
 

Praktiske opplysninger 

Practical Information 

 

Distanser og klasseinndeling 

Maraton (42 km): Turklasse for herre og dameklasser 

Maraton (42 km): Trimklasse med felles herre og dameklasse. 

Halvamaraton (21km): Trimklasse med felles herre og dameklasse, en ungdomsklasse, og en 

familieklasse. 

Lisens: Skiforbundets regler/satser. 

 

Distances and Classes 

Marathon (42 km): Touring for men and women with timing. 

Marathon (42 km):  Touring for men and women in the same class, without timing. 

Half Marathon (21km): Touring for men and women in the same class, without timing. 

Youth class, and a Family class, without timing. 

INSURANCE: The Norwegian Ski Federation regulations and cost applies. 

 



 

Rennregler/utrustning 

Alle klasser er i klassisk stil. Deltakerne er pliktig til å gå med synlig 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 må være rustet for å takle skiftende 

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

snøbriller (evt. scooterbriller), mat og drikke. Stikk kontroll av sekker vil bli foretatt. 

 

Ski regulations and Equioment 

All distances in the Svalbard Skimaraton have to be fullfilled in classic style. The participants are 

obliged to carry the start nummber visibly attached and unfolded to their chest. All participants 

must carry a rucksack containing a wind braker, a hood, wind gloves, an extra pair of socks, snow 

goggles, food and soft drinks.  The organizing committee will control rucksacks randomly. 

 

Rennkontor i Svalbardhallen 

Torsdag kl. 17.00 – 20.00 

Påmelding og henting av startnummer, program og billetter til bankett. 

Salg av diverse Svalbard Skimaraton artikler. 

Informasjonsmøte for deltakere kl. 19.00 

 

Fredag kl. 17.00 – 21.00 

Påmelding og henting av startnummer, program og billetter til bankett. 

Salg av diverse Svalbard Skimaraton artikler. 

Informasjonsmøte for deltakere kl. 18.00 og 19.30. 

Rennkontoret har kortautomat. 

Det vil være kafe denne dagen i Svalbardhallen hvor man kan få kjøpt seg en matbit. 

 

Race Office in Svalbardhallen 

Thursday thru 17.00 – 20.00 hours 

In Svalbardhallen you can enter or reenter the race as well as pick up your start number, get the 

program for the Svalbard Ski Maraton and get the voucher for the banquette. 

At the race office you can also buy certain Skimaraton items. 



 

Information meeting for the novice participants will be held 18.00 and 19.30 in Svalbardhallen. 

The race office takes major credit cards.  

 

Friday thru17.00 – 21.00 hours 

In Svalbardhallen you can enter or reenter the race as well as pick up your start number, get the 

program for the Svalbard Ski Maraton and get the voucher for the banquette. 

At the race office you can also buy certain Skimaraton items. 

Information meeting for the novice participants will be held 18.00 and 19.30 in Svalbardhallen. 

The race office takes major credit cards.  

On Friday we will hold the café open to buy some food. 

 

Skismurning før rennet 

Swix vil sette opp 12 smøreprofiler i Svalbardhallen, hvor du kan smøre skiene 

dine før rennet. 

Det vil være to representanter fra Swix som vil teste løyper torsdag 25.april. 

Smøretips vil bli publisert via www.svalbardskimaraton.no. 

Swix vil ha et liten smørekurs torsdag 25.april kl. 18.00, og fredag 26.april kl. 17.30  

på rennkontoret i Svalbardhallen. De vil være tilgjengelige for spørsmål i 

etterkant. 

Det vil være mulig å kjøpe skismurning Svalbardhallen. 

 

Waxing before the race 

On Thursday Swix will establish twelve (12) wax profiles in Svalbardhallen 

where you will be allowed to wax your skis prior to the race.       

Two representatives from Swix will test the snow conditions on  

Thursday 25th April. 

Waxing advice will be published via www.svalbardskimraton.no  

On Thursday 25th at 18.00 o´clock, and on Friday 26th 17.30  in Svalbardhallen the Swix 

representatives will hold a waxing course. Question from the racers will be answered as well.   

Ski wax will be sold in Svalbardhallen. 

http://www.svalbardskimraton.no/


 

Sikkerhet og sanitet  

På grunn av isbjørnfaren overalt på Svalbard, er det bevæpnede isbjørnvakter utplassert rundt i løypa og 

patruljerende på scooter. Det er ikke nødvendig at deltakerne bærer eget våpen. Det vil være baser for 

førstehjelp i start/mål området og ute i løypen, i tillegg til patruljering langs løypa.  

 

Security and First Aid during the race.  

The organizing committee has placed several armed volunteers on snowmobiles running along 

the entire race track on both sides due to prevent any polar bear to cross the track or harm any 

racer.  

Therefore, no participant is allowed to carry any weapon during the race.  

Five First Aid stations are placed along the race course to help you in case of any need of such 

help during the race. The First Aid stations are placed at the start and finish area, and also along 

the track. In addition to these stations we do have first aid kit on the snowmobiles running along 

the track during the race. 

 

 

 



 

Start, mål og transport  

Start og mål er lokalisert på samme sted, i starten av Adventdalen. 

Busstransport i kontinuerlig shuttle fra kl. 08.00  

 

Bussen vil gå fra oppsatte startsteder og ut til startområdet. 

Startstedene er: Nybyen (Coal Miners, Gjestehuset 102), 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 

 

Start, Finish and Transportation 

Start and finish are on the same place, in the beginning of Adventdalen. 

Buss shuttle will start at 08.00.  

 

The buses will drive to the startarea continuous until the start is completed for all groups. 

The buses will depart from following places in town: 

Nybyen (Coal Miners and Guesthouse 102) , Spitsbergen Hotel (Funken), Parkeringsplass ved 

Svalbardbutikken (COOP) og Mary Anns Polarrigg. 

 

Buses returning from the finisharea and back to the hotels between 11.30 and 16.00. 

 

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 

 

 

 

 



 

Start time 

Maraton, 42 km (without timing)      09.00 hours 

Maraton 42 km women and men age 71+ (with timing)    09.00 hours 

Maraton 42 km estimated time more than 4 hours (with timing)  09.15 hours 

Maraton 42 km estimated time less than 4 hours (with timing)   09.30 hours 

Halfmaraton 21,5 km without timing      09.45 hours 

 

Matstasjoner/servering 

Det er mat og drikkestasjoner på helmaraton løypen ved ca. 7 km, 12 km, 19 km, 24 km, 31 km, 

36 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. 

 

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. 

 

Food stations 

Food and drinking stations are placed at 5 km,  

42 km maraton: 7 km ,13 km, 19 km, 24 km, 31 km, 36 

km and finish area. 

21 km halfmaraton: 7 km, 13 km, 19 km and finish 

area. 

 

In the starting area you will find: WC, dressing tent and 

a truck where you can put your bag.  

In the finish area you will find: WC, dressing tent, a 

truck where your bag is, a serving tent where you can 

buy food and drink. 



 

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.  

Gul merking = 42 km 

Rød merking = 21 km 

Fargekodene vil dere også finne igjen på startnummer og skilting i løypen. 

 

Maximum time 

Cut off on foodstation 2 at 13.00 hours 

Cut off on foodstation 4 at 14.00 hours 

Any racer has to cross the finish line no later than 15.30 hours. Any participant the Jury see will 

cross later than 15.30 hours will be transported back to the finish area. 

Yellow = 42 km 

Red = 21 km 
 

 

You will also find the color codes on the starting number and signage in the ski slope. 
 

 



 

Premiering 

Alle er hjertelig velkommen til premieutdeling lørdag kl. 21.30 i Svalbardhallen. Det vil være 

premieutdeling for turklasse hel maraton (42 km). Det vil være 1/3 premiering. 1. - 3. plass premieres 

under banketten, øvrige premier hentes hos rennadministrasjonen i Svalbardhallen  

kl. 21.30-24.00. Alle deltakere får medalje og diplom. 

 

Award Ceremony 

Everyone is heartly welcome to the Award Ceremony in the Svalbardhallen on Saturday 21.30 

hours. 1/3 of the participants in the 42 kilometers maraton with time keeping will receive a price.  

First to third place in all classes will receive their price at the end of the banquette dinner. The rest 

of the 1/3 participants in all class will receive their price at the Race Office in the Svalbardhallen 

between 21.30 – 24.00 hours. 

All participants will get a Medal and a Diploma. 

 

Festbankett 

Vi inviterer til stor festbankett i Svalbardhallen lørdag kl. 19.30. Dørene åpner kl. 1800. 

Etter premieutdelingen inviterer vi alle til videre fest. 

 

Banquette 

The Organizing Committee invites all entered participants to a dinner banquette in the 

Svalbardhallen on Saturay 27th 19.30 hours.  The doors open 18.00.  Free seating at the dinner.  

After the dinner, there will be an Award Ceremony 21.30 hours following by a party. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Åpningstider i Svalbardhallen  

Se www.lokalstyre.no for åpningstider av svømmehall, treningsrom. 

 

General Opening hours at  Svalbardhallen 

See www.lokalstyre.no for general opening hours of the Swimming pool and other training 

facilities at Svalbardhallen. 

 

 

http://www.lokalstyre.no/
http://www.lokalstyre.no/

