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- De fungerte overraskende bra både oppover og nedover, sa iren Rory Morrish om treskiene fra Eidskog etter kvalifiseringsrennet til ski-VM i Holmenkollen. Foto:

http://www.nationen.no/2011/02/23/aktiv_ferie_og_fritid/ski-vm/treski/ski/holmenkollen/6471441/
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Ire gikk for VM-kvalifisering med tresk
Eidskog

Med treski fra Eidskog kom iren Rory Morrish på nest siste
i kvalifiseringen til ski-VM i Holmenkollen.
Lars Johan Wiker
lars.wiker@nationen.no
Anette Strand Sletmoen
redaksjonen@nationen.no
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AKTIV FERIE OG FRITID

Treskimaker Ulf Erik Rønning fra Eidskog i Hedmark sto på sidelinja i Holmenkollen for å følge med
iren som bidrar til treskienes renessanse i VM-sammenheng.

I første omgang var treskiene å se på startstreken i kvalifiseringsrennet til 15-kilometeren onsdag.

100 utøvere kjempet om 10 plasser.

37 år har gått siden Magne Myrmo ble den siste verdensmesteren med tre på beina. Under VM på ski
1974 i Falun tok han gull på 15 km, et snaut sekund foran Gerhard Grimmer, som gikk på nye
glassfiberski.

En ski må gjennom 20 prosesser før den
Erik Rønning overtok treskiproduksjonen
1965. Foto: Anette Strand Sletmoen

- Dette er fryktelig morsomt, men jeg har jo ingen tro på at treski igjen blir det store for eliteutøvere, sier
Rønning til Nationen.
Historien bak treski i Kollen 2011 er kort og godt at Rory Morish fra Irland jobber i firmaet som leverer
limet som treskimaker Rønning bruker for å lage ski.

Ifølge Aftenposten har Morish tidligere deltatt både i VM i Sapporo i Japan og i OL i Torino, Italia i
2006.

Men i Oslo nådde ikke iren opp. I kvalifiseringsløpet onsdag endte han på en nest sisteplass med treski på
beina.

- De fungerte overraskende bra både oppover og nedover, sa Morrish, som før løpet ba sekundanten om
mest mulig kjeft, til VG Nett etterpå.

http://www.nationen.no/2011/02/23/aktiv_ferie_og_fritid/ski-vm/treski/ski/holmenkollen/6471441/

Jonas Rønning (til venstre) har store
videreføre produksjonen av treski etter fa
Foto: Anette Strand Sletmoen
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