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QUIZ: En kveld med quizing sammen med Thomas Kolåsæter
og laget hans er mesteren åpen for. FOTO: ERIK DYRHAUG

Kolåsæter med på
mobilquiz-app
I disse dager lanseres
en mobil-app for
quiz-entusiaster, og
norgesmester Thomas
Kolåsæter står for
spørsmålene.
MONIKA SØBERG
950 31 126 ms@lokal-avisa.no

TRYSIL: Det er en gjeng med ildsjeler i Oslo som har utviklet en ny
quiz-app for mobilbrukere, som
er lansert i disse dager.
AppCanDo AS heter bedriften
bak spillet, der Kolåsæter er en av
fem involverte.
Thomas Kolåsæter som er fire
ganger Norgesmester i Quiz, har
laget spørsmålene, og det er
jobbet i to år for å få spillet opp på
et godt nok nivå.
Kolåsæter fikk for øvrig en sterk
16.plass i Quiz-VM 2016 nylig og
var den eneste skandinaveren i
topp 20-lista
Til sammen 13.000 spørsmål
ligger i basen, som oppdateres
ukentlig med nye spørsmål.
Kolåsæter har skrevet alle de
norske spørsmålene ekslusivt til
dette spillet. De engelske er skrevet av British Quiz Association.

QuizWise
QuizWise heter appen, som er et
kunnskapsspill der man kan spille
kamper mot venner, tilfeldige
spillere og konkurrere i ukentlige
mesterskap.
Weekly Challenge heter ukeskonkurransen. Der kan man
representere hjemstedet sitt,
nasjonalt og internasjonalt. Ukeskonkurransen betr av aktuelle
spørsmål knyttet til hendelser og
teamere, frydret med allmennspørsmål.
QuizWise er et spill som tar
kunnskap på alvor, men er tilrettelagt for alle nivåer av quizinteresserte spillere.
- Det starter med lettere spørsmål og blir gradvis vanskeligere
ettersom man kommer inn i spil-

let, forteller Majid Malik som er
en del av AppCanDo As.

Internasjonalt
Spillet kan spilles både på norsk
og engelsk, og selv om det er her
hjemme i Norge den lanseres
først, er planen å gjøre den om til
en internasjonal app etterhvert.
Her hjemme er den testkjørt
siden slutten av april, og har allerede 1.000 brukere.
- Vi er avhengige av at brukerne
gir tilbakemeldinger og gjør oss
bedre, sier Malik.
Det jobbes med å få avtaler i
havn slik at ukesvinnerne kan få
premier, men forløpig er det ære
og berømmelse på appens facebookside

Valgfritt
Det er gratis å laste ned appen,
spille og delta i turneringer.
Appen er reklamefinansiert og
har reklame mellom omgangene,
Men det er også mulig å betale og
få en utvidet versjon uten reklame
og med noe større valgmuligheter
på profilen.
Uten nett
Selv uten nettilgang er det
mulig å spille. AppCanDo har
også tenkt på alle situasjoner der
man har ingen eller dårlig nettforbindelse. Enten man sitter på flyet
eller er på hytta uten dekning er
det mulig å spille. Da spiller man
mot en av spillets quizroboter.
Wilson, Tesla og Shelby heter
motstanderne som utfordrer deg
offline.
- Dette er en quiz som både
underholder og utfordrer. Detta
blir artig, sier quizmaster Kolåsæter.
Gründerne har gforhåpninger
om at de norske spillernes tilbakemeldinger kan være med og
forme spillet før den internasjonale utgivelsen som er planlagt
senere i år.

TIL HAVET: Båtbyggere ved den nye båten som skal brukes i havet. Fra venstre Svein Joten, Henning Søndm

Sømåen
Tradisjonshandverk AS
ligger så langt inn i
innlandet man kommer,
men ryktene om
båtproduksjonen derfra
har nådd så langt ut at
de nå leverer båt som
skal på havet.

Sømådalen:

– For første
gang skal vi levere en båt til bruk i

havet. Den skal til Hvaler. Derfor
måtte vi bygge båten med kobberklink, og tillegg påføre båten
bunnstoff, sier Trond Håvard Joten.
Han tror båter til havet kan være
et marked for bedriften fra Sømådalen. I tillegg mener båtgutta at det
kan være et marked både i Sverige
og Finland.
I drøyt to år har Sømåen Trandisjonshandverk AS drevet med båter.
Det startet med Femundbåten, så
kom robåt, og deretter Fløterbåten
på deres produkttilbud.
Bedriften ble etablert i 2008, da
lafting og mer tradisjonelle snekkeoppdrag var arbeidsområdet.
Men 1. mars 2014 begynte trebåtproduksjonen under opplæring og
ledelse av Egil Røste i Elgå. Etter
opplæringen leide bedriften lokalene i Elgå fram til høsten 2015. Da

Hittil har vi
bygd 11 nye båter,
og i tillegg har det
vært veldig mye
vedlikeholdsarbeid.
ble produksjonen flyttet til Hullbekkmoen sag i Sømådalen, der
bedriften har sine lokaliteter.

11 nye båter
– Jeg fikk også gleden av å få opplæring og kursing i å bygge Fløterbåten av Kåre Joar Graff denne
vinteren og våren, og dermed har vi
flere valgmuligheter av trebåter, sier
Trond Håvard Joten.
Båtbyggergjengen kan tilby både
planende båter, standardbåter og

et oppi Sømådalen
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GAMMELT: Henning Søndmør ved et gammelt laftebygg som skal
restaureres.
FOTO: ARNE LUND

mør, Trond Håvard Joten og Karl Ove Søndmør.

robåter, og lengdene på båtene kan
tilpasses kundenes ønsker.
– Hittil har vi bygd 11 nye båter,
og i tillegg har det vært veldig mye
vedlikeholdsarbeid og reparasjon
på eldre båter, sier Joten.
Så langt har bedriften levert båter
fra Singsås i nord, Telemark i vest og
til Hamar i sør, og nå er en ny båt
ferdig til levering.

Seks ansatte
Bedriften eies av Trond Håvard
Joten, Karl Ove Søndmør og Henning Søndmør. Magnus Hellboe er
fast ansatt sammen med Svein
Joten, mens Oddgeir Riset er fast
innleid til bedriften. Og fra nyttår
går også Svein Joten inn på eiersiden.
– Det ser bra ut på ordresiden. Vi

har en bestilling på fløterbåt som
skal leveres til Osen. I tillegg har vi
fått et spennende oppdrag fra Fetsund Lenser for vinteren. Dit skal vi
levere en båt som skal bygges som
kopi etter en gammel lensebåt. Nå
håper vi også at vi kan få litt ringvirkninger og salg av fokuset som
Fløterfestivalen har gitt oss, sier
Henning Søndmør.
Felles for alle båtene som lages i
Sømådalen, er at det er praktiske
bruksbåter.
– Vi lager ikke båter for utstilling
og jåleri. Derfor holdes prisene på
et fornuftig nivå, sier Søndmør.

1,4 millioner kroner
Bedriften har bygd ut anlegget på
Hullbekkmoen med en utvidelse av
laftehallen på 288 kvadratmeter og
en egen produksjonshall for båter

FOTO: ARNE LUND

FØRSTE: Trond Håvard Joten har laget den første båten som skal
til havet.
FOTO: ARNE LUND

på 114 kvadratmeter. I tillegg er
anlegget oppgrader med garderober og personalrom.
– Vi har investert 1,4 millioner
kroner på anlegget her, og har fått
en fullverdig arbeidsplass, sier
Søndmør.
Bedriften jobber mye med
restaurering av gamle trehus og lafting, men lager også nye bygg av
mange forskjellige slag.
– På grunn av et bredt varespekter er vi heller ikke så sårbare for
svingninger i markedet. Vi har en
god del tilbygg på hytter og seterhus, og alle typer restaureringsarbeider er et godt marked, sier
Søndmør.

BÅTGLEDE: Fra venstre Karl Ove Søndmør, Svein Joten, Trond
Håvard Joten og Henning Søndmør.
FOTO: ARNE LUND

