
 

 

SM i snöbollskrig 

Alla vet inte att det finns ett svenskt mästerskap i snöbollskrig men det gör det. Sporten som heter 

Yukigassen infördes i Sverige av studenter vid Luleå Tekniska Universitet och etablerades på allvar 

under 2009. Yukigassen som är en lagsport kan jämföras med paintball och den kräver både fysik, 

teknik och taktik.  

Allt började 1988 då invånarna i det lilla japanska samhället Sobetsu kom på att man borde göra en 

sport av alla spontana snöbollskrig. Idag anmäler sig tusentals lag till de Japanska mästerskapen och 

sporten har spridit sig till Norge (Vardö), Finland (Kemijärvi), Ryssland (Murmansk) och även 

Australien (Mt Buller). Sporten utövas nu på SM, NM, EM och VM-nivå och anmälningarna till årets 

kval inför SM-finalen i Luleå 5-6 mars är i full gång. 

Yukigassen drogs igång av studenter vid Luleå Tekniska Universitet. Under 2009 etablerades sporten i 

Sverige och redan 2010 arrangerades SM i Luleå. I år hålls kvalen inför SM vid följande datum och på 

följande orter: 

7/2 Stockholm vid Kungliga Tekniska Högskolan. Där ett av de tävlande lagen är Rix Morgon Zoo. 

9/2 Linköping vid Linköpings Universitet 

11/2 Lunds Tekniska Högskola 

En Yukigassen-bana är 10 meter bred och 40 meter lång och består av sju olika snövallar. Varje lag 

har en flagga på sin planhalva och lagets uppgift är att försvara sin egen flagga men även att erövra 

motståndarlagets. Blir man träffad av en snöboll är det bara att lämna spelplanen.  

Ett lag består av tio spelare där sju är aktiva på planen och två sitter på avbytarbänken. Fyra spelare är 

i anfall och tre i försvar. Varje lag ska ha minst tre kvinnliga och minst tre manliga utövare. Varje 

match består av 3×3 minuter och vinst i två omgångar leder till seger. Har man inte lyckats fånga 

motståndarlagets flagga så vinner laget med mest spelare kvar på spelplanen. 

Att delta i kvalen är kostnadsfritt och tävlingen är öppen för alla. Det enda kravet som finns är att de 

tävlande har fyllt 18 år. Den som tar sig hela vägen och vinner SM-finalen får en resa för hela laget till 

VM i Japan. Vill du anmäla ett lag gör du det här 

Har du övriga frågor, vänligen kontakta: 

Calle Zai, Produktionsledare, 0701-42 23 78, calle.zai@yukigassen.se  

För mer information besök även:  

facebook.com/yukigassen 

youtube.com/swedishyukigassen 
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