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Lager treski til VM
Eidskog: Rønning Treski på Skotterud lager treski til to av VM-deltagerne i Holmenkollen – som skal brukes under mesterskapet.
SE VIDEOEN FRA DEN LOKALE SKIFABRIKKEN HER!
Tom Christer Ruud
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Skimaker Ulf Rønning er i gang med å lage treski til Rory Morrish og Conor McLaughlin, som etter planen skal representere Irland i
langrennsløypa under VM.
Nesten 40 år etter at Magne Myrmo ble siste VM-vinner på treski, tar de irske langrennsløperne nå opp igjen arven.
– Jeg fikk en forespørsel fra Rory Morrish, som er selger for en limfabrikk som heter Dynea – en fabrikk jeg bruker lim fra i skiene
mine. Denne karen har deltatt i OL og VM for Irland før, og nå bestemte han seg for å gå på treski som var limt med et lim som
han var selger for. Han mente at han med det fikk en andel i det hele, forklarer Ulf Rønning.

Ikke gullkandidater
Selv om Rønning medgir at de irske gutta ikke har noen ambisjoner om pallplasseringer, håper han at han kan gi dem ski som fungerer
brukbart.
– Fiberskiene er glattere. De skiene jeg lager er først og fremst ment for dem som skal ut og kose seg på ski. Men det er veldig
moro å bli spurt om å gjøre dette.
Ulf Rønning og sønnen Jonas har travle dager foran seg. Ulf forteller nemlig at maskotene, som blir å se i målområder og
premieutdelinger, også skal gå på treski fra Eidskog. I tillegg har klesprodusenten Moods of Norway bestilt treski de skal bruke under et
åpningsshow i Oslo.
– Det er litt morsomt for oss å bli spurt om å gjøre slik, som den minste skiprodusenten i dette landet. Det skjer ting for en liten
bedrift, forteller treskimakeren smilende.

Divisjon under
På spørsmål om han kommer til å heie på sine norske landsmenn eller irene som skal gå på hans egne ski, svarer han at dette nok ikke
blir noen aktuell problemstilling.
– Jeg tror ikke det blir noen konfliktsituasjon. Irene kommer nok i en divisjon litt under. Det må vi bare innse.
Selv om Morrish og McLaughlin ikke kan hamle opp med armadaen av smøringseksperter og teknisk personell, som eksempelet er i den
norske leiren, har de irske løperne fått litt hjelp de også.
– Utviklingssjefen hos Swix, som heter Leif Torgersen Axell, har meldt seg frivillig som smører for gutta. Han sier selv at han er
den eneste aktive skismøreren som har erfaring både fra tre- og fiberski. De andre smørerne har vel ikke så stor erfaring fra
treski.

Bare treski i klassisk
Rønning kan videre fortelle at Morrish og McLaughlin også har planer om å stille i fristil, men da med fiberski.
– Da er kravet til glatte ski større enn under klassisk. Treskiene smører du for å få glatte, fiberskiene smører du for å få feste,
forteller Rønning.
Med i det tekniske teamet blir Ulf Rønning selv med, i alle fall når han får tid.
– De har lovet meg adgangspass, så jeg kan bli med på indre bane som teknisk support for landslaget, gapskratter Rønning.
Så gjenstår det å se om Magne Myrmo i løpet av vinteren blir fratatt tittelen som tidenes siste VM-vinner på treski.
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