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Kørestols-skate i København
Vær med, når kørestols-eventen Streets on Wheels for første gang
nogensinde kommer til København. Et arrangement, hvor man som
kørestolsbruger får mulighed for at prøve grænser af, lære nyt og vise, hvad
man kan. Det sker i forbindelse med den store ”Health & Rehab”-messe i
Bella Center, som løber af stablen den 10. til 12. maj.

Leg med din kørestol
”Kørestolsbrugere møder forhindringer hver dag, som kommer på tværs og gør livet
besværligt. Men på skate-banen bliver ramper og trin til sjove udfordringer, som man
kan prøve kræfter med”, siger Jesper Holck, en af initiativtagerne bag Streets on
Wheels. ”Det handler, især for unge mennesker, om at gøre hjælpemidler til noget,
som man kan lege med. At man prøver grænser af – lærer at køre på baghjul i
kørestolen, at forcere trapper og stigninger osv. Man vælter måske en gang imellem,
men det er jo ikke anderledes end når andre lærer at køre på et-hjulet cykel eller gå på
stylter. Og når man så kan, så er det fedt, og man er lidt stolt”, tilføjer Jesper Holck.
”Kørestolsbrugere må være nogen af de folk, der bruger det offentlige rum, som er
mest street. De har ikke noget valg. De kører på gaden hver dag, og de spots, som
mange skatere leger på, er hverdags-udfordringer for kørestols-brugerne”, fortæller
Jesper. ”Formålet med dette arrangement er skabe fokus på, at det er cool at køre i
kørestol. At tage et tabu op og gøre det til noget, der er sejt. Messen Health & Rehab
giver os samtidig en enestående mulighed for at præsentere kørestols-skate for et
stort publikum”.
Workshop og shows med erfarne udenlandske kørere
På messen bliver der etableret et
skate-område, som er specielt
designet til kørestols-skate, og hvor
der bliver afviklet en lang række
shows og workshops.
Arrangementerne ledes af fem
meget erfarne, udenlandske kørere,
bl.a. David Lebuser og Lisa Schmidt
fra Tyskland, som begge deltog i det
nyligt afholdte VM i kørestols-skate,
hvor David blev nr. 3.

”Kørerne vil selvfølgelig vise, hvad
de kan og de vil stå for et antal workshops, hvor alle kan være med, uanset om man er
nybegynder eller mere erfaren”, fortæller Jesper Holck og tilføjer, at hvis ikke selv man
er så heldig at have en kørestol, er det muligt at låne én og prøve, hvordan det er.

Er det ikke farligt?
”Er det ikke lidt farligt? Og kan man ikke falde og slå sig?”, er noget Jesper Holck tit
hører, når han fortæller andre om kørestols-skate. ”Jo, det er det, der er pointen!” ,
svarer Jesper og fortsætter ”Det er sjovt, netop, fordi det er lidt farligt. Hvis man ikke
kunne falde og slå sig, var det ikke sjovt. Man prøver, det mislykkes, man prøver igen,
falder, prøver igen ... og når det så til sidst lykkes, så er det bare en skøn
fornemmelse”

Program:
• Tirsdag 10. maj
◦ 10.00 – 12.00: workshop
◦ 14.00 – 14.15: show
◦ 14.15 – 16.00: workshop
• Onsdag 11. maj
◦ 10.00 – 12.00: workshop
◦ 14.00 – 16.00: workshop
◦ 16.00 – 16.15: show
◦ 16.15 – 17.00: workshop
• Torsdag 12. maj
◦ 10.00 – 11.00: workshop
◦ 11.00 – 11.15: show
◦ 15.00 – 17.00: workshop

FAKTABOKS
Følgende 5 erfarne kørere står for shows og workshops
• David Lebuser, Tyskland
• Lisa Schmidt, Tyskland
• Matan Mordecovich, Israel
• Vali Prem, Israel
• Toni Quiñonero, Spanien
Både David og Lisa deltog i det nyligt afholdte VM, hvor
David blev nr. 3. De har en fælles web-side
http://lisa-and-david.net.
FAKTABOKS:
Praktisk info:
Streets on wheels afvikles i forbindelse med ”Health & Rehab”-messen i Bella
Center, som løber af stablen den 10. - 12. maj.
Der er gratis adgang til messen og alle er velkomne – ikke mindst børn og unge.
Tilmelding ikke nødvendig. Bare mød op.
Der vil være gode muligheder for fotografering.

Initiativtagerne bag Street On Wheels:
Jesper Holck, arbejder på Roskilde Festival. Har
igennem et par år har arrangeret åbne
hjælpemiddelværksteder i Roskilde
(http://facebook.com/groups/hjaelpemidler),
hvor folk arbejder med deres egne
hjælpemidler og gradvis gør dem til noget, som
man faktisk er lidt stolt af.
Bo Ejstrup, leder af Hal 12 Skatepark på Musicon,
Roskildes nye bydel. Bo står også for Skateprogrammet på Roskilde Festival og er en
meget erfaren projektafvikler.
Henrik Poder og Helena Rosenberg,
fysioterapeuter ved Glostrup Hospital, Klinik for
Rygmarvsskader i Hornbæk, hvor de bl.a.
underviser i kørestolsteknik. Henrik er selv
fanatisk skater, Helena er selv rygmarvs-skadet
og kørestols-bruger.
Yderligere information:
Jesper Holck, jesper.holck@roskilde-festival.dk, mobil 2946 7652.
Bo Ejstrup, boejstrup@gmail.com, mobil 2617 2705.
Side på Facebook: https://www.facebook.com/streetonwheels/
Hjemmeside for messen: https://health-rehab.com/
Video fra event i Roskilde i 2015: https://vimeo.com/141142636
Fotos er fra vores event i Roskilde i 2015. Alle fotos er © Steen Lange.
Arrangementet er støttet af Gadeidræt og Langhøj

