
Dansk Knivforenings  

Brugsknivkonkurrence. 
 
Konkurrence afvikles i forbindelse med Dansk Knivforenings Skjernseminar lørdag 
d. 19. oktober 2019 på udendørsarealer ved skolen. 
Konkurrencens showmastere er Thomas Juhler og Michael West. 
 
Tekniske krav til brugskniven: 

• Knivens klinge skal være min. 8 cm og max. 30 cm. 
• Knivens skæfte skal være forsynet med sikkert greb 
• Der skal være hul til håndledsrem. Håndledsrem skal ikke kunne trækkes over ved hurtigt 

og hårdt træk. Dette afprøves af showmaster. 
• Håndledsrem skal altid være monteret på kniv. 
• Kniven skal have tilhørende skede, der kan hænge fra livrem. 
• Kniven skal være håndlavet/unik og være udarbejdet til at kunne gennemføre 

konkurrencen. Denne vurdering foretages af showmaster. 
 
Regler for konkurrencen: 

• Konkurrencen er lige dele show og alvor, og man må gerne konkurrere med gejst, men 
med fair play og som gentleman.  

• Knivmager og konkurrencedeltager er samme person, der kun kan deltage med en kniv. 
• Samme deltager til alle øvelser. 
• Kniven skal opbevares i bæltehængt skede, når den ikke er i konkurrence. 
• Kniv skal under konkurrencen være fæstnet med håndledsrem. 
• Der skal anvendes udleverede sikkerhedsbriller. 
• Der skal anvendes udleverede sikkerhedshandsker. 
• Konkurrencedeltageren skal vises hensyn til andre deltagere og tilskuere og strengt følge 

showmasternes anvisninger. 
• Der skal anvendes sund fornuft i forhold til egen og andres sikkerhed. Det er 

konkurrencedeltagerens eget ansvar, at der ikke sker uheld. 
• En kniv/deltager kan udelukkes, hvis showmastere vurderer denne ikke forsvarligt kan 

gennemføre konkurrencen. 
• Efter denne konkurrencedel skal dommere have kniven til inspektion. Har kniven 

umiddelbart lidt ødelæggende overlast kan kniven ikke kvalificere sig til finalen 
 
Kniven skal til indledende runde gennemføre at: 

• Skære et stykke 20 mm hampetov tov over. Tovet vil være fastgjort på en træplade.  
• Hakke et forskallingsbræt over. Står på højkant på en malerbuk. Bare hakke igennem, så 

den er delt. 
• Skære en paracordline med en vægtbelastning over. Snoren vil hænge frit med en 

vægtbelastning på 250 g. 
• Åbne en dåse med fisk. Tun, makrel eller sådan noget. Her vil måske være en udfordring. 

Indholdet skal vendes ud på en tallerken og mere end 75 % af (vægt)indholdet skal være 
på tallerkenen. 

• Dele et sugerør på langs til dem markerede midte. Opgaven er tillagt 10 sekunder. Der 
tillægges sekunder, hvis mere eller mindre end halvdelen er delt. 50 % = 0 fradrag 40% / 
60 % giver 5 sekunder tillæg.  

• Dele et A4 ark. Et ark markeret med en følgestreg skal der skæres tæt på følgestregen. 
Kommes udenfor stregen tillægges sekunder som angivet på arket. 



• Og dele en flaske vand fra Rema. Gerne med lidt sprøjt! Der tillægges tid, hvis flasken ikke 
er delt i to. 

• Opgaven skal løses hurtigst.  
 
Finalen 

• Kniven skal anvendes som champagnesabel. 
• Der købes en flaske champagne pr. deltager. Dog max 6 stk.  
• Hurtigste kniv/deltager får første forsøg på at “sable” proppen af en flaske.  
• Der er eet forsøg.  
• Klares dette får vinderen de sidste 5 flasker.  
• Klares det ikke, får man flasken, men chancen går videre til næsthurtigste osv. 

 
Kåring af vinder: 

• Umiddelbart efter åbning af første flaske kårdes vinderen af Dansk Knivforenings 
brugsknivkonkurrence. 

• Der udstedes vinderdiplom og deltagerdiplomer, 
 
Salg af konkurrenceknive: 

• Er der tilskuere, der efter konkurrencen byder 1000 kroner for kniven skal den sælges. 
• Er der flere der byder på samme kniv, trækkes der lod. 

 
Ovenstående regler kan til enhver tid “overrules” af undertegnede, hvis der er usikkerhed om 
reglerne.  
 
 

Med venlig hilsen 
Thomas Juhler & Michael West  
Showastere 
Dansk Knivforening 
 
 
 
Udarbejdet i maj 2019. Lagt på hjemmesiden. Hvis der tilgår rettelser vil de blive føjet til. 
 


