
Vær hilset skivenner! 

 

Håper det står bra til hjemme i Norge! Jeg har snart vært 4 uker i Kina nå, og ser virkelig frem 

til å komme hjem til Norge. Jeg er leid inn av det Kinesiske Roforbundet med det formål å 

omskolere kinesiske roere til langrennsløpere. Min opprinnelige plan for våren og sommeren 

var å jobbe med fiber i Meråker for å tjene penger til videre satsing mot NM på hjemmebane. 

Jeg er derimot veldig glad for at jeg takket ja til trenerjobben i Kina. Dagene har stort sett gått 

ut på å lære de kinesiske utøverne hvordan de kan gå bedre på rulleski. Det har vært krevende 

og utfordrende, men utrolig gøy å se utviklingen blant utøverne hvor enkelte har blitt relativt 

god med bare noen få ukers trening. 

Rulleskitreningen foregår langs en vei der det tilfeldigvis også er en kjøreskole, slik at det til 

tider er svært mange biler i veien. Dette er jo ganske upraktisk i utgangspunktet, men for å 

gjøre det hele verre bruker det altså å komme en lastebil som sprøyter såpevann på asfalten... 

Heldigvis har sjåføren omsider forstått at dette gjør asfalten glatt og vanskelig for de som går 

på rulleski, og ved tydelig tegn slutter han faktisk. På veien vi trener er det heldigvis to 

motbakker så vi får trent litt motbakketrening. 

 Ellers foregår løpetreningen enten på løpebane eller i en park i nærheten av der vi bor. 

Enkelte dager har vi vært ute og løpt før frokost og observert litt snedige ting: Rundt om i 

parken står som regel kinesiske menn og gauler, tøyer og gjør gymnastikk. Et underlig skue. 

Synes det er imponerende mye folk ute allerede klokken 06.00. 

Selv har jeg gradvis kommet i gang med treningen under oppholdet og jeg har deltatt på 3000 

meters test og terrengløp sammen med de Kinesiske utøverne. og jaggu har det ent i 2x seier 

for undertegnede. Tiden på 3000meter trenger vi ikke snakke høyt om, annet enn at det var 

bak min personlige rekord.. Men uansett så blir formen blir bedre og bedre, og jeg gleder meg 

til samling på Sognefjellet med Varden når jeg kommer hjem. 

Avslutningsvis vil jeg anbefale alle å ta en tur til Kina i løpet av livet. Jeg tror det er sunt for 

både kropp og sjel å få en smak av en helt annen kultur. Hvordan det er å være i Kina er 

vanskelig og beskrive, det må faktisk bare oppleves! Lengre ned er det noen bilder fra de siste 

ukene. 

 



 

Flate veier med fin asfalt. Legg merke til den våte asfalten på venstre side. Noen av utøverne 

forstod ikke at det var glatt der og måtte lære det på harde måten med et fall..  

 



 

Her er jeg sammen med den ene gruppa jeg trener. God Stemning! 

 

På økt med en av de mest lovende kinesiske løperne.  

 

 



 
Her er det klasseromsundervisning om langrenn, der jeg har en gjennomgang av 

uliketeknikker  og ellers alt om hva langrenn er. 

 



 

Litt soling får vi også tid til. Her sammen med Vidar Undebakke og Morgan Aagård 



 

 

En smule skeptisk på T-bane i Beijing, litt flere folk enn jeg er vant til.. 

 

Snakkes i løypa og helt sikkert på fjellet! Ha en aktiv og god sommer. 

 

Magnus. 


