Anleggsgartnergutta kom på 12 plass i
World Skills Competition

Helge og Petter sammen med fagdommer Linda Algrov fra SOA.
Anleggsgartnerlærlingene Helge Rustad og Petter Bakurowitz gjorde en
kjempeinnsats i Japan og havnet til slutt på 12. plass. Det er første året Norge deltar i
anleggsgartnerfaget og guttene gjorde en meget hederlig innsats.

Fakta om World Skills Competition
World Skills blir arrangert annet hvert år og dette året for 39. gang i Shizuoka, Japan.
I 2005 ble World Skills arrangert i Helsinki, Finland, og World Skills for 2009 blir
arrangert i Canada. 47 fag er representert og ca. 850 deltakere fra ulike fag er med.
Alle deltakere må være under 22 år og mange av deltagerne har fagbrev fra før.
Fra Norge var det 25 deltakere som representerte 22 fag og Norge fikk gull i
blomsterbinding og bronse i telekommunikasjonsmontasje. I alle fag er det meget
stor deltakelse og nivået er meget høyt og jevnt. Konkurransene går over 4 dager og
til sammen 22 timer. Det er fastsatte pauser og deltakerne blir bedømt underveis,
ikke bare for sluttresultatet. Mesteparten av småverktøy tar deltakerne med selv, men
større motorisert redskap er på stedet. Mange land satser enorme ressurser på dette,
og i mange fag, også i anleggsgartnerfaget, hadde man trent i uker og måneder på
oppgavene. Det derfor vanlig at deltakerne blir kjøpt fri i mange uker for å trene på
sin spesielle oppgave. Land som alltid utmerker seg under World Skills er Japan og
Korea, begge land tok over 10 gullmedaljer hver i Shizuoka. I disse landene kan
vinnerne få både bil og hus i hjemlandet ! Ellers er Sveits det store medaljelandet fra
Europa. Alle konkurransene foregikk i 14 stor plasthaller spredt over et stort område
og arrangørene regnet med at det hadde vært 250.000 tilskuere under de 4 dagene.
Veldig stort for japanerne var det at keiserens sønn kom på besøk med fullt følge,
noe som er meget sjelden for slike arrangementer !
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Selve konkurransen:
I anleggsgartnerfaget deltok 15 land og favoritter her var medaljevinnerne fra siste
World Skills – Tyskland, Sveits, Frankrike og hjemmelaget, Japan. Konkurransen i
anleggsgartnerfaget besto i å bygge en japansk hage. Oppgavene blir gitt 3 måneder
i forveien og blir da forandret ca. 30% før selve konkurransen starter. I dette tilfellet
ble det få forandringer, bare enkelte detaljer og noen elementer ble fjernet.
Utfordringen for de skandinaviske lagene var helleplassen av sandstein og den
spesielle granitten, (noe porøs) )som muren skulle bygges av – se bildet. Begge
produkttyper er heller ukjente her i Norge og bød derfor på enkelte vanskeligheter.
Det ble vanskelig å trene med disse produktene på forhånd og det finnes ikke gode
alternative materialer å trene på i Norge. Det å hogge sandstein krever litt spesielle
teknikker, men det norske laget greide denne oppgaven bra.
Trening
Både det norske og svenske laget hadde trent noe på oppgaven på forhånd, bl.a
under Nordisk mesterskap. Å ta seg fri for å trene på dagtid, blir ellers dyrt for en
skandinavisk lærling. For å sette dette i perspektiv, klaget den engelske treneren på
at hans lag hadde fått trent for lite. De hadde bare fått støtte til å kjøpe fri lærlingene i
30 dager, og andre lag, bl.a det japanske, hadde trent i mange uker på denne
spesielle oppgaven. Dette viser hvor viktig mange land tar denne konkurransen.
Derfor må vi i SOA rette en takk til lærlingenes arbeidsgivere, anleggsgartnermester
Trond Johnsrud og Jan Novak som gav Helge og Petter fri til å konkurrere. Stor takk
til Kalnes videregående skole som stilte treningslokaler og materiell til rådighet.
Utførelse og kvalitet
Det kom tidlig fram at det er forskjellige kvalitetsnormer i de ulike landene. Spesielt
på helleplass og murer var bruk av småbiter fremtredende. Ellers var det en del
forskjeller på de enkelte lands løsninger og krav til kvalitet.
Bedømningen
Dommerne kom sammen i 2 dager før konkurransen og diskuterte seg fram til
kriteriene for bedømming. Det var ca. 70 punkter som ble bedømt og ca. ½ parten av
de var objektive punkter som mål, diameter, høyder og overflateavvik. Resten av
punktene er subjektive som, generelt inntrykk av mur, plantinger, helleplass,
linjeføring og fargesammensetninger..
På den objektive delen deler man seg i grupper på 3 og 3 dommere som utfører de
aktuelle målinger. Det blir gitt poeng ut fra gitte toleranser og man bedømmer ikke sitt
eget lag.
På den subjektive delen ble dommerne delt i grupper på 5 og 5. De ga sine poeng fra
1 – 10, hvor høyeste og laveste poeng blir strøket. Større poeng forskjell enn 4 på de
enkelte elementene ble ikke godtatt og måtte da opp til ny diskusjon.
Elementer som daglig ble bedømt var : HMS, samarbeid, ryddighet, riktig bruk av
redskap og materialer og logistikk. Helge og Petter skåret høyt på samarbeid,
redskapsbruk og logistikk.
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Alle poengsummer fra den daglige bedømmingen og de forskjellige elementene, ble
matet inn i en computer. Deretter omregnet etter et spesielt poengsystem for World
Skills. Resultatet ble ikke kjent før avslutnings sermonien, men visse land pekte seg
tidlig ut som favoritter. Det var meget jevnt i toppen og flere av dommerne hadde
Tyskland som favoritt.
Høyeste oppnåelige poengsum var 100 og sluttresultatet ble Japan med 80 poeng
som beste lag, nr.2 ble delt plass mellom Tyskland og Frankrike.
Petter og Helge var 15 poeng bak Japan og sett ut fra de ressurser og tradisjoner for
konkurranse vi har her i Norge, gjorde de det meget bra.
Helge og Petter syntes det har vært en stor opplevelse og de fikk mange nye
bekjentskaper blant de andre deltagerlandene. De norske deltagerne fikk stor
oppmerksom. Det å være nærmere 190 cm høy vekker stor oppmerksomhet blant de
japanske tilskuerne ! Det var mange tilskuere som ville la seg avbilde sammen med
de norske deltakerne !
ELCA – European Landscape Contracter Accosiation har vært en viktig pådriver for
at anleggsgartnerfaget skal delta i World Skills Competition. En delegasjon med 50
personer fra ELCA var med som observatører til Japan og inviterte alle dommerne fra
de 15 deltagerlandene på middag. De ønsker flere deltagerland under World Skills
2009 i Canada og understreket hvor viktig dette er i forhold til den internasjonale
utviklingen av anleggsgarnerfaget.
Internasjonalt samarbeid
SOA ser det som meget viktig at Norge er representert under slike internasjonale
arrangementer. Vi fikk mange nye internasjonale kontakter og skal inngå et nærmere
samarbeid med Sverige, Finland og England om kommende landskamper, treninger
faglitteratur, fagplaner og hvordan de enkelte land bygger opp sin fagutdannelse.
Dette mener vi vil styrke hele anleggsgartnernæringen på sikt.
Hensikten med slike yrkeskonkurranser er å fremme motivasjon og kvalitet i
yrkesutdanningen, samt øke rekrutteringen til yrkesfag. Ved å delta i internasjonale
konkurranser får vi viktig tilbakemelding på vår utdanning.
Videre deltagelse i World Skills Competition
De fleste av våre konkurrenter hadde ”toppet” lagene sine og hadde satset mye tid
og ressurser for å få frem gode lag. Treningsmengden var større, mange av
deltagerne var eldre og hadde allerede tatt fagbrev. Hvis Norge skal delta videre i
World Skills Competition blir målet å finne unge lærlinger / fagarbeidere som har
gode samarbeidsegenskaper, er engasjerte og som virkelig har lyst til å konkurrere.
Skolene og bransjen vil være viktige samarbeidspartnere og bidragsytere i en
eventuell videre planleggingsfase mot World Skills i Canada 2009.

John Sikkeland
coach
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SPONSORER
Ellers vil vi rette en takk til våre sponsorer som gjorde det mulig for oss å delta i
Japan:

Stor takk til vår hovedsponsor Asak miljøstein
Vi takker Beer Sten AS for utstyr og verktøy
Vi takker følgende bedrifter for økonomisk støtte :
Norske anleggsgartnere NAML
Fagbladet park & anlegg
Landslaget for park-, idretts- og friluftsanlegg
Maskin og Utemiljø AS
Høyem og Aas Uteanlegg AS
Anleggsgartnerfirma Strandman AS
Folkeuniversitetet Buskerud - Vestfold – Telemark
DiaProff.no
Blinken a.s.
Einar Stange AS
Avitec AS
Vi takker også arbeidsgiverne til deltagerne :
Jan Novak as
Anleggsgartnermester Trond Johnsrud
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