UTBILDNING

UTBILDNING

ÄB

REPORTAGE

REPORTAGE

ÄB

”

– Svårast var att beräkna

volymen på en stock! (Ropar alla när frågan ställs
vad som var svårast). Roligast var att göra upp eld!”.

KRÖNTES I ÄLVDALEN

SKOGENS MÄSTARE 2013

Några av tävlingsmomenten f.v: Volymen på en stock. Verktygens namn? Hans- Ove Hansson, regerande nordiskt Mästare i Timbersport, till vardags lärare på 			
Älvdalens Utbildningscentrum guidar eleverna i Timbersport. Detta heter dubble buck – en tvåmannasågning. Eld på tid.

Det var fyra förväntansfulla lag som samlades en förmiddag
i november på Älvdalens Utbildningscentrum i Älvdalen. Det
var dags för finalen i Skogens Mästare. Frågan var: Vilka kan
FOTO: Tobbe Nilsson.
mest om skog, både teoretiskt och praktiskt?
Platsen kunde inte ha varit bättre belägen,
formen på de fyra lagen - klass sju från
Ockelbo och Leksand var på topp, vädret
var visserligen gråmulet, men glädjen denna dag sken igenom alla moln på novemberhimlen.
Det var dags för finalen i Skogens
Mästare och lagen ska bestå av jämna antal pojkar och flickor. Detta är första året
som tävlingen genomförs i vår region,
Dalarna/Gävleborg. Den har tidigare genomförts i Jämtland där den slagit ige-
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nom väl. På detta sätt vill vi bygga upp en
nyfikenhet kring skogen hos elever som
snart skall välja inriktning efter 9:an, säger Anna Dahlgren, Älvdalen, Särna-Idre
Besparingsskogar, som sitter i styrelsen för
Dalarna/Gävleborgs Skogen i skolan.
– Dalarna och Gävleborg är riktiga skogslän, och skogen är viktig för oss. Vi vill väcka
intresse för skogen som helhet, med alla de
värden som kan kopplas till skogen och hur
vi använder den, berättar Kristin Persdotter
från Skogen i Skolan. Och fortsätter:

– Ett viktigt och aktuellt område är att
lyfta skogen som förnyelsebar resurs i ett
hållbart samhälle, som ett alternativ till
kol- och oljebaserade produkter och energiförsörjningssystem. Då gäller det att
väcka intresset för skogen hos elever, som är
framtiden. Det är de som kommer att sitta
och fatta beslut om skogen i framtiden och
de som ska välja framtida yrkesbanor. Det
är viktigt att nå dem på ett sätt som passar
skolan och dess mål, och det tror vi att den
här tävlingen gör.
Tävlingen ligger helt i linje med Skogen
i Skolans arbetssätt där praktik och teori går hand i hand. Skogen i Skolan är
ett nationellt samverkansprogram mellan
skolan och skogliga intressenter i Sverige,
bland vilka Skogsstyrelsen är en aktiv part.

www.besparingsskogen.se

Hur var formeln? Säkerhet, styrka och spänst kan kortfattat sammanfatta Hanssons uppvisning. 				

En del i finalen i Skogens Mästare bestod
av teoretiska frågor om bland annat allemansrätten, trädslag, redskap i skogen som
till exempel klave, röjsnöre eller timmersax och vad de används till. Frågan är hur
många vuxna som skulle klara av många
av dessa frågor som barnen satte klockrent.
Utomhusmomenten var inte enkla de heller - och det skall det inte vara i en final
i Skogens Mästare. Vem som helst kan bli
stressad av att göra upp eld på tid och bränna av ett snöre som vågrätt är sträckt ovanför elden eller såga av en trissa med tekniken dubble buck - en tvåmannasågning
från en stock med en diameter som är i klass
med en familjepizza.
Kanske blev en och annan intresserad av

www.besparingsskogen.se

möjligheten att kunna ta del av den i ett
gymnasieprogram. Vi får säkert se några av dessa elever i Älvdalen i framtiden.
Även om inte Timbersport lockar, finns
det många andra spännande utbildningar att välja bland: Skogsmaskinförare,
Skogs- och miljötransporter, Naturoch äventyrsguide, Jakt- och fiskeguide, Upplevelsekök, Ledarskap och hälsa på Samhällsvetenskapsprogrammet,
Anläggningsmaskinförare eller varför inte
Internationell svetsare!
Men idag är det Skogens Mästare som
gäller och en 13-åring lever i nuet. Det har
de visat genom sina kunskaper och engagemang, trevliga sätt och positiva inställningar.
Skogens Mästare 2013 blev klass 7A från

Snöret brinner av! Hur högt är trädet?

Perslundaskolan i Ockelbo. De fick hela 61
poäng av 72 möjliga. Tvåa med 58 poäng
kom klass 7B från samma skola. Leksands
två parallellklasser 7C och 7A från
Sammilsdalsskolan kom inte långt efter som
tredje- och fjärdepristagare. Alla elever fick
välförtjänta pris med sig hem. För 10 000
kronor som gick till förstapristagarna från
Ockelbo kan man komma långt.
– England! Var det en lyrisk yngling som
sa framme vid prispallen. Ockelbo kammade även hem andrapriset på 5 000 kronor
och Leksand fick 3 000 respektive 2 000
kronor med sig hem. Kan tro att det är fler
klasser som anmäler sig nästa år!
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