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STATUTTER FOR UNGDOMSSKOLESTAFETTEN 
 

 
Antall etapper / deltakere: 
Hver skole stiller med ett gutte- og ett jentelag med 5 deltakere fra hvert klassetrinn i 
8.- 9. og 10. klasse. 
 
Etapper: 
1.etappe – 180m: På banen. Begynner 40m foran start for 200m og løpes gjennom 
sving i nordvest. Veksling midt på hoved langsiden ved tribune/tidtakerhus. Det er lov 
å benytte piggsko på denne etappen 
 
2.etappe – 550m: 250m løpes på bane, etappen går videre ut av stadion gjennom 
port i nord, følger joggeløypen med rødt dekke over til DeepOcean Arena og følger 
veien langs hallen inn mot Haraldsvang Naturpark med veksling ca. 50m før trebro 
inn i Haraldsvang. 
 
3.etappe – 330m: Etappen går øst gjennom Haraldsvang krysser over asfaltert 
område inne i selve Vangen og videre østover på grusvei med veksling ca. 50m 
inne på denne veien. 
 
4.etappe – 160m: Etappen følger vei mot øst ca. 20m og dreier deretter høyre mot 
sør ned slak bakke med veksling ca. 40 m før en kommer inn på asfaltert hovedvei ut 
av selve Vangen. 
 
5.etappe – 400m: Etappen går 40m på grusvei og tar deretter til venstre på asfaltert 
vei ut av Vangen mot Håkonsvegen, deretter til høyre langs Håkonsvegen på 
høyre side av veien til en svinger inn på friidrettsbanen med veksling ved start av 
stafetten midt på langsiden mot nord. 
Siste etappe for 10.klasse blir ca. 600 m. Dette pga at siste etappe løpes helt inn til 
mål (og blir dermed drøyt 200m lenger enn siste etappe for 8. og 9. klasse). 
 
8.klassene løper de 5 etappene først, deretter 9.klasse og 10.klasse avslutter. 
 
Drakter: 
Det er viktig at løperne løper i t-skjorter/singlet i skolens farger slik at speaker lettere 
kan følge med utviklingen av stafetten. Vennligst gi beskjed om hvilken farge skolene 
stiller i ved påmelding. 
 
Premiering: 
I hver av klassene kjempes det om en vandrepremie. I tillegg premieres alle 15 
løperne og reservene (maks 6 løpere) på vinnerlagene. 


