Hvordan får man 10.000 tilskuere til et rulleskiløb?
Jo såmænd - man allierer sig med en række andre idrætsgrene og laver et fælles show på et stort stadion,
og for en sikkerheds skyld inviterer man også lige dronningen, så man får en masse royalt interesserede til
at møde op.
Helt sådan var forløbet måske ikke; men Danmarks Skiforbund fik tilbage i april måned 2010 en
henvendelse vedr. deltagelse i showet ”Tillykke Danmarks Dronning” på NRGi Stadion i Århus den 5. juni
2010 i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag. Her ville man gerne ville have 15
rulleskiløbere med.
Der blev rettet henvendelse til
skiklubber rundt omkring i landet
vedr. deltagelse i dette show, og det
lykkedes at samle i alt 12
rulleskiløbere - fordelt på 7 fra
Århus Skiklub, 3 fra Holstebro
Skiklub og 2 fra HIB-Skiklub - som
deltog i showet.

Deltagerne samlet før showet
Hele showet var et 90 minutters idræts- og musikshow, som tog udgangspunkt i nogle af de begivenheder
og interesser, som vi kender Dronningen for.
Showet var delt op i 6 delshows, hvoraf vi deltog med rulleskiløb i de 2.
Til det første delshow ”Åbningen” skulle vi rulle ind på Stadion sammen med flere hundrede andre
idrætsudøvere. Det skal siges, at de andre gik ind, så vi måtte rulle i meget langsomt tempo. Inde på
stadion havde vi så omkring ét minut til at udføre en aktivitet, fra vores idræt. Her rullede vi rundt i ring.
Efter et par rytmiske øvelser sammen med de andre idrætsudøvere og viften med et rødt bånd samtidig
med at alle råbte ”Tillykke Danmarks Dronning” var den del af showet overstået, og vi kunne rulle stille og
roligt ud af stadion igen sammen de andre idrætsudøvere.
Til det andet delshow, som vi deltog i, ”Decoupagen” agerede vi langrendsløbere på langrend i vinterdress,
så vi havde fundet tophuen frem, selv om det var en herlig sommerdag med omkring 20° varme og solen
strålende fra en skyfri himmel. Til lyden af knirkende sne under skiene løb vi så rundt på løbebanen inde på
stadion. Rundt og rundt er måske så meget sagt, for vi havde i alt ca. 45 sekunder til at løbe i, hvorefter vi
på en given lyd skulle tage skiene af og løbe ind på grønsværen og sætte os og vente, mens den resterende
del af delshowet blev afviklet.

Det hele klappede bare hele veje igennem showet; men vi var også velforberedte, idet vi havde været til
prøver både torsdag og fredag inden showet, og på selve showdagen haft generalprøve om formiddagen til
showet om eftermiddagen. Fredag startede prøverne allerede kl. 17.00 og vi var først færdige ca. kl. 22.30,
og på den igen lørdag morgen fra kl. 8.00 frem til afslutningen på selve showet ca. kl. 16.30.

Fra generalprøven

Fra showet

Og ja, vi fik virkelig fik vist ”flaget” for rulleskisporten ved dette show. Ikke nok med at vi ”optrådte” for et
publikum på over 10.000. Hele showet blev sendt direkte i TV på DR1 om eftermiddagen og med 1 times
sammendrag igen om aftenen. Og selv om 12 rulleskiløbere ikke ”fylder” meget i et show med i alt omkring
1500 deltagere og det måske ikke blev til mange minutters samlet TV-tid, så var der i løbet af showet en del
TV-klip, som viste rulleskiløbere i aktion. Ingen tvivl om at vi var der og blev set. Så det var bestemt ikke
forgæves, at vi stillede op og deltog i showet. Det var festligt, folkeligt og fornøjeligt.

