
  

  
 

  
  

    
   

Skreia Skøyteklubb Toten (SSK Toten) ønsker 
velkommen til Inlineløp på vår 250m asfaltbane uten 
dosering på Skreia. 
 
Sted og dato 
Olavsbanen, Holstadgutua 83, 2848 Skreia 
 

Lørdag 04.09.2021 kl 11.00 
 
 
Rekrutt, gutter og jenter: 
60m (1 langside) parstart 
250m (1 runde) parstart 
500m (2 runder) fellesstart 
 
10-12 år, gutter og jenter: 
250m «time trial» med påfølgende finale over 500m fellesstart 
1000m fellesstart 
Lagsprint 3 runder. 
 
I år prøver vi også med juniorklasse (C-B-A):  
(Aldersinndeling utfra påmelding) 
500m «time trial» med påfølgende finale over 1000m forfølgelsesløp  
2000m eliminasjon 
Evt. lagsprint 3 runder. 
 
Endringer i oppsettet kan forekomme. 
 
 
 
 
 
 



Vedr. lagsprint (10-12 år):  
Lagene skal bestå av 3 løpere. Det er ingen restriksjoner på kjønn og/eller alder på lagsprintlagene. 
De klubber som ikke har nok løpere til å danne egne lag, melder inn sine aktuelle løpere til arrangør, 
så vil vi sette opp lag for disse. 
 
Distansen som skal gås er 3 runder. Markeringen for indre bane definerer konkurransebanen. 2 lag 
starter samtidig, på hver sin side av banen, midt på langsiden. Hver løper på laget skal bære unik 
identifikasjon som viser deres rolle i laget. Løper nr. 1 i laget bærer ikke armbind, løper nr. 2 bærer 
hvitt armbind og løper nr. 3 bærer rødt armbind. 
 
Første runde gås med løper nr. 1 som førende i laget, fulgt av løper nr. 2 og løper nr. 3. Etter en 
runde skal løper nr. 1 gå ut i ytre del av banen og avslutte sin del av løpet, mens løper nr. 2 skal lede 
laget fram til andre runde er unnagjort. Når løper nr. 2 avslutter sin del av løpet etter andre runde, 
går løper nr. 3 den siste runden for laget alene. 
 
 
 
Generell informasjon: 
Påmelding til tr-ei@online.no  innen mandag 30.08.2020 kl.20.00                                                                 
Startavgift kr 100,- for rekrutt og 150,- for øvrige. Betales til SSK Toten’s konto 2050.11.88841 
Betalingen merkes med klubbnavn og antall løpere.  
 
Deltagerpremie til alle. 
Ved store nedbørsmengder kan løpet bli avlyst. 
Smittevernregler vil bli fulgt.  
 
Senior og Masters som har lyst til å gå utenfor konkurranse kontakter Trond Eichler. 
 
For ytterligere informasjon, ta kontakt med Trond Eichler på 95 19 98 38 eller tr-ei@online.no.  
 
 
 
 
Vår hovedsponsor: 
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