
I vinterhalvåret åbner Odense Isstadion, og så er
der ekstra opgaver til teknisk servicemedarbejder
Benny Jørgensen. Fra 1. oktober har han sammen
med syv kolleger ansvaret for de to skøjtehaller.  
Den 28. marts slutter skøjtesæsonen, og så kan
Benny Jørgensen og hans kolleger nøjes med at
passe idrætsparkens haller, stadion og cykelbane.

Af Martin Hammer  H foto: Heidi Lundsgaard

[odense isstadion]  
Odense Isstadion åbnede 
i 1999 og består af en
skøjtehal til træning og 
til opvisningshal. Opvis-
ningshallen anvendes til
ishockey, kunstskøjteløb,
curling og short track.
Begge skøjtehaller har 
dimensionerne til at 
afvikle nationale og in-
 ternationale idrætsarran-
gementer.
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Skøjterne slibes så
ofte, som der er tid til.
Stadion råder over 600-
700 par skøjter til udlej-
ning og til skoleklasser.
Det tager virkelig lang
tid. Med skemaer hol-
des der styr på, hvilke
skøjter der er blevet
 slebet hvornår.

Snus. Ishockeyspillere
bruger snus, og det be-
tyder ekstra rengøring.
Ifølge 1. divisionsspiller-
 ne, som er på isen den-
 ne aften, skyldes vanen
svenskerne, som de
danske spillere måske
ser lidt op til. Næsten
halvdelen af 1. divi-
sionsspillerne bruger
snus, og blandt elite-
spillerne er det endnu
flere.

Ishockey. 1. divisions-
spillerne træner, mens
Odenses elitespillere 
er i gang med at banke
Rungsted 8-4 på ude-
bane. 
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Blinde vinkler. Isen
skal være ryddet for
mennesker, før isma-
 skinen kan køre ud og
høvle det øverste af
isen og lægge nyt vand
på. I aften blev det til
omkring 300 liter.

Tyk nok? Benny Jør-
gensen borer ned til
 betongulvet for at måle
isens tykkelse cirka 30
forskellige steder på
banen. Den skal helst
være tre centimeter
tyk, men måler kun to-
enhalv. Det er der ikke
noget at gøre ved, for
banen skal bruges lige
om lidt, og det ville tage
flere timer at fryse det
ekstra vand, der skal til.
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Aøvling. Ismaskinen
høvler nogle millimeter
is af, som tømmes ned 
 i smeltegraven for 
   senere at genbruges.
Der er altid noget, som
ryger ved siden af og
må skovles.

Til kanten. Kantfræse-
ren bruges de steder, 
  ismaskinen ikke kan nå,
for eksempel helt inde
ved banden.
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