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 Et veltet tre i Lørenskog og en uheldig gravemaskinfører

i Gudbrandsdalen var det som skulle til for å lamme telenettet i Norge og all flytrafikk nord for Trondheim.
Det er både skremmende og uakseptabelt at kommunikasjonsteknologien er så lite robust.
Post- og teletilsynet har en jobb å gjøre og bør snarest
kalle Telenor inn på teppet. Det samme bør justisminister
Knut Storberget.
Vi går ut fra at saken også får et etterspill i Stortinget.
Terrorister og andre med skumle hensikter har her fått
en oppskrift på hvor enkelt det kan gjøres.
 Det er unektelig et paradoks at Høyre og Ap vil tillate at

det brukes store ressurser på å overvåke all elektronisk
kommunikasjon mellom borgerne, men stilltiende har
akseptert et telenett som ikke tåler et nedblåst tre.
Vi snakker om en politisk forsømmelse av dimensjoner,
verken mer eller mindre.
Den rødgrønne regjeringen lovet i Soria Moria I i 2005
at regjeringen skulle «styrke tilsyn med konkurranse,
sikkerhet og personvern innenfor telefoni og elektronisk
kommunikasjon».
Det er mulig regjeringen har en egen definisjon av hva
som menes med sikker kommunikasjon.
For folk flest er det imidlertid uforståelig at det ikke
finnes bedre reserveløsninger som slår seg på automatisk
når de vanlige kommunikasjonslinjene svikter.
Telenors reservetrasé var i dette tilfellet meget enkel å
sette ut av spill.
 Dette dreier seg ikke bare om et telenett som ligger nede

for tusenvis av abonnenter. Mange som for øvrig har
kvittet seg med fasttelefonen i tiltro til at de bare trenger
mobilen.
Utkoblingen rammer også livsviktig kommunikasjon.
Flere AMK-sentraler ble umulig å nå via mobilnettet
mandag.
Det kunne fort kostet liv.
Også for et næringsliv som har gjort seg avhengig av
bredbåndsteknologi, kan slike avbrudd være kritiske.
For alt vi vet kan et utsabilt telenett gjøre terskelen for
å investere i nye arbeidsplasser her i landet høyere.
 Gode og robuste telekommunikasjoner dreier seg om

grunnleggende verdier for et moderne samfunn.
Det betyr ikke at vi ser for oss et samfunn helt uten
risiko eller sårbarhet, men at det er tatt høyde for dagligdags hendelser og at det er gjort risikovurderinger og lagt
planer for å møte de helt ekstraordinære.
Det siste er på plass, men når det som ikke skulle skje
likevel skjer på en høyst ordinær mandag, blir systemet
avkledd med all sin sårbarhet.

+ Unge forskere

Fire elever ved Lundeneset videregående i Ølensvåg er i
finalen i den landsomfattende konkurransen om Holbergprisen i skolen. Hvis det er noe kongeriket trenger, er
det nysgjerrig og vitebegjærlig ungdom. Dette lover godt.

÷

Langsinte

Kineserne «straffer» fortsatt Norge fordi den uavhengige
Nobelkomiteen i fjor ga fredsprisen til en kineser fengslet
for sine meningers skyld. Nå får messen Nor-Shipping
unngjelde. Det bare styrker fredsprisens betydning.
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som er oppnevnt av Norsk Presseforbund for
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Vil ha ungd
Nysæter ungdomskule ønsker å bidra
til ein sunn livsstil for
elevane sine. Fredag
inviterte dei til
aktivitetsdag.
Tekst: SIGNE KRISTIN HOVLAND

STORD: – Kom igjen no. Denne gongen skal
me klara da, oppmuntrar Jostein Kristiansen
(14) mot lagspelarar og medelevar som står
oppstilt på grusplassen bak Nysæter ungdomskule (NUS). Men å gjera hurtige rugbyøvingar med ukjend ball er slett ikkje berre lett, særleg når ein aldri har prøvd det før.

Dårlegare helse
Redusert fysisk aktivitet blant barn og unge
vert rekna som ein viktig årsak til redusert
helse hos ungdomar. Deltaking i kroppsøving på skulen er ei viktig kjelde her, viser
studiar.
Og sjølv om dei fleste elevane stiller opp i
gymtimane på NUS, vil dei gjerne ha absolutt alle med.
– Me deltek difor i eit delprosjekt innan
folkehelsa i Stord kommune, der føremålet
er å gje ungdommane lyst og inspirasjon til
å delta i gymtimane, fortel assisterande rektor Anita Eriksen.

Stor deltaking
Sagvåg skule og Langeland skule deltek
også i prosjektet, som i tilegg til aktivitetsdag inneber at lærarane må på kurs.
Dette for å læra korleis dei betre kan
motivera elevane, og gjera gymtimane meir
interessante.
– Å arrangera aktivitetsdag er eit av tiltaka for å motivera til deltaking. Her får elevane prøva seg på øvingar ein ikkje har vore
borti før. Dette for å treffa flest mogleg av
dei, for å motivera og inspirera. Ein del av
øvingane vil me også dra med oss inn i gymtimane etterpå, fortel Remi Andre Sortland,
lærar ved NUS.
Andre aktivitetar ein fekk prøva seg på
denne dagen var blant anna orientering, og
god gammaldags basistrening innandørs.

– Veldig kjekt
Med innhenta instruktørar frå Bergen Rugbylag, Hordaland Idrettskrets, og orienteringskompetanse frå idrettslaga Solid og
Fitjar, såg det ut som om elevane hadde ein
inspirerande aktivitetsdag.
– Særleg det å få prøva seg på rugby var
kjekt, fortel Thorleif Kulleseid Grand (14).
– Og å gjera andre ting enn det me pleier i
gymtimane, legg Tommy Solberg Dahl til.
– Gir det inspirasjon ?
– Ja. Alle får prøva noko nytt, og alle deltek
alle med samme grunnlag, seier Kulleseid
Grand.
signe.kristin.hovland@h-avis.no

FORT: Uuups...ballen kjem fort. – Ta imot, roper Andreas Garrido

Fleire skulk
Hordaland idrettskrets skal bidra til
større deltaking i gymtimane i Stordskulen.
– Bakgrunnen for at helsekoordinatoren i
Stord kommune kontakta oss, er at fleire
og fleire elevar skulkar gymtimane generelt i kommunen. Fleire går ut av vidaregåande utan eingong å få karakter i faget.
Dette fortel Grethe Hillestad, utviklingskonsulent i Hordaland idrettskrets.
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Les på h-avis.no:

Følg oss på

Skal du eller noen du kjenner ut og
reise, og er bekymret for askeskyen
etter det siste utbruddet på Island?
H-avis.no holder deg oppdatert på
utviklingen.

twitter.com/haugesundsavis

facebook.com/haugesundsavis
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Hør på Radio 102:
Stand-up komiker Hans Morten
Hansen blir med Eivind, Helge og
Thor Magnar i Din Morgen i dag
mellom klokken 8 og 9. Hansen er
med på komikerlaget som skal få
Haugalendinger til å gapskratte
under «Sommer i Sundet» på Indre
Kai fra 3. juni.

ommen aktivt med

TIL SKOGS: Renate Tilrem(14) held
på orienteringskartet medan Maria
Lind(14) følger på like bak.

EIN GANG TIL: – Kom igjen, no skal
me klara det, roper Jostein Kristiansen(14). Rugbyballen skal gå så fort
som mulig mellom lagspelarane som
står på rekke og rad.

Lund-Olsen(15), og kastar ballen til Mathias Bjønvik (14)(t.h.).

IKKJE LETT: Jostein Kristiansen (14)
konsentrerer seg. Karl Frisch, instruktør frå Bergen Rugbylag bak til
venstre i biletet.

k ar gymtimane
– Vår oppgåve var å laga til eit
opplegg som skulle inspirera til
større deltaking, motivasjon og
meistring blant elevane. Opplegget inneber også eit kurs for
lærarane der dei sjølv får oppleva korleis det er å meistra nye
ukjende øvingar. I tillegg får
dei tips og idear til nye øvingar
dei kan nytta i gymtimane for å
treffa flest mogeleg av elevane

sine eigenskapar, fortel Hillestad.
– Me er opptekne av at alle
elevane ved Nysæter ungdomsskule (NUS) skal synast at det er
kjekt å ha gym. Å få oppleva
korleis det var å skulle meistra
ukjende utfordringar slik me
måtte på kurset, var svært lærerikt. I tillegg har me fått kreative
innspel til å utvida aktivitetsre-

pertoaret vårt, fortel lærar ved
NUS, Remi André Sortland.
– Skal ein motivera må ein
henta inn noko nytt, noko litt
annleis. Rugby eit godt alternativ. Ingen kan reglane frå før av,
og då vågar av og til også den
som ikkje alltid er best, seg
frampå, seier Hillestad.

KJEKT: – Det var kjekt å gjera noko
anna enn det me gjer kvar dag, seier
Tommy Solberg Dahl (14,t.v). Særleg
det å få prøva seg på rugby-øvingar
var kjekt, fortel Thorleif Kulleseid
Grand (15).

IKKJE BERRE LETT: Synne Ankervold
(14)(fremst), Brit Ranveig Lunde(14)
(nummer 2), og mari helvik(15)
(nummer tre) får prøva seg på
ukjende basisøvingar i gymsalen.

