NM i ﬁks og
Bilmekaniker Gaute Flugheim mekker
for harde livet mens dommerne følger
med. Unge utøvere i 17 praktiske fag
konkurrerte intenst i Yrkes-NM i går.
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På forhånd fryktet Gaute Flugheim (21) fra
Sogndal at nivået var vel høyt. Men han var
godt fornøyd da han kunne puste ut etter
13. og siste post i ﬁnalen for bilmekanikere,
hjulstillingskontroll.
– Det har gått greit og har vært en artig
opplevelse, sier Flugheim.
Dommerne Gunnar Jacobsen og Alf Einar
Skogstad fulgte nøye med mens den unge
mekanikeren konsentrert sjekket bilen fra
alle kanter og enkelte data på pc-en. Feil
hjulstilling kan gjøre kjøregrepet dårlig og
slite dekkene skeivt.
21-åringen har jobbet ett år hos en
Toyota-forhandler i Kaupanger siden han
var ferdig utdannet, og mener han har fått
ny faglig ballast gjennom konkurransen.
Vinner han, kan han delta i den internasjonale konkurransen WorldSkills i Japan
neste høst.

kerere og mye mer.
Vigsø synes WorldSkills fortjener mer
oppmerksomhet.
– I fjor tok Norge gull i elektro og sølv i
graﬁsk design, men det er det få som vet.
De to dommerne mener konkurransen er
veldig viktig for yrkesstolthet og kvalitet i
yrket. Dessuten synes Grønvik det er «besætt arti» å følge de unge kokkene.
Mens luktene begynner å friste, gjør Stian
Johansen sin ﬁnish på desserten med karamellisert sukker. Hoveddommer Grønvik
mener alle de tre utøverne som har kommet
til ﬁnalen, er av et kaliber som gjør ham
stolt. Han sier at han leter etter en vinner
som ikke bare viser gode resultater, men
også har god psyke og holdning til faget.
– I konkurransen i Japan blir det et enormt
press i ﬁre dager og råvarer som ikke oppfører seg slik en er vant til. Det er det ikke
alle som takler. Da gjelder det å ﬁnne løsninger hvis noe ikke går som det skal, og
deltakerne må klare det på egen hånd, sier han.

Heller mat enn mekking. Jan Daniel Moen
(15) ser på Flugheims NM-innsats sammen
med Ørjan Amundsmoen (14).
– Jeg vil gjerne bli bilmekaniker. Jeg liker
å mekke biler og sånt, sier Jan Daniel.
– Jeg er ikke interessert i det hele tatt. Jeg
vil heller bli snekker eller elektriker eller
noe innen matbransjen, sier Ørjan.
For første gang arrangeres NM i yrkesfag
sammen med Yrkes- og utdanningsmessen.
I løpet av tre dager er det ventet at 30.000
skoleelever besøker messen på Lillestrøm.
Den er et samarbeid mellom WorldSkills
Norway og utdanningsetatene i Oslo og
Akershus. Både Jan Daniel og Ørjan synes det er bra å få et innblikk i yrkene på
denne måten.

Trenger anleggsgartnere. Anleggsgartnerne Petter Bakurowitz (19) og Helge Rustad
(19) er i innspurten av sin landskamp mot
svenskene Fredrik Jönsson (18) og Johan Blomqvist (18). Begge svenskene sier at de synes konkurransen er «kul», og nordmennene tror de slår dem,
selv om svenskene er
ﬂinke. Begge lagene
har kvaliﬁsert seg
til WorldSkills, og
tar landskampen
som trening.
De to dommerne,
en
svensk og en
Holdninger og psyke. Dorrit Vigsø, hoved- norsk, påpeker
dommer for servitører, og Svein Magnus at behovet for
Grønvik, hoveddommer for kokker, synes anleggsgartdet er ypperlig å slå sammen utdannings- nere har vokst
messe og Yrkes-NM. Da får de både vist enormt.
fram faget for skoleelever som snart skal
– Faget vårt har
velge yrke, og ha sitt NM i samme hall som hatt en kjempestor
rørleggere, elektrikere, låsesmeder, billak- vekst i takt med at

Svenskene Johan Blomqvist (18), i front, og Fredrik Jönsson (18), trener til WorldSkills for anleggsgartnere neste år
med en landskamp mot nordmennene Petter Bakurowitz (19) og Helge Rustad (19).
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Gaute Flugheim
dommerne, Alf
høyre), hvordan
kontrollert hjuls
siste finalepost
Yrkes-NM.

