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DELTE ÆREN SOM «ÅRETS LÆRLING»

BEST: Martin Aadland Vad fra Stord og Sindre Refvik fra Vågsøy
delte førsteplassen i konkurransen om å bli «Årets lærling» i byggFOTO: EBA VESTENFJELSKE
og anleggsbransjen på Vestlandet i 2017.

Her som trener for Hop Basketball Klubb, og fra en kamp i 1997 mot Fjellhamar Basket.
Han ville vite hvordan jeg klarte
å holde fokus med en gjeng tenåringer. Han ville vite hva jeg
tenkte om taktikk og teknikk.
Han ville vite hva jeg mente om
helbane sonepress: Doubleteam
ned langs sidelinjen eller i front?
Selv var han alltid helt i front.
Han var treneren med høyest
utdannelse i Norge. Han kunne
alt om idrettsmedisin, men han
ville alltid lære mer om både fag
og basketball. Han sørget for
alltid å være oppdatert – aldri
utdatert.
De små episodene dukker
opp igjen når jeg nå skjønner at
vi aldri skal få diskutert ferdig.
KLOKKEN: På håndleddet hadde
han alltid den eldgamle Casio
digitalklokken sin – en levning
fra fortiden og kanskje den aller
første som kom på markedet?
Den hadde pulsmåler og vi
moret oss alltid med å sjekke
hvilepuls før vi diskuterte basket. Det bør være unødvendig å
nevne at Joens verdier overgikk
mine. Alltid. Men vi hadde i
hvert fall puls, begge to.
ISLAND: Joen var head coach for

juniorlandslaget, jeg var assisterende coach. Flyet fra Bergen
til Gardermoen var forsinket,
og Joen kom aldri med flyet til
Island den dagen. Jeg måtte coache den første kampen alene.

Det viste seg å bli den eneste
seieren vi fikk. Vi har alltid smilt
litt av det senere.
SUNDSVALL: Vi hadde byttet roller

til nordisk mesterskap i Sundsvall. Joen var assisterende coach
og kunne heller ikke denne gangen reise sammen med laget. I
en pill råtten VW Passat kjørte
(!) han fra Ålesund til Sundsvall
midt på natten – 733 kilometer.
Sjekk kartet – og slå den … Rett
fra bilsetet til kamp!
Etter en dramatisk
episode ble en av spillerne hans
lenket til rullestolen, ute av
stand til å bevege seg og kommunisere. Joen var aldri i tvil:
Han gikk «all in» og var hjemme
hos spilleren hver eneste dag,
i flere år! Joen droppet egne
ferier, egne planer. Der den
kommunale helsetjenesten ikke
hadde ressurser stilte Joen opp.
Fremgangen var vanskelig å
spore, men Joen mente det var
viktig: «Jeg kan se det i øynene
hans».
Jeg har aldri sett, opplevd eller
hørt om tilsvarende.
Joen lærte meg alt, men kanskje først og fremst respekten for
spillere. De gir deg alt de har, og
da fortjener de å få alt tilbake.
Det var en selvfølge.
OMSORG:

DANIEL: Joen var eldre enn meg –

ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE

han døde 78 år gammel. Mange
mente han var for gammel til
å håndtere ungdom. Så utrolig
feil! Jeg husker altfor godt da
han var på besøk hjemme hos
oss. Han brukte en halvtime
med Daniel ute på gårdsplassen;
Joen klikket med Daniel på en
måte jeg misunte begge to.
Trenerprisen: Da Joen skulle
hedres med pris på Den Store
Trenerhelgen var gode råd dyre:
Det var helt utenkelig at han
ville komme for å bli gjort stas
på. Jeg husker telefonsamtalen
der jeg løy så det rant av meg
for å lure ham til Oslo. Og jeg
mistenker ham for å ha skjønt
det likevel.
SIKK-SAKK: Denne helgen har jeg

ekstratreninger med laget mitt.
Jeg bruker flere driller som jeg
lærte av Joen. I morgen skal vi
ikke hedre ham med et minutts
stillhet, men vi skal bruke fire
minutter på Joens sikksakk pasningsdrill!
Den fineste av de fine!
Hvil i fred, selv om akkurat
det blir vanskelig for deg. Du
finner sikkert en joggeløype der
du er nå, kjenner jeg deg rett.
Minneordet ble først publisert
på Pål Bergs blogg og er med tillatelse gjengitt her.
PÅL BERG

Martin Aadland Vad fra
Stord og Sindre Refvik fra
Vågsøy er begge kåret til
«Årets lærling» i bygg- og anleggsbransjen på Vestlandet.
Begge er tømrerlærlinger.
Martin Aadland Vad (19)
startet læretiden hos Engelsen Bygg høsten 2016. Han
gikk toårig byggfagutdanning
på Stord vidaregåande skule
og skal avlegge fagprøve i
juni.
Sindre Refvik (19) var elev
på Vågsøy vidaregåande
skule og startet læretiden i
UNU i fjor høst. Også han skal
ta fagprøven til sommeren.
De to vant foran Anja
Hodneland Gjertsen (19) fra
Frekhaug i Meland og Line
Utkilen (19) fra Arna i Bergen,

som delte annenplassen.
Anja utdanner seg i betongfaget i NCC Norge og Line
i tømrerfaget hos Skanska
Norge.
Kåringen av «Årets lærling» er gjort blant vel 300
lærlinger i entreprenørbransjen i Hordaland og Sogn og
Fjordane. Premien til vinnerne er på 10.000 kroner og
et diplom. Det er bedriftene
som nominerer sine beste
kandidater til konkurransen
om å bli «Årets lærling», og
de gir en vurdering av den enkeltes faglige kvalifikasjoner
og personlige egenskaper.
Utdelingen skjedde på et
arrangement i regi av Entreprenørforeningen Bygg – Anlegg, Vestenfjelske avdeling.

DOKTORGRAD
Veksthastighet
blant underernærte barn i lavinntektsland
Catherine
Schwinger
disputerer 12.
desember for ph.d.-graden
ved UiB med avhandlingen:
“Growth velocity of young
children in two low-resource
settings: Patterns and abilities to predict negative health
outcomes”
Et barn er vanligvis klassifisert som underernært
dersom vekt eller lengde
er lavere enn forventet ut
fra alder og kjønn. Men hva
om barnet alltid har vært
lite? Har barnet fortsatt den
samme risikoen som et barn
som i utgangspunktet er ganske stort, men som begynner
å vokse saktere?
I 2009 publiserte Verdens
helseorganisasjon en internasjonal standard for veksthastighet. Den skulle brukes til å
evaluere vekst over tid, men
har hittil vært brukt lite. I
våre studier har vi tatt denne
standarden i bruk. Vi studerte
blant annet barn under fem
år som levde i et område i Den
demokratiske republikken

Kongo langt fra større byer.
Studien viste at veksthastighet i en periode på 3 måneder
egnet seg bedre for å forutsi
risiko for død sammenlignet
med vekt og lengde på et
gitt tidspunkt. Med hensyn
til årstidsvariasjoner, hadde
barna lavere veksthastighet
i sesongen som vanligvis er
preget av matmangel og hyppigere infeksjoner. Dette var
et mønster som det var vanskelig å se ved bruk av vanlige vekstkurver. Vi studerte
også en gruppe barn i Nepal.
I dette arbeidet fant vi ut at
vekt og lengde på et gitt tidspunkt egnet seg bedre enn
veksthastighet for å forutsi
hvilke barn som ble underernærte ved to års alder.
Skal man forstå og studere
underernæring, tyder våre
resultater på at fordelen av å
måle vekst over tid eller på ett
gitt tidspunkt er avhengig av
bruksområde.
Catherine Schwinger (f.
1982) er fra Tyskland. Hun
har skrevet en mastergradsavhandling om overvekt og
fedme blant barn i førskolealderen. Disputasen finner sted
12.12 kl. 12.15 i BB-bygget.

