SVERIGE HAR FÅTT SIN FØRSTE «SKRIDSKOHALL»!
Svensk skridskosport har fått sitt etterlengtede
Mekka: Den nye Rudhallen i Göteborg er tatt i bruk
og er klar for storinnrykk og ilddåp under allroundVM 8. og 9. februar.
Til en pris av under 30 millioner svenske kroner har den tidligere så værutsatte banen i Ruddalen har fått et overbygg som
skjermer mot vind og nedbør. På vekslingssiden er hallen åpen
mot en bergvegg, og på de andre sidene er det satt opp lettvegger. Det er is kun på hurtigløpsovalen, og man bruker det
gamle fryseanlegget.

STOR INTERESSE
Svenska Skridskoförbundet håper at hallen vil bidra til å styrke
hurtigløpssporten, både i form av ny rekuttering og ved at eldre
løpere forlenger sin aktive karriere. Interessen for skøyter er
stor i nærområdet. Banen har hatt et besøkstall på rundt 50.000
de siste sesongene, og oppslutningen om skøyteskolene har vært
svært bra.
– Rudhallen bør være attraktiv også for norske skøytemiljøer.
Den kan være et godt alternativ for treningssamlinger, ikke minst
takket være den sterke norske krona og det i norsk målestokk
lave prisnivået. Skøyteklubben Wega kan tilby overnatting i
klubbhuset like ved hallen, sier Christian Steen, som de siste

par-tre årene har vært trener for det svenske «utmanarlaget» og
lærer ved skridskogymnasiet i Göteborg.

OVERRASKENDE ERFARINGER
– Hvilke erfaringer har du etter å ha prøvd hallen i noen
uker?
– Lyset er en stor positiv overraskelse. Lysopplevelsen gjør
at alt kjennes lettere nå i mørketiden, pluss at man får en fin
fartsfølelse. Isen har vært jevnt bra, og vi har allerede fått to
banerekorder (500 og 10 000 kvinner). Den negative overraskelsen er at fukten bindes til bjelkene. En dag med 7 plussgrader og regn dryppet det på isen. Et råd til alle VM tilskuere (og
kanskje også deltakere?) må derfor bli: ta med caps!
Ruddalen ligger i Västra Frölunda, sørvest for Göteborgs
bysentrum. I området ligger det en rekke forskjellige idrettsanlegg, alle kommunalt eiet og drevet – og ikke minst: de er imponerende godt vedlikeholdt.
Billettsalget til VM er godt i gang, og alt tyder på at det blir
fulle hus begge dager. Nordmenn som ønsker billetter, bør nok
bestille allerede nå.
14. og 15. desember er det et stort åpningsstevne i Rudhallen, og flere av de norske landslagsløperne skal delta.
AV GUNNAR NYGÅRD

Bildene
Øverst til venstre: Eksteriøret er enkelt, men elegant utformet.
Nederst til venstre: Fra den offisielle åpningshøytideligheten 3. november.
Under: Christian Steen med noen av sine skridskoelever, som gleder seg til å bruke den nye hallen: f.v. Henrik Bergström, Sara Andersson,
Emma Andersson, Daniel Friberg, Albin Nilsson og Agnes Malm. Her er de i utgangsposisjon for en lavarbeidsøvelse som av en eller
annen merkelig grunn kalles «Willy Olsen»...

VM allround på skøyter går i Göteborg 8.–9. februar, mer informasjon finner du på www.vm03.org
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