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Sesongens store mål for de yngste kom nærmere og nærmere. Og plutselig var første helg i mars der. 

Med smått og stort var en delegasjon på nærmere 35 stk fra Sportsklubben Falken på vei sørover 

fredags formiddag. Noen hadde fått helt fri, noen "avspaserte" noen timer fra jobb og skole og noen 

måtte fullføre det meste av fredagen før de kunne ta turen til Hamar. 

 

De fleste av løperne fikk en god økt i den imponerende ishallen, og det var veldig godt å få prøvd isen 

dagen før løpet. Den var både glattere og renere enn isen vi er vant med på Leangen i år. Torgeir la 

inn litt ekstra fokus på start-trening, og mange av de yngste hadde stort utbytte av det. 

 

Etter treningen tok alle en rolig kveld; halvparten på Scandic-hotellet og omtrent halvparten la seg 

inn på Stange SKs klubbhus sammen med en gjeng på åtte stk fra TSK. Kveldsmaten ble laget på 

felleskjøkkenet, og det var både burgere, pølse med brød og litt brødmat tilgjengelig. 

 

Etter kveldsmat og litt hyggelig prat ble det tid for å få frem liggeunderlag og luftmadrasser, samt å 

finne plassene man ville ligge på. Noen ville ligge nært sine foreldre, mens andre var mest opptatt av 

å få litt avstand til fedrene og flest mulig kamerater rundt seg. 

 

Når natteroen senket seg, var det klare meldinger fra enkelte barn om at far måtte vente med å legge 

seg, slik at de rakk å sovne før snorkingen startet... Utpå natten var det imidlertid mulig å høre at 

enkelte sov godt, mens andre enten hadde det for varmt, for kaldt eller lå på for dårlig underlag.  

 

Lørdag morgen gikk reveljen kl 07.00 og det var mange spente som forsøkte å få ned frokosten. Vi 

kom oss av gårde fra Stange ca kl 8, for løpsstart var kl 9.00. Heldigvis var vi godt forberedte; alle 

skøyter var slipt ferdig kvelden før, alt utstyr og alle trikoter var lagt frem og ingen hadde glemt noe 

viktig på klubbhuset. Startskuddet gikk presis, og først ut var rekruttene. Deretter startet vi på de 

aldersbestemte klassene. De fleste var heldige og fikk gjennomført gode løp, og satte flotte perser. 

Noen var kanskje litt nervøse, og lyktes ikke helt i debuten i Vikingskipet. Men hva gjør vel det, når 

man på dag 2 fikk gjennomført gode løp og satt personlige rekorder.  

 

Etter at alle våre løpere hadde gjort sitt var det tid for gjesteklassene for kvinner og menn. Flere av 

foreldrene på tribunen angret litt på at de ikke hadde meldt seg på i den klassen, for det var stor 

variasjon i alder og prestasjoner blant løperne. Artig var det å se igjen selveste Erik Vea på isen. Når 

gjesteklassen i tillegg ble avsluttet av storløpere som Christoffer Fagerli Rukke og Espen Aarnes 

Hvammen, og sistnevnte satte banerekord på 500 meter med 35,23 var dagen i "skipet" komplett.  

 

Løperne fra 11-årsklassen og oppover fikk sine premier lørdag, og rekruttene var litt lange i øynene 

da de ikke fikk premier samtidig. 

 

Lørdags kveld var hele Skøyte-Trøndelag samlet på Pizzanini for god mat og hyggelig samvær. Vi fylte 

nesten hele kjelleren, og Torgeir har vel aldri fått bursdagssangen avsunget av så mange og så flinke 

sangere. Etter middagen ble det igjen tid for hygge og samvær på overnattingsstedene, og i 

klubbhuset gikk det i snacks-poker og gjemsel. Det var litt vanskeligere å falle til ro denne kvelden.  

 



Søndag morgen var det også bare å stå opp tidlig - og pakke seg ut av huset. Heldigvis var TSK-

løperne villig til å ta siste opprydding, siden de startet sine distanser senere. Godt var det, for de kom 

til Vikingskipet med et par joggesko, noen mobilladere og litt mikro-pop som tilhørte Falken-gjengen.  

 

Heldigvis var det premieutdeling for 10-årsklassen og rekruttene på søndag, slik at ingen reiste 

tomhendte hjem. Flotte glasspokaler til alle, og de som var heldige og kom på pall-plassene fikk enda 

større pokaler. I god sportsånd jublet vi for alle som fikk premie, og ekstra jubel ble det for løperne 

fra Trønder-klubbene. 

 

Etter siste dag av Sandefjord-løpet var det en fornøyd gjeng som satte seg i biler og på toget for 

hjemturen til Trondheim. Mette og slitne etter masse inntrykk og fysiske prøvelser var hjemturen 

preget av rolige passasjerer, som koste seg med film, musikk, spill og litt soving i bilene. 

 

Helgas opplevelser frister til gjentakelse, og det var flere initiativ fra de yngste til hvordan klubbens 

kasse kunne fylles med mer penger for å kunne dra på sommeris, Hamarleker og nye Sandefjordløp. 

Vi har i tillegg flere rekorder å forbedre, og mange magiske grenser å passere enda. De som har lest 

resultatlistene ser at mange av våre løpere fikk tider som 3.00/ 2.00/ 1.00 / 50, så vi skal komme 

enda sterkere tilbake! 

 

Takk for turen!  

Jørn Egil 


