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Asker Skøyteklubb har gleden av å 

invitere til «Asker Open Kortbane»  

Konkurransen avholdes i Holmen Ishall 16.-17.april og 
er åpen for norske og internasjonale skøyteløpere 
(langbane og kortbane) i alle årsklasser med gyldig 
lisens gjennom sine særforbund. 

Stevne er også KM for AOSK i aldersbestemte klasser. 

Det er lagt opp til å være en uformell og gøy konkurranse hvor alle får muligheten til å utforske 
kortbaneløp. Vi oppfordrer alle uansett erfaring og ferdighetsnivå innen kortbaneløp til å delta.  

Sted 
 Holmen Ishall (Asker) 

Klasser 
 Rekrutter (født etter 1.juli 2002) 

 Junior C (1.juli 2000 – 30 Juni 2002) 

 Junior B (1.juli 1998 – 30.juni 2000) 

 Junior A (1.juli 1996 – 30.juni 1998) 

 Senior (1.juli 1986 – 30.juni 1996) 

 Veteran (født før 1.juli 1986) 

Distanser 
 Rekrutter 111m/222m/333m/500m  

 Junior C/B/A 1000m/500m/1500m/3000m Superfinale/stafett 

 Senior/Veteran 1000m/500m/1500m/3000m Superfinale/stafett 

Konkurransen er basert på prinsipp om «all final system», noe som innebærer at alle kommer til 
en finale og får gå like mange løp. Aldersgrupper kan bli kombinert avhengig av antall deltakere i 
hver klasse, men premiering gis tilhørende klasse. Seeding vil være basert på 500m tid (langbane 
eller kortbane).  

Arrangør kan endre programmet (antall løp og distanser) basert på antall deltakere, istid til 
rådighet og andre uforutsette omstendigheter.   

Påmeldingsavgift  
Deltakelse i Asker Open Kortbane er kr. 500,- for klassene Junior C/B/A/Senior/Veteran og kr. 
200,- for rekrutt.  

Tid 
Lørdag 16.april  

 Lagledermøte kl 10:00 

 Oppvarming på is kl 11:00 – 11:30 

 Konkurransestart kl. 12:00 

 Avslutning første dag kl 16:00 

Søndag 17.april 

 Oppvarming på is kl 11:00 – 11:30  

 Konkurransestart kl. 12:00 

 Avslutning andre dag kl 15:00 

 Premieutdeling 

http://n3sport.no/organisation.asp?OrgElementId=65409
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Påmelding 

Påmelding skjer via følgende link http://tinyurl.com/asker-open. Fyll ut skjema for hver løper. 
Frist for påmelding er 8.april!  

Betaling for deltakelse 

 Asker Skøyteklubb – bankkonto 1620.60.87351 

Viktig: gjennomfør betaling samtidig med påmelding, og merk med utøverens navn og klubb.  

Bane, sikkerhet og utstyr 

Konkurransen vil avholdes i Holmen Ishall på en 60m x 30m innendørs hockeybane med 

rundemål på 111.12 meter. Dette innebærer at 500m er 4,5 runder, 1000m 9 runder osv. 

Det vil være beskyttelsesmatter i sving og utgang av sving. 

Alle deltakere er ansvarlig for sin egen sikkerhet, og må ha knebeskytter (eller kne-/legg-

beskytter), hjelm, kuttsikre hansker og halsbeskytter. Klappskøyter er ikke tillatt for klasser over 

rekrutt. Det vil være medisinsk personell tilgjengelig under konkurransen.  

Asker Skøyteklubb kan formidle leie av kortbaneskøyter. For kjøp av kortbaneskøyter eller 

beskyttelsesutstyr henvises til Stein Andersen ved Vikingskipet Sport tlf. 936 34 114. 

Overnatting  

Asker Skøyteklubb har innhentet tilbudspriser for overnatting på Thon Vettre Hotell. Dette ligger 

ca. 3 km fra Holmen Ishall.  

Prisene inkluderer frokost:  

 Kr. 795,- for enkeltrom 

 Kr. 995,- for dobbeltrom  
 
Ta kontakt med Asker Skøyteklubb for å booke rom til rabatterte priser, senest 11.april 2016 

Kontaktinformasjon 
 Pieter Paul Furnee, tlf. 466 60 864, e-post: pieterpaul@boxs.no 

 Gisle Elvebakken, tlf. 416 37 992, e-post: gisleelvebakken@gmail.com 
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