
Løype!

Det viktigste først!!!
Tusen takk til alle løypekjørere! Dere gjør vinteren til en 
fantastisk årstid med mange gode minner og opplevelser! 
Dere skaper skiglede! 



Vurderinger når man prepper skiløyper?

• Utfordringer
• Klassisk kontra skøyting – er det en konflikt?
• Konkurranser - Testing, oppvarming, konkurranse



På lag med alle som elsker snø!

Det bør være rom for alle å søke skigleden 
uavhengig av alder, nivå, ambisjon osv. 



Mange hensyn å ta
• Ulike brukere

o Hester
o Hunder
o Gående
o Syklister
o Skøyting/klassisk/staking
o Ulike nivå/fart/teknikk…..



Kampen om løypa!! Klassisk kontra Skøyting



Hvorfor tilrettelegge for både skøyting og klassisk? Noen påstander…

• Beholde gamle skientusiaster – rekruttere nye løpere

• Mulighet til å lære en ny bevegelsesform

• Viktig for industrien å kunne selge utstyr for begge stilarter

• Skøyting kan rekrutere løpere fra «nye skifamilier»
• Lettere å lære 
• «Smørekunnskapen» forsvinner
• Krever enklere/mindre smøring (billigere og raskere)

• Felles bevegelsesform for alle med langrennsski på beina
o Inkluderer alle

• Lettere å preppe for skøyting – krever mindre snø

• Hovedoppgave er å skape skiglede uansett føre eller teknikkvalg.



Hvordan?
Vurder hva som er mulig
Kan løypene kombineres?
Er bredden maksimert?
Har jeg tid? Lyst?

• 1 spor i ytterkant

• 2 spor i ytterkant

• 2 spor en side tett – 1m

• Egen skøyteløype

• Egen klassiskløype

Viktigst er runder i nærmiljø slik at

barn (og voksne) har et valg.



Konkurranser/Testing/Oppvarming



Stikkord, ønsker
og utfordringer

• Nye testregler pga av slitasje i løypene

• Testområder i eller utenfor løypa?

• Oppvarming utenfor eller i løypa

• Kunstsnø, Kjemisk behandling og trafikk i løypa



Testing medfører stor slitasje: Nye regler – mindre testere i løypa

Testere ønsker:
Rett gliområde min 100m
Klassisk/Skøyting - krav til spor
Sikkerhet
Tilgjengelighet
Relevant til renn/Løype

Diskuter med smørere
Definer testområder
Øk bredden i rette parti
Tilrettelegg for små runder
Del med v-boards

Husk – mesteparten av 
testingen skjer på skøyteski



Selvsagt ønsker løperne å varme opp i løypa!! 

Det ønsker tilskuerne også!

Er ikke dette mulig tenk på følgende:
Kan løypa deles med v-board?
Kan enkelte deler av løpa anvendes?
Er det en runde i nærheten?



• Stor trafikk ødelegger løypa – begrens!

• John Aalberg – Saltmanual

• Lær fra hverandre – noter værdata

• Eksperimenter salt/metodikk

• Testområde og løype bør være likt preparert.



Takk for meg! Lykke til i vinter!

Fra en som gleder seg til å gå klassisk, skøyte, stake, hoppe og sprette!


