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Material till knivtillverkning 
- Knivblad 
- Skaftämnen 
- Damasteel och andra knivstål 
- Lim, olja och vax 
- Polermaterial 
- Smide och ässjor 
- Bandslip och tillbehör 
- Knivslipare och slipsten 
- Fällknivsdelar och byggset 

 

Utöver detta har vi ett stort urval av färdiga knivar, svarvar och 

tillbehör till svarvning, läderarbeten och mycket mer. 

Se mer på www.slojdfokus.se 
Slöjdfokus, Tel. 08-12 144 144, info@slojdfokus.se 

Redan i början på juli när Svensk Knivförening 
höll sitt årsmöte i Ludvika stod det klart att 
det inte var någon lokal klubb i landet som 
ansökt om att arrangera Kniv-SM 2020. För att 
arrangemanget inte ska tvingas ta en paus har 
föreningen tagit beslutet att tävlingen återigen 
kommer att avgöras på nätet – precis som 
2019. 
Ett par förändringar blir det dock

Intresset för tävlingen på nätet har varit rekordstort och 
alla har kunnat följa den spännande upplösningen, men 
en del tyckte att arrangemanget var alltför utdraget, och 
det är något som blir annorlunda nu. Den 15 april, direkt 
efter påsk, ska bidragen vara inne och sista helgen samma 
månad samlas domarna för att utse vinnarna. Efter 
det kommer knivarna att returneras och vi publicerar 
finalisterna löpande på Instagram, Facebook och vår 
hemsida. I Knivmakarens andra nummer för året som 
kommer strax innan midsommar avslöjas det vilka alla 
vinnare är.

När resultatlistan är officiell skickas diplom och 
bedömningsprotokoll ut och samtliga knivar finns då 
att spana in på hemsidan, och det är möjligt att ladda 
ner högupplösta bilder på dem, precis som i år. Efter 
tävlingen gör vi ett Publikens Pris via nätomröstning 
under hösten. Två priser, ett till den kniven som får flest 
röster, och en utlottning bland de som röstat.  

Temaklassen i år var Bowiekniv, en klass som lockade 
ett par nya tävlande och skapade ett stort intresse på 
nätet. 2020 temaklass blir Fantasy – en klass utan 
hämningar! Här kan man inspireras av filmer, tv-serier 
eller sina egna drömmar (mardrömmar?), och vi sätter 
inte upp några regler alls.

Övriga klasser är:
• Traditionell brukskniv
• Utvecklad brukskniv
• Kockkniv/kökskniv
• Fällkniv

• Förfinad fällkniv
• Halvhornskniv
• Helhornskniv
• Konstkniv mindre
• Konstkniv större
• Miniatyr/smyckeskniv
• Ungdomsklass – ingen anmälningsavgift  

      och alla som skickar in får ett års gratis medlemsskap  
      i Svensk Knivförening!

• Rookieklass
• Teamwork
• Knivblad smidda
• Knivblad slipade
• Knivblad smidd damask
Reglerna säger att det ska vara minst två tävlande i varje 

klass för att en Svensk Mästare ska kunna utses, men i 
SM 2020 kommer vi att slå ihop de klasserna som inte 
lockar tillräckligt antal tävlade som kommer att tävla mot 
varandra, och en mästare utses bland dem. Bedömning 
av dessa kommer ske under lite mer avskalade kriterier 
för att vi ska få ihop det, och klassen kommer vi att kalla 
Öppen klass.

Är du medlem i Svensk Knivförening kostar det inget 
att tävla, övriga betalar 150 kronor i anmälningsavgift –
oavsett hur många knivar du skickar in. Övriga regler kan 
du läsa om på vår hemsida

Nu finns det inga ursäkter längre, sätt igång och skapa, 
du har vintern på dig innan knivarna ska vara inne. 

På vår hemsida www.svenskkniv.se finns det en 
adresslapp som du ska skriva ut och använda när du 
skickar in dina bidrag! Och du, utmana gärna någon i din 
bekantskapskrets eller den lokala knivklubben, så blir det 
ännu roligare!

Tobbe Sedin blev Svensk Mästare 
2019 i temaklassen Bowiekniv. Är 
det din tur 2020 att bli mästare?

GRATIS

ATT TÄVLA!FÖR MEDLEMMAR


