
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vårens vakreste eventyr! 
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Velkommen til Svalbard Skimaraton 2019 
 
Svalbard Turn og ca. 120 frivillige gleder oss over at det begynner å nærme seg årets 
Svalbard Skimaraton, det 27. i rekken! 

 
En kort forhåndsrapport: Vi har dessverre hatt en svært mild og våt påske, som har ført til at 
terrenget i og rundt Longyearbyen er preget av våte partier, snøløse partier og mye 
overvann og is. Dette har dessverre ført til at tidligere publisert trase dessverre ikke kan 
brukes til årets renntrase. I dette nyhetsbrevet vil ny trase og løypeprofil bli beskrevet.  
 
Husk å lese nøye: opphenting av startnummer, starttider, cut-off tider, busstider og viktig 
informasjon om innhold i sekken under rennet. 
 
Kikk gjerne innom vår Facebook side: 
https://www.facebook.com/SvalbardSkimaraton/?epa=SEARCH_BOX 
og nettside www.svalbardskimaraton.no 
 
Dere er hjertelig velkommen! 
 
Nina Lines, leder for Svalbard Skimaraton 2019 
 

 

 

 
 

 
  

 

  

 

https://www.facebook.com/SvalbardSkimaraton/?epa=SEARCH_BOX
http://www.svalbardskimaraton.no/
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Endringer av registrert påmelding? 
Det er mulig å gjøre endringer i påmeldingen din. Ønsker du å bytte distanse eller klasse kan 

dette også gjøres via «Utøverprofil (Min Side)». 

Logg inn via link mottatt i e-post om bekreftet påmelding. 

 

Ved oppgradering av distanse vil du bli belastet for prisdifferansen. Om du ønsker å endre til 

en kortere distanse vil du ikke få refundert prisdifferansen. 

 

 

 
 

 

Praktiske opplysninger  
 

Rennkontor og informasjon 
Startnummer hentes på rennkontoret i Svalbardhallen torsdag 25.april kl. 1700-2000 

og fredag 26.april kl. 17-21. 

Vi vet at noen av dere kommer med et fly som lander sent fredags kveld. Vi ber dere om å 

komme til Svalbardhallen så raskt som mulig etter at dere har fått hentet ut bagasjen for å 

plukke opp startnummer. Det er mulig å plukke opp startnummer frem til kl. 23.30. Alle 

startnummer som ikke er hentet ut på fredagen blir tatt med til stadion på lørdagsmorgen.  
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Det er ønskelig at alle startnummer er hentet før renndagen. 

 

Renneledelsen har informasjonsmøte i Svalbardhallen torsdag 25.april kl. 19.00, fredag 

26.april kl. 18.00 og 19.30. 

Her vil man få informasjon om status i forhold til løyper, temperatur og andre forhold. 

Samt praktisk informasjon om arrangementet. 

 

Videre vil det være utdeling av startnummer, bankettbilletter, forhåndsbestilte t-skjorter, 

kafé, salg av Svalbard Skimaraton kolleksjon og salg av skismøring på rennkontoret. 

 

I tillegg vil det settes opp 12 smøreprofiler hvor man kan smøre skiene sine selv med 

veiledning fra representanter fra SWIX. Det holdes et lite smørekurs torsdag 25.april kl. 1800 

og fredag 26.april kl.1730.  

Svalbardhallen vil også være åpen på dagen fredag, hvor man vil kunne komme inn for å 

smøre skiene sine selv. 

 

Svalbardhallen har gode garderober og dusjforhold. Her finner man også svømmehall, 

treningsrom og badstue. For åpningstider og priser, gå inn på www.lokalstyre.no. 

 

 

Starttider 
Maraton 42 km uten tid       kl. 09.00 

Maraton 42 km dame og herre klasse 71+ (med tid)  kl. 09.00 

Maraton 42 km estimert sluttid over 4 timer (med tid) kl. 09.15 

Maraton 42 km estimert sluttid under 4 timer (med tid) kl. 09.30 

Halvmaraton 21 km (uten tid)     kl. 09.45 

 

PS: Det er frivillig for dame og herre klasse 71+ om de vil starte kl. 09.00, 

eller senere, bestemt da av estimert sluttid. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nyhetsbrev - Svalbard Skimaraton 2/2019 

 

 www.svalbardskimaraton.no 
 

Maksimumstider 
Cut off matstasjon 2: kl. 1300 

Cut off matstasjon 4: kl. 1400 

Løperne må være i mål før kl. 15.30.  

De som eventuelt er i løypa etter dette vil bli fraktet til mål.  

 
 

Rød løype = Halvmaraton 

 

Gul løype = Helmaraton 

 

Disse fargekodene vil dere også finne igjen på startnummer og skilting i løypa. 
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Busstransport 
Start og mål vil være plassert på samme sted. Dette er i starten av Adventdalen, på andre siden 

av veien for byhundegården.  

 

Busstransport i kontinuerlig shuttle fra kl. 08.00  

Bussen vil gå fra oppsatte startsteder og ut til startområdet. 

Startstedene er: Nybyen (Coal Miners), Spitsbergen Hotel (Funken), Parkeringsplass ved 

Svalbardbutikken (COOP), Radisson Blu Polar Hotell og Mary Anns Polarrigg. 

 

Buss fra målområdet og tilbake til hotellene vil gå regelmessig fra kl. 11.30 og frem til ca. kl. 16.00 

 

Rennregler/bekledning 
Alle klasser er i klassisk stil.  

Deltakerne er pliktig til å gå med synlige startnummer, som er festet til brystet. Det er ikke 

tillatt å brette startnummeret. 

 

Deltakere må bære sekk under rennet (vest/belte er ikke tillatt).  

Sekken skal bæres på ryggen under hele rennet.  

Deltakerne skal være rustet for å takle skiftende vær.  

Sekken skal inneholde: Vindtøy (av god kvalitet), finlandshette, vindvotter, ekstra sokker, 

snøbriller (evt. scooterbriller), mat og drikke. 

 

Matstasjoner/servering 

Det er mat og drikkestasjoner på helmaraton løypen ved ca. 7 km, 13 km, 18 km, 22 km, 26 km, 30 km,     

37 km og i mål. I målområdet er det også et eget serveringstelt hvor man kan kjøpe mat og drikke.  

 

Det er mat og drikkestasjoner på halvmaraton løypen ved ca. 7 km, 13 km, 19 km og i mål. 

 

Start/målområdet 

I startområdet vil du finne: WC, omkledningstelt og en lastebil hvor man kan legge fra seg en bag 

e.l. som kjøres til målområdet (husk å merke bagasjen godt). 

I målområdet vil du finne: WC, omkledningstelt, lastebil med bager og et serveringstelt hvor man 

kan kjøpe mat og drikke. 
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Bankett og premieutdeling 
Vi samles til bankett med middag og premieutdeling lørdag 27.april i Svalbardhallen kl. 1930. 

Dørene åpner kl. 1800. 

 

Pris på banketten er NOK 595,- og inkludere middag med dessert og kaffe, 2 enheter drikke 

til maten. PS: 18 års aldersgrense.  

 

Årets konferansier på banketten er Nils Ingar Aadne (Nilsi).  

Hvem er Nils-Ingar Aadne? 

Han er den eneste norske komikeren som i voksen alder har satset alt på langrenn. 

Komikeren ble toppidrettsutøver langrennssesongen 2016/2017 og trente og konkurrerte 

med et profesjonelt langløpslag. Han deltok i Visma Ski Classic, bl.a. Vasaloppet, Marcialonga 

og Birkebeinerrennet. 

I tillegg til å være langrennsløper er Nilsi: Stand-Up-artist, komiker, skuespiller, 

programleder. Nils-Ingar gleder seg til Svalbard Skimaraton og banketten, og det gjør vi også! 

Nils-Ingar Aadne kommer til Svalbard Skimaraton 

 
Kl. 21.30 blir det premieutdeling, og denne er åpen for alle som ønsker å være med. 

 

Ca. kl. 22.30 inviterer vi alle til videre FEST i hallen. Det vil bli musikk og god stemning😊 
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Fotokred: Svalbardposten 

Rennleder: Heidi Harviken 

Leder: Nina Lines 

 

Vi gleder oss til Svalbard Skimaraton 2019 
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