Holmenkollen Special Olympics 2010
Skirenn for utviklingshemmede
Arrangert av Special Olympics Norge, Civitan Norge, Idrottslaget i BUL og
Idrettslaget Heming.
Tid: 19. og 20. februar
Sted: Sørkedalen skistadion
Påmeldte:

Deltakere langrenn: 99
Deltakere alpint: 6
Ledere: 58
Frivillige fra Civitan: Ca 60 (Noen kom både lørdag og søndag, noen
kom bare lørdag og noen kom bare søndag.)
Festen: Deltakere, ledere og frivillige fra Civitan Norge – frivillige 174

Skirennet:
På grunn av utbygging av Holmenkollen arena, ble Holmenkollen Special Olympics 2010
for andre år på rad, arrangert i Sørkedalen og i Tryvann. Selv om det er noe spesielt med
å arrangere skirenn i Holmenkollen, ligger forholdene flott til rette i Sørkedalen og
Tryvann. Idrottslaget i BUL er teknisk arrangør for langrennsdelen og Idrettslaget
Heming er teknisk arrangør for alpinrennet. Civitan Norge stiller med frivillige og
Special Olympics Norge er med i arrangementskomiteen.
Alpint:
I fjor var det første gang alpin var et tilbud til utviklingshemmede i skirennet.

Alpin hadde i år 6 påmeldte, men grunnet sykdom ble det endelige deltakerantallet 5.
Tryvann vinterpark viser sporty innstilling for stevnet, og lot oss arrangere det hele
gratis, i den flotte tårnbakken, like ved Wyllerløypa. Selv om det enda er få påmeldte, var
det langt flere i år enn i fjor, så det går i alle fall riktig vei! Idrettslaget Heming gjorde
også i år en strålende jobb som teknisk arrangør, og gjennomførte rennet under svært
profesjonelle rammer. Siden det var såpass få deltagere gikk både kvalifiseringsrunder
og finaler fortløpende lørdag. Forholdene var nok ikke helt optimale, da det var sterk
motvind og snøfokk i løypa. Ekstra gledelig var det at Empo-tv, en tv-kanal av og for
mennesker med utviklingshemmede var der og gjorde opptak.
Siden utfor ble avviklet i sin helhet på lørdag, fikk deltakerne i utfor et tilbud om å gå
langrenn på søndag ”kombinert”. De stilte i egne klasse. Dette var svært populært.

Skirennet:
Lørdag 20. februar var det kvalifiseringsløp med finaler søndag 21. februar, i 100m,
500m, 1 km, 3 km og 5 km. Selv om det var kaldt og blåste noe, spesielt på lørdag, ble
skirennet godt avviklet. I Sørkedalen er det et godt varmt klubbhus hvor deltakerne
kunne få kjøpt varm drikke og mat. Skirennet har godt innarbeidede rutiner og mange

frivillige som har vært med i mange år. Dette gjorde sitt til at skirennet, både lørdag og
søndag, ble godt avviklet til tross for kulde og vind.

Skirennet ville aldri vært mulig å gjennomføre uten de mange frivillige fra Civitan Norge.
De betaler alle utgifter ved reise og opphold selv, for å kunne hjelpe til ved skirennet.
Banketten på lørdag er det eneste de får dekt. Hver og en av disse kan simpelthen ikke
roses nok.
Søndag var finalenedagen. Været var betraktelig bedre, og det ble en riktig så fin dag.
Mange gode prestasjoner, jevne konkurranser, engasjement, innsats og god sportsånd
dominerte dagen. Den tekniske biten gikk på skinner, og både utøvere og frivillige
kunne være veldig fornøyd med egen innsats.

Banketten:
Lørdag kveld var det bankett på stevnehotellet, Vettre. Der ble det spist en bedre
middag, bilder fra arrangementet ble vist, og det ble selvfølgelig spilt opp til dans. Her er
ikke våre deltagere vonde å be om å komme på dansegulvet! Til tider var det rett og slett
fullt, og stemningen stod i taket.
Neste arrangement:

Vi har allerede bestemt neste års arrangement i Holmenkollen. Vi var så heldige at
Skiforeningen ville ha vårt arrangement i den nye Holmenkollen allerede i 2011 noe vi
selvfølgelig sa ja til. Arrangementet blir avholdt den 9. og 10. april 2011 både for
langrenn og alpint.

