
 

LIL Kunstløps våroppvisning - Iskanten 

Torsdag 19. mars 2015 kl. 18.00-18.45  

 ”Hiv o hoi!” 

Alle barna må komme i god tid før oppvisning starter for å gjøre seg klare, senest 17.30. 
 

Billetter kjøpes i 2. etasje ved tribunen i ishallen (en trapp opp) før showet begynner:  
Voksne kr 50. Barn gratis. 

 

Program: 

1. Alle på isen. 

2. Skøyteskolen GUL og RØD gruppe: «Sjørøvervisa».  

3. Skøyteskolen HVIT gruppe – (Stjerner / Ugler): «Hiv o hoi.» 

4. Skøyteskolen GRØNN gruppe – «Vi er sterke, vi er mange, og vi lar oss aldri fange.» 

5. ASPIRANTER: «Pinkys sang.» 

6. REKRUTTER: «Miriams sang.» 

7. UNGDOMSGRUPPE: «The medallion calls.» 

8. TRINN 1: «Å for et liv.» 

9. TRINN 2, 3: (Miks): "Up is Down" og "He's a Pirate". 

10. Sololøp. 

11. Sololøp. 

12. Sololøp. 

13. ALLE PÅ ISEN: - «Jeg kommer alltid tilbake.» 

Diplomer ved utgang. 

 
 
Det blir «kafe» med salg av diverse å spise og drikke i andre etasje, ved utgang tribune. 



ANTREKK – LIL våroppvisning 2015 - Iskanten: 
(Bruk fantasien og det du har liggende ...) 

Alt må festes godt, slik at ingen mister noe på isen. Noen kan snuble i det med skøytene!!! 
OBS: Skjørt / kjoler må være korte (over knær) - slik at man ikke snubler i skjørtet med skøytene! 
De som bruker hjelm på trening - bruker også hjelm på oppvisningen! 

 
Skøyteskolen HVIT gruppe – (Stjerner / Ugler):  
Antrekk: «Piratkostyme.» Valgfrie svarte og brune klær med gullbelte, rødt, eller gullpynt.  
Hjelm m/f.eks. svart lue, skjerf eller sjørøverhatt oppå (fest godt fast). 

 
Skøyteskolen GUL og RØD gruppe:  
Antrekk: Rød, lilla eller grønn bluse eller skjorte (eller langermet genser).  
Sort skjørt eller sort knebukse.  
Hjelm (kan f.eks. dekkes med et skjerf eller "bandana"). 
 
Skøyteskolen GRØNN gruppe:  
Antrekk: Gul genser. Vest (valgfri farge).  
Rød bukse, lang, med leggvarmere, (eller kne-kort rød bukse med strømper).  
Hjelm - dekkes med f.eks. et "tørkle"/"bandana". 
 

 
ASPIRANTER: 
Antrekk: "Pinky": Hvit genser med røde striper.  
Blå bukse (kan være til knærne).  
Hjelm (eventuelt feste blått tørkle / blå lue over hjelm) (eller blå lue om ikke hjelm brukes!)  
- Bruk hjelm hvis du pleier å bruke det på trening! 
 
REKRUTTER:  
Antrekk: Hekser: Kjole/skjørt (OBS: korte).  
"Heksebluse" - sort, mørk grønn, rød, brun. Heksehatt (festes godt slik at den ikke faller av!) 
 
UNGDOMSGRUPPE:  
Blå genser med lange ermer.  
Svart eller brun bukse.  
Svart eller brun vest.  
Pirathatt eller "tørkle"/"bandana". 
 
TRINN 1:  
Hvit Genser med svarte (eller mørk blå) striper.  
Svart lang bukse eller tights. 
Tørkle/skaut (gjerne rundt halsen) og/eller "bandana". 
 
TRINN 2, 3: 
Antrekk: Hvit overdel - skjorte/bluse med f.eks. vide ermer.  
Bredt sort magebelte (skjerf?) rundt livet + sort "belte" på skrå over brystet (med f.eks. 
"gullpynt/gullspenne" på - kan lages f.eks. av papp malt med gullfarge).  
Vide sorte "dansebukser" med leggvarmere, dette for holde buksen inntil leggene! (eventuelt knekort 
dansebukse med sorte strømper). Flette? "Tørkle" eller "bandana" hvis dere ønsker det. 
 
 


