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Fra Bambi til ballerina  
Det er blevet vinter og tid til at finde skøjterne frem. Men hvordan undgår 
man at ligne Bambi på isen og komme hjem med blå balder?  
Vestegnens Bambi forsøger at blive ballerina i Hvidovre Skøjteklub  

Af Freja Czajkowski   

Jeg har et par skøjter - altså et eller andet sted på loftet. De der skøjter, som jeg ønskede mig i 
julegave som ung teenager, fordi jeg havde en ambition om at blive bedre til at stå på skøjter. En 
ambition, som aldrig rigtig blev til noget. Faktisk kan jeg nok tælle på en hånd, hvor mange gange de 
har været i brug. Men i dag skal skøjteegenskaberne støves af. For i dag skal jeg til en prøvetime hos 
Hvidovre Skøjteklub. 

Jeg bliver taget imod af 19-årige Freja Von Barner Valdsgaard, som til daglig underviser i Hvidovre 
Skøjteklub. 

Første skridt er at finde et par skøjter til mig. Jeg kunne godt have taget mine egne med, men 
klubben har professionelle skøjter liggende, som de anbefalede, jeg brugte i stedet. Hvis man tager 
en gratis prøvetime på et af deres hold, er det også dem, man kan låne. 



Hvordan bremser man? 
Iført skøjter og praktisk tøj, bevæger vi os ud på isen. Jeg kan ikke lade være med lige at advare min 
navnesøster om mine manglende egenskaber på skøjter. 

»Jeg kan altså ikke bremse,« siger jeg, og hun forsikrer mig om, at det skal vi nok komme til. »Men 
som det første vil jeg gerne have, at du sætter dig ned,« siger hun. 

Vi sætter os begge på isen, og jeg bliver straks bedt om at rejse mig op. Jeg kommer dog ikke langt, 
før jeg bliver rettet. Ikke engang det har jeg styr på. 

»Husk at at sætte den ene knæ i isen, ellers risikerer du at falde igen, imens du rejser dig op,« 
fortæller Freja. 

På benene igen viser Freja mig den første øvelse: Pingvinen. 
»Rigtig mange vinkler ikke deres fødder nok. Det skal denne øvelse hjælpe på,« siger hun. 

Pingvinen går ud på, at man vinkler sine fødder, så tæerne peger væk fra hinanden. Så skal man gå 
på isen ved at sætte den ene fod ind foran den anden, stadig med drejede fødder. Grunden til at 
øvelsen har fået tilnavnet 'pingvinen' er, at man automatisk kommer til at vralte lidt frem og tilbage, 
som det antarktiske dyr. 

Den udvidede pingvin 
Det næste, hun vil have mig til prøve, er en udvidelse af pingvin-øvelsen. I stedet for gå ved at putte 
fødderne foran hinanden, skal man glide på først det ene ben, så sætte den anden fod lige foran og så 
glide på den. På den på måde laver man halvcirkler med fødderne skiftevis. 

    
Freja Valdsgaard viser, hvordan det skøjtekæret skal vende                   Fotos; Kenn Thomsen  

Da jeg nogenlunde har fanget det, kommer vi til det: hvordan bremser man. 
»Mange tror, man skal bremse med siden til, men det skal man ikke, fortæller Freja. I stedet skal 
man sætte en fod foran den anden og bremse. Da jeg er højrehåndet, vil det typisk være med højre 
fod, jeg bremser med. Al vægten skal være på venstre ben, som peger lige fremad. Den højre fod 
sættes foran med lilletåen ud ad og foden i en skrå vinkel. Den fod skraber på isen og bremser farten.  
 Først skal jeg prøve at stå stille, mens jeg skraber med foden. Efter nogle gange er Freja tilfreds, og 
så skal jeg prøve at sætte fart på. 



Og det går faktisk helt okay efter et par gange. Jeg har endnu ikke haft brug for instrukserne i, 
hvordan jeg skal rejse mig, hvis jeg er faldet. 

»Du er ret lærenem,« roser Freja mig. Jeg takker glad, men så kommer vi til 'storken'. Storken er 
endnu en øvelse, jeg skal igennem. Jeg skal lære at løfte mit ene ben op, mens jeg har fart på og stå 
lidt ligesom en stork. 

Freja fortæller, at det er et af grundelementer, hvis man skal lære at lave tricks. 

Storken og rødspætten  
Men 'storken' er ikke nem - faktisk vil jeg påstå, det er det sværeste, jeg skal lære - og jeg skal endda 
prøve at skøjte baglæns. 

Mit ben kommer op, men jeg samler ikke knæene nok. 
»Din fod skal løftes op langs det andet ben. Og dine knæ skal pege fremad,« retter Freja på mig. 

Der er meget at tænke på. Først op i fart. Saml fødderne. Løft den venstre fod, mens knæene peger 
ligeud - hvis de drejes, kører jeg enten til højre eller venstre. Og man må heller ikke dreje i hoften. 

Jeg får balanceret på min ene ben hver gang, men falder lige så langsomt til siden. 
»Skal vi gå videre,« spørger Freja efter lidt tid, og jeg tager imod tilbuddet med det samme. 

'Rødspætten' som er næste øvelse går en del bedre, og til sidst skal jeg lære at køre baglæns. I starten 
kommer jeg mest af alt til blot at gå baglæns, men efter lidt tid kommer der glid på. 

Pludselig er sjov time gået. Jeg er ikke ligefrem blevet en skøjteprinsesse, men det kunne da godt 
være skøjterne på loftet skulle findes frem igen. Jeg har i hvert fald noget at arbejde videre med - og 
jeg har lært at bremse. 

På	med	skøjterne 
Hvis du selv vil prøve kræfter på isen, tilbyder Hvidovre Skøjteklub en gratis prøvetime om 
onsdagen. Skriv til: hvidovreskojteklub@gmail.com. for at tilmelde dig. 

Artiklen har tidligere været bragt i magasinet OPLEV. 

 

	


