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OSK ønsker velkommen til klubbens tradisjonelle løp Siste indre som 
for mange avslutter skøytesesongen. Stevnet blei første gang arrangert i 
1977. Det vil si at stevnet blir arrangert for 35. gang i år. Løpet går i år 
for første gang på Frogner stadion som nå endelig har fått kunstis. 
Stevnet er for alle gutter og jenter fra og med rekruttklassen til og med 
junior B (16 år). I år er det over 160 påmeldte løpere. 

Stevnet blir i år gjennomført som to parallelle arrangement, et etter et 
vanlig opplegg med løp på 400 m bane for løpere fra og med 11 år og 
oppover, og et på en 100 m kortbane på indre bane for rekrutter. Løpene 
for klasse 10 år blir delt slik at 10-åringene først går en 400 m på 
kortbane (fire runder), og seinere går de 500 m på en vanlig 400 m 
bane. 

Lagledermøtet blir i Skøytemuseet på Frogner stadion fra kl. 09.15. 
Stevnet starter klokka 10.00 etter opplegget at de eldste løperne går før 
de yngste, og jentene jenter går før guttene. I de eldste klassene er det 
få løpere. På 500 m for alle fra og med 11 år og oppover og på 1000 m 
for 11 og 12 år blir løperne trukket sammen. Det vil si at løpere i ulike 
aldersklasser kan komme i samme par, da slik at de beste løperne blir 
skilt ut. På resultatlistene blir de seinere skilt ut i egne aldersklasser. 

Sekretariatet under stevnet blir i det nye stevnekontoret på banen, på 
hjørnet av bygningen, i 2. etasje like ved kafeteriaen. Premieutdelinga 
blir i skøytemuseet. 

Opplysninger om stevnet vil fortløpende bli lagt ut på OSKs 
hjemmesider (http://www.oslosk.no/) under Hurtigløp, og de blir også 

sendt til NSF-Skøytesport som pleier å legge ut og oppdatere 
opplysninger om nær forestående skøyteløp. 

Parkering ved Frogner stadion. Det er ikke gratis parkering i 
nærheten av Frogner stadion; det koster for tida 15 kr/time på lørdager. 
Nærmere opplysninger er lagt ut på OSKs hjemmesider og blir også 
sendt med e-post til de som har meldt på løpere. 

Garderober. Frogner stadion har fire garderober nummerert fra 1 til 4. 
Garderobene 2 og 3 er de største, mens 1 og 4 er noe mindre. I og med 
at det er flere gutter enn jenter, blir garderobene 2 og 3 for gutter, mens 
garderobene 1 og 4 blir for jenter. Det er i tillegg to dommergarderober 
kalt D1 (knøttliten) og D2 (litt større) og et medisinsk 
undersøkelsesrom som også kan brukes. Det er i tillegg en 
fellesgarderobe.  

Plaketten for Siste indre. OSK deler ut plaketten for Siste indre til de 
løperne som har fullført løpet seks ganger i samsvar med disse reglene: 
"Plaketten tildeles de løperne som har fullført Siste indre seks ganger 
fra og med 11 årsklassen til og med junior B." OSK fører og oppdaterer 
fortløpende lister over løpere som er aktuelle for plaketten, men vi har 
ikke rukket å gå gjennom lista før stevnet. Si fra du mener andre 
tilfredsstiller kravet. 

Værvarslet på yr.no lest av fredag sier skya vær, –5 °C om morgenen 
og +2 °C midt på dagen. Det er meldt svak vind fra sør og lettskya, pent 
vær. 



Kortbaneløp
For løp på kortbane (rekrutter 100 m og 400 m og 400 m for 10-
åringene) blir løperne trukket i kvartetter (fire og fire løpere). Løperne 
i hver kvartett får rett før start utlånt ei trøye (oransje, blå, rosa og gul-
grønn) som løperne bærer under løpet, og som de må levere tilbake rett 
etterpå. Det vil stort sett ikke bli gjort endringer i kvartettene etter at de 
er trukket. Det vil si at om det blir forfall av en løper i en kvartett, blir 
vanligvis ikke andre satt inn. Det kan bli gjort unntak for enslige løpere 
eller andre særlige tilfeller. 

På kortbane blir løperne starta med vanlig kommando (”klar – ferdig – 
gå”) uten bruk av skudd. 

For å komme til indre bane skal en bruke brua fra 2. etasje og over 
løpebanen. Det er vanligvis ikke lov å gå på isen uten skøyter på beina, 
men det blir gjort et unntak for dette stevnet. Foreldre og lagledere som 
følger barna ut til kortbaneløp, må derfor krysse løpebanen på gangbrua 
og deretter gå ned til startbenken langs tauene som skiller den store 
løpebanen fra indre bane. 

Veiledende tidsskjema
Overdommerne påpeker at dette tidsskjemaet er veiledende. 

• 09.15 Lagledermøte i Skøytemuseet

• 10.00 Start 500 m på stor bane og 400 m kortbane

• 11.30 Slutt 500 m stor bane og 400 m kortbane. Ispreparering.

• 11.50 Start rekrutter 100 m på kortbane

• 12.00 Start lengre distanser på 400 m bane: 3000 m jr. B, 1500 
m jr. C og til slutt 1000 m 11 + 12 år

• 13.20 Slutt 1000 m 11 og 12 år 

500 m på stor bane blir gjennomført fortløpende uten vesentlig pause. 
Med de værforholdene vi venter (noen få kuldegrader på morgenen), 
regner vi ikke med at isen vil rime ned, og løperne i disse 
aldersklassene vil heller ikke i særlig grad gå den opp. Jenter og gutter 
10 år som først går 400 m på kortbane, vil avslutte 500 m før pausen 
om lag kl. 11.30. 

For kortbaneløpene vil det bli korte pauser (2–3 min) mellom hver 
klasse, blant annet for å få overført protokoller med tider til høyttaler- 
og datatjenesten. Etter 400 m for alle klasser (10 år og rekrutter) blir det 
en pause for ispreparering samtidig med at det blir ispreparering på den 
store banen. Sikkerhetsreglene krever at alle forlater isen under 
ispreparering.  

OSK ønsker alle løpere, lagledere og andre vel møtt til det 
som ligger an til å bli en flott dag på en ny bane. 
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