarpslipat. Stålsorter skall anges.
Knivbladet skall vara slipat ur ett ämne av annans tillverkning.
Fritt val av stålsort.
Estetik* och formgivning* premieras särskilt.
.
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TEMAKNIV

Syfte
Syftet med denna klass är att samla knivar som är speciellt gjorda för ett visst
inför varje tävling valt tema och därigenom medge en rättvis jämförelse mellan
dem. (Se Bestämmelser för knivtävlingar pkt 2.2).
Knivklassen är inte obligatorisk, men då den ska ingå i en tävling publiceras valt
tema samt klasskriterier och andra nödvändiga preciseringar i annonsen och på
hemsidan.

Klasskriterier
Kniven skall på bästa sätt följa årets tema i alla sina delar skaft, blad och slida
och ev. ställ.
Allmänt ska kniven ha de egenskaper som normalt fordras av en kniv.
Även bruksvärdet för avsedd användning kan bedömas.
Hela knivstället, inkl. ev. dekor, skall vara tillverkat av den tävlande.
Standardartiklar* och knivblad av annans tillverkning är dock tillåtna.
Egentillverkat smitt eller framslipat blad premieras.

Detaljbestämmelser
SKAFT:
! Anpassas efter gällande tema
BLAD:
! Anpassas efter gällande tema
! Skarpslipat
SLIDA OCH UPPHÄNGARE:
! Anpassas efter gällande tema

