
Ultraløping i Norge har hatt en 

eksplosiv vekst de siste årene.  

Bildene er fra starten i Eidsvoll 

6-timers 2008 (over) og St 
Olav Ultra 2007 (til høyre).

UltralUltraløøp i Norge 2009:p i Norge 2009:

Hytteplan AS er 
hovedsponsor for                
NFIFs Ultraløpsutvalg

Denne samlebrosjyren er ikke løpenes offisielle innbydelse. Sjekk internett eller 
arrangørens egen innbydelse for ytterligere detaljer eller eventuelle endringer.
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Styret i Norges                  
Friidrettsforbund              
vedtok i 2006, 

etter innstilling fra styret i Kondis, å
nedsette et ultraløpsutvalg. 

Dette består nå av følgende aktive 
ultraløpere: Olav Engen, Ull/Kisa IL, 
Geir Frykholm, Sætre IF Graabein, 
Bjørn Hytjanstorp, Spiridon LLL og 
Ulf Jacobsen, Bærums Verk IF. 

Utvalgets leder, Per Lind,                 
Åskameratene UIL, er                          
ikke lenger aktiv utøver.

Kondis-kontoret er 
ultraløpsutvalgets administrasjon.

Nyheter om ultraløping i Norge og i 
utlandet finner du på:

www.kondis.no/ultra

Positiv utviklingPositiv utviklingPositiv utviklingPositiv utvikling
Ultraløpingen i Norge har hatt en 
veldig positiv utvikling de siste 4-5 
årene, med stadig flere deltakere i 
de løpene som arrangeres og økt 
oppmerksomhet og interesse ellers.

9 ultral9 ultral9 ultral9 ultraløøøøpppp

ulike utfordringerulike utfordringerulike utfordringerulike utfordringer
I år arrangeres det 9 ultraløp i 
Norge, samtlige behørig omtalt i 
denne brosjyren. 
Hvert av disse løpene har sin 
særegenhet, og vi vil tro at alle som 
brenner for ekstreme utfordringer 
finner ”sitt” løp blant disse.

Hytteplan er                Hytteplan er                Hytteplan er                Hytteplan er                

utvalgets                      utvalgets                      utvalgets                      utvalgets                      

hovedsponsorhovedsponsorhovedsponsorhovedsponsor
Nytt fra og med 2007                                
har vi hatt med oss                             
Hytteplan AS som                   
hovedsponsor, og                               
denne har bl.a. satt                                      
opp en egen premie;

Hytteplanken - til alle som 
fullfører minst tre av årets ultraløp. 
Det vil fremgå av planken hvor 
mange av løpene du løp i 2009.

UltralUltraløøpsutvalgetpsutvalget

Årets norske 
ultrabragd 2008:

Jon Harald Berge 
satte norsk rekord 
med 249,361km 
da han løp inn til 
7.plass i VM 24-
timers i Seoul.



Eggemoen 6Eggemoen 6--timerstimers

18. april 200918. april 200918. april 200918. april 2009
Arrangør:
RingSport

Lørdag den 18. april klokken 11.00 
braker det løs for alvor på Eggemoen. 
Da går startskuddet for Ringerikes 
første 6-timers ultra løp. Dette seiler 
opp til å bli distrikters mest hårete 
utfordring. Tar du utfordringen?

Løypa:
Runden som løpes, er 2 km lang og 
går i all hovedsak på asfalt. Det er ikke 
noen form for høydeforskjell på denne 
runden. Alle svingene vil bli lagt så
"lange" som mulig, slik at det ikke blir 
for mye "stop-and-go" undervies.

Runden vil bli kontrollmålt av Kondis. 
Den vil være merket for hver 100m. 
Det vil også være offisiell tid på
maratondistansen.

Dusj & Sanitær:
Ved start og mål

Overnatting og transport:
Se løpets hjemmeside eller kontakt 
Tommy Støa (se ovenfor)

Info:
Tommy Støa
Mobil: 47 31 66 34
e-post: ringsport@online.no

Løpets hjemmeside:
http://www.ringsport.no/Eggemoe
nUltra/

Premiering:
Deltakerpremie til alle, samt de tre 
beste i kvinneklassen og 
herreklassen. Det vil også være 
mange premier på uttrekk!

Ultrafest:
Alle løpere med støtteapparat 
inviteres til Ultrafest på ”Alfred”
etter løpet på løpsdagen. Der vil 
det blir kulturelle innslag i tillegg til 
prisoverrekkelser. Det vil også bli 
vist film og video fra løpet på
storskjerm. 

Nytt løp               
i 2009



Malm UltraintervallMalm Ultraintervall

6.6.6.6.----7. juni 20097. juni 20097. juni 20097. juni 2009
Arrangør:
Malm IL

6 x 12 kilometer
Malm Ultraintervall består av en løype 
på rundt 12 kilometer, som skal løpes 
seks ganger på et døgn med fire 
timers mellomrom, dvs. start 12.00 -
16.00 - 20.00 - 00.00 - 04.00 - 08.00. 
Løp i den farta du vil; desto raskere du 
løper, desto lengre pause får du, og 
omvendt.

Runden er ca 12 kilometer, og har 
start og innkomst ved Malm skole og 
Verraparken. Derfra går den med 
tildels harde stigninger de første fire-
fem kilometrene, før den flater ut og 
går nedover de neste fem kilometrene, 
og er flat de siste par kilometrene. 
Underlaget fordeler seg med ca 1 
kilometer asfalt, 3 kilometer 
på skogsveier og stier, 4 kilometer på
grus og 4 kilometer myr/fjellunderlag. 

Innkvartering:
Det blir innkvartering på medbrakt 
madrass eller feltseng i gymsal/ 
klasserom på Malm skole. For de som 
ønsker det tilbys også gratis 
overnatting på skolen fra fredag til 
lørdag. Løpsleder:

Kenneth Myhre
7790 Malm
Tlf: 91528146
E-post:
jegheter_kenneth@hotmail.com

Nytt løp               
i 2009

Utsikt over Malm

Info:
Se løpets hjemmeside; 
http://malmultraintervall.webs.
com/index.htm

Malm skole

Malm ligger i Verran kommune i Nord-

Trøndelag, 150 km fra Trondheim.



Kristins RundeKristins Runde

27. juni 200927. juni 200927. juni 200927. juni 2009
Arrangør:
Romerike Ultraløperklubb

80,5 kilometer i til dels utfordrende 
terreng – men også ca 65 km 
skogsbilvei. Løypa går over 
Nordmarkas fem 700-meterstopper. 
Samlet stigning er stipulert til 2.300 
meter. Kart og løypebeskrivelse til alle 
deltagere suppleres med nødvendig 
merking.

Løpet starter kl 07:00 
Maksimaltiden er 16 timer (målgang 
23:00) . Deltagerbegrensning på 50 
deltagere.

Info: For påmelding og annen 
informasjon, besøk løpets 
hjemmeside: 
http://www.kondis.no/Romerike/ind
ex.php?aid=68905&k
eller ta kontakt med:
Olav Engen
Mobil: +47 90172776 
E-post: oengen@broadpark.no

Self support løp, dvs at løperne 
bringer med seg mat, drikke, klær mv 
til eget behov. Mulighet for transport 
av klesskift, skobytte, mat mv. til ett 
erller to servicepunkter underveis.

Start og mål ved Trantjern Gård.               
Her er det også anledning til 
overnatting for kr 690,- pr pers pr dag 
inkl. middag og frokost. Det blir 
sammenkomst utenfor eller i peisestua 
etter løpet. Det blir anledning til å
kjøpe middag og andre måltider for de 
som ikke skal overnatte.

Stempling og mellomtider
Det er elektronisk stempling på alle 
toppene og to andre kontrollpunkter 
underveis. 

2. Kristins Runde Lørdag 27.juni 2009 80,5 km

- Helgehaugen 705 moh - Lamannshaugen 701 moh - Svarttjernshøgda 717 moh - Ringkollen 701 moh - Oppkuven 704 moh -

Løpets spesiallagede ”finisher”-beltespenne 

deles ut til alle som fullfører løpet.                     

Alle de 27 startende fullførte løpet i 2008.

50 miles                         80,5 km



9.9.9.9.----10. juli 200910. juli 200910. juli 200910. juli 2009
Dagsetappene er på 63.4 og 64.1 km,                                               
totalt 127.5 km.
St Olavsloppet omtales som verdens vakreste landeveisløp. St Olav Ultra er et 
ultraløp utenom det vanlige, en sentral del av den store folkefesten som St 
Olavsloppet totalt sett er. St Olav Ultra arrangeres på St Olavsloppets 2. og 3. 

dag  (Åre- Sandvika - Levanger).

Velkommen til St Olav Ultra 2009 – bli en del av den store folkefesten
St Olavsloppet satser på ultraløping. St Olavsloppet er et arrangement for 
mangfold, og ultra er for skikkelige tøffinger med ikke bare stål i ben og armer, 
men også "hodet på riktig plass". St Olav Ultra går i naturskjønne omgivelser og 
er en del av en stor folkefest. Likefult trengs det ferdigheter, fysikk og mental 
styrke for å gjennomføre 128 kilometer, selv med omgivelser i verdensklasse. 
St Olavsloppet tilbyr ultraløperne en komplett service med overnatting, 
transport, premier og oppfølging.

St Olav Ultra         St Olav Ultra         

Se mer informasjon på

www.st-olavsloppet.com 
eller ring oss på tlf. 419 28 200

PAKKEPRIS:
Kr 2300 for hele pakken. Pakken 
inneholder transport t/r flyplass 
Trondheim Lufthavn Værnes, inntil 3 
overnattinger i flersengsrom på
hotell med frokost og matpakke og 
all transport under løpet. Pastabuffet 
første kveld (før start).



25.25.25.25.----26. juli 200926. juli 200926. juli 200926. juli 2009
Todagers fjelløp langs Rallarvegen

RallarvegslRallarvegsløøpetpet

Påmelding: 
runar.gilberg@kondis.no 
jan.helgesen@online.no 

Innkvartering/kost:
Rabattert overnatting fra fredag til  
søndag på hotell Finse 1222.

Info:

Premiering: 
Salomon 
teknisk 

løpsskjorte til 
alle fullførende 
som har meldt 
seg på før 15. 
juni i tillegg til 

annen 
premiering.

Max 90                   
deltakere:     
Rallarvegsløpet  
har et tak på
90 deltakere, og 
dersom taket             
nås er det de            
som har meldt             
seg på først             
(betalt start-
kontingent) som 
kommer med. 

Fram til start første dag får 

deltakerne en flott reise med 

Flåmsbana, en av verdens mest 

spektakulære jernbanestrekninger.

1. etappe: 54 km
Løpet følger den idylliske Rallar-
vegen, fra havnivå ved Flåm og opp 
til 1343 moh (45 km) og videre ned 
til etappemålet på Finse 1222 moh. 
Den første mila går på asfalt mens 
resten foregår på idylliske kjerre-
veger inklusive slyngveien opp til 
Vatnahalsen.

2. etappe: 27 km
Start på Finse 1222 moh. og mål på
Haugastøl 988 moh. 

Self support:
Løperne medbringer sjøl det de 
trenger av mat og drikke underveis. 
Det er ikke lov til å ta imot hjelp fra 
ledsagere, men en kan legge igjen 
mat og tøy i et depot etter 19 km.

http://www.kondis.no/rallarvegs
lopet.html



Eidsvoll 6Eidsvoll 6--timers / NM Ultratimers / NM Ultra

Eidsvoll 6-timers kom i stand etter at 
Bjørn Hytjanstorp våren 2005 fikk en 
idé om å arrangere et timesløp som 
hvem som helst kunne delta på. Idéen 
fikk han da han selv deltok i et 6-
timersløp i Stein i Nederland 6. mars 
samme år.

Her fikk han oppleve at et 6-timersløp 
hadde mange fascinerende momenter 
ved seg. Det som festet seg best var 
det faktum at det ikke er mulig å bryte 
et slikt løp, og at man ikke må løpe en 
bestemt distanse. Dette gir rom både 
for å ta det med ro, men også å løpe 
det man orker og klarer i 6-timer.

Løpet har en 
IAU Bronze
Label. 
Det betyr at løpet 

oppfyller alle krav som det 
internasjonale ultraforbundet stiller til 
arrangører av ultraløp av høy kvalitet.

22. august 200922. august 200922. august 200922. august 2009
Eidsvoll 6-timers ble arrangert for første gang i 2005, og                    
allerede året etter var løpet det største ultraløpet i Norden                       
med hele 81 startende. I 2008 deltok 96 løpere.
Nå er det klart for Eidsvoll 6-timetrs for 5.gang og i år har          
arrangøren også blitt tildelt tidenes første*  NM i 6-timers løp

*Fjorårets første NM Ultra gikk på 100-km distansen.

Løpet starter kl 10:00 og blåses av  
kl 16:00.  Din totale distanse på den 
tiden er ditt resultat.
Det er også offisiell tidtaging etter 
maraton (42.195 meter) og etter 50 
km.

Løypa som ligger inne på gamle 
Trandum Leir er helt flat og 1.500 
meter lang. Det betyr at du passerer 
serviceområdet svært ofte og slik 
sett kan få tilført nok drikke og mat 
underveis.

Info: For påmelding og annen 
informasjon, besøk løpets 
hjemmeside: 
http://www.spiridon.no/

…eller ta kontakt med:
Bjørn Hytjanstorp
Mobil: +47 40856163
E-post: webmaster@gbwebpro.com 
Arrangører: Spiridon LLL



Bergen UltraBergen Ultra

24. oktober 200924. oktober 200924. oktober 200924. oktober 2009

Info:
For påmelding og annen informasjon, 
besøk løpets hjemmeside: 
www.maratonkarusellen.no
…eller ta kontakt med:
Morten Hauso 
Mobil 932 19 038 
mortenhauso@hotmail.com
Ludvig Tennebekk 
Mobil 951 81 442 
ludvig.tennebekk@hjemme.no

Arrangør:                                                  
BFG Fana / Maratonkarusellen

Det legges stor vekt på høy kvalitet 
og trivsel både før, under og etter 
løpet, med god sosial ramme, kafé, 
speaker.

Lørdag 24. oktober fra klokken 09.00 
smeller startskuddene på Fana 
stadion for de ulike distansene i 
Bergen Ultra.                            
Distanser:
100 km og 63,3 km (1,5 maraton).                                
I tillegg blir det hel- og halvmaraton.

Løpet har en 
IAU Bronze
Label. 
Det betyr at løpet 

oppfyller alle krav som det 
internasjonale ultraforbundet stiller til 
arrangører av ultraløp av høy kvalitet.

Ny løype:
Arrangøren har flyttet løpene tilbake 
til Fana. Det løpes en 1/2maraton 
løype, 10.548m ut og tilbake. 
Traseen er flat og går på en gammel 
togbane-trase. Start inne på Fana 
stadion, ned i Rådalen over ny bro til 
Hamre bro, ny gangveg forbi Kismul 
og til enden av Kalandsvannet og 
retur. Løypen går for det meste i 
landlige omgivelser. 

Kenneth Myhre                                       

vant 63 km mens                                   

Edna Leikvoll                                             

ble nr 2 på 100 km (NM-sølv) i 

Bergen Ultra 2008. God premiering, fine pokaler med 
innskripsjon til de tre beste kvinner 
og menn på hver distanse og 
deltagerpremier til alle, 



Halden UltraintervallHalden Ultraintervall

8x10 km på ett døgn:
Det hele har form som en ekstrem 
langintervalløkt der det løpes 8 x 10 
km i løpet av ett døgn. Første start 
skjer lørdag formiddag kl 12:00. 
Deretter er det ny start hver tredje 
time. Det vil si klokka 12:00 - 15:00 -
18:00 - 21:00 - 00:00 - 03:00 - 06:00 
og 09:00. Desto fortere man løper, 
desto lengre restitusjonstid får man til 
neste 10 km starter. 

Max 35 deltagere:
Antall deltagere er begrenset til 35, og 
påmeldingsfrist er satt til to uker før 
arrangementsdato. 

Info: For påmelding og annen 
informasjon, besøk løpets 
hjemmeside: 
http://home.no.net/haldenui/

…eller ta kontakt med:
Bjørn Johannessen
tlf (p) 6917 6405 (m) 9756 4600
E-post: bjorn_joh@hotmail.com 
Arrangører: Halden IL

7.7.7.7.----8. november 20098. november 20098. november 20098. november 2009

Bjørn Johannessen og Ole Richard 

Holm-Olsen ønsker velkommen til 

Halden Ultraintervall

Halvveis på den sjette                          
10-kilometeren i 2008-løpet



Bislett 12&24 Hour IndoorBislett 12&24 Hour Indoor

28.28.28.28.----29. november 200929. november 200929. november 200929. november 2009
Info:
For påmelding og                                   
annen informasjon,                                  
se løpets hjemmeside: 

http://www.spiridon.no

…eller ta kontakt med:
Kjell Vigestad
Telefon +47 22 60 94 70
Mobil: +47 907 84 316                               
E-post: kjell.vigestad@kondis.no 
Arrangører: Spiridon LLL

Bislett 12 & 24 Hour Indoor 
Challenge 28.-29.november blir for 
fjerde gang en verdig avslutning på
den norske ultrasesongen. Her kan 
du velge mellom                                         
12- og 24 timersløp.

Begge løpene starter                               
kl 12:00 på lørdag formiddag. For 
24-timers-løperne blir løpsretningen 
snudd etter ca 12,5 time.

Løypa:
Løypa under                              
tribunene på Bislett                                 
har et såkalt Polytan-
dekke, og runden er                               
545 meter lang.  Det                            
løpes delvis i kald                                      
sone (2/3) og delvis i                     
oppvarmet sone.

Service:
Service til løperne i form av mat og 
drikke underveis er svært god og 
variert. Det er tilrettelagt med hvile-
/sovearealer inntil løypa og god                  
plass til egne serviceteam.

Deltagerbegrensning:
Hvert år har deltakerbegrensningen 
blitt nådd kort tid etter at påmeldingen 
er åpnet. I 2008 var det 120 løpere på
startstreken. Når påmeldingen åpner 
blir det først sendt varsel til fjorårets 
deltagere, deretter åpner påmelding 
for alle en uke senere.

Vinnerne på 24-timersløpet 2008; 

Sharon Gayter (GB) og Ralf Weis (GER)

Gjermund Sørstad.                  

Først vant han 12-

timersløpet,  deretter 

underholdt han 24-

timersløperne.



UltrautmerkelserUltrautmerkelser

””””HytteplanHytteplanHytteplanHytteplankenkenkenken””””
Ultraløpsutvalgets hovedsponsor 
Hytteplan AS har satt opp en egen 
premie til alle som fullfører minst 3 
norske ultraløp i samme sesong.

Første utdeling var for sesongen 
2007 da 23 løpere kvalifiserte til 
utmerkelsen, mens det var 29 løpere 
som klarte det i 2008. Premien deles 
ut gratis til medlemmer i Kondis.     

Regler finner du på kondis.no.

””””UltralUltralUltralUltraløøøøperenperenperenperen””””
Kondis har satt opp en spesiell 
utmerkelser for antall tilbakelagte 
km i ultraløp. 

Denne utmerkelsen, ”Ultraløperen”
, finnes i tre utgaver, for passerte 
1.000 km, 5.000 km og 10.000 km. 
Medlemmer kan kjøpe utmerkelsen 
for de to laveste nivåene. Det 
høyeste nivået deles ut gratis til 
medlemmer.

Regler finner du på kondis.no.

Adresse Dovregata 2
0170 Oslo

Telefon 22609470
Faks 22609067
E-post kondis@kondis.no
Web www.kondis.no

På bildet ser vi både Hytteplanken 

og Ultraløperen sammen med 

vinnerpokalene i Bislett 12&24-

timers     


