Ski & snø
– Ut og nyt vinteren,
• Side 28-30
ved Lill Svenning

Snart er den deilige og kalde vinteren her – eller synes du den
bare er lang? Vel, det beste er jo om man kan utnytte
vinteren, med aktiviteter på ski, snowboard eller snowracer.
Da er det den fineste tiden!
Trollvann-gjengen, som de kaller seg, er klare for stua eller ta en langrennstur. Eller kjøre i bakken alene.
store og små aktive vinterfolk. Paal Bakke er driftssjef
– Det viktigste er at alle kommer seg ut og vekk fra
for Oslo Skisenter Grefsenkollen og stiller med ski- skjermen, enten det er PC eller TV. Unger er glad i å
anlegg. Charlotte Bjørneboe har
være ute og hos Furuholmen Friluft
overtatt Trollvannstua sammen med
byr vi på mange aktiviteter i
Nå er vi veldig
mannen sin Grunde og lokker med
organisert form. Skileik, slalåmkurs
klare
for
å
ta
imot
nyoppussede
lokaler
og
og andre aktiviteter er det flust av.
alle som skal til
hjemmelaget mat. Kristin i
Skogen blir da klasserommet,
Furuholmen Friluft arrangerer Trollvannstua, enten de
gymsalen og lekerommet i ett og vi
aktiviteter i anlegget for barna hele kommer for slalåm eller
lover en bra reise for ungenes nysvinteren. Trollvann-gjengen er en bra
gjerrighet. De liker å mestre ting, og
langrenn. Her skal det
trio!
vi ser ekte glede hos ungene uansett
vær. Vi lover å ta godt vare på dem. I
serveres for alle.
romjula vil de første slalåmkursene
Hjemmelaget mat
Charlotte Bjørneboe gå av stabelen, der priser og tider er å
Charlotte og Grunde har nå overtatt
finne på deres hjemmesider.
driften av Trollvannstua og ønsker
entusiastisk velkommen inn. Over en kaffe og vaffel,
tar vi en prat med Charlotte, driftsleder av skisentret Åpen for samarbeid
og aktivitetsjef for Furuholmen Friluft. Det har skjedd Paal Bakke er driftssjef i Oslo Skisenter Grefsenstore forandringer med Trollvannstua, for nå er taket kollen, og alltid åpen for samarbeid.
– Vi gleder oss stort over at Charlotte og Grunde nå
malt, peis er montert og Oslo kommune har slipt
parketten. Det er lyst, stilig og trivelig og Charlotte kan overtar driften av Trollvannstua. Det blir positivt fordi
folk kan ta pause i skibakken, at spesielt at de kan
nesten ikke vente til folk kommer på besøk.
– Nå er vi veldig klare for å ta imot alle som skal hit, velge om de vil ha medbrakt om kjøpe mat. Vertskapet
enten de kommer for slalåm eller langrenn. Her skal er positive og vil bidra til et godt miljø her på Trollvann,
sier Paal.
det serveres for alle, smiler hun og
tre vinterelskerne venter nå
byr på deilige vafler.
Det viktigste er at påAlle
snø og kuldegrader.
– Det blir spennende å drifte maralle kommer seg
– Vi åpner Trollvann til lørdag, sier
kastua og nytt er at man kan spise
Paal, da med barnebakken og Trollut og vekk fra
medbrakt om man kjøper drikke. De
vannskleiva.
fleste vil kanskje la seg friste av alt skjermen, enten det er PC
– Det blir en forsiktig åpning, det
det gode fra disken, som bakst, vafler,
eller TV. Unger er glad i å
blir nok de ivrigste som finner veien
supper, gulasj og andre retter.
være ute og hos Furutil helgen. Senere i vinter blir air
bagen rigget og vi tenker å ta litt av
– Som tidligere skiinstruktør er jeg holmen Friluft byr vi på
skauen for å lage bredere akebakke.
kjempegira på at alle må komme seg mange aktiviteter.
Mange kan ikke stå på ski og dermed
ut i frisk luft. Om du ikke vil stå på
ski, så ta med ungene og sitt i kafeen
Kristin Furuholmen er snowracing et godt alternativ. Det
kan hende at vi får til utleie av
vår. Vi har spill, aviser og blader, det
snowracere med tilbud om heiskort,
er bare å slappe av hos oss. På
fredager er det seniordans her og da er det veldig fullt. men det kommer litt an på mannskapet vi har til
Kanskje vi klarer å få til ulike arrangement utover rådighet. Og på fredager blir tilbudet om 2 for 1
også. Pianoet er nystemt og hvem vet... kanskje klarer gjentatt i år, for det var veldig populært i fjor.
vi å få til en type after ski med pizzaparty på fredager?
Folk må gjerne komme med forslag, sier den herlige Sikkerhet
vertinnen på Trollvannstua som er energisk, blid og Paal er opptatt av sikkerhet, og synes det er bra at folk
stort sett har hjelm på i anlegget. Her får alle låne hjelm
serviceinnstilt.
gratis, om de ikke har selv. Og skulle det oppstå skade,
selv om det er veldig sjeldent, synes Paal det er en
Mye aktivitet
fordel at ambulansemottaket er veldig nærme, og han
Kristin fra Furuholmen Friluft skyter inn:
– Vi vil ha aktiviteter her to dager i uka og hver helg. har en god dialog med dem. Han forteller at det sjelden
I ukedagene er aktivititeter hos oss et fint alternativ til er skader. Han sørger selv for god sikkerhet med polstå sitte hjemme foran PC-en. Det er gøy å være ute! Vi ring av stammer og stolper, har scooter til rådighet og
tilbyr også kurs for aktivitetsskoler om de vil. I helgene følger godt med på travle skidager.
blir det ulike typer kurs. På slalåmkurs trener vi ungene
Nå, tar du en tur på lørdag allerede?
alene, og da kan foreldrene enten være på Trollvann-
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TROLLVANNGJENGEN: Kristin Lucie Furuholmen arranger aktiviteter i vinte
Bjørneboe har overtatt driften av Trollvannstua sammen med sin mann Grunde V
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Funksjonshemmede
kan også nyte snøen
Tryvann Vinterpark har i høst
utvidet og satser til vinteren på et
nytt område spesielt tilrettelagt for
funksjonshemmede. Her vil det
blant annet være et «drop-in»
tilbud med ledsaging, og utlån av
sit-ski og stakekjelker mandager
gjennom vinteren. Dette er et samarbeid mellom Skiforeningen, Tryvann Vinterpark, Norges Idrettsforbund, Norges Snowboardforbund og Bardum A/S. Kick-off for
dette blir mandag 16. januar, forteller Ingvild Tømta fra Skiforeningen.

