
Hver lørdag bliver der skruet op for musikken og inviteret indenfor til ’rulleskøjtebal’ på Kulsviergården i
Alsønderup.

Her har frivillige fra rulleskøjteafdelingen i Alsønderup Idrætsforening i snart 20 år stillet op til rulleskøjteløb
i hallen for alle interesserede.

Det er et populært arrangement – men formand Søren Kodal håber, at endnu flere vil lære tilbuddet at
kende:

“Man behøver ikke ’gå til rulleskøjter’ for at komme. Det er helt uforpligtende idræt, og man kan komme,
hvis man har lyst. Alle er velkomne, og der er ingen forældre, som hænger på at bage kage eller køre til
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turneringer,” siger han.

Aktiv med vennerne

De åbne rulleskøjtearrangementer finder sted hver lørdag i vinterhalvåret klokken 11-15, hvor de frivillige
stiller op med kegler, et hop og hockeystave, hvis man skulle ønske det. Ellers er det bare med at suse rundt
til musikken og hygge sig.

“Vi vil gerne have børnene lidt ud og give dem mulighed for at lave noget aktivt med deres venner. Alle kan
komme, og man kan også holde fødselsdag eller klassearrangementer her, hvis man kontakter os inden,”
siger Søren Kodal.

Han møder ofte folk, som aldrig har hørt om den åbne rulleskøjtehal:

“Jeg hører nogle gange folk sige, ’wow, her er glade børn og glade forældre. Hvorfor har vi ikke vidst, at det
fandtes, før?’. For det her er jo et super sted for børn i en vis alder, og vi vil rigtig gerne give flere folk den
oplevelse. Børn synes jo, rulleskøjter er sjovt – og de opnår også en god balance ved at lære det,” siger
Søren Kodal, hvis tre børn også har stået en masse på rulleskøjter i hallen – men nu er de blevet for store til
det.

Han har nu været med som frivillig i 10 års tid – de seneste to som formand, og han er ikke bleg for selv at
snurre rulleskøjterne på engang imellem, hvis der er behov, at han kommer på banen:

“Det giver en vis respekt – og så finder børnene ud af, at man ikke bare er en sur mand, der skælder ud,”
siger han med et smil.

Der er ikke nogen decideret undervisning i rulleskøjteløb. Der kan dog være, det kommer, da nogle
forældre har udtryk interesse i at stå for det. I så fald vil det blive annonceret på afdelingens facebookside.

Til arrangementerne kan børnene selv hygge sig og trille rundt, som de vil. Klokken 13 plejer de frivillige at
arrangere et kapløb for dem, der vil være med, og om eftermiddagen stilles hockeybanen op.

Toast og slush ice

Hvis man bliver sulten efter sine trilleture på skøjterne, kan man også stille sulten i hallen. Her sælger de
nemlig fastfood som hotdogs, toast og pommes frites, og tørsten kan slukkes med slush ice og sodavand.

Søren Kodal håber både, at flere vil komme og hygge sig med at stå på rulleskøjter om lørdagen – og at
flere vil melde sig som frivillige, så der er flere til at hjælpe med at stå i cafeen eller få spændt skøjterne
rigtigt på.

“Jo flere frivillige vi er, jo sjovere vil det også blive at komme. Og jo flere kan vi give den her sjove
oplevelse,” siger han.

Man behøver ikke eje et par rulleskøjter for at være. Foreningen har nemlig omkring 300 par rulleskøjter i
alle størrelser- og der er både onelinere og ’side-by’side’. Lejen af rulleskøjterne er inklusiv i entreen på 40
kroner. Der er også nogle hjelme og håndledsbeskyttere, man kan låne, men man opfordres til at tage sin
egen hjelm med. Man kan også købe sæsonkort og spare nogle penge, hvis man vil komme mange gange.
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Formand Søren Kodal vil gerne gøre flere opmærksom på tilbuddet, så endnu flere kan komme ud at rulle – selvom
det er regn og rusk udenfor. Foto: Thomas Olsen Thomas Olsen
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