
 
 

 

HEIMDAL BLE NUMMER TRE I 

SJAKKTURNERING 

 

For femte gang deltok Heimdal i en 

sjakkturnering mellom skoler i 

trondheimsregionen. I 2019 var det vi selv 

som stod for arrangementet, og i år var det 

Strinda som tok jobben. Det ble bare fem lag 

fra fire skoler som deltok, og Heimdal ble 

nummer tre. For femte gang ble KVT 

vinnere av turneringen. De får beholde  

 

 
vandrepokalen for de fire første seirene, og 

vant i år en ny vandrepokal. Strinda vant 

imidlertid den innledende runden, men ble til 

slutt nummer to, med Ole Vig 1 og Ole Vig 2 

på de to siste plassene. Heimdal fikk delt 

andre plass i de innledende rundene. 

Heimdal er blitt nummer tre eller fire de fem 

gangene turneringen er blitt arrangert, noe 

som er nest best sammenlagt av alle skolene.  

 

Heimdal stilte med veldig godt lag, 

bestående av Endre Engtrø Husby (3IDA), 

Nils Nordsæter Resell (3IDA), Jim-Tien Van 

Phan (2STB) og Kristian Skjervø (1ELC). 

Bare Endre har deltatt i en slik turnering 

tidligere. Gratulerer med bronse, og tusen 

takk for flott innsats! 

 

Christian 

 

 

 

 
Fra venstre: Kristian Skjervø, Nils Nordsæter 

Resell, Jim-Tien Van Phan og Endre Engtrø 

Husby. 

 

 

 

HEIMDAL DELTAR I 

ENGELSKFINALE 

Fredag 29. april deltar to andreklassinger fra 

skolen i den nasjonale finalen i engelsk i 

International Language Competition. Marius 

D. Nordskag og Daniel A. Bjørnstad gikk 

videre etter semifinalen i mars med knappest 

mulig margin. Finalen vil foregå på 

Kristiansand katedralskole Gimle, og elevene 

må dra før skoledagen er ferdig dagen i 

forveien for å rekke flyet. Finalen vil bestå 

av spørsmål om språk, geografi, samfunn og 

historie, foran et publikum og en jury. 

Lytteforståelse vil også være en del av 

konkurransen. De fire beste av de sju lagene 

vil få premier, og førsteplassen vil vinne et 

stipend på 6000 kroner, bøker, pokal, diplom 

og medalje. Det er også konkurranser i 

spansk, tysk og fransk, og alle språkene er 

delt inn i grunnskole og videregående.  

Christian 
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MULTICUPEN 12. MAI 2022 FOR 

IDRETTSELEVER VED HEIMDAL VGS 

 

Hei, vi er en gjeng fra idrettsklassene på 4ID som 

skal arrangere “Multicupen” gjennom faget 

treningsledelse. Multicupen er et arrangement for 

alle idrettsklassene ved Heimdal vgs. Deltakere 

deles inn i klassevise lag og skal sammen 

samarbeide om å gjennomføre ulike øvelser. 

Arrangementet er lagbyggende og er kjent for å 

skape engasjement, samhold og gode minner. Vi 

ønsker å bringe tradisjonen med Multicup tilbake 

etter flere år med korona og pandemi hvor 

arrangementet enten har blitt avlyst eller delt opp 

i små kohorter.  

Arrangementet er tenkt å bli gjennomført torsdag 

12.mai og i tidsrommet 08.30 - 15.00. I den 

forbindelse ville vi høre med dere faglærere om 

det er i orden at elevene får fritak fra timene, da 

de deltar på arrangementet.  

  

Kontaktinfo: multicup2022@gmail.com 

Vi ser fram til å høre tilbake fra dere! 

  

 

  

Mvh Tomine og Aurora 

Utstyrsansvarlig multicupen 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅRKONSERT MED MUSIKKLINJA 

 

Onsdag 27. april kl. 19.00 inviterer 

musikklinja til vårkonsert i Vår Frue kirke. 

Her får du blant annet høre komposisjoner 

skrevet for kor av Knut Nystedt, Arild 

Sandvold og Elisa Gilkyson, samt klassiske 

komposisjoner for blåseinstrumenter og 

piano. 

Akkompagnatører: Halldis Flakne og 

Maria Næss. 

Korledere: Marte Helene Einang 

Sandbakken, Linnea Santi Moe, Ragna I. 

Wien og Ketil J. B. Belsaas. 

Billetter: 

Ordinær: kr. 150,- 

Barn / student / honnør: kr. 75,-  

Billetter fås kjøpt her:  

VÅRKONSERT (pameldingssystem.no) 

 

Velkommen! 
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