OSK Open
Oslo Skøiteklub har gleden av å invitere til OSK
Open 2021
Konkurransen avholdes i nye Sonja Henie ishall 2-3 oktober og er åpen for alle
årsklasser og vil ha egen klasse for tilrettelagt.
Arrangementet legger vekt på at alle skal få muligheten til å konkurrere, uansett
tidligere erfaring og ferdighetsnivå. Konkurranseformen «all final system» innebærer
at alle får gå like mange løp.
Kortbane er i stor vekst i Norge. Vær med å lage en skikkelig kortbanefest og markere
at OSK for første gang kan arrangere kortbaneløp i nye Sonja Henie ishall på Frogner
stadion.
PÅMELDING
Påmelding skjer via shorttrackonline.info, eller
https://docs.google.com/forms/d/1HA0u4Y_7odaV4mfTiRXmyyLAdxXwD5lugznWw_obX
Tc/edit
Påmeldingsfrist er fredag 24 september kl 22.00
PÅMELDINGSAVGIFT
•
•

Deltakeravgift kr. 400 per løper og Rekrutt kr. 300
Betaling for deltakelse skjer på VIPPS i løpet av lørdagen
KLASSER

•
•
•
•

Rekrutt
Klasse 12 - 16
Senior (Junior A, Senior, Veteran)
Tilrettelagt
DISTANSER

•
•
•
•

Rekrutt 111/222/333/500
12-16 år 777/500/1000/1500
Junior/Senior/Veteran 1000/500/1500/3000
Tilrettelagt – tilpassede distanser
Ulike klasser kan bli slått sammen i løpsoppsettet, men premiering skjer klassevis.

TIDSPLAN
Fredag 1 oktober

•

Vi legger opp til trening på fredagen hvis vi har tilgjengelig tid. I så tilfelle blir det ca
kl 19-21

Lørdag 2 oktober
•
•

Oppvarming på is fra kl 0900-1000
Konkurranse start kl 1030

Søndag 3 oktober
•
•
•

Oppvarming på is fra kl 0900-1000
Konkurranse fra kl 1030
Premieutdeling så raskt som mulig etter siste løp

Stevnet avholdes etter “all final system”. Arrangøren forbeholder seg retten til å gjøre
endringer i programmet for å tilpasse tidsrammen for arrangementet.
ANSVAR / UTSTYR
Alle deltakere er ansvarlige for sin egen sikkerhet. Deltakere må ha beskyttelse for
legg/kne, hjelm, hansker og halsbeskyttelse med kuttbeskyttelse. Klappskøyter er
ikke tillatt. Det vil være medisinsk personell tilgjengelig under konkurransen. Alle
løpere må inneha gyldig lisens gjennom NSF for å kunne delta
Parkering:
Det er ordinær gateparkering som er avgiftsbelagt i gatene rundt.
Adresse for hallen er: Sonja Henie ishall, Middelthuns gate 26, 0368 Oslo

KONTAKTINFO
•

Christian Pedersen tlf 992 87 668, e-post: cfredpe@gmail.com

