
Sprintøkt Konnerud Skistadion 

 

Team Konnerud inviterer til åpen sprintøkt på Konnerud skistadion lørdag 22.september 
2018. Det vil bli arrangert sprintrenn i rulleski skøyting med prolog og heat. Sprintøkten er 
for alle fra 15 årsklassen(2004 modell og oppover). Det vil bli delt inn i 2 konkurranseklasser 
hvor alle får gå prolog og 3 heat. Det blir gjennomført ved et «opprykk/nedrykk» system som 
gjør at ingen ryker ut. Gutter 15+ går i samme klasse. Jenter 15+ går i samme klasse.  
 
Påmelding 
Påmelding skjer ved å sende mail til Mads Madsgård. Mailen finnes i nederst i invitasjonen 
her. Husk fullt navn, fødselsdato og klubb.  
 
Oppmøte 
Oppmøte tidspunkt for økt er 08:15 ved tidtakerbua/mål på Konnerud skistadion. 
Startnummerutdeling vil foregå forløpende fra 08.15.  
 
Starttider prolog 

Første start er kl 09:30. Jenter/Kvinner først, så gutter/menn. Det går slag i slag med 2 
minutters mellomrom mellom siste jente ut og første guttestart.  
- Start kvinner med 15 sek startintervall.  
- Start menn med 15 sek startintervall.  
 
Starttider Heat og Heatoppsett 

Kvartfinaler start kl 10.15. 5 stk i hvert heat. Heat1 er da nr 1-5 i prologen. Heat2 er nr 6-10 i 
prologen. Heat3 er nr 11-15 i prologen osv. Dette oppsettet gjelder begge klassene. 
Rekkefølgen på heat er følgende: Jenter 15+ og så Gutter 15+.  

 
Semifinaler start kvinner kl 10.45. Opprykk/nedrykksystem. 1 og 2.plass rykker et heat opp. 3 
plass blir værende i samme heat og 4-5 plass rykker et heat ned. Og sånn går det jevnt hele 
veien. Det vil da si at fra Heat 1 blir 1,2 og 3 plass værende, mens 4. og 5 plass rykker ned. De 
plassene tar 1. og 2. plass fra Heat2. Rekkefølgen på heat er lik kvartfinaler. Se over.  
 

Finaler start kl kl 11.15. Opprykk/nedrykksystem som forklart over. 
 
 

 



 
Løype:  
Start på flata parallelt med fotballbanen 100 meter etter mål/tidtakerbua. 200 meter rett 
frem før gutteløypa svinger mot klubbhuset og opp til grusbanen. Ved grusbanen vil det bli 
satt opp kjegle for vendingspunkt. Vend rundt denne og fortsett tilbake, forbi klubbhuset før 
du fortsetter inn i grenskogen og inn på oppløpet. 1 runde gjelder for alle. Jenteløypa går 
ikke opp mot klubbhuset men rett frem, inn i grenskogen og inn på oppløpet.  
 
 
Praktisk info:  

Prologen er det Jenter 15+ som starter først før Gutter 15+. Vi beholder samme rekkefølge 
som forklart over her hele dagen. Alle utøvere vil føle en pause på ca rundt 20-30 min 
mellom heatene sine. Det er nok til å holde seg i gang samtidig som det gir god 
treningseffekt. 

Når heatene går gjør vi det slik at det går slag i slag. Vi trenger ikke like lang venting som 
normal sprint.  
 
Behold samme startnummer gjennom hele økten.  
 
Eks. Heat 1 start, 2 minutters mellom, så starter heat2, 2 min mellomrom så heat 3 osv. Det 
vil da si at vi har sendt ut 6 heat på 10 minutter(altså 30 utøvere). På den måten får vi ut alle 
heatene i løpet av ca 20 minutter. Derfor er pausen perfekt med 30 minutters mellomrom 
mellom start heat1 kvartfinale og start heat1 seminfinale osv. 

 

Sportslig hilsen,  

 

Mads Madsgård,   

 

Mail: mads.g.m@hotmail.com  

95239556 
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