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Flera medaljchanser för svenska
Yrkeslandslaget i Yrkes-EM
Just nu tävlar Sveriges skickligaste unga vuxna inom praktiska yrken i Yrkes-EM i Lille,
Frankrike. 25 europeiska länder deltar med 420 tävlande och Sverige har den största
truppen någonsin i ett EM-sammanhang.
Efter två tävlingsdagar har mekatronik, webbdesign, elektriker och vår svenska målare
medaljchanser. Prisutdelning sker på söndag, 5 oktober klockan 19.00. Vi har
resultaten klockan 21.00 och skickar då ut de svenska placeringarna.
Sveriges trupp består av 22 tävlande inom 17 yrken. Dekoratörer, träarbetare samt väg- och
anläggningsarbetare är med för första gången i den svenska truppen. Tävlingsgrenarna mekatronik,
butikskommunikation, florist, träarbete och väg- och anläggning tävlar i lag om två. Samtliga
tävlanden under EM är under 26 år vilket är lite äldre än på ett VM där alla ska vara under 23 år.
Målare - Anna Selander - Göteborg
Målaren Anna Selander från Göteborg ligger bra till enligt hennes coach Andreas Gärdin
Hyttsten. Hon har färdigställt tapetseringsmomentet och arbetar nu med fri dekor där hon
har valt att skapa en stjärnhimmel. Totalt ska de 12 tävlande i måleri genomföra sex olika
moment däribland en bildöverföring av Eiffeltornet.
Anna kan nås på telefon: 073-809 06 26.
- Nu gäller det att hålla lugnet och leverera när vi ska föra över hela Eiffeltornet från en
bild till en hel vägg, säger Anna Selander.
Grafisk design - Elin Vikström – Katrineholm
Elin ska genomföra en rad moment som grafisk designer, bland annat ta fram en logotyp,
brevpapper och en broschyr. Hon ska även genomföra ett lagmoment tillsammans med
Yrkeslandslagets webbdesigner Linus Stengård. Hon har arbetat lugnt och metodiskt i två
dagar och visar inga tecken på nervositet trots att hon tävlar internationellt för första
gången.
Elin kan nås på telefon: 076-887 42 62.
Elektriker - Andreas Holmberg – Bromma/Stockholm
Andreas missade precis pallplats under VM i London 2011. Nu vill 24-åringen ta revansch.
En fokuserad Andreas Holmberg färdigställer nu installationsdelen för elektrikerna.
Tävlingsmomenten består av två delar, en elinstallation som ska färdigställas idag och
sedan programmeras under lördagen. Den tävlande får avdrag om installationen inte är
helt klar i dag och för Andreas är tiden knapp. Klockan 17.oo idag, fredag, vet vi om han
klarade tidspressen.
Andreas nås på telefon: 073-957 31 02.
Mekatronik - Daniel Pettersson, Borås och Dan Andersson, Göteborg (lag)
Mekatronik med laget Daniel Pettersson, Borås och Dan Andersson, Göteborg ligger topp 3
och har fått bra poäng både under gårdagen och idag, fredag. Daniel och Dan tävlade
tillsammans i VM i Leipzig förra året vilket syns på deras tajta och vältajmade samarbete.
Här hoppas laget på en guldmedalj.

Daniel nås på telefon: 073-064 32 00. Dan nås på telefon: 073-036 88 93.
WorldSkills Swedens arbete syftar till att öka intresset för, och lyfta fram, svensk
yrkesutbildning genom bland annat medverkan i olika yrkestävlingar. Intresset för
WorldSkills Swedens aktiviteter växer hos de olika yrkesnämnderna och branscherna som
arbetar med rekrytering till yrkesprogrammen. Under Yrkes-EM i Lille och hemma-EM i
Göteborg 2016 är det flera branscher som satsar stort för att nå internationella framgångar.
Fakta om de tävlande, deras yrken samt bostadsort finns i bifogad karta.
Mottagning på Arlanda
Den 6 oktober kl 13.30 sker en mottagning av det svenska Yrkeslandslaget på Arlanda,
SkyCity och lokalen Dreamliner.
För mer information kontakta:
Pontus Slättman, vd, 070 514 75 65 pontus.slattman@worldskills.se
Lagledare: Sofia Sjöström, 070 296 65 19 sofia.sjostrom@svensktnaringsliv.se
Jonas Ivman, 070 372 26 71 jonas.ivman@lo.se
Presskontakter:
Lotta Balodis 070 483 62 25 lotta@bystrombalodis.se
Moa Abrahamsson Byström, 070 791 20 00 moa@bystrombalodis.se
Pressbilder: www.worldskills.se/press
Välj album eller sök på tävlandes namn i sökfältet.
Rörligt bildmaterial
Filmare finns på plats under Yrkes-EM. Vänligen kontakta presskontakter enligt ovan för
beställning av rörligt material för tv och webb.
WorldSkills Sweden
WorldSkills Sweden är ett trepartssamarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och Staten genom Utbildningsdepartementet, Skolverket
och Myndigheten för yrkeshögskolan. Genom samarbeten med företag, yrkesnämnder, branschorganisationer och skolor har detta
samarbete i uppdrag att öka intresset, statusen samt kvaliteten för svenska yrken och yrkesutbildning. WorldSkills Sweden ansvarar för
svenska Yrkeslandslagets deltagande i Yrkes-VM (WorldSkills) och Yrkes-EM (EuroSkills) samt är arrangör av Yrkes-SM.
Yrkeslandslagets huvudsponsorer är AFA Försäkring som värnar arbetsmiljö samt AMF som fokuserar på hållbara pensionslösningar.

