U Ute OL i Kina

Nybegynnere Skidilla

På ski
i kinesisk
ørken
Om fire år blir det OL her. Den kinesiske presidenten lover
både snø og 300 millioner skientusiaster.
TeksT og foTo Line Hårklau
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jell, solbriller, plussgrader og
alpinbakker. Det kunne vært en
fin påskedag i Norge, men snøen i
skitraseen har ikke ramlet ned fra
himmelen – den er blitt spyttet ut av oransje
snøkanoner. Om det har snødd på ordentlig
her, har det nok smeltet forlengst, om vi skal
dømme ut fra det tørre gresset under stolheisen. Plussgradene tar nok også knekken
på kunstsnøen snart, og løypene er ikke like
fulle av kinesere som tidligere i sesongen,
men det er ingen tvil – noe er i ferd med å
skje.

DEN NYE OVERKLASSESPORTEN. For mens
konfettien gjøres klar til åpningsseremonien til de 23. olympiske vinterleker i SørKorea, har Kina forlengst rettet blikket mot
OL i 2022. Beijing ble tildelt sitt andre OL for
tre år siden, og med det gikk startskuddet for
Kinas storstilte vintersportssatsing – 300
millioner kinesere skal bli vintersportsentusiaster innen 2022, ifølge president Xi
Jinping.
Timingen synes å være god. Kina har hatt
en formidabel økonomisk vekst de siste
tiårene, noe som har løftet mange kinesere
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ut av fattigdom. Med en voksende middel- og
overklasse har nye verdier fått rotfeste: Dyrke
seg selv, se verden, ta vare på kroppen, puste
frisk luft. Å suse ned fjellsider med snø under
bena passer ypperlig inn i dette bildet. Et OL
på hjemmebane legger heller ingen demper
på skilysten. – Tidligere så kinesere på skikjøring som noe man drev med i utlandet. Men da
Beijing fikk OL, skjønte alle at vi faktisk kan stå
på ski i Kina, forteller Xu Zhongxing (31).
Han lærer opp skiinstruktører i Genting Secret Garden Resort i Chongli, en raskt voksende skidestinasjon nordvest for Beijing og kommende OL-by. Beijing egner seg rett og slett
dårlig for utendørs vintersport, og mange av
øvelsene flyttes hit.
Zhongxing har tilbrakt flere år i Sveits og står
bedre på ski enn kinesere flest. Nå sørger han
for at en gjeng gutter fra lokalområdet har gode
nok skiferdigheter til at de kan fungere som
skibakkens svar på personlige trenere, et tilbud
som er overraskende populært.
– De som kommer hit, er svært velstående,
sier Zhongxing. Han har vokst opp i Chongli og sett utviklingen byen har vært igjennom. Nye arbeidsplasser, folk som legger igjen
penger, mer velstand. Men også boligpriser

9. februar 2018 a-magasinet

55

U Ute OL i Kina

01

som har skutt i været og gjort det vanskelig for den lokale innbygger å investere.
TIL ØRKENEN. Det er bare timer siden jeg tok
fatt på den 240 kilometer lange bussturen fra
Beijing til Chongli. «TURN CHONGLI INTO
A DISTRICT WITH CIVILIZATION AND
ETIQUETTE» roper en massiv plakat idet
bussen ruller inn i selve bykjernen. Her råder en finurlig blanding av blanke BMW-er
og slitne biler på tre hjul. Det er stor byggeaktivitet, og gatene er tapetsert av ski- og
OL-reklame. Chongli ligger helt i utkanten
av Gobi-ørkenen. Det brune og golde landskapet står i sterk kontrast til bildene av
kritthvit snø og glade kinesere på ski.
De fleste innbyggerne er bønder eller gruvearbeidere, men stadig flere har fått jobb
i den voksende skiturismen. Kommunistpartiet er midt oppe i et omfattende oppussingsprosjekt og sier det mer eller mindre
rett ut – vi kan ikke ha grisemøkk og skitne bønder i gatene når velstående kinesere
kommer hit for å stå på ski, ei heller under
OL. Om fire år vil hele verdens øyne rettes
hit.
Jeg går av bussen og viser taxisjåføren
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ordet på mobilen min – Genting Secret Garden
Resort. 20 minutter senere står jeg i en blankpusset og påkostet hotellresepsjon, i en dal med
myke fjell på alle kanter. Det er ikke lenge siden
president Xi Jinping selv sto her for å inspisere
forberedelsene til OL.
HJELP FRA NORGE. Jeg ser meg rundt. En hel
etasje er viet til shopping, og der inne i en av
butikkene henger en jakke med «Norway» trykt
på ryggen og logoen til Norges Skiforbund på
armen.
Det er kanskje ikke tilfeldig. I januar i fjor
ble Norges Skiforbund kontaktet, Kina ville ha
norske trenere i langrenn, skiskyting, hopp og
kombinert, og de kunne lokke med millionlønninger. Håkon Loe Johansen, tidligere juniorlandslagsutøver i langrenn, er på plass som
Kinas landslagstrener i skiskyting. Og for noen
uker siden publiserte Norges idrettshøgskole
en video av ferske kinesiske langrennsutøvere på besøk.
Utøvere som inntil nylig aldri hadde sett eller rørt langrennsski, ligger nå i hardtrening
med mål om å hente medaljer om fire år. Det
skal imidlertid påpekes at Kina ikke er fullstendig blottet for skikultur. For langt nord i Altai-
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Læremester.
Xu Zhongxing (31) er
ansvarlig for å lære opp
skiinstruktøren i Genting
Secret Garden Resort.

02-05
Velstående.
Skiinstruktøren forteller
at de kinesiske skituristene han møter i bakken,
har god råd. Prisene
på boliger har også
skutt i været.
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fjellene har folk stått på ski i tusener av år,
ordentlige treski med feller av skinn. Fremdeles bruker de ski som fremkomstmiddel
under jakt, og funn av gamle helleristninger og hulemalerier tyder på at kanskje Kina
er det landet som burde ha tittelen «skisportens vugge».
PÅ SKI I KINA. En mann huker tak i meg. Han
lurer på hva jeg gjør i resorten, jeg stikker
meg trolig ut som eneste vestlige. Jeg sier jeg
er en turist fra Norge, nysgjerrig på hvordan
det er å stå på ski i Kina. Vi nordmenn er jo
tross alt glad i ski.
– Hvem er du?, spør jeg.
– Jeg er bankdirektøren, sier han.
Det er altså han som sitter på pengene. Han snakker bra engelsk i motsetning
til de fleste kinesere og utstråler en autoritet og selvtillit jeg ikke har vært vant til
i løpet av mine uker i Kina. Jeg forteller
at jeg har skjønt det slik at Genting skal
arrangere noen av OL-øvelsene sammen
med Thaiwoo, resorten på motsatt side av
dalen. – Nei, nei. Det er bare oss, sier han.
Vi er svært glade for å være med og arrangere OL.
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– Kan jeg gjøre noe for deg?, spør han og
henter samtidig administrerende direktør.
Direktøren legger meg til på WeChat, den
eneste appen som gjelder om du skal kommunisere med noen i Kina, og ordner et heiskort.
Med lånt skiutstyr trer jeg ut i løypene.
Duren av stolheisen er det eneste som
bryter stillheten, noe som er sjelden vare
i verdens mest folkerike land. Jeg lever fint
med den halvråtne kunstsnøen, men forstår
hvorfor alpinøvelsene er lagt til et annet fjellområde. Her er løypene hverken lange eller bratte nok. Det legger ingen demper på stemningen
i bakken. Kineserne jeg har fått høre er
oppdratt til å skjule følelsene sine, oppfører seg
ikke som forventet.
Folk smiler, og dommen er klar: – We love
skiing! =
a-magasinet@aftenposten.no
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OL I BEIJING 2022

[Forberedelser]

Etter at Oslo trakk seg som kandidatby,
sto valget mellom Beijing i Kina og Almaty
i Kasakhstan. Beijing hadde erfaring, men
ikke snø. Med Almaty var det omvendt.
Begge er kjent for brudd på menneskerettigheter, så det var et valg mellom to onder,
ville flere hevde. Beijing vant med fire
stemmer og ble den første byen til
å få tildelt både sommer- og vinter-OL.
Åpningsseremonien og innendørsøvelsene skal foregå i Beijing, resten
i Chongli og Yanqing.
Estimert budsjett er 3,9 milliarder dollar,
langt mindre enn de 43 milliardene som
ble brukt under sommer-OL i Beijing i 2008.
Kina tok sin første gullmedalje i et vinter-OL
i 2002, i skøyteløp, og mobiliserer talenter
som skal hente flere i 2022.
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