
Det norske laget: 
Deltakere: Helge Rudstad, Askim, SOA-lærling, arb.giver anleggsgartnermester Trond Jonsrud, 
Petter Bakurowitz, Trøgstad, arb.giver Jan Vaclaw Novak
Lagleder og dommer Anleggsgartnermester Linda Algrov, SOA
Trener (coach) John Sikkeland, SOA.

Endelig slo vi svenskene! 

Finner og dansker kan vi 

glemme i denne sammen

hengen. Hvem som ville vinne 

var ikke avgjort før resultatet 

forelå, og gleden var stor i det 

norske laget da de slo sven

skene på hjemmebane.

John Sikkeland

I oktober 2006 (se tidligere artikkel i p&a), 
ble det arrangert landskamp mellom Norge 
og Sverige under yrkesmessen YOU 2006 på 
Lillestrøm, og den gang vant Sverige 
knepent. Det norske laget hadde tidligere 
vunnet NM og kom fra anleggslinjen på 
Kalnes vg. skole i Østfold.

Denne gangen skulle det konkurreres i en 
internasjonal oppgave: bygging av en 
japansk hage – tegnet av japansk land-
skapsarkitekt og utføres på 22 timer. Denne 
oppgaven skal også brukes i Japan under 
World Skills, mot 15 andre land, med ca.  
30 % forandringer. Tegningene var sendt ut 
til deltagere og trenere i god tid, så det ble 
en teoretisk gjennomgang av oppgaven  
før ferden til Göteborg. Dette var en fin 
anledning til å trene på oppgaven. Da 
guttene gjør en meget god jobb i sine 
firmaer, er det meget vanskelig å få fri til  
å trene. 

Nordisk mesterskap:

Gull til Norge og anleggsgartner lærlingene fra Østfold

Petter Bakurowitz, tv og Helge Rustad, th, tok gull!

Starten Puslespill



Nordisk mesterskap:

Gull til Norge og anleggsgartner lærlingene fra Østfold
Konkurransen foregikk på et torg midt i et stort 

kjøpesenter, fra onsdag til lørdag, med mange 
tilskuere alle dager. Det var også usedvanlig 
mange jenter i alle aldre som beundret og heiet 
spesielt på de norske guttene.

Store utfordringer
Oppgaven i store trekk: Bygging av en liten 
dam, inkl. forming av terreng, utlegging av 
membran og duk, oppsett av mur med en 
liten foss, utsetting av granittblokker (120 kg 
pr. stk) i dammen med pinlig nøyaktighet og 
japansk tilpasning på enkelte elementer – 
uten mål, legging av sandstein-heller (ukjent 
materiale for begge lag), brosteinsetting, 
planting og plenlegging, utsetting av små 
naturstein etter japansk design. 

Selve området var en stor sandkasse, med 
20 cm høy treramme rundt, 5,5 x 6,0 meter.

I oppgaven, en tradisjonell japansk hage, 
er det elementer som kan virke underlige og 
ukjente for unge, nordiske anleggsgartnere: 
Oppsetting av bambusgjerde, plassering av 
lavastein i bed og plen, å utnytte potensialet 
og det karakteristiske ved hver naturstein, 
formen på plantene og harmonien mellom 
elementene. Begge lag hadde praktiske 
problemer med å sette ut steinblokken, da 
noen ikke var oppgitt med avstand i bredde- 
og lengderetning.

Den største utfordringen var den meget 
nøyaktige utmålingen av rettinger, høyder og 
kurver. Her var det bare 1 cm å gå på, for å 
få full poeng score.

Bedømmingen ble gjort etter internasjonale 
regler, og lite ble avgjort på skjønn. 

Bedømmingskriterier var ellers: Orden  
på arbeidsplassen under konkurransen, 
arbeidsmetoder, samarbeid, følge tegning til 
punkt og prikke, plassering av planter, 
kreativitet når tegningen var mangelfull.

Her skåret det norske laget stort med visse 
innspill fra trener. Lagene var meget jevne på 
det meste, men det avgjørende momentet var 
våre gutters evne til å bearbeide sandstein-
heller, et rimelig ukjent materiale i Skandinavia.

De fant en egen teknikk som svenskene 
aldri fikk dreisen på. Også norske krav til 
design lå endel over det svenskene hadde 
lært (har med fagopplæringen å gjøre). 
Derimot kunne nok orden på den norske 
arenaen vært bedre.

Et lite problem dukket opp for de norske 
guttene. Membranen som skulle ligge under 
dammen, var for liten og lagt noe feil. Dette 
oppdaget de for seint og måtte rive ned 
muren som allerede var satt opp, lime og 
skjøte membran og bygge muren på nytt. De 
mistet en del timer på dette, men skåret da 
stort på samarbeid og jobbet dette mesterlig 
inn. Andre ting våre gutter skåret ekstra på, var 
utsetting og plassering av planter, da en del 
av dette bare var skissert. (Det skyldes også at 
den svenske utdanningen er mer delt i grønt 
og grått, og går mer mot bygg og anlegg.)

Det norske laget er tilbake til hverdagen, 
men skal ha noen treningssamlinger før vi 
drar til Japan og World Skills i november. 

Krav
For å komme på et lag til World Skills, må 
man være under 22 år, og kan ha tatt 

fagbrev. Vi skal tevle mot 15 andre land i 
”landscaping”. Under neste Norgesmester-
skap vil nok opplegget bli noe annerledes, 
og unge anleggsgartnere under 22 år, med 
fagbrev, vil bli invitert til å delta. Mange yrker 
i utlandet satser stort på dette, ”topper ” 
lagene, og trener i ukevis på oppgavene.

Næringslivet og yrkesorganisasjonene i  
de respektive landene bidrar med store 
pengebeløp på dette.

I vårt fag er Frankrike, Nederland og 
Østerrike blant favorittene og har vært i 
toppsjiktet i mange år.

Dommerne var:  
Bjørn Gudmundsson, Sverige
Linda Algrov, Norge

Fakta om World Skills:
•  WSC Japan 2007 holdes i byen 

Shizuoka i Japan i dagene 
15. – 18. november

•  Totalt 40 yrker er representert, 810 
deltakere totalt

•  Norge stiller med et rekordstort 
yrkeslandslag, 25 deltakere i følgende 
22 fag: Anleggsgartnerfag, blomsterde-
koratør, bilmekaniker, telekommunika-
sjon, automatisering, CNC-dreing, CNC-
fresing, sveising, bilskade, rørlegger, 
elektriker, møbelsnekker, trevare-
snekker, gullsmed, frisørfag, sømfag, 
konditor, kokk, servitør, billakkering, 
grafisk design og helsefag.

Planter må til Ferdig!


