
 
 Utfyllende kommentar – rekruttering gutter 2019  
 
 

 10 år  
 
SpeedskatingResults benevner denne klassen som YC. Løperne er 10 år når sesongen starter – dvs. 
pr. 1.juli.  
 
Vår gjennomgang viser at det pr. sesong stort sett har vært mellom 32 og 45 norske gutter som har 
notert tider under 1.30 på 500 meter. I sesongen 2012/13 var det utrolig nok hele 58! Trenden i 
perioden fra 2010 til 2019 er dessverre litt fallende.  
 
Som for jentene presiserer vi at tiåringene ofte konkurrerer på 400 m. Men våre tall gjelder altså 500 
m, hvilket gjør at de reelle tallene på aktive løpere kan være noe høyere.  
 
 

 11 år (YB) 
 
Vårt tidskrav for denne klassen er satt til 1.20, og antall løpere som har greid kravet varierer fra 30 til 
48 i perioden. Nok en gang ser vi en klart dalende tendens fra 2010 til 2019. På den andre siden viser 
vår gjennomgang også noe positivt; nemlig at hele 90 % av guttene i klassen under fortsetter opp til 
11-årsklassen – mot 85 % for jentene.   
 
 

 12 år (YA) 
 
Tidskravet for denne klassen er satt til 1.12. Antall løpere som har greid kravet er mellom 26 og 41, 
og nok en gang: Tallene er lavere nå enn det var rundt 2010. Alt i alt går 87 % av elleveåringene 
videre til 12-årsklassen – det samme som blant jentene.  
 
 

 13 år (C1)  
 
Dette er de yngste juniorløperne. Vi har telt hvor mange løpere som har notert under 1.05 i løpet av 
sesongen, og antallet varierer mellom bare 15 (2017) og 37 (2012). Trenden er negativ over tid, og 
det er verdt å merke at andelen som tar steget opp i juniorklassen blant gutter kun er 81 % (87 % 
blant jenter).  
 
 

 14 år (C2) 
 
Et par gode observasjoner om denne klassen: Den forholdsvis tynne klassen av løpere født i 2002/03 
hadde full pott - 100 % overgang - til klasse 14 år, og gjennomsnittet for alle år er hele 88 % (83 % for 
jenter). Men tendensen over tid er fortsatt negativ. Tidskrav: 1.00. 



 

 15 år (B1) 
 
Så er vi over hos junior B – løperne. Antallet løpere som hadde greid tidskravet 56 sek. var helt oppe i 
30 i 2014-sesongen, men nede i 12 sist sesong. Likevel er ikke trenden over tid verken positiv eller 
negativ. Gjennomsnittsandelen som fortsetter fra junior C til B er 81 % (90 % for jenter).  
 
 

 16 år (B2) 
 
Heller ikke for denne klassen er det noen klar tendens til økning eller nedgang over tid. Antallet 
løpere som har greid tidskravet 52 sek. varierer mellom 9 og 24, og andelen som fortsetter er som for 
jentene: 82 %.  
 
 

 17 år (A1) 
 
Den nest siste juniorklassen består av mellom 9 og 22 løpere, når vi tar hensyn til tidskravet på 48 
sek. Tallet har de siste sesongene vært noe bedre enn i 2014 og 2015, og den gjennomsnittlige 
prosenten som tar steget opp til junior A er 85 % - dvs. det samme som for jentene.  
 
 

 18 år (A2) 
 
Som vi husker fra tilsvarende gjennomgang for jenter fikk vi der en andel på kun 52 % som fullførte 
juniorklassen! Her ser det adskillig bedre ut: 82 %. Også for denne klassen har det snudd noe, fra en 
veldig negativ trend for noen år siden til noe bedre tall nå. Tidskrav: 46 sek. 
 
  

 19 år (N1) 
 
Vi gir oss ikke ennå! Hvordan ser det ut for seniorklassene – i hvert fall de første årene? Med et 
tidskrav på 44 sek. kan vi konstatere at antall løpere i denne klassen variererer fra bare tre i 2010 til 
14 i 2011-13. Mens jenteklassen nærmest «kollapset» året før, er det denne gangen guttene som får 
se 70-tallet for første gang: kun 76 % av løperne fortsetter til denne klassen.  
 
 

 20 år (N2) 
 
Mellom tre og tolv løpere har greid tidskravet, som fortsatt er 44 sek. Dette tilsvarer i gjennomsnitt 
79 % av løperne fra 19-årsklassen (jenter: 82 %).  



 

 21 år (N3) 
 
Vårt nest siste kapittel i denne gjennomgangen har blitt nokså mye tynnere i løpet av perioden: fra 7-
10 i begynnelsen til bare 3 og 4 løpere de siste årene som har oppnådd vårt tidskrav. Prosentandelen 
er derimot fin gjennom hele perioden: 88 % i gjennomsnitt (87 % for jenter). Det er altså ikke på 
dette stadiet at løperne forsvinner fra skøytesporten.  
 
 

 22 år (N4) 
 
Dette er siste årstrinn i den såkalte neosenior-klassen, også kalt U23. Tendensen over tid er at 
årskullet er veldig varierende, men uten noen klar tendens fra 2010 til 2019. Prosentandelen som 
fortsetter fra 21 til 22 år er 79 % - mot 88 % for jentene. Men det statistiske grunnlaget er 
nødvendigvis nokså tynt, pga. få løpere.  
 
 

  Alle årsklasser  
 
I begynnelsen av den perioden vi så på var det 260 eller flere løpere til sammen i alle alderstrinnene 

som er nevnt her. Tallet er nå nede i godt under 250, men tross alt så vi en bedring fra bunnåret 2018 

til 2019.  


