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Jacob fra Sorø Akademi skal til OL - i biologi
KONKURRENCE:
19-årige Jacob Gissel
fra Haslev er kostelev
på Sorø Akademi og er
blandt de fire dygtigste, unge danskere i
biologi.

tale, og det foregår på universitetsniveau. Forskellige DNA-opgaver, arbejde
med hjerneceller osv. er
også nogle af de emner, der
benyttes til de teoretiske
prøver, som på konkurrencedagene er på to gange tre
timer.

Tre fantastiske år

SORØ: Dagene fra 14.-21.

juli tilbringer Jacob Gissel fra Sorø Akademi i den
ungarske by, Szeged. Her
deltager han på det danske
landshold i OL i biologi, og
danskerne har medaljedrømme, for vi plejer at gøre
det så godt, at der er en
bronze- eller en sølvmedalje med hjem i kufferten.
- Det er ikke sådan, at
man får medalje som nr. 1,
2, 3 og så videre, som ved
et traditionelt OL fortæller
Jacob.
- De 10 bedste hold får
guld. De 10 næste får sølv
og de 10 næste bronze.

Faglig udfordring
Det var egentlig ikke med
de store forhåbninger, at
Jacob meldte sig til dysten.
- Jeg så det som en faglig
udfordring – og en måde,
hvorpå jeg kunne møde andre med samme interesser
som mig, siger han.

Jacob var også i folkeskolen
specielt interesseret i det
naturfaglige. Han valgte
dog en ganske almindelig
efterskole – Næsgård ved
Stubbekøbing – men Haslev-drengens valg af Sorø
Akademi var til gengæld
helt bevidst på grund af
Mærsk McKinney-Møller

19-årige Jacob Gissel kigger her nærmere på en algekultur i et af videncentrets laboratorier. Han deltager i juli på det danskle landshold i Ol i biologi
Foto: Per Christensen
- Ja, jeg er nørd. Det har
jeg ikke noget imod at sige.
Jeg går nu op til studentereksamen i fem A-fag, og
det ser ganske fornuftigt
ud. Ved siden af har jeg
gennemført et sciencetalent-forløb.
Jacob er også studentermedhjælper på videncentret og er bl.a. med til at ar-

Jacob Gissel bliver nu student fra Sorø Akademi. Han
skal op i fem A-fag.

rangere sociale aktiviteter
for campdeltagerne.
Men også den fysiske
form passes, og Jacob træner pt. til et halvmaratonløb, og både styrke og kondition er med til at sikre, at
man kan bevare koncentrationen i de mange timer, der
skal løses opgaver.

På universitets-niveau
Fra første runde i dysten
om at komme på det danske
OL-landshold blev der udvalgt 30 til en semifinale.
Antallet blev halveret til 15
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Videncenter. Og så holder
Jacob også af skolens mange traditioner.
- Det har virkelig været
tre fantastiske år i Sorø. Det
var simpelthen det helt rigtige valg, slår han fast.
Og går det, som Jacob
ønsker, fortsætter han på
Syddansk Universitet efter
sommerferien.
- Jeg har været til optagelsesprøve under kvote 2,
og målet for mig er at blive
børnelæge, siger han, der
også holder af spejderlivet.
- Jeg kan godt lide at
have med mennesker at
gøre – ikke mindst kan jeg
lide at hjælpe andre.

i finalen. De fire bedste – to
fra København, en fra Jylland og så Jacob – kom med
på holdet.
- Men vi har ikke undervejs fået at vide, hvordan
vi lå rent resultatmæssigt,
fortæller Jacob, der lige nu
er ved at pløje »baggrundsbogen« på 1.500 sider igennem.
- Opgaverne lå f.eks. inden for bioinformatik, neurobiologi, planteopbygning
og forsøgsvejledninger –
men alle biologiske emner
og grene kan komme på

Opgaverne kan være meget forskellige, og det danske hold
samles i træningslejre et par gange. Her kigger den forhåbentligt kommende børnelæge lidt nærmere på menneskets
opbygning.
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At vælge de rigtige høreapparater er en vigtig beslutning. Hos AudioNova får du god
kvalitet og omhyggelig vejledning, så dine nye høreapparater bliver en naturlig del
af din hverdag. Du får også mulighed for at prøve høreapparaterne hjemme i vante
omgivelser i 14 dage. Start med at bestille tid til en gratis og uforpligtende høretest
hos dit lokale AudioNova Hørecenter.
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De fleste glædes ved at mødes med venner og familie og hygge sig med hinanden.
Oplever du, det er vanskeligt at følge med i samtaler ved større selskaber, kan AudioNova
måske hjælpe dig. Bestil tid til en gratis høretest med det samme, så kan du nå at få klarhed
om din hørelse, og hvis det viser sig, at du kunne få gavn af høreapparater, kan du få et sæt
med hjem på prøve. Vi har et stort sortiment af høreapparater, og med høreapparater fra
0 kroner har vi priser for enhver.
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