
Sverige ska bli bäst i Europa på snöbollskrig

Sverige har sedan en månad tillbaka ett officiellt landslag i den japanska snöbollskrigsporten  

Yukigassen. Team LTU heter de och kommer från Luleå. Nu förebereder sig Team LTU för att 

försvara Sveriges färger vid Nordiska och Europeiska mästerskapen i Norge respektive Finland. 

Sveriges landslag i japanskt snöbollskrig – Yukigassen – har en hektisk tid framför sig. Först ska de 

försvara Sverige vid Nordiska mästerskapen i Vardö, Norge, 27-30 mars, för att helgen efter bege sig till 

Kemijärvi, Finland, där de Europeiska mästerskapen utspelar sig den 3-5 april. Sveriges landslag har 

endast funnits sedan februari i år då den första svenska tävlingen någonsin hölls vid Luleå tekniska 

universitet i Luleå.

Team LTU består av tio personer från norr till söder men som alla läser vid Luleå tekniska universitet. Trots 

sin korta karriär i snöbollskrig känner sig lagkaptenen och tränaren Markus Nyberg lugn. Precis som för 

vilket annat landslag som helt så handlar det om att förbereda sig så mycket som möjligt inför stora 

turneringar.

– Vårt starka kort är att vi haft en spion över för att ta lärdom av japansk snöbollskrigsteknik. Vi lärde oss 

en hel del från japanerna som nu kommer att göra oss bäst i Europa på snöbollskrig, säger Markus 

Nyberg, tränare för svenska landslaget i Yukigassen.

Yukigassen har funnits i Japan i över 20 år och finns idag även i Ryssland, Norge, Finland och Australien. 

Två lag på sju personer möts på en spelplan där det handlar om att slå ut motståndarlaget med snöbollar, 

eller ta andra lagets flagga. 2010 kommer Sveriges första SM i Yukigassen att hållas i Luleå.   

             

 Så här spelar du Yukigassen:

• Sätt ihop två lag på tio personer. Det är sju personer på planen samtidigt, två är avbytare och en 

är kapten. Av de sju är fyra anfallare och tre försvarare. 

• Bygg upp en Yukigassen-plan som är 40 meter lång och 10 meter bred. Planen ska ha ett antal 

snöborgar och varje lag har en egen flagga man ska försvara.

• Varje match består av tre omgångar på tre minuter.

• Ett lag vinner en omgång genom att ta det andra lagets flagga eller träffa samtliga motståndare 

med snöbollar. Det lag som vinner flest omgångar vinner matchen.

För mer information och pressbilder: 

http://www.yukigassen.se/press/

http://www.yukigassen.se/


För mer information, kontakta: 

Markus Nyberg, tränare Team LTU, på 

0702-947458 eller amayne-8@student.ltu.se

Mikael Jansson, ordförande i Svenska Yukigassenförbundet, på 

0705-19 25 67 eller yukigassen@studorg.ltu.se  
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