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Texten införd på skridskonätet under färdrapport ”Integration på Blekens is”

Gårdagen innebar beslutsdag för fortsättning på det pågående projektet "Samarbete - Integration" mellan
Friluftsfrämjandet i Finspång och Nya Bergska Väst. Ett projekt som omfattar 70 av skolans nyanlända
ungdomar i åldern 16-20 år och där ett 50-tal av dessa gärna ville prova på långfärdsskridskor.
De rätta förutsättningarna fanns för "isintegration" vilket startade idag med två grupper om 8 i varje. Dom
flesta hade tidigare i projektet varit ute på isen och bl.a. borrat hål för att lära mer om is och vad det
innebär att vara på den.
Första akten ägnades åt att bestämma vilken storlek på pjäxor som skulle passa och ta sig ner till sjön från
Lunddalen med skridskor och ispikar i hand och isdubbar på plats. Väl där var det dags att spänna på sig
skridskorna och se till att rätt skridsko kom på rätt fot. Tack vare den nyfallna snön som tilltog under
dagens två pass fick dom både lära sig att det blir extra halt på isen utan skridskor men också att den
bidrog till att dämpa fallen.
Utmaningen var för många att man naturligtvis aldrig har stått på skridskor och än mindre på
långfärdsskridskor och därför var det för oss ledare också en spännande första insikt i hur det skulle
fungera. Att se energin, viljan och utstrålningen, höra alla skratt och se lyckan bland alla då dom lyckades
ta sig fram över isen gav en härlig känsla. Många satte redan första gången lite åkteknik och gissa om alla
kände en stor tillfredsställelse då dom lämnade isen efter många vurpor och nya erfarenheter.
Fortsättning följer i morgon och vi kan redan konstatera att föreningens nyinköpta skridskopaket har
kommit till användning på allra bästa sätt.
8/3 - Ny dag nya förutsättningar, nu med 6 cm lössnö och 150 m handplogad "svartisbana" i övrigt lika
förutsättningar som igår. Nya deltagare som hört många upprymda berättelser men nu med bl.a.
funderingar på hur man kan åka utan att se isen. En mycket berättigad fråga och vi förklarade att vi hade
säkerhetskontrollerat hela den yta som dom skulle få utnyttja så det var bara att åka så mycket dom kunde
och orkade.
En av erfarenheterna bland många av dagens var att dom 6 centimetrarna snö var till stor hjälp för en del
som först hade provat plogade delen och sedan gick över på oplogat. Det blev ett litet extra stöd för
skridskon och ett ökat motstånd vilket gjorde det lättare att åka mer avslappnat. Bland dom som var med
kunde vi konstatera att det fanns en pojke som inom 15 minuter tagit till sig tekniken och for fram i hög
fart och på frågan om han hade åkt skridskor tidigare var svaret nej. På frågan vad han hade gjort tidigare
som liknade detta blev svaret att han hade åkt rullskridskor i tre år. Så uppmaningen till alla, säsongen är
inte slut bara för att isen försvinner.
Nu ser vi fram emot att vädergudarna gör det möjligt att genomföra en likadan övning på fredag em. för
dom som ännu inte fått möjligheten. Men för det krävs en torr is!
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