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Norske eliteskilobere traener i Aarhus
er det nyt mekka for rulleski. Vai
II at
i dag
AfKarstenBjorno
kabj@stiften.dk

AARHUS: Arhus Skiklubs
store indsats indenfor rulleskU0b bar nu naet Internationale h0jder.
Den lille klub bar i disse
dage bes0g af nogle af Norges staarkeste unge langrendsskitobere, Lillehammer Eliteteam. Holdet er rejst fra h0jfjeldet til Aarhus, hvor de pa
0stjyske smaveje forbereder
sig til den kommende saeson
pa ski pa sneklaedte 10jper.
I Aarhus foregar traeningen pa asfalt og med hjul under skiene, og der er god mulighed for at fa et glimt af de
norske elite!0bere, der kommer vidt omkring pa deres
rulleski, hvor turene sjaeldent
er under 60 km pa et traeningspas.
Kaj Jensen, formand for
langrendsafdelingen og traener for langrends-og rulleski-

I dag kan alle rulleski!0bere
dyste med verdens ferende
Iangrendsl0bere. Foto: Privat

aktiviteterne i Arhus Skiklub,
bar tilrettelagt ruter for eliteteamet fra Lillehammer. Han
blev mildest talt overrasket,
da ban blev kontaktet af Torstein Drivenes, trsener for Lillehammer EUteteam, som 0nskede assistance til klubbens
traeningslejr.
»Vi er meget beaerede over,
at nordmsend pa det niveau
kommer ned til sadan en HUe
klub som vores her i Aarhus.
Lillehammer er selve langrendssportens moderland, og
Lillehammer Skiklub er hjemsted for nogle af de staerkeste
og mest lovende langrendslabere. Vi er meget glade for
at kunne hjaelpe dem,« siger
Kaj Jensen.
Traningsarrangement
De to klubber bar ikke tidligere haft kontakt med hinanden,
men omtale af de mange initiativer indenfor rulleski, som
Arhus Skiklub star bag - bl.a.

en raakke abne velbes0gte traeningsarrangementer i Hasle
Bakker, er naet belt til Norge,
sa Torstein Drivenes fandt det
oplagt at laegge efterarets traeningslejr her i byen.

»I Aarhus er vi privilegerede ved at have meget fine forhold for rulleski, da vi bar et
start net af smaveje uden ret
megen trafik, hvilket giver 10berne gode traeningsbetingel-

ser,« forklarer Kaj Jensen.
Arhus Skiklub vil ogsa selv
drage nytte af bes0get.
»Vi haber, at bes0get kan
vaere til inspiration bade for
vores medlemmer og andre

rulleskil0bere. Derfor bar
vi planlagt en aben traening
sammen med de norske labere s0ndag 16. oktober kl. 10.00.
Alle der kan sta pa et par rulleski, er velkomne til at vaere
med. Sa ma vi se, om nogen
kan udfbrdre nordmaBndene,«
siger Kaj Jensen, der selv er
en af landets mest erfarne rulleskilabere.
Der traenes pa en knap fern
kilometer lang rundstraekning i Holme Bjerge.
M0dested er P-pladsen ved
Jelsh0j, Jelsh0jvej, i dag kl.
10.00.
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