DM i Skills Detail 2017
Af Skills-deltager fra EUX / EUD Business
DM blev afviklet i Gigantium i Aalborg torsdag-fredag, den 26.-27. januar.
Det var en oplevelse, man sent vil glemme. Spændingen var høj, og det kunne mærkes i luften. De
mange mennesker får en til at føle en vis nervøsitet, men med hjælp fra gruppen blev man hurtigt
afslappet. Vi støtter nemlig hinanden, om vi så vinder eller ej.
Kammerater og konkurrenter
Det bånd, vi havde til Skills og i det hele taget, var noget særligt. Dagene var fyldt med spænding,
glæde, tristhed og klarhed. Vi ville alle 8 hold gerne vinde, men ligesom til alle konkurrencer, er der
kun en vinder.
Da klassen kom om torsdagen, var vi alle lettede, nu var der
nemlig nogen, der støttede os! Vores lærere var der selvfølgelig
også, men det var bare noget særligt at se alle ens venner.
Som gruppe havde vi en hyggelig tid. Vi fik mange nye venner
fra rundt omkring i Danmark.
De var selvfølgelig lige så ivrige efter at vinde, som vi var. Dog
blev ingen af os så ivrige, at vi ikke ville snakke med nogen. De
mange timer man skal stå i en ”Shop in Shop” kan hurtigt blive
hårde, men når vi alle snakkede sammen, gjorde det alting lidt
nemmere.
Opgaverne gik også godt for os, men det gjorde det også for de
andre hold. Så vi fik kamp til stregen, og det gør os kun klogere
på, hvad man kan og bør gøre bedre næste gang.
Skills-deltager Xander Zumbusch

Lær af vores erfaringer
Et tip til de kommende Skills-elever vil være: ”Du kommer ikke sovende til det, men det bør ikke
stoppe en. Alle siger det er hårdt, men ingen ting er så hårdt, at det ikke kan gennemføres.” Vi
vandt godt nok ikke, men vi gennemførte det.
Om ikke andet er vi de 8. bedste i Danmark.
Xander Zumbusch

