
 

 Årets Håndværker 2015 er med på holdet 
  
23-årige Rikke Nørulf, hædret som Årets Håndværker i Esbjerg forrige sommer, er 
allerede nu i gang med at videreuddanne sig til byggekoordinator på 
erhvervsakademiet.  
 
 
En af de elever, som lynhurtigt har taget den nye byggekoordinator-uddannelse til 
sig, er 23-årige Rikke Nørulf fra Sønderborg.  
Hun er nyudlært anlægsstruktør (tidl. jord- og betonarbejder) og blev sidste sommer 
hædret med prisen som ’Årets Håndværker 2015’ under Fagenes Fest og Legaternes 
Dag i Esbjerg, fordi hun et par måneder forinden – og som første kvinde nogensinde 
– bestod svendeprøven indenfor faget med tre topkarakteren 12 i hver af 
svendeprøvens tre individuelle prøvediscipliner: Kloakmester-prøven, Belægnings-
opgaven og den teoretiske opgave.  Et svendestykke ud over den sædvanlige, der 
naturligvis blev kronet med en sølvmedalje.  
  
Men bestemt også en imponerende kraftpræstation af ung kvinde i et fag og et 
håndværk, der er domineret af mandehørm, fysisk hårdt og manuelt arbejde i 
ildelugtende kloakrør, mellem støjende og dieselstinkende gravemaskiner og med 
lange arbejdsdage ude i det fri uanset vind og vejr.  
 
Rikke Nørulf griner overbærende.  
”Jamen, det er lige mig.  Jeg har elsket det her fag og det her håndværk, siden jeg 
lærte min far at kende for små ti år siden. Han driver en entreprenørvirksomhed i 
Sønderborg sammen med sin bror – altså min onkel. Siden jeg  for alvor lærte min far 
at kende omkring 15-års alderen, tilbragte jeg så mange timer som muligt sammen 
med ham, når jeg fik fri fra skole!”  
 
På den måde kom Rikke Nørulf med rundt til en masse forskellige byggepladser og 
endte til sidst med at trække i arbejdstøjet for selv at give en hånd med.  På den 
måde fik Rikke Nørulf så mange gode oplevelser og praktiske erfaringer, at det føltes 
helt naturligt for hende at starte på uddannelsen til anlægsstruktur efter folkeskolen 
og efter et sabbat-år som ufaglært medarbejder i sin fars firma. 
Trods begejstringen for det benhårde arbejde med tunge betonrør, belægningssten 
og møgbeskidt muld under neglene, må Rikke Nørulf imidlertid erkende, at hendes 
dage som professionel anlægs-struktør er et overstået kapitel næsten før, hun for 



alvor kom i gang.  Et par medfødte skævheder i begge fødder gør, at hun ikke i 
længden kan holde til det hårde fysiske arbejde.  Allerhøjst nogle ganske få år! 
 
”Det vidste jeg faktisk allerede sidste år, da jeg blev udlært og bestod min 
svendeprøve.  Derfor valgte jeg at videreuddanne mig med det samme til en mere 
koordinerende rolle, hvor jeg stadig kan stikke fingeren i jorden og færdes derude på 
byggepladserne, hvor det konkrete, faglige arbejde bliver udført”, fortæller 23-årige 
Rikke Nørulf, der slet ikke var i tvivl, da chancen for at videreuddanne sig til 
byggekoordinator i Sønderborg bød sig.  
Hun er fortsat medlem af Teknisk Landsforbund og mere end glad for, at forbundet 
har sin store del af æren for, at hun i dag kan koncentrere sig helt og holdent om en 
ny videreuddannelse indenfor bygge- og anlægsområdet, hvor beskæftigelses- og 
fremtids-udsigterne er fuldt på højde med det vue fra skolebænken på Alsions top 
ud over hjembyen Sønderborg, hvor Årets Håndværker anno 2015 føler sig 
allerbedst tilpas.  
 
Så tilpas, at hun allerede nu har planer om at videreuddanne sig yderligere til 
bygningskonstruktør, hvis det ikke skulle lykkes at score et godt job som 
byggekoordinator i lokalområdet, når hun afslutter sin nuværende uddannelse 
næste sommer.  Uddannelsen til bygningskonstruktør foregår også på 
Erhvervsakademiet SydVest. På nuværende tidspunkt dog ikke i Sønderborg.  
 

 
 
Rikke Nørulf (23), hædret med titlen som Årets Håndværker i 2015, er godt i gang med at videreuddanne sig 
til byggekoordinator på Erhvervsakademi SydVest i Sønderborg, som for nylig er rykket ind i nye lokaler på 
Alsion. 
 


