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Samlet start på 10 km løb på Genforeningspladsen Foto: Sune Jensen

Skøjteløberen Cathrine
Grage fra den lokale
skøjteklub på
Genforenings pladsen
er med ved OL i hur-
tigløb på skøjter, og
det er første gang
siden 1964 at der er
en dansker med i den
disciplin

Vinter OL i Vancouver,
Canada, starter på fredag den
12. februar. For at markere
dette samt fejre Cathrines
deltagelse ved dette OL,
arrangerer den lokale skøjte-
klub, Hurtigløberforeningen
af 1972 (også kaldet HLF
72), en række gratis aktivite-
ter på den store skøjtebane
på Genforeningspladsen.
Fredag aften den 12. febru-

ar fra kl. 18 - 20 vil den elek-
triske belysning rundt om
banen blive slukket, og der
vil være små levende lys hele
vejen rundt om den 400
meter lange bane - forhå-
bentligt i et flot hvidt sne-
tæppe. Alle er velkomne til at
komme og opleve den speci-
elle stemning dette giver.
HLF 72 byder på varm kakao
til alle skøjteløbere!
Cathrine Grage er den før-

ste danske kvinde, som stiller
op ved OL i hurtigløb på
skøjter. Hun skal deltage på
kvindernes to længste distan-
cer - 3.000 meter og 5.000
meter. 

Kurt Stille
Det er kun anden gang, at en
dansker er med i dette hur-
tigløb på skøjter ved OL.
Den første var Kurt Stille,
som i 1964 endte på en 9.
plads på herrernes længste

distance - 10.000 meter. Kurt
Stille bor i dag i Norge, men
han lærte at skøjte på bl.a.
Degnemosen og
Peblingesøen. I Kurts tid var
den berømte “Søpavillionen”
ejet af Københavns

Skøjteklub og der blev
afholdt flere mester skaber på
Peblingesøen. 
Nu er Genforeningsplad-

sen det eneste sted i
Danmark, hvor man kan
dyrke hurtigløb på skøjter.
Til gengæld er denne bane
kunstfrossen, så hvert år kan
der løbes i 3 måneder - fra
december til februar.
HLF 72 har et større antal

af de særlige hurtigløbsskøj-
ter, og man kan få lov at
prøve dem i klubbens træ-
ningstid, som er tirsdage og
torsdage kl. 18 - 20 samt lør-
dage og søndage kl. 10 - 12.
Ser man godt efter, så kører
de nye unge udgaver af Kurt
Stille og Cathrine Grage
allerede rundt på banen.
Ungdommen er godt på vej i
København.
I vinterferien
Vil man prøve disse lidt

anderledes skøjter, så er alle
også meget velkommen hver
dag i skolernes vinterferie
(uge 7) fra kl. 15 til 17, på
Genforeningspladsens skøj-
tebane, ved HLF 72’s klub-
hus. Børn kan med fordel
tage sports / løbe sko med, så
er der skøjter, som kan mon-
teres direkte under disse sko.
Efter strabadserne er der dej-
lig varm kakao.
Alle dage er mødestedet

ved HLF 72’s røde skurvog-
ne ved skøjtebanen på
Genforeningspladsen.

Skøjteaften i levende lys 
på Genforeningspladsen

Om klubben:
Hurtigløberforeningen af 1972, blev som navnet anty-
der stiftet i 1972, som frem til 2001, kun bestod af en
håndfuld entusiastiske skøjteløbere. I 2001 blev 400
meter banen på Genforeningspladsen første gang
åbnet, og siden er klubben vokset sig stor, og har nu 120
medlemmer.
Klubben er både for nybegyndere, motionister og elite-
løbere, og har sit eget klubhus beliggende lige op til
banen på Genforeningspladsen.
Skøjtebanen på Genforeningspladen er den største og
eneste rigtige skøjtebane til hurtigløb på skøjter i
Danmark. Banen er 400 og lever op til de internationale
mål.
Hjemmeside: www.hlf72.dkPhillip, Nikolai og Nicoline, de kommende stjerner?

Nikoline, Frederiksberg, bedste kvindelige ungdomslø-
ber

Så er der igen irsk
musik på plakaten i
Brønshøj, hvor trioen
Tradish optræder tors-
dag den 18. februar
kl.20:00 i Pilegården 

Det er et nyt band, men alle
tre musikere har været med-
lemmer af Moving Cloud,
der tidligere har optrådt med
stor succes i kulturhuset.
Tradish spiller irsk musik
uden grænser, som kombine-
rer den traditionelle folke-
musik med nye stilarter og
kompositioner. Frontfiguren
er John Pilkington på guitar,
irsk bouzouki og vokal. Han

kommer oprindelige fra
Manchester, men har boet
mange år i Danmark. Louise
Ring Vangsgaard medvirker
på violin og vokal, mens
Brian Woetmann betjener
bodhran, percussion og
vokal. Gruppen har indspillet
sin første CD, der snart
udkommer med den karakte-
ristiske titel: ”Beyond the
Borders”. På
http://tradish.dk kan man
høre smagsprøver på musik-
ken fra CD-en.
Music House Brønshøj er

arrangør og prisen er kun
80,-. Arrangement foregår i
caféen i Pilegården.

Mere irsk 
musik 
i Pilegården

Trioen Tradish spiller irsk musik i Pilegården

Et nyt CO2 regnskab
fra en af
Amagerforbrændings
genbrugspladser viser,
at genbrugspladserne
medfører en årlig kli-
mamæssig besparelse
på 4.500 tons CO2

Den samlede klimamæssige
gevinst ved at genanvende
affaldet indsamlet på pladsen
overstiger langt den mængde
CO2, der opstår ved driften
af pladsen og transport af
affaldet. 
- Når vi genbruger affald,

hjælper vi miljøet. En tur på
genbrugspladsen med et kilo
gammelt jern sparer hele to
kilo CO2, som ellers skulle
have været brugt til at frem-

stille jern af nye råvarer fra
naturen.Det fortæller pro-
jektleder Helena Nielsen fra
Amagerforbrænding, som
står bag en ny undersøgelse af
gevinsterne ved genbrug. 
- Undersøgelsen viser tyde-
ligt, at der er store gevinster at
hente ved at genanvende
affaldet. 72 procent af det
affald, som bliver afleveret på
genbrugspladserne, bliver
genanvendt, og det giver sam-
let en CO2-gevinst på mere
end 5.000 ton per plads per år,
fortæller Helena Nielsen.
Den samlede CO2-besparelse
på affaldsbehandlingen mod-
svarer den mængde CO2, der
ville blive produceret ved at
køre en bil rundt om jorden
cirka 700 gange. 

Genbrugspladsen 
sparer 4.500 ton CO2


