
7. september får alle sjansen til å finne ut akkurat hvor mye det koster, 

når Treungen arrangerer ultraløpet over 81 kilometer - samt en såkalt 

enklere versjon på bare maratondistanse.

– Men alle som er i stand til å gå fort og lett jogg, kan klare dette kravet, 

forsikrer Helge Reinholt.

Kan bruke 18 timer
18 timer har man til rådighet på de 81.000 meterne, som har 3.000 

meter stigning. Og selvsagt er det Treungen-lederen som står bak. Han 

som møtte veggen, i form av fjell, da Treungen arrangerte 

Skuggenatten Opp første gang i 2010, og som sa takk og ville ha mer.

– Jeg fant ut at jeg også hadde gener til å løpe langt, forklarer 45-

åringen, og har gjort nettopp det flere steder.

Nå utfordrer han både sambygdinger, nordmenn og alle andre på 

verdens fineste hjemmebane, får man høre.

– Her får deltakerne oppleve ei kulturhistorisk løype gjennom ei vakker 

bygd. Det er jo et under at det ikke bor flere her, melder Reinholt med 

tilstått subjektivitet.

Tøffingenes ultratest
Hva er det som går opp og ned - igjen og igjen - og gjør vondt? Ett svar er prisen for å 
kunne kalle seg Telemarks Tøffaste.

EN ANNEN DANS: 7. september blir det en helt annen dans i Treungen. Da arrangerer det aktive idrettslaget ultraløpet 
«Telemarks Tøffaste», forhåpentligvis på barmark. Klubbleder Helge Reinholt, «Den dansande mannen» Harald Valle og Olav 
Engen tjuvtrener. (FOTO: BJØRN BORGE)
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Anbefal 11 personer anbefaler dette. Bli den første blant vennene.
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Voksende øvelse
Det er planlagt ultraløp i Bø i juni, og 2013 blir året da den stadig 

voksende løpsøvelsen arrangeres i Telemark.

Ultraløpenes norske sjef, Olav Engen, forteller om utenlandske løp der 

man ikke kan melde seg på til mer enn loddtrekning om en startplass.

– I Norge har vi gått fra ett til 21 løp siden 2004, og i år runder vi sikkert 

1.000 deltakere.

I Treungen er man godt fornøyd med 60-70 i jomfruåret, og de som 

fullfører innenfor makstid, får ei eksklusiv beltespenne der motivet er en 

av Nissedals og Sør-Norges eldste hellemalinger.

– «Den dansande mannen», forklarer Reinholt, som like godt fikk lærer 

og historiker Harald Valle til å stille i 2013-versjonen av barskingen på 

mandagens samling.

Resten stiller også, skal man tro den løpsklare løpssjefen. Treungen-

lederen roser alt fra politikere, grunneiere og klubbens trofaste 

medhjelpere fra egne rekker. Inkludert de som skal fore tøffingene på 

tre matstasjoner.

– Og ved målgang venter det elgsuppe og et glass mjød!

PROFIL: Løypeprofilen til Telemarks tøffaste.

Én topp kan være nok
Man behøver ikke være milsluker i motbakke for å ta del i 

ultraløpshelgen i Nissedal.

– Vi inviterer også til en turklasse, hvor deltakerne kan nøye seg med å 

bestige en eller to topper for å kjøpe en deltakermedalje, sier Helge 

Reinholt, og legger til at Nokkebu eller Skuggenatten er alternativene.

For hovedløpet byr Treungen dessuten på sjansen for idrettslag til å 

sikre seg status som tøffinger.

– Både totalt sett og som en egen konkurranse for telemarksklubbene, 

vil vi kåre en vinnerklubb basert på klubbens tre beste tider. Disse får en 

plakett som kan pryde klubbhuset, hvor det klart ot tydelig står 

«Telemarks Tøffaste Idrettslag», og det er vel ikke så verst? spør 

ultraløpssjefen - og håper på respons.

– Det ville vel vært rart om ikke fyresdølene kom for å forsøke å slå 

oss?
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