
Utfyllende kommentar – rekruttering jenter 2019 

 

 10 år 

Den yngste klassen vi har sett på er av SpeedskatingResults benevnt som klasse YC. Dette er løpere 

som er 10 år ved inngangen til sesongen.  

Vår gjennomgang viser at det pr. sesong har vært mellom 22 og 33 norske jenter i 10-årsklassen som 

har notert tider under 1.30 på 500 meter. Siste sesong var en av de beste med 33 stk., hvilket 

selvsagt lover positivt for årene framover. Trenden for selve klassen er verken positiv eller negativ, 

når vi ser på hele perioden 2010-19.  

For ordens skyld: tiåringene konkurrerer ofte på 400 m. Dette er en distanse med litt mangelfull 

statistikk, og det er årsaken til at vi ikke bruker de resultatene i vår gjennomgang.  

 

 11 år 

 

Dette er klasse YB. Antall løpere som har notert tider under 1.20 varierer mellom 14 og 29 pr. sesong, 

og heller ikke her er det noen langsiktig trend. Vår gjennomgang viser at 85 % av tiåringene går 

videre til 11-årsklassen.  

 

 12 år 

Dette er klasse YA. Antall løpere som har notert tider under 1.15 varierer veldig – helt fra 10 til 28. 

Gledelig nok er trenden positiv siden 2010. 87 % av elleveåringene går videre til 12-årsklassen.  

 

 13 år 

 

Denne klassen benevnes av SpeedskatingResults som C1, dvs. yngste juniorklasse. Antall løpere som 

har notert tider under 1.10 varierer nok en gang sterkt – fra 9 til 27. Det er ingen positiv eller negativ 

trend siden 2010. 87 % av løperne fra klasse 12 år tar steget over i yngste juniorklasse.  

 

 

 14 år 

 

Bare én gang siden 2010 har vi hatt mer enn 20 14-åringer under 1.05 på 500 m; det var i 2016. 

«Normalt» er det 83 % av 13-åringene som tar steget over i klassen som benevnes C2. 

 

 

 



 15 år 

 

Dette er de yngste junior B – løperne. Antallet løpere er stort sett høyere enn for noen år siden, men 

2019 ble en alvorlig nedtur med kun sju jenter under 1.00 på 500 m. Dette skyldtes et uvanlig stort 

frafall, for i denne klassen ligger gjennomsnittet på hele 90 % - dvs. ni av ti 14-åringer tar en sesong 

til.  

 

 16 år 

 

I 2010 og 2011 var det kun fire og seks jenter som gikk under «vårt» tidskrav på 500 m (55 sek.) Tallet 

har gledelig nok steget til 17, 14 og 13 for sesongene 2017-19. 82 % av 15-åringene har samlet sett 

tatt steget over til 16-årsklassen i den perioden vi har sett på.  

 

 

 17 år 

Så er vi kommet til klasse A1, altså nest siste junior-sesong. Antall løpere på et visst nivå (under 52 

sek.) varierer fortsatt mye – helt nede i 2 stk. i 2012, og helt oppe i 14 i 2018. Den gjennomsnittlige 

prosenten som tar steget over i denne klassen ligger nokså høyt: 85.  

 

 18 år 

Her kommer det store smellet! I vår gjennomgang finner vi nemlig at bare litt over halvparten (52 %) 

av løperne fra klassen under deltar i eldste juniorklasse. Og trenden er enda verre: Av 14 17-åringer i 

2018 var kun 6 (43 %) med i 2019. Vårt tidskrav er satt til 50 sek. 

 

 19 år 

Yngste seniorklasse var for kun tre sesonger siden oppe i sju stk, mens det i 2019 var to løpere som 

holdt vårt krav til nivå: 48 sek. Perioden sett under ett er det 78 % av juniorene som tar steget over i 

senior.  

 

 20 år 

Dette er klassen som benevnes som N2. De sju som vi nevnte i avsnittet ovenfor var også med i 2017, 

men i denne klassen er det ellers mellom én og fire løpere på landsbasis under tidskravet 48 sek. 82 

% av løperne har i gjennomsnitt tatt steget over i denne klassen.  

 

 

 

 



 21 år 

Utrolig nok: De sju løperne som i 2016 var 19 år, og som i 2018 var 21 år, holdt fortsatt et såpass godt 

nivå at de kunne notere tider under 48 sek. Året etter (2019) var det ingen (!) 21-åringer under 

nevnte tidskrav, men den gjennomsnittlige prosenten er 87 % for denne aldersklassen.  

 

 22 år 

Takket være det årskullet som vi har nevnt flere ganger som er født i 1995/96, og som i 2019 telte 

fem løpere, er den langsiktige trenden for klassen N4 klart positiv. Den «normale» andelen løpere 

som tar steget over i siste sesong av neo-senior-perioden er hele 88 %.   

 

 Alle årsklasser 

Summen av løpere i alderen 10 til 22 år varierer veldig – helt fra 119 (2010) til 166 (2014). De siste 

årene har den stabilisert seg rundt 150.  

 


