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  Fjellmaraton blir i år arrangert for 36. gang. Vi vil nok en gang 

ønske godt over 2000 deltagere velkommen til en løperfest over 
Valdresflya til Beitostølen.  
Med så mange løpere i aktivitet, er det ekstra viktig at alle leser denne 
løperinformasjonen nøye og tar hensyn til hverandre, slik at alle våre løpere får 
oppleve dette arrangementet som et skikkelig fjelleventyr. 

Vi gjør spesielt oppmerksom på: 
 
• Vi håper at Fjellmaraton kan danne 

opptakten til en trivelig week-end på 
Beitostølen. 

• Vanligvis er det på denne tiden 
muligheter for å gå på ski på 
Valdresflya. Her kan du ta deg lett 
opp i over 2000 meters høyde. Topper 
som Kalvåhøgda og Rasletind kan 
anbefales. 

• Alle som er påmeldt med mail-
adresse blir i april/mai neste år 
påminnet om det 37. arrangementet 
som i 2016 går av stabelen lørdag 
28. mai.  

• Fullstendige resultatlister vil bli lagt 
ut på www.fjellmaraton.no og 
www.eqtiming.no. 

• Parkering: Følg parkeringsvaktene 
henvisninger ved ankomst til 
Beitostølen. 

Buss / Start / Mål: 
Buss: 
Maraton  kl. 07.45 
Halvmaraton  kl. 09.30 
Miniton  kl. 10.45 
Fjellgeita går til start 
Fjellbukken går til start  
Fjelltassen går til start 
 
Start: 
Maraton –  Heimsanden   kl 09.00 
1/2maraton – Valdresflya kl 11.15 
Miniton – Båtskaret           kl 11.45 
Fjellgeita – Skistadion-fri starttid 
fra kl 11.00 
Fjellbukken – Skistadion  kl 12.15 
Fjelltassen – 1000 m fra mål    
G/J født 2004 eller senere kl.13.00     
 
Mål: 
Alle klasser - Beitostølen 
 

Trangt om plassen 
Ved starten på halvmaraton og 
miniton, kan det være trangt om 
plassen. Finn din plass i startfeltet etter 
en realistisk vurdering av din 
kapasitet. Ta hensyn til hverandre, og 
følg speakers anvisninger. 

Startnummer – med tidtakerchip integrert i startnummeret! 
Disse hentes i sekretariatet. Startnummer som ikke er avhentet, blir transportert til 
startstedene. Pass på at du har riktig startnummer!! 
Distanse Nummerserie Reklamefarge Tallfarge Bakgrunnsfarge 
Maraton   1 - 200 svart svart Gul 
Halvmaraton  201 - 1000 svart svart Hvit 
Fjellbukken 2001 – 2500         svart svart Rød 
Fjellgeita 2501 - 2700         svart svart Rød 
Miniton  1001 – 1700 svart svart Grønn 
Fjelltassen 3001-3300 svart svart Hvit 

 

Radisson BLU Resort 
Sekretariat 

• Fredag kl. 12.00 – 22.00 
• Lørdag kl. 07.00 – 11.00 

Maratonbutikk 
• Fredag kl. 12.00 – 22.00 
• Lørdag kl. 07.00 – 10.00 
 
 
 

Vi takker alle våre sponsorer, samarbeidspartnere og frivillige for uvurderlig hjelp! 



Side 2 

Busstransport 
Bussene står oppstilt lang FV 51 på 
nedsiden av skiheisen.  
Busstransporten er inkludert i 
startavgiften og har følgende 
avgangstider: 
Maraton : kl. 07.45  
Halvmaraton : kl. 09.30 
Miniton : kl. 10.45 
 
Fjellbukken/ 
Fjellgeita : Går til start 
Fjelltassen : Går til start 
Vær ute i god tid. Avgangene går presis, og vi 
har ikke mulighet til å frakte løpere som 
kommer for seint til bussavgang. Det er ikke 
anledning til å nytte privatbil til start. 
Vanskelige parkeringsforhold gjør at dette er 
forbudt. Politiet vil påse at dette ikke skjer. 

Informasjon 
Under løpet har vi egen informasjonsdisk på Turistinformasjonen i målområdet. Før løpet er du 
velkommen med dine spørsmål inne i selve sekretariatet på Radisson BLU Resort. 
Sporten Beitostølen holder åpent løpsdagen kl. 07.00-18.00 og søndag mellom kl. 10.00 – 17.00. Her skjer 
utlevering av uavhentede premier. Uavhentede premier, troféer og medaljer blir ikke ettersendt. 

Trafikkforhold 
Biltrafikken på FV 51 må slippes 
fram, og dette må vi ta hensyn til 
både under oppvarming og under 
selve løpet. Løp derfor på siden av 
vegen, unngå unødvendig kryssing 
av veibanen. 
 

Trafikkregulering 
FV 51 på løpsdagen blir trafikkregulert på 
strekningen Beitostølen – Valdresflya. 
Nordover fra Beitostølen: 
• Kl.10.30-13.30: Stengt  
Sørover fra Valdresflya: 
• Kl.10.30-13.30: Stengt 

NB ! NB ! NB ! NB ! 
Start/Innkomst 

 
Mål for alle klasser er på Beitostølen. 
For å gi god resultatservice, stiller det 
krav til deltagerne: 
START: Startnummeret skal festes på 
brystet og skal ikke brettes! Vær på 
plass til rett tid.  
MÅL: Målgangen blir filmet, ta det 
med ro etter målpassering. 
 
 
 
 

Sanitet/Følgebiler/Drikkestasjoner 
 

I første del av løypa, er det sanitetspersonell ved ca  
hver 8.km. Fra Båtskaret og ned står det tettere, og 
de sørger for hjelp om det skulle trengs. Ta selv 
kontakt ved svimmelhet og gnagsår o.l.  
Spesialmedisiner/- preparater må du selv ta 
med. Løpet har lege og sanitetstjeneste ved mål. 
 
Følgebilene går regelmessig, og tar opp løpere som 
av en eller annen grunn ikke kan fortsette løpet. 
Om nødvendig har de ansvarlige på følgebilene 
myndighet til å ta ut de som helt klart ikke er i 
stand til å fullføre ut av løpet!. 
Arrangøren forbeholder seg retten til å ta ut 
maratonløpere som bruker mer enn 3 timer opp 
til Vandrehjemmet på Valdresflya (halvveis). 
 
Drikkestasjoner med sportsdrikk, saft og vann 
finnes ved ca. hver 5. km og ved mål. 
Maraton- og halvmaratonløpere bør drikke 
før tørsten melder seg. 

Resultatservice 
Så raskt som mulig vil resultater bli slått opp i målområdet. Under Blemmeballet er resultatlister slått 
opp i squashhallen på Radisson BLU Resort (Beito Høyfjellshotell). Alle resultater blir umiddelbart lagt 
ut på www.fjellmaraton.no  og www.eqtiming.no  . 



Side 3 
 
 Oppvarmingstøy 

Riv forsiktig tøyposelappen fra startnummeret. I plastposen legges det tøyet som ikke skal 
benyttes under løpet. Plasser posen på tøyposebilene. Du finner igjen posen i målområdet! 
På halvmaraton og miniton benyttes tøybiler som står FORAN startstreken.  
 

Værforhold 
Husk at vi er i høyfjellet, og at ved visse værforhold kan være en annen værtype på Valdresflya 
enn på Beitostølen (ca. 450 meter høydeforskjell). Føler du at du under løpet har for mye tøy på 
deg, så legg dette igjen på en av matstasjonene. Oppgi startnummer, og be om at det blir tatt 
med til mål. 
Merk alt tøy. Vår transport av henlagt tøy er kun service fra vår side, og vi kan selvfølgelig ikke 
ta noe økonomisk ansvar for dette. 

 

Premiering  
Premier: 1/3 premiering begrenset til 3 premier i hver klasse. I klasser med 
færre enn 6 deltagere er det 1/3 premiering. I klasser inntil 15 år 1/3 premiering.  
Premie til alle deltagere på Miniton og Fjellbukken i klassen inntil 11 år. 
Medaljer: Alle som fullfører får løpets medalje ved målpassering. 

Spesielle premier 
 
Fjellbukken: På Fjellbukken tildes Hagløfs Spurtpris til første dame og herre etter ca 4 km 
løping.  
Løypevinnere: På Maraton, Halvmaraton, Fjellbukken og Miniton får årets totalvinnere, herrer 
og damer et gratis hotellopphold fre-søn i enkeltrom under neste års Fjellmaraton lørdag 28.mai 
2016.  
 
NB! NB! Fjellbukken/Miniton –11 år: Alle får sin premie i målområdet umiddelbart etter 
målgang! 
 
Uttrekkspremier: Et antall premier blir trukket ut på startnummer. Deles ut i målområdet. 
 
Trofèer: Det er mulig å kjøpe de flotte minnetrofeene etter 5, 10, 15, 20, 25, 30 og 35 års 
deltagelse for kr 100.-. Trofeene selges i målområdet på lørdag og på Sporten Beitostølen 
søndag. 

 
PREMIEUTDELING 

Foregår på plassen utenfor Bergo Hotell, på egen scene vendt mot plassen utenfor Sporten og 
Svingen Pub. 
 
Miniton      ca kl 13.30 
Halvmaraton     ca kl 14.00 
Fjellbukken     ca kl 14.30 
Maraton     ca kl 15.00 
 
Premier ettersendes IKKE! 



Side 4 
 
 

Dusj 
Radisson BLU Resort og Bergo 
Hotel selger dusjbilletter i 
resepsjonen a kr 40.- til garderobe 
og dusj.  
Beitostølen Helsesportsenter 
tilbyr dusj kr 40 og svømmehall 
(34 graders vann) til kr 60/90.-. Et 
ypperlig tilbud for stive muskler 
og verkende ledd! 
Svømmehall åpen 14.00 – 16.30. 

GRATIS BLEMMEBALL 
Dere fortjener alle en hyggelig 
avslutning på løpsdagen. 
BLEMMEBALLET arrangeres 
på Radisson BLU Resort fra kl. 
20.00 lørdag kveld. Alle deltagere 
har fått en billett på 
startnummeret sitt som gir 
GRATIS adgang til 
Blemmeballet! Andre gjester må 
betale en cover-charge på kr 150.- 
 
 
 Utfordringer 

Som arrangør møter vi stadig nye utfordringer. Vi må ikke bare takle ustabile 
værguder. Joggebølgen med økende deltagerantall, er nå på vei opp igjen. Vi, på 
vår side, kjemper videre for at Fjellmaraton skal være ”vårens vakreste eventyr”, 
for så mange som mulig. Derfor jobber vi iherdig med å forbedre løpetilbudet, og 
miksen av distanser og løpeunderlag. 
I den sammenheng kan det også nevnes at vi er i gang med planer om å forbedre 
rammene med et bredere og mer variert aktivitetstilbud, rundt selve løperfesten. 
Dette håper vi skal gi økende interesse og oppslutning om Fjellmaraton. 

Velkommen tilbake til Fjellmaraton, for 37.gang, lørdag 28.mai 2016 
 
Neste år, i 2016, arrangeres det 37. Fjellmaraton, lørdag 28.mai  
Søndag kan det kanskje bli tid til en skitur på Valdresflya der skiføret pleier å holde seg 
til langt ut i juni. 
 Vi håper at du har hatt en flott opplevelse i år, og at vi kan ønske deg velkommen 
tilbake neste år. Ta gjerne med en venn, eller aller helst fem venner! 
Er det noe du er misfornøyd med, send oss noen ord. Vi tar også gjerne imot positive 
tilbakemeldinger, og setter pris på om du også forteller det til dine venner! 

 
Vårt mål: Alle skal trives under Fjellmaraton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Tor Erik H Nyquist / 
Løpsleder 

 
                                                  

Erik Østli/ 
Arrangementskoordinator 

 
 

Einar Hegge / 
Sekreteriatsleder 

 
 

Rolf Kjetil Gulbrandsen / 
Løypesjef 

Ellen Hæhre / 
Premieansvarlig 

 
 

Jon Arild Myrvold / 
Drikkestasjoner/Leder 
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