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- Blir en utfordring
Han skal gå på treski i VM, bor i en lavvo rett ved løypa i Holmenkollen og lover å være på treskihugget i feltet
dersom Petter Northug Jr. skulle falle.
AV

ANDREAS BAKKE FOSS

Iren Rory Morrish (43) legger de to treskiene av bjørk og hickory ned i de nypreparerte løypene rett
bak smørebodene i Holmenkollen.

Oppdatert: 22.02.11 kl. 14:27 Publisert: 21.02.11 kl. 18:36

Recommend

210 people recommend this.

Akkurat da han fester den ene treskien, suser den tyske stjernen Axel Teichmann forbi i
ekspressfart.
Teichmann tester ski med tysk grundighet

Kjøp dagens eAvis

Tips en venn

Del

morgen- og aftenutgaven

Skriv ut

Morrish snur seg nærmest lengselsfullt etter tyskeren, før han selv setter utfor med de nye
spesiallagde treskiene skimaker Ulf Rønning har laget til VM.

Si din mening
PROFILERTE LEDERSTILLINGER

Stavene er selvsagt av bambus.

TIPS
Kvalik
Onsdag skal han prøve å kvalifisere seg til VM. På treski. Håpet er at han skal kunne stille på
startstreken på 15-kilometeren neste tirsdag.

TLF: 02286

SMS/MMS: 2286

2286@aftenposten.no

TIPS

TLF: 02286

annonse

– Det blir en utfordring å kvalifisere seg, men man vet aldri. Jeg får bare vente og se hva det holder
til når jeg kommer i mål, sier Morrish.

Reiselivsdirektør
– Tror du det blir en ny verdensmester på treski på 15-kilometeren?
Spennende lederstilling innen reiseliv,

– Haha... Da vil nok Magne Myrmo bli glad. Man vet aldri. Se bare på han fra Australia som vant
OL-gull i kortbaneløp ved å ligge bak når alle falt. Hvis Northug faller på 15-kilometeren, skal jeg
komme bakfra, sier han og gliser.

kurs/konferanser og ferie/fritid.

Test
Etter å ha trent i noen uker på litt tyngre treski, fikk han i går teste VM-paret, og flere av de andre
løperne sperret øynene opp.
– Jeg er godt vant til å gå med treski og det blir ikke noe problem. De er gode å gå med hvis det
holder seg så kaldt, sier Morrish.

Salgssjef
sanering forurenset jord, riveavfall og sedimenter

Skienes far, treskimaker Ulf Rønning (66) hadde tatt turen fra Eidskog for å se sine egne treski i en
VM-løype for første gang.
– Dette er et historisk øyeblikk for meg også, sier han.

Lavvo
Mens Morrish er med i VM i Kollen, skal han sove i en lavvo han har satt opp 70 meter unna
startstreken.

http://www.aftenposten.no/nyheter/sport/skivm/article4037346.ece#xtor%3DRSS-3
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Men han regner ikke med at så mange av hans irske landsmenn renner ned pubene i hjemlandet
for å se treskienes comeback i ski-VM.
– Nei, de er nok mest opptatt av six nation rugby om dagen, og øl da. Men de synes det er moro at
det er noen som gidder å gå ut i snøen, sier han.

Blant de ti beste
For å kvalifisere seg til 15-kilometeren i klassisk tirsdag, må han komme blant de 10 beste av de
100 som stiller til start.
Og irenes norske lagleder under VM, Sturla Ellingvåg, innrømmer én ting:
– Jeg har øvd litt på den irske nasjonalsangen og vi kan bruke kveldene i lavoen til å øve mer, sier
han.

Recommend

Del

210 people recommend this.

Si din mening

Leder - tiltaksplanlegging
avløp
SISTE NYTT
Norges største kompetansemiljø innen VA

18:23

- Vil ikke være sutrekopp

18:10

Tine skummer ikke fløten

18:01

3000 kr pr billett: Sitter heller inne

17:34

Triumfen som smaker best

17:33

Leger reiser fra Egypt for å hjelpe Libyas befolkning

Finance Director
Responsibility for all financial, treasury and

MEST LEST

budgeting matters Management of the financial

15:12

Johaug nådde sesongmålet, men irriterte Justina
Kowalczyk

16:45

Bil smadret av isblokk i parkeringsanlegg

14:01

«Verden har aldri sett en bedrekvinnelig
langrennsløper»

14:12

Litt VM-sex, kanskje?

16:31

Tyrkias statsminister: - Ikke vedta sanksjoner mot Libya

structure

Tips en venn
Skriv ut

annonse

Finansdirektør

annonse

vi søker deg som er ambisiøs og
forretningsorientert.

PROFILERTE STILLINGER

Aftenposten on Facebook
Like

41,898 people like Aftenposten.

Miljøpolitisk rådgiver
Torhild

Andor

Ilia

An

Ole-Kristian

du blir involvert i de viktigste politiske sakene
innenfor naturmangfold, klima og energi.

Thorbjørn

Rolf

Anni

Gøril

Unn Magni

IT Compliance
Fornavn

DnB NOR IT Plan- og Prosesstyring

Etternavn

Si din mening! 0 kommentarer. Les alle kommentarene
Tittel

Fylke

<Alle fylker>

Ditt navn

Søk

R&D Web Product Engineer
Business-critical software development

Melding
Været hos Aftenposten akkurat nå -1°C

Artikkelen er låst for anonyme innlegg. Registrerte brukere kan fortsatt kommentere.
Registrert bruker? Logg inn her. Ny bruker? Opprett profil her
Bli den første til å kommentere denne saken

Skriv inn stedsnavn:
Løsningsarkitekter Business
Intelligence
SISTE FRA NYHETER
17:33

Leger fra Egypt til Libya for å starte sykehus

16:45

Bil smadret av isblokk i P-anlegg

16:31

Advarer FN mot Libya-sanksjoner

16:24

Skolebussjåfør må i fengsel for overgrep

16:19

Tusenvis evakueres fra Libya

15:57

Granateksplosjon på Moskva-kjøpesenter

14:48

Forgrep seg på barn

11:43

Vil sende norsk atomavfall til Frankrike

11:34

Eiffeltårnet evakuert

10:46

Iraks største oljeraffineri under angrep

annonse

DnB NOR IT Styrings- og støtteløsninger

Fundraising
Salgserfaring 3 til 5 år, med gode resultater,
gjerne innen fundraising

You need to be
logged into
Facebook to see your friends'
recommendations

Login

SISTE FRA ØKONOMI

PÅ FORSIDEN NÅ

18:10

Tine skummer ikke fløten

12:55

Østfold uten strøm

10:46

Iraks største oljeraffineri under angrep

00:08

Nå er denne blitt helt ut

20:41

Vil kutte spritavgift for å muntre opp folket

15:08

Icesave blir avgjort i april

15:03

- Bensin vil koste over 15,50 kroner

14:38

Nordmenn fengslet for ulovlig arbeid

14:26

Så mye mer vil menn ha i lønningsposen

12:40

Røkke fikk 490 millioner i Aker-utbytte

SISTE FRA SPORT

- Vil ikke være sutrekopp
3000 kr for billetten, men sitter heller inne

Pass på Thorvald,
Jens! - Meninger Kronikker
2,428 people shared
this.
Christiania. De
elendiges hovedstad
332 people shared this.
Gråtende
ambassadør ba FN
hindre blodbad - Verden
236 people shared this.
Arbeidsdagen styres
av moter
152 people shared this.

Triumfen som smaker best
Morgenstern ble verdensmester
Kowalczyk irritert på «norsk taktikk»
Facebook social plugin

http://www.aftenposten.no/nyheter/sport/skivm/article4037346.ece#xtor%3DRSS-3

26.02.2011

