
SKOLEMESTERSKAP PÅ SKØYTER - 2017 

Bondi skole og Asker Skøyteklubb arrangerer skolemesterskap på skøyter for barnetrinnet 2. - 7. trinn på Risenga kunstisbane. 

Stevnet skal stimulere bruken av skøyter i skolesammenheng og gleden ved å gå på skøyter, også utenom 

skoletiden. Arrangementet har lagkonkurranse og individuell konkurranse. Alle typer skøyter kan brukes.  

Årets skøytemesterskap går av stabelen TORSDAG 9. MARS 2017, KL. 09.00  

Påmelding gjøres via Google skjema på denne linken: 

HTTP://BIT.LY/SKØYTEMESTERSKAP2017 

PÅMELDINGSFRIST: FRE DAG 17. FEBRUAR 2016. 

Det er viktig at fristen overholdes. Vi trenger tid til å skrive startlister. Påmeldinger etter fristen vil ikke bli tatt imot. 

STAFETT: Det er to stafetter; en for 2. - 4. klasse og en for 5. - 7. klasse. Begge stafettene skal ha 12 etapper, som består av 2 

jenter og 2 gutter fra hvert klassetrinn. Hver etappelengde er 400 m. Vekslingsfeltet er på 40 m midt på langsidene. Korrekt 

veksling skjer innenfor dette feltet ved at løperne passerer hverandre. Berøring er ikke tillatt. Stafetten starter med jente/jente 

2. klasse, så gutt/gutt 2. kl. osv. Samme system for 5. - 7. klasse. Skolene tar selv tiden på stafettlaget.  

DRAKTER: Alle skoler bør ha like drakter/vester til sine lag med nummer 1 - 12. 

INDIVIDUELL KONKURRANSE, 400 m: I den individuelle konkurransen blir det puljer med inntil 10 løpere i hver pulje. Hvert 

klassetrinn har egen konkurranse. Hver skole kan delta med 3 jenter og 3 gutter fra hvert klassetrinn. 

TILSKUERE: Eventuelle tilskuere og elever som er ferdig med sine løp må holde seg utenfor banen.  

PREMIERING: Sammenlagt seier basert på resultater fra stafett og individuelle konkurranser premieres 

med vandrepokal til skolen.                              

KAFE/KIOSK: Alle kan få kjøpt varm drikke og noe godt å spise for en rimelig penge i klubbhuset. 

Inntekten på kafe/kiosksalget går i sin helhet til drift av arrangementet.  

FUNKSJONÆRER: Asker Skøyteklubb og Bondi skole tar seg av gjennomføringen og planleggingen av stevnet, men hver skole må 

stille med to lagledere.  

TIDSPLAN: 

Lagleder, - oppmøte i klubbhuset 08.35 

2. trinn 09.00 

3. trinn 09.35 

4. trinn 10.10 

2.-4. stafett 10.30 

PAUSE 11.00-11.30 

Lagleder, - oppmøte i klubbhuset 11.15 

5. trinn 11.30 

6. trinn 12.05 

7. trinn 12.40 

5.-7. stafett 13.15 

Premieutdeling Ca. 14.00 

Arrangement slutt  Ca. 14.15 

http://bit.ly/Skøytemesterskap2017


LAGLEDERS OPPGAVER UNDER LØPET.  

1. Ved ankomst melder lagleder forfall og endringer inn til sekretariatet. Etter start meldes endringer til heatsamler på banen. 

Sekretariatet er i klubbhuset. 

2. Lagleder hjelper elevene til start til riktig tid. 

3. Be elevene merke seg heatnummer og huske dette. 

4. Be elevene møte til startstedet to heatnummer før egen start. 

5. Be elevene levere tilbake startbindene etter deres løp. 

6. Anmode elevene om ikke å krysse løpebanene unødig og respektere oppsatte sperringer. Lagleder holder kontroll med dette. 

7. Sørge for at skolen rydder opp etter seg. 

8. Ta tid på eget stafettlag og melde tiden til stevneleder. 

9. Hjelpe til med å holde banen fri for snø ved eventuelle snøfall. 

 

 

Velkommen til skøytemesterskapet på Risenga skøytebane ved Asker hallen.  

For spørsmål: EWAALLE@ASKER.KOMMUNE.NO  

 

VEL MØTT! 

For Asker Skøyteklubben:  

Ingrid Finsland, 

95913349                                        

For Bondi skole:  

Espen Waalle,  

48031198 
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