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Vil skape skøyter
SATSER: I Setskog arrangeres
det skøytefestival for andre gang
denne vinteren.

Turløp på skøyter har ennå ikke tatt av i Norge. Nå vil Skøyteforbundet kopiere folkebevegelsen som
har utviklet seg i Sverige. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med startkapital på fem millioner kroner.
Skøyteforbundet vil inn i det attraktive mosjonssegmentet. Noen
få hunder deltakere på Norgwegian
Skating Festival er fiaskotall å regne sammenlignet med langrenn,
sykkel og løp som drar titusenvis
av deltakere til sine største arrangementer.
– Dette ønsker vi nå å gjøre noe
med. Vi har ambisjoner om å kopiere den folkebevegelse som har utviklet seg i Sverige, med titusener at
turløpere på islagte vann, sier generalsekretær i Norges Skøyteforbund
Nils Einar Aas.

– Isen har en magnetisk kraft,
først kommer 10, så 100, og så 1000
allerede tredje dag på befolkningsnære vann – før snøen kommer, og
skiene overtar.
Håper er nå at skikkelig preparering av isflatene skal føre til at
mosjonistene blir værende på isen
utover vinteren.
– Det har kommet nye skøyter
som nærmest fjerner terskelen
mellom skigåing og skøyteløp,
med skøyter som kan settes rett på
skistøvelen. Måkingen av isflatene
har vært for dårlig, men det har vi
nå fått muligheten til å gjøre noen
med.

Trenger preparering

Milliongave

Anlegg er det nok av. Det som har
manglet er ifølge Aas skikkelig preparering av isflatene.

I sommer fikk Skøyteforbundet en
gave på fem millioner kroner fra
Sparebankstiftelsen DNB. Pen-
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gene skal brukes til preparering
av islagte vann og til isanlegg i
nærmiljøet.
– Vi vet ennå ikke hvor stort potensialet er, men vi tror det er stort.
De nye skøytene er lette å gå på og
naturisanlegg er noen av de billigste
idrettsanlegg som finnes, sier Nils
Einar Aas.

Øker aktivitetsnivået
Denne vinteren skal det arrangeres
flere mosjonsløp på skøyter i Norge,
men de virkelig store løpene foregår
i Sverige. Skøytesportens Vasalopp
heter Vikingarännet og går fra Uppsala til Stockholm.
– Vikingarännet har et sted mellom 4.000 og 5.000 deltakere og er
Sveriges største vinterarrangement etter Vasaloppet, sier skøyteentusiast og
tidligere skøytepresident Bjørn Ruud.

Langløp på skøyter
1.- 2. februar
8. februar
9. februar
15. februar
15. februar
15. februar
16. februar
16. februar
23. februar
22.- 25. februar
8. mars
29. mars

Langløp på Setskog
Ornäsrennet i Borlänge/Falun
Runnskrinnet i Falun/Borlänge
KNSB Fran Prix i Falun
SiljanSkrinnet
Skate4life på Lillehammer
Amund Sjøbrendløpet på Dølisjøen
Vikingarännet mellom Uppsala og Stockholm
Sollentunaskrinnet
Finland Icea Maraton i Kuopio
Langløp på Gålåvannet
Langløp på Geilo

Ruud var med på å dra i gang
Norwegian Skaiting Festival for
fire år siden. Denne vinteren er det
planlagt flere langløp rundt om på
Østlandet.
– På Setskog arrangeres det
skøytefestival første helgen i fe-

bruar. To uker etter er et klart
for Skat4Life på Lillehammer og
Amund Sjøbrendløpet på Dølisjøen. I mars vil det også bli arrangert langløp på Gålevannet før
sesongen avsluttes på Geilo den
29. mars, sier han.

