
Skøyter rundt for å finne usynlige mål 

 

FØRSTE TUR: Einar Sævik (fra venstre) la ut på sin første 

skøyteorienteringstur sammen med mamma Ingvild Kjesbu og kompisen 

Gustav Standal. Foto: Geir Olav Flåan 

 Av Geir Olav Flåan 

Publisert:10. januar 2021, kl. 09:19 

Små og store leter etter usynlige orienteringsposter som bare finnes på 

mobiltelefonen. Skøyteorientering er nytt, og kan muligens bli en ny farsott. 

 

STJØRDAL: – Jeg har hørt om både kanoorientering og skiorientering, men 

skøyteorientering er noe nytt for meg iallfall, sier Ingvild Kjesbu. Sammen 

med sønnen Einar Sævik (veldig snart 10) er hun klar til å legge ut på 

orienteringsløp på skøyteis for aller første gang. 

– Jeg har gått ganske mye på skøyter i vinter, så dette blir artig, sier Einar 

Sævik der han tripper rundt på skøytene og venter på å sette i gang med 

den nye aktiviteten sammen med kompisen Gustav Standal. 

Fanfare er premien 

Mannen bak skøyteorienterings-løypene i Stjørdal heter Mattis Myhre og er 

en av ildsjelene i orienteringsgruppen til Stjørdals-Blink. Egentlig er han aller 

mest interessert i skiorientering, men når skiføret uteblir så må skøytene 

slipes for å holde aktivitetsnivået oppe. 
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– Postene er usynlige, så de som ønsker det laster bare ned appen på 

telefonen og blir med. Når du finner posten spilles det av en aldri så liten 

fanfare til ære for deg, sier Myhre. 

 

IDEMANNEN: Mattis Myhre har lang erfaring fra skiorientering. Nå har han 

laget skøyteorienterings-løyper på Bulandsvatnet. Foto: Geir Olav Flåan 

Løypevariasjoner 

Rundt omkring på Bulandsvatnet er det gjemt et temmelig stort antall 

usynlige poster. 

– Vi har laget tre ulike løyper så langt her, men flere er på gang. Den 

korteste er på 4 kilometer og den lengste på 10,8 kilometer. Der må du av 

med skøytene en kort tur for å komme deg over til nabovannet, 

Engelsvatnet, sier Myhre. 

Men løyper eller ikke løyper; du kan bare skøyte i vei og finne en post eller 

så mange du vil. 

LES OGSÅ: Skøyte-boom på Innherred 

Tok av da koronaen kom 

Usynlig-o-appen ble umåtelig populær på kort tid på forsommeren. 

Årsaken var selvsagt koronasituasjonen som stanset all organisert aktivitet 

https://www.t-a.no/skoyte-boom-pa-innherred/s/5-116-1270545


og som også gjorde at det ikke var mulig med orienteringsposter som 

måtte berøres. 

Trafikken er stor ute på Bulandsvatnet. Alskens sjøer tiltrekker seg stadig 

flere skøytegåere så lenge skiføret glimrer med sitt fravær i lavlandet. Mattis 

Myhre er en erfaren skøytegåer, men minner samtidig om farene om å 

bevege seg på isen. 

 

SJEKKER: Einar Sævik tar en kjapp sjekk på kartet før han skøyter i vei på jakt 

etter usynlige poster. Mamma Ingvild Kjesbu og Mattis Myhre gleder seg 

også til en fin og lang tur på skøyter. Foto: Geir Olav Flåan 

– Vi har gått her på Bulandsvatnet flere ganger i vinter, og den har sett bra 

ut. Men alle må være klare over at isen kan endre seg. Derfor må alle som 

tar turen på skøyter gjøre sine egne vurderinger om iskvaliteten. Gå ikke 

alene, ha med ispigger, kasteline for kameratredning og sekk med tørre 

klær, oppfordrer Mattis Myhre. 

 


