
Til Idrettsrådet i Trondheim kommune 

 

For issesongen 2020/2021 har det vært kjørt en prøveordning på Leangen kunstisbane der det på 
enkelte økter er en kombinasjon av publikumsaktivitet på indre bane (bane B, C og D) samtidig som 

det foregår hurtigløpsaktivitet på ytre bane (bane A). De øktene som blir spesielt berørt av dette er 
treningsøkter for hurtigløp på mandag og fredag, skøyteskoleøkter på mandag og onsdag, samt 

bedriftsløpene på mandager. 
 
I isfordelingsplanen står følgende undertekst: "Kølle og puck/ball i publikumstid/åpen bane er ikke 

tillatt på bane A (hurtigløpsbanen). Kølle og puck/ball tillatt alle tider publikum/åpen bane under 
forutsetning bruk av bandyvant. Kun løkkehockey/løkkebandy iht. fastsatte tider."  

 
Det har vært et veldig stort trykk på uteisen på Leangen denne vinteren. Dette skyldes nok først og 

fremst kombinasjonen av mangel på snø, og fram til begynnelsen på januar også mangel på is på alle 
de omtrent 50 bydelsbanene. I tillegg har jo den helt spesielle situasjonen med Covid-19, og i 
perioder helt stengte haller for all annen idrett, også medført ekstra interesse for utebanen. Det er 

forståelig at det blir populært både for publikum og organiserte grupper å benytte seg av den 
preparerte isen på Leangen. Dette har dessverre gått på bekostning av den organiserte 

hurtigløpsaktiviteten som har opplevd både uhell, konflikter og uheldige situasjoner på sin avsatte 
trenings- og konkurransetid. 

 

Det er spesielt to situasjoner som utfordrer sikkerheten ved kombinert aktivitet mellom hurtigløp og 
publikum slik det er i dag.  

 
- Det ene er trafikk som går på tvers av hurtigløpsbanen (bane A). Dette kan enten være 

personer som krysser ytre bane for å komme til indre bane på andre steder enn over brua. 
Dette skjer både ved åpningen i putene ved 500m-starten, men også over putene enkelte 

steder rundt banen. Her må det tydeliggjøres at all publikumstrafikk til og fra indre bane skal 

foregå over brua. Det er også i mange tilfeller publikum som oppholder seg på indre bane, 
men som av og til kommer ut i ytre bane. Dette kan skyldes uoppmerksomhet eller bare 
uvitenhet, men skaper like fullt farlige situasjoner. Det har allerede vært en hendelse i vinter 
der et barn ble truffet av en hurtigløper, noe som også har vært omtalt i leserbrev på 

adressa.no. For å unngå slike situasjoner må det lages et fysisk skille mellom indre og ytre 

bane for å ivareta sikkerheten til gruppene.  
 

- Det andre er bruk av kølle og puck på indre bane. Så lenge det ikke brukes vant vil det 
alltid oppstå situasjoner der pucker kommer på avveie. Dette har hittil skjedd på 
hovedparten av de øktene der det har vært kombinert bruk av banen for publikum og 
hurtigløp. Under bedriftsløp har vi opplevd at det kommer pucker fykende ut i ytre bane 

under både oppvarming og konkurranse, og det er bare flaks og rask reaksjon fra løperne 

som har gjort at det hittil ikke har skjedd ulykker. Dette skjer til tross for at vi i forkant av 
øktene har gått rundt på indre bane og snakket med publikum og forklart viktigheten av at 

de tar hensyn til aktiviteten på ytre bane. Vi ser faktisk nå at flere bedriftsløpere dropper å 
delta på mandagsløpene på grunn av at de opplever situasjonen som utrygg. I tillegg er det 

flere som tidligere har brukt treningstiden på fredager som ikke lenger tør å trene der så 
lenge det er publikum på indre bane. For aktives treninger og konkurranse (inkludert 

mandagsløp), mener vi derfor det tryggeste er å forby kølle og puck.  

 

Det må også nevnes at publikummere fra ulike grupper, og med ulike typer skøyter, i 

kommentarfeltene på skøyterelaterte facebook-grupper har sagt at de føler seg utrygge på 

indre bane på grunn av at det når som helst kan komme en puck på avveie. En løsning for 
publikumstiden kan være at det brukes vant i alle situasjoner der puck skal benyttes på indre 

bane. Dette er kanskje greit å få til når det er organiserte grupper på isen, men i 
publikumstiden er det sjelden slike grupper i aksjon og dermed er det heller ingen som tar 

ansvar for å sette ut og samle inn vant så dette vil ikke fungere i praksis. En annen løsning 
kan være å ha totalforbud mot bruk av kølle og puck (slik praksisen var da Leangen åpnet og 



flere tiår etterpå). Dette kan ha den positive effekten at flere publikummere tør å prøve seg 
på banen. Et slikt forbud vil også være veldig enkelt for alle å forholde seg til. Hockey-spillere 

kan selvsagt benytte isen samtidig, men uten kølle og puck. 
 

 
Det som er enda mer alvorlig er at disse situasjonene ikke bare har oppstått på tider der det er 

kombinasjon mellom publikum og hurtigløp, men de har også oppstått på treningstider for hurtigløp 
der vi har hatt tildelt hele banen, men der publikum allikevel går inn på indre bane.  
På hver eneste trening for hurtigløp denne vinteren, og for øvrig også i tidligere år, har dette vært et 

problem. Trenere og støtteapparat (foreldre) må bruke mye av treningsøkta på å forklare publikum 
at de ikke kan være på isen siden det er avsatt treningstid for hurtigløp. Overraskende mange 

argumenterer knallhardt for at de må kunne få spille hockey på indre bane selv om det foregår 
trening på ytre bane. Ytterst sjelden er det noen som tar initiativ til å sette opp bandyvant. Veldig ofte 

brukes sikkerhetsputene til å stoppe puck som slås fra indre til ytre. Det sier seg selv at dette ikke 
blir effektiv treningstid for aktive hurtigløpere som under trening kan komme opp i hastigheter på 
over 50 km/t.  

Siden det er vi i hurtigløpsmiljøet som må ta oppgaven med å forklare bakgrunnen for oppsettet, blir 
vi også urettmessig oppfattet som den negative part i disse konfliktsituasjonene og vi må motta mye 

kjeft fra publikum fordi de ikke forstår hvorfor det skal være slik, og heller ikke skjønner hvilke 
faresituasjoner som kan oppstå. Vi har ikke kapasitet til å ha vaktordninger der vi kontrollerer alle 

som krysser brua på disse øktene så her må tilgjengelighet for publikum synliggjøres på en helt 
annen måte, f.eks. med lystavler som viser om det er åpent eller stengt for publikum for øyeblikket, 
gjerne med tidspunkt for neste publikumstid. Dette forutsetter også at det kommer helt tydelig frem 

at all tilgang til indre bane skal skje over brua. 

 

Et annet eksempel kan hentes fra et kretsstevne som ble arrangert på Leangen 10. desember i fjor. 
Under løpet strømmet det på med minst 100 publikummere som insisterte på å komme seg på indre 

bane mens stevnet pågikk. Det var store gjenger med ungdom som ønsket å spille hockey, samt 

mange barnefamilier. Kun en ekstraordinær innsats fra arrangøren hindret totalt kaos og flere farlige 
situasjoner underveis. I ettertid har det blitt montert midlertidige gjerder som hindrer 
sammenstimlinger inn mot brua på denne måten, men det er fremdeles et stort behov for bedre 
skilting/informasjon ved banen om når banen er tilgjengelig for publikum. Dette må eventuelt 

kombineres med vaktordninger dersom slike situasjoner fortsetter å oppstå. Det kan ikke baseres 

kun på informasjon på nettsider og frivillig innsats fra de som på de ulike økter har rett til å benytte 
anlegget.  

 

Andre flerbruksanlegg med kombinasjon av hurtigløpsbane og ishockey, curling, kunstløp, kortbane 

eller fotballbaner for den saks skyld, har vant og sikkerhetsnett som tydelige skiller mellom de ulike 
flatene for å hindre ulykker. I tillegg er det også helt tydelig hvordan trafikk til og fra indre bane skal 

foregå. Inntil tilsvarende løsninger kommer på plass på Leangen er det ikke forsvarlig å ha andre 
aktiviteter på indre bane samtidig som det er hurtigløpsaktivitet på ytre bane.  

 

Leangen hurtigløpsbane er den eneste trenings- og konkurransebanen for hurtigløp i Trondheim. 
Ved rehabiliteringen av utebanen i forbindelse med etableringen av flerbruksanlegget ble det lagt 

tydelig vekt på, også fra Trondheim Kommune, at Leangen er et konkurranseanlegg for hurtigløp, og 
at bruk skal prioriteres dette formålet. Det er svært viktig at våre løpere har optimale forhold på sin 

avsatte treningstid på Leangen, og med publikum på indre bane er ikke dette forsvarlig. Det har vært 
stygge ulykker på Leangen tidligere og vi gjør det vi kan for å unngå at det skal skje ulykker igjen. Det 

er allikevel Trondheim Kommune som er ansvarlig for sikkerheten på anlegget på Leangen. 

 
Tidligere år har indre bane på Leangen på sommerstid blitt brukt til bueskyting. På disse øktene var 

det helt utenkelig at ytre bane skulle brukes til f.eks. rulleskøytetrening. Det bør være like utenkelig å 
kombinere publikumsaktivitet med hurtigløpsaktivitet uten at det gjøres betydelige endringer i 

sikkerhetssituasjonen.  
 



På bakgrunn av dette er det derfor et sterkt ønske fra klubbene og øvrige hurtigløpsmiljøer i 
Trondheim at vi kan råde over hele banen, både indre og ytre, når det er aktiv trening og 

konkurranse.  
 

Med tanke på sikkerheten til både utøvere og publikum bør dette være en selvfølge! 

 

Trondheim 12.01.2021 
 

Mvh 

Sigrid Jordet 
Leder av styret i TSK hurtigløp 
 
På vegne av  

 

Leinstrand Idrettslag 

Sportsklubben Falken 

Trondhjems Skøiteklub 

Trondheim Kortbaneklubb 

Bedriftsutvalget skøyter 



Fra: Ole Vebjørn Harstad Bakken [mailto:olevbakken@gmail.com]  

Sendt: 19. januar 2021 15:11 

Til: Lars K. Brechan; Roald Nyborg; Hanne Ulen Arnesen; Kjell Arne Knudsen; Sør-Trøndelag Ishockeykrets; 

Jørgen Røine; Jørn Egil Andreassen 

Kopi: Sigrid Jordet 

Emne: Re: Brev fra klubbene i STSK om situasjonen på Leangen den senere tid 

 

 

Hei alle. 

 

På vegne av Bandy så kommer vi også med noen tiltak vi kan drøfte på møtet i morgen. 

 

Vi vil først kommentere brevet fra hurtigløpsklubbene: 

- Vi er helt enige i at sikkerheten til publikum og utøvere er viktig og at det må gjøres tiltak for dette i 

lys av de nevnte situasjonene og erfaringene vi har fått for bruken av banen til nå.  

- Vi er ikke enig i alle tiltakene som foreslås og vi stiller oss spørrende til hvorfor 

hurtigløpsklubbene ikke nevner bandy som en aktivitet på kunstisbanen og hvorfor de foreslår en 

fysisk skille mellom indre og ytre bane, som vil ødelegge muligheten for spill av bandy på anlegget. 

 

Når bandy gjennomfører trening og kamper, brukes hele arealet mellom bandynettene. Dette 

omfatter bane B,C,D og langsidene på bane A. For å opprettholde sikkerheten for publikum og 

spillere, kan ikke publikum oppholde seg på dette arealet under kamp og trening, da det er stor fare 

for enten å få en ball skutt på seg eller at oppstår en kollisjon mellom utøver og publikumer. Etter at 

bandynettene ble satt opp på kunstisbanen, så kan publikum oppholde seg i svingen på bane A på 

banehalvdelen der brua kommer ned. 

 

Erfaringene våre til nå er at vi ved hver trening og kamp må be publikum ikke oppholde seg på banen 

mellom nettene. Det går mye unødvendig tid til dette. Vi mener det bør opplyses bedre at man kun 

kan oppholde seg bak nettet ved trening og kamp for bandy.  

 

Forslag til tiltak for bandy 

 - Bedre informasjon ved inngangen til anlegget om regler for bruk av banen. Der skal det stå oppslag 

med treningstider, kamptidspunkt, og at det ikke er lov til å oppholde seg andre steder en bak nettet 

ved disse tidspunktene.  

 - Egen informasjonsside på nettet for bruk av banen.  

 - En fleksibel utvidelse av nettet som enkelt kan hektes på putene. Når bandy skal ha trening eller 

kamp, så fester vi nettet slik som illustrasjonen under (vedlegg 1). Når vi ikke har trening eller kamp, 

så ligger nettet festet til stolpen. Dette forhindrer eventuelle ulykker ved at publikum får en ball på 

seg og gjør det lettere å forstå at denne delen av banen er stengt under trening og kamp.  

 

 

 

 



Generelt mener vi at bruk av kølle og puck/ball skal være tillatt ved all publikumstid. 

 

Fra vår erfaring fra andre flerbruksanlegg med kombinasjon av hurtigløps- og bandybane, så har vi følgende 

forslag til tiltak som kan bedre sikkerheten. Dette er bare forslag fra vår side, og vi mener Hurtigløpsklubbene 

skal få siste ordet for disse tiltakene da det påvirker bruken av banen under deres treningstid: 

 

Tiltak 1 

    - Ikke tillate bruk av puck/ball i publikumstiden når det foregår aktivitet for hurtigløp.  (Som på feks 

Marienlyst i Drammen)  

     - At det settes opp kjegler med tau ved hver trening og løp der det er åpent for publikum på indre bane. 

Bildet under viser dette på Valle Hovin i Oslo (vedlegg 2). 

 

 

 

 

 

Tiltak 2.  

   - Ikke tillate publikumsaktivitet på indre bane når det forgår organisert aktivitet for hurtigløp.  

 

 

Mvh Jørgen Røine og Ole Vebjørn Bakken i NTNUI Bandy 

  



Fra: Sigrid Jordet [mailto:sigrid.jordet@ntebb.no]  

Sendt: 19. januar 2021 23:59 

Til: Ole Vebjørn Harstad Bakken 

Kopi: Roald Nyborg; Lars K. Brechan; Hanne Ulen Arnesen; Kjell Arne Knudsen; Sør-Trøndelag Ishockeykrets; 

Jørgen Røine; Jørn Egil Andreassen 

Emne: Re: Brev fra klubbene i STSK om situasjonen på Leangen den senere tid 

 

Hei, 

 

Vi er nok enige med bandy om flere elementer, men ingen av de løsningene dere foreslår for sambruk mellom 

publikum og hurtigløp vil løse så mange av problemene hurtigløp opplever i dag: 

 

Her er forslag til innspill/presiseringer som kan vurderes å ta med inn i møtet: 

 

Informasjon 

Vi er helt enige i at det må gjøres noe for å bedre informasjonen om bruken av banen. Det er helt nødvendig å 

ha god informasjon på nett, men dette fungerer for de som oppsøker informasjon selv, og det gjelder dessverre 

ikke alle. Dette må derfor kombineres med en tydeligere informasjon som kan gis direkte til publikum som 

oppholder seg på/ved banen. Med tanke på at folk finner ulike steder å skifte og gå ut på banen (brua, ved 

500m-start, ved tidtakerbua, begge langsidene) så er kanskje det beste en lystavle/storskjerm, for eksempel 

montert ved klokka på vekslingssiden, som viser tydelig hvilken aktivitet som er tillatt til enhver tid. Dette bør 

også kombineres med en tidsplan for den aktuelle dagen. 

 

Publikum/fysisk skille 

Vårt forslag om et fysisk skille vil være nødvendig bare hvis det skal være sambruk av banen mellom publikum 

og hurtigløp. Her fins det mange varianter av fysisk skille fra mer permanente løsninger, som jo er uaktuelt ved 

bandys bruk av banen, og til mer flyttbare løsninger med kjegler og tau som i eksemplet fra Valle Hovin. 

Ulempen med flyttbare skiller er selvfølgelig at noen må flytte dem, og siden dette må gjøres flere ganger pr. 

dag, blir det ganske ressurskrevende. 

 

Vår erfaring med å ha sambruk av banen er nok akkurat den samme som bandy nevner, at det går mye tid på å 

informere om hvordan samspillet skal fungere. Selv med et forbud mot puck/ball vil dette medføre at det må 

brukes mye tid fra hurtigløps side til å informere om at dette ikke er tillatt selv om forbudet opplyses gjennom 

skilting. 

 

Konklusjon 

Det generelle ønsket fra bandy om at bruk av kølle og puck/ball skal være tillatt ved all publikumstid bekrefter 

bare at det ikke er mulig å ha sambruk av banen mellom publikum og hurtigløp. Det foreslåtte tiltak 1 vil nok 

dessverre fungere dårlig basert på tidligere erfaringer og vi står da igjen med det foreslåtte tiltak 2. 

 

Konklusjonen vår er derfor fremdeles at vi ønsker å råde over hele banen selv når vi har trening og løp.  

Da er det heller ikke nødvendig med noe fysisk skille.  

 

Mvh 

Sigrid Jordet og Geir Nesset 

TSK hurtigløp 

 



Fredag 18.12.2020 (Ketil Aalberg i FB-gruppa til STSK) 

 

Ulykke ved leangen lengdeløpsbane fredag 18 desember.  

Idag smalt det mellom en utøver på lengdeløp og en liten gutt med kølle og puck på leangen. 

Heldigvis gikk det nogenlunde greit med involverte parter. Dette skjedde i treningstid for lengdeløp 

som er mellom kl 17-19. Hvor alvorlig ulykke skal til for at de som bestemmer treningstider på 

leangen forstår at vi ikke kan blande hockey og lengdeløp på samme bane. Kl 17 idag var det som ett 

fugleberg av hockeyspillere på leangen. De var over alt. Fikk de til å trekke på indre isflate , men noen 

hører aldri etter. Plutselig smalt det. Neste gang kan det være alvorligere. Spurte banemannskapet 

om hjelp til å forsøke å få hjelp inne på banen men det var ikke aktuelt. Puter ved 3000/5000 start 

var ikke lukket og folk strømmet inn og ut der med og uten skøyter. Iløpet av kort tid etter vanning 

var isflate til lengdeløp ødelagt av hockey og kunstløpskøyter. Enten må lengdeløp gi avkall på 

treningstid fredag mellom 17-19 ellers må vi fighte for å ha denne treningstiden alene. Håper 

bestemmende personer kan redgjøre for hva vi gjør . 

- Jeg valgte å avbryte økta da det ikke var forsvarlig å gå fort. 

 

 

21.12.2020 (Innlegg fra Lars B. i FB-gruppa Skøyteis i Trondheim) 

I kveld var det bedriftsløp kl.20.00-22.00 på hurtigløpsbanen på Leangen (som vanlig på mandager). 

På indre bane var det publikumstid. Mange unge med kølle og puck (uorganisert), noe som er tillatt. 

Men forutsetningen er at publikum med kølle og puck er aktsomme og viser hensyn til de som deltar 

på bedriftsløpet. I kveld, mens det ble gått 500m (dvs at løperne har god fart) kom det en puck 

fykende og bedriftsløperen måtte hoppe unna, noe som ikke er lett når farten er 40-50 km/t. Dette 

er farlig og kan lett ende med alvorlig skade, og i værste fall tilkalling av ambulanse  !!! Om 

publikum på indre ikke kan vise hensyn til de som går rett fram og til venstre, rettfram og til venstre, 

så må jeg som leder i Sør-Trøndelag skøytekrets ta kontakt med Trondheim kommune og be om at de 

stenger indre bane for publikum mandager på kveldstid. (Jeg har et stort ønske om at alle som er 

glad i å skøyte skal gå "hånd i hånd", men da må man vise respekt for hverandre !!) Hilsen Leder i Sør-

Trøndelag skøytekrets 

 

11.01.2021 - Bedriftsløp på Leangen (Innlegg i FB-gruppa Skøyter Bedrift og veteran) 

- Det var mange ulike grupper med hockeyspillere på indre bane. Det ble satt ut vant, men i og med 

at det var så mange grupper blir det laget flere baner/oppsett med vant. Dette gjør at det ikke blir 

nok vant tilgjengelig til alle og vi får dermed igjen mange situasjoner med pucker som kommer ut i 

hurtigløpsbanen. Det medfører naturlig nok at spillere også krysser hurtigløpsbanen for å hente 

puckene. 

- Det er mye støy fra hockeyaktiviteten på indre bane og med den kapasiteten som er på 

høyttaleranlegget på Leangen i dag er det umulig for løpere og funksjonærer å høre hva som blir sagt 

fra speaker hvis en ikke står helt i nærheten av høyttalerne. Det blir dermed heller ikke mulig for 

speaker å kommunisere med starter for god gjennomføring av stevnet. 

 

Fra FB-gruppa skøyter Bedrift og veteran bedrift 

NN 1: 

- Kan melde fra Leangen fredag 29.01 at det etter kl 20 er hockeyspilling stort sett over det hele - 

forstår de godt, ikke et skilt eller noe som tydet på at det ikke skulle være tillatt. 

NN 2: 

- Jeg registrerte det samme. Vanskelig å gå for hurtigløpere der i dag. Dette blir nok ikke bra før det 

kommer et total-forbud mot kølle og puck når det er treninger/løp for hurtigløp. 

NN3: 

- Onsdag 27.1 var det en gjeng på ca 20 små hockeyspillere med trener som spilte med puck under 

treningstiden kl 17. Treneren nektet å godta at de måtte sette opp vant og mente det var vårt ansvar 

å gå sakte slik at ungene var trygge. En av Juniortrenerne til Sportsklubben Falken og løperne hans 

var der så det var ikke spesielt aktuelt å ta det med ro. Hockeytreneren ble ganske hissig og det var 

ikke en spesielt trivelig opplevelse. 



 
Det er fullt med barn på Leangen skøytebane og det er kamp om plassen. Da kan det s kj e uhell. Foto: Roar Blåsmo-Falnes 

Ta hensyn på glatta! 
 
 

Publisert: 29 desember 2020 12:10    Sist oppdatert: 29 desember 2020 12:10  
  

Rett før jul ble sjuåringen vår nedkjørt av en skøyteløper i ræserfart på Leangen. Selv om den 
voksne hadde «treningstid» i ytre bane hvor hendelsen fant sted, mener jeg likevel at vi er, og 
skal være, bedre enn å skylde på et lekende barn. 
 
Det gikk heldigvis bra med han, og etter hva jeg har hørt, også med skøyteløperen. I ettertid 
har det naturlig nok dukket opp en debatt om hvordan små barn som leker på isen, og godt 
voksne hurtigløpere skal kunne være aktive samtidige. Det viser seg å være en vanskelig og 
krevende øvelse. Jeg observerer også at det florerer med beskyldninger i ulike grupper på 
Facebook mot lovløse tasser med kølle og hjelm, som spiller i veien for «trimmerne», og som 
viser fullstendig mangel på respekt. Jeg velger å komme med et forslag heller enn å 
kommentere disse beskyldningene: Vi voksne tar ansvar, er forsiktige, og viser hensyn til 
barna! Ikke omvendt! 
 
Is er (dessverre) et knapphetsgode. Det er mildt ute, og tilgangen på ishaller er svært 
begrenset nå på grunn av pandemien. Dermed så er ute-isen på Leangen ett av få steder hvor 
det er mulig å gå på skøyter. Og heldigvis er det mange som benytter seg av dette! Dessverre 
oppstår det svært farlige situasjoner når det er åpent for fri ferdsel på indre bane samtidig 
som at det i ytre bane jaktes personlige (verdens) rekorder. 
 

Min sønn forvilla seg ut i feil bane, og ble nedkjørt. Han gjorde det selvsagt ikke med vilje, 
men sånt kan skje og skjer. Selv om vi passer aldri så godt på. De er barn! Derfor er det eneste 
fornuftige at kommunen sørger for at organisert trening for seniorer og andre hurtigløpere 
foregår sent på kvelden etter leggetid for de yngste. Dette er spesielt viktig nå i disse tider når 
det er så få muligheter til å være aktiv for folk flest. I alle fall så lenge det ikke er lagt til rette 
med vant og fysiske sperringer. Plakater og informasjon om hvem som egentlig har førsterett, 
kommer ikke til å bli lagt merke til. 
 
Som en i skøytemiljøet sa tidligere i vinter før isen var kommet på plass på indre bane, og han 
tillot barn å være på is selv om det var treningstid for hurtigløp: «Det er mye viktigere at 
barna får være på is og kose seg, enn at jeg som godt voksen skal få gå all in». 
 

Der det til stadighet meldes om misnøye og inn imellom også kjefting på banen fra godt 
voksne skøyteløpere rettet mot barn og ungdom i lek, fremsto vedkommende som alt annet 
enn en gammel, sur og gretten gubbe. Tvert imot, med sin godhet og raushet, fikk han alle på 
isen til å ta hensyn til hverandre og vise hverandre respekt. Han gikk i redusert tempo, men 
mer eller mindre uforstyrret. Og barna, de fikk kose seg på isen før leggetid, uten risiko for å 
bli påkjørt av høyhastighetstoget. Debatten blir ikke så tabloid av sånt, men jeg er nokså 
sikker på at det gir mer skøyteglede for alle. 


