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Med tre bilfag 
til WorldSkills i Japan
Bilbransjen er tungt representert i WorldSkills til høsten. Det er ingen liten prestasjon å ha med hele tre bilfag til Øs-
tens fremste billand. Japanske bilarbeidere og andre unge med ambisjoner skal absolutt få bryne seg på unge nord-
menn med god kompetanse i bruk av både  rettegjigger, lakksprøyter og diagnoseverktøy. 

Våre tre norske deltagere er alle 
sammen vinnere i hver sin klasse 

i Norgesmesterskapet, som ble gjen-
nomført sist høst. I mange år har Norges 
Bilbransjeforbund (NBF) arbeidet hardt 
for å rekruttere unge og motiverte ung-
dommer til å velge et bilfag. 

NBF er den største bilbransjeorgani-
sasjonen i Norge. Vi har omkring 1200 
medlemsbedrifter med til sammen rundt 
18.000 ansatte. En stor andel av disse 
er mekanikere og andre som arbeider i 
verkstedene. Medlemsmassen til NBF er i 
første rekke nybilforhandlere og frittstå-
ende godkjente verksteder. Bilbransjefor-
bundet har en egen kompetanseavde-
ling, som skal sikre at medlemsbedriftene 
får styrket sin konkurranseevne og lønn-
somhet gjennom tilgang til kvalifi sert 
avbeidskraft. Det betyr fagarbeidere med 
fagbrev/teknisk fagskole eller bilbran-
sjens fagskoleutdanning.

Som ferdig utdannet fagarbeider er 
kandidaten veldig attraktiv på arbeids-
markedet. 

Bil- og motorbransjen er i rivende 
teknologisk utvikling. Nye og strenge 
miljøkrav stiller store krav til kompetanse. 
Det gjør at fagarbeideren har svært gode 
muligheter for videreutdanning og yt-
terligere kompetanseheving. 

– Vi tar sikte på en plass blant de fem 
beste under WorldSkills i Japan, sier Vi-
dar Strande. Han er dommer for bilfaget 
lette kjøretøyer. 

Også opplæringssjef Frøydis Gustav-
sen i Bilbransjeforbundet er optimist på 
vegne av alle tre bilfagene. 

– Kandidatene er kjempefl inke, sier hun. 

Vi organiserer Yrkeslandslaget

Würth sponser 
deltagerne i bilfag 
under WorldSkills

Ansvarlig organisasjon: Norges Bilbransje-
forbund. Kontaktperson: Frøydis Gustavsen, 
epost: frogus@nbf.no

Bilbransjens lag etter NM. Fra venstre 
Tommy Mikalsen, Tommy Meek og 
Gaute Flugheim. De er klare for Japan.

Bilmekanikeren arbeider i dag med 
avansert teknologisk utstyr.

Billakkering er et yrke for de med sans 
for nøyaktighet.

Bilskadereparatøren må ha god kunn-
skap om bilens konstruksjon.



Prøv vår nettbutikk! 
Snickers arbeidsklær til rimelige priser med WorldSkills Norwaylogo!       

Elsker bilmekanikk

Gaute var ferdig med læretiden og 
tok fagprøven sommeren 2005. Han 

hadde da tatt grunnkurs i mekaniske 
fag og vk-1 for lette kjøretøy på Sogndal 
videregående skole. Nå hører faget inn 
under programområdet Vg1 Teknikk og 
industriell produksjon og Vg2 Kjøretøy 
før to års læretid i bedrift, som avsluttes 
med fagprøve.

Som bilmekaniker arbeider han med 
service, feilsøking og reparasjon av 
personbiler og lette varebiler. Han re-
parerer både mekaniske og hydrauliske 
komponenter, elektriske og elektroniske 
systemer i bilene. 

ANI bil er merkeverksted for Toyota, og 

det hadde nok vært kjekt om det også 
ble konkurranse på dette bilmerket i 
Japan, men når dette skrives ser det ut til 
at det blir Honda og Nissan det skal kon-
kurreres i å reparere.  Gaute forteller at 
han skal forberede seg til konkurransen 
både gjennom selvstudium og fl ere kurs. 
– Det er også snakk om at jeg skal få lov 
til å jobbe hos andre forhandlere for å bli 
bedre kjent med de bilmerkene det skal 
arbeides med i Japan.

Vidar Strande (lite bilde) er ekspert 
og dommer i faget lette kjøretøy under 
WorldSkills. Han har også ansvaret for at 
det blir gjennomført 
forberedelser i tråd 
med det Gaute har be-
hov for. De har sammen 
laget en detaljert kurs- 
og studieplan for må-
nedene som kommer.

Han er veldig godt fornøyd med fagets 
kandidat.

– Dette er en kandidat i særklasse og 
vi har store forhåpninger til hans innsats 
under konkurransen.

Gaute er selv mer beskjeden på egne 
vegne. Han var skeptisk til å delta i NM i 
høst, men tok en strålende førsteplass. Nå 
gleder han seg, men innrømmer at han 
også gruer seg litt til å møte konkurren-
ter fra hele verden. 

Gaute er oppvokst på gård og er fra 
det vant til at det er mange mekaniske 
reparasjoner som skal utføres. Interes-
sen for teknikk og mekanikk er derfor 
grunnleggende. Hadde det ikke vært for 
at utdanningstilbudet var i nærheten av 
hjemstedet, ser han ikke bort fra at han 
kunne valgt et annet elektromekanisk fag.

Nå sysler han med tanker om å ta 
fagskole ettersom det har kommet nye 
muligheter til å gjøre det ved siden av 
jobben. Han trives godt i jobben og har 
ingen planer om å forandre på yrket. Bil 
er han sikker på at han vil jobbe med 
uansett.

Fritiden er også fyllt med bil når han 
ikke er avløser på foreldrenes gård. Han 
kjører NAF Veitjeneste og så blir det 
unektelig en del ”kompis-mekking” på 
fritiden. 

Han både gruer og gleder seg til 
WorldSkills, men godt forberedt skal 
han være. 
Gaute Flugheim (22) hos ANI bil AS 
i Kaupanger har alltid interessert 
seg for teknikk og mekanikk. Da han 
kunne få bilmekanikerutdanning i 
Sogndal hvor han bor, var ikke valget 
vanskelig.

Bilmekaniker lette kjøretøy:
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              Logg inn på vår hjemmeside:

Det ligger i nyansene

Tommy jobber til daglig med Toyota 
hos Smiths Auto AS i Kristiansand og 

bor i Greipstad. 
Men en bil er ikke alltid bare en bil 

– heller ikke for en billakkerer, forteller 
han, men det dreier seg om kunnskap 
og erfaring med spesielle farger. Når 
fargenyansene avgjør, er det viktig å ha 
erfaring med merket.

– Noen farger er vanskeligere enn 
andre. Særlig sølv metallic kan være van-
skelig å treffe, forklarer han, men jobben 
er så mye mer.

– De fl este kundene ser bare på fi nis-
hen, men det er grunnarbeidet som av-
gjør hvor pent og holdbart resultatet blir. 
Det er mange måter å gjøre jobben på, 

men det kunden ser når bilen er ferdig, 
skal være likt, sier Tommy.

– Grunnarbeidet er viktigst. Er det ikke 
jevnt nok slipt, kan det bli struktur i 
lakken.  Er du ikke nøye nok med grun-
ningen, kan det ruste.  Og vasker du ikke 
godt nok før lakkering, kan lakken skale 
av etter en tid.

På eldre biler brukes mer løsemidler i 
lakken enn på nyere bil. 

– Lakken er nå løsemiddelfri og de øv-
rige produktene er VOC-godkjente med 
lavt løsemiddelinnhold. Men uansett 
er det viktig å beskytte seg med riktig 
verneutstyr, sier Tommy om utstyret han 
har på seg under lakkering.

Tommy tok fagprøven i juni 2006 etter 
grunnkurs og vk-1 pluss to års læretid. 
Nå følger utdanningen programområdet 
Vg1 Teknikk og industriell produksjon og 
Vg2 Bilskade, lakk og karosseri.

Tommy ble tatt ut til NM etter å ha gått 
seirende ut av Sørlandsmesterskapet i 
billakkering. Nå forbereder han seg til 
konkurransen i Japan i samarbeid med 
ekspert og dommer Henning Aarnes.

Konkurransen i WorldSkills vil foregå på 
vanlige karosserideler, men deltakerne vil 
bli utsatt for fl ere utfordringer. Henning 
(lite foto) var med som dommer for første 

gang i Finland for to år 
siden. Det var lærerikt.

For deltakerne var 
det nok frustrerende å 
komme på konkurran-
searenaen og oppdage 
at det var en skade i det 

nylakkerte panseret. Men så merkelig 
– alle de andre konkurrentene hadde 
den samme skaden...

Det handler om å vise at de beher-
sker alle sider ved billakkererfaget. Det 
inkluderer grunnarbeid, lakkering med 
ulike lakker, fargetilpasning og lakkering 
av mønstre.

– Vi bruker mer tid og penger på for-
beredelsene i år, forteller Henning. – Han 
skal blant annet på kurs i designlakker-
ing, sliping, polering og han skal delta 
i en treningslandskamp mot de andre 
nordiske landene. 

– Vi går for medalje denne gangen.

– Det var veldig uvant og krevende 
at så mye folk sto og så på oss under 
NM, sier Tommy Mikalsen (21). Men 
han ble likevel norgesmester.
I WorldSkills vil det stå om nyansene. 
En bil er ikke alltid en bil, så det går 
raskere når du kjenner bilmerket, sier 
han.

Billakkerer:
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Liker å sveise på bil

Følg Yrkeslandslaget på www.worldskills.no

Utgiver: WorldSkills Norway, 
Ansvarlig redaktør: 
Sekretariatsleder Elisabeth Lange, tlf 22 59 00 15
Epost: el@worldskills.no 

Redaktør: Knut Randem
Produksjon: Randem Media AS - www.randem.no

Våre støttespillere:

Den første bilen Tommy bygde opp 
var en gammel Kadett han fi kk av 

morfar, og han går ikke av veien for å 
lage både verktøy og deler selv. Men det 
må han neppe under konkurransen i 
Japan.

Han har imidlertid sansen for de gamle 
reparasjonsmetodene og bruker dem 
gjerne i sitt eget verksted. På jobben hos 
Norsk Bildelsenter AS i Lierskogen går 
det i alle typer kollisjonsskader.

Ekspert og dommer Kjell Arild Orheim 
(lite bilde) forteller at det nå er klart at 
det blir fabrikknye Lexus med identiske 

skader som skal benyttes av konkurren-
tene under WorldSkills i Japan.

– Vi har et fag der det er vanskelig å for-
berede seg før du vet hva oppgaven går 
ut på. Så langt har Tommy bakt treningen 
sin inn i den daglige produksjonen. Vi har 
gått gjennom oppgavene fra St.Gallen i 
2003 og Helsingfors i 2005. 

– Jeg mener det er viktig at Tommy er 
fortrolig med bedømningskriteriene. An-
tall sveisepunkter må for eksempel være 
helt korrekte. I kollisjoner kan for mange 
sveisepunkter ødelegge måten bilen kol-
lapser på for å nevne et eksempel.

– Når bilmerket nå er bekreftet setter 
vi i gang en prosess i samarbeid med 
opplæringskontoret i Oslo med spesifi kk 
trening. 

– Tre måneder før konkurransen set-
tes oppgaven i sirkulasjon, men når vi 
kommer til Japan skal 30 prosent av den 
endres. Det er felles for de fl este fagene.

– Vi kommer helt klart til å ha et samar-

beid med Lexus i Norge slik at vi får infor-
masjon nok til å kjenne bilen ut og inn.

– Når vi ser rele-
vante skader, skal 
vi prøve å sette 
Tommy inn i disse 
jobbene, forteller 
Kjell Arild.

I forrige World-
Skills spente 
oppgavene både 
over retting av 
rammevanger, skifting av dør med til-
pasninger til lykter og bakluke, en typisk 
retteoppgave i aluminium og feilsøking 
i airbagsystemet, for å nevne noe av det 
som skulle løses på fi re dager.

Tommy, som er fra Slemmestad, har tatt 
grunnkurs og vk-1 på Bleiker videregå-
ende skole. Nå hører faget under pro-
gramområdet Vg1 Teknikk og industriell 
produksjon og Vg2 Bilskade, lakk og 
karosseri.

Hovedsponsor:

Klær til Yrkeslandslaget 
leveres av Snickers Workwear

Han har bygget biler siden han var 15 
år. Kanskje ikke så merkverdig når han 
er vokst opp i et billakkeringsverksted. 
Men i stedet for å gjøre som far, ble 
han heller bilskadereparatør. Tommy 
Røed Meek (22) ble norgesmester i sitt 
fag i høst og er nå klar for å reparere 
Toyota Lexus i Japan.

Bilskadereparatør:


