
Ultraløping i Norge har vist en eksplosiv 

vekst de siste to årene.  Bildene er fra 

starten i Eidsvoll 6-timers 2006 og 

Puma Rallarvegsløpet 2006
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Styret i Norges                  
Friidrettsforbund              
vedtok i 2006, 

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

Dette består nå av følgende aktive 
ultraløpere: Olav Engen, Ull/Kisa IL, 
Geir Frykholm, Sætre IF Gråbein, 
Bjørn Hytjanstorp, Spiridon LLL og 
Ulf Jacobsen, Bærums Verk IF. 
Utvalgets leder, Per Lind,                 
Åskameratene UIL, er  ikke                  
lenger aktiv utøver.
I tillegg er Kjetil Havstein                
utvalgets representant i                        
Danmark.

Olav Engen og Geir Frykholm er 
vararepresentanter til styret i Kondis, 
Bjørn Hytjanstorp er arrangør  av 
Eidsvoll 6-timers og Bislett 12/24 
timers, Geir Frykholm og Per Lind 
sitter i redaksjons-komiteen for 
bladet Kondis, Olav Engen og Geir 
Frykholm er redaktør for henholdsvis 
kondis.no/romerike og 
kondis.no/ultra

www.kondis.no/ultra

Kondis-kontoret er ultrautvalgets 
administrerasjon.

Positiv utviklingPositiv utviklingPositiv utviklingPositiv utvikling
Ultraløpingen i Norge har hatt en 
veldig utvikling de siste par årene, 
med stadig flere deltakere i de 
løpene som arrangeres.
I år arrangeres det fem ultraløp i 
Norge, samtlige behørig omtalt i 
denne brosjyren. 

5 ultral5 ultral5 ultral5 ultraløøøøpppp

5 helt ulike utfordringer5 helt ulike utfordringer5 helt ulike utfordringer5 helt ulike utfordringer
Hvert av disse løpene har sin 
særegenhet, og vi vil tro at alle som 
brenner for ekstreme utfordringer 
finner ”sitt” løp blant disse

Ny hovedsponsorNy hovedsponsorNy hovedsponsorNy hovedsponsor
Det som er nytt av                                  
året, er at vi har fått                        
Hytteplan AS som                   
hovedsponsor, og                         
som bl.a. har satt opp                             
en egen premie;

Hytteplanken - til alle som 
fullfører minst tre av årets ultraløp. 
Det vil fremgå av planken om du har 
løpt 3, 4 eller 5 løp i 2007.

Nytt i år er dessuten at blir det en 
helt spesiell premie til en av dem 
som fullfører alle fem løpene, se 
siste side i denne brosjyren.

UltrautvalgetUltrautvalget



5.5.5.5.----6. juli 20076. juli 20076. juli 20076. juli 2007
St Olavsloppet omtales som verdens vakreste
landeveisløp. Et eventyr langs landeveien,                                 
skrev magasinet Norsk Idrett i 2002.  
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  (Levanger - Sandvika - Åre). Dagsetappene er på
65.2 og 63.4 km, altså en total lengde på 128.6 km.

Velkommen til St Olav Ultra 2007 – bli en del av den store folkefesten

St Olavsloppet ønsker økt oppslutning på St Olav Ultra i 2007. Vi har fattet noen 
beslutninger knyttet til oppfølging av løpere, og deretter laget et pakketilbud for 
våre kjære deltagere på St Olav Ultra, se nedenfor.

St Olav UltraSt Olav Ultra

Se mer informasjon på

www.st-olavsloppet.com 
eller ring oss på tlf. 417 28 882

St Olav Ultra samarbeider med 
Kondis for å øke oppslutningen om 
ultraløping, og vi er en del av 
ultrasatsingen i Norge.

Fjorårsvinner Runar Gilberg (402) 

hylles av stafettløpere

Komplett servicepakke tilbys 
deltagende løpere

Pakken inneholder:

Startkontingent, all transport, 
følgebiler, henteservice etter avtale, 
3 overnattinger med frokost og 
matpakker (Verdal og Åre), dedikerte 
arrangørressurser fra morgen til 
kveld, energidepot i samarbeid med  
Tech Nutrition, kaffekrus, pins , St 
Olav Ultra t-skjorte (til alle som 
melder seg på tidlig), spesiallaget 
startnummer, medalje, diplom og 
hederspremie til alle som fullfører, 
actionbilde i A4-format med ramme 
av alle løperne som deltar.

Alt dette for kun 1.500 kroner !



28.28.28.28.----29. juli 200729. juli 200729. juli 200729. juli 2007
Todagers fjelløp på Rallarvegen
Løpet er åpent for påmelding til taket på 40 
deltakere er nådd.

RallarvegslRallarvegsløøpetpet

Påmelding: 
Runar Gilberg: tlf. 48 25 84 96 
runar.gilberg@kondis.no 
Jan Helgesen: tlf. 97 66 12 55  
jan.helgesen@online.no 

Premiering: 
Puma teknisk løpsskjorte til alle 
fullførende som har meldt seg på før 
15. juni, ledertrøye til de to som leder 
etter første dag, Puma-sko til 
sammenlagtvinnerne i kvinne- og 
herreklassen, utrekkspremier fra 
Puma blant alle fullførende. 
Ekstra premie for 5 gangers 
deltakelse.

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

Jan Helgesen på vei mot seier                  

i Puma Rallarvegsløpet 2006

Fram til start får deltakerne en flott 
reise med Flåmsbana, en av 
verdens mest spektakulære 
jernbanestrekninger.

1. etappe: 54 km
Løpet følger den idylliske Rallar-
veien, 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. 

Løperne medbringer sjøl det de 
trenger av mat og drikke underveis.

MER INFO:  

http://www.kondis.no/Rallarvegslopet.html



Eidsvoll 6Eidsvoll 6--timerstimers

Eidsvoll 6-timers kom i stand etter at 
Bjørn Hytjanstorp våren 2005 fikk en 
ide om å arrangere et timesløp som 
hvem som helst kunne delta på. Ideen 
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 i år 
en IAU Bronze
Label. 
Det betyr at løpet 

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

25. august 200725. august 200725. august 200725. august 2007
Lyst på en utfordring i 2007? 
Da kan Eidsvoll 6-timers være noe for deg. 
Løpet ble arrangert for første gang i 2005, og året etter ble 
løpet det største ultraløpet i Norden med hele 81 startende. 
Selvsagt gjentar vi suksessen også i år!

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://6timers.lk1814.no

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



Bergen UltraBergen Ultra

20. oktober 200720. oktober 200720. oktober 200720. oktober 2007

Info:
For påmelding og annen informasjon 
besøk løpets hjemmeside: 
www.maratonkarusellen.no

…eller ta kontakt med:
Per Gunnar Alfheim 
Tlf. 55509760 Mobil 99631173 
pg-alfh@online.no 
Morten Hauso 
Mobil 93219038 
torggaten.711no7093@7-eleven.no 
Ludvig Tennebekk 
Mobil 95181442 
ludvig.tennebekk@hjemme.no

Løpet har i år 
en IAU Bronze
Label. 
Det betyr at løpet 

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

Høy kvalitet på løpene
Det blir kafé med gratis vafler og 
cola til alle deltagere! Salg av andre 
kioskvarer. Den blir speaker under 
løpet. Servering (hver 3,3 km) av 
sportsdrikk, cola, vann, varm saft 
(hvis det er kulde), sjokolade og 
bananer. 
Kontrollmålte løyper og nøyaktige 
km-markeringer. Rask, flat løype. 
God sosial ramme.

Løypen
Løpet starter på Leikvang stadion i 
Åsane, ca 12 km fra Bergen 
sentrum. Løypen går på fin asfalt. 
Det er en relativt flat og lettløpt frem 
og tilbakeløype på sykkelsti. Vi 
runder inne på Leikvang stadion for 
hver på 400 meters tartandekke.
Denne 10 km-sløyfen løpes 10 
ganger. Det er så og si helt bilfritt i 
løpstraséen med unntak av et par 
små partier.

Tero Markus 
Paivarinne fra 
Oslo ble 
nummer to i 
2006-utgaven 
av Bergen 
Ultra

Lørdag 20. oktober fra klokken 08.00 
smeller startskuddene for de ulike 
distansene i Bergen Ultra.                 
Distanser:
100 km og 63,2925 km (1,5 
maraton). I tillegg blir det hel- og 
halvmaraton samt barneløp



Bislett 12&24 Hour Indoor Bislett 12&24 Hour Indoor 
ChallengeChallenge

8.8.8.8.----9. desember 20079. desember 20079. desember 20079. desember 2007
Løypa:
Løypa under tribunene på Bislett har 
et såkalt Polytandekke, og runden er 
545 meter lang.  Det løpes delvis i 
kald sone og delvis i oppvarmet 
sone.

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

Bislett 12 & 24 Hour Indoor 
Challenge - 8. - 9. desember blir en 
verdig avsluttning på tidenes norske 
ultrasesong. Her kan du velge 
mellom 12- og 24 timersløp, men 
husk; Her gjelder løpets krav til de 
spesielle t-skjortene også som krav 
til ultrautmerkelsen Hytteplanken. 
Det skal koste å få seg ny t-skjorte, 
men det skal også koste å få med 
seg ultrautmerkelsen. 

Innbydelsen er ikke klar når denne 
brosjyren trykkes, så følg med på
kondis.no eller Spiridons 
hjemmeside for oppdatert 
informasjon

2006: Bislett 12 & 24-timers en virkelig fulltreffer!
Det er neppe noen overdrivelse å si at dette løpet var en kjempesuksess, og 
med både TV-dekning (NRK 1) og flere aviser til stede, vil det forhåpentligvis 
føre til økt interesse for ultraløping i Norge. 



””””HytteplanHytteplanHytteplanHytteplankenkenkenken””””
Ultrautvalgets hovedsponsor, 
Hytteplan AS, har satt opp en egen 
premie til alle som fullfører minst 3                                    
norske ultraløp (se kravene nedenfor)  
i 2007.  Premien deler ut gratis til 
medlemmer i Kondis. Det gis også en 
spesiell premie til en utøver som 
gjennomfører samtlige 5 løp. 

Ultrautvalget stiller følgende krav 
for å få Hytteplanken:

St Olav Ultra: fullføre begge dager 
Rallarvegsløpet: fullføre begge dager 
Eidsvoll 6-timers: minst 50 km 
Bergen Ultra: minst 63 km Bislett 12-
timers: minst 75 km for kvinner og 90 
km for menn Bislett 24-timers: minst 
130 km for kvinner og 150 km for 
menn

Dersom mer enn én utøver fullfører 

alle fem løpene, gis den spesielle 

premien til den løper som har 

tilbakelagt flest antall kilometer.

http://www.friidrett.no

UltrautmerkelserUltrautmerkelser

Adresse Dovregata 2
0170 Oslo

Telefon 22609470
Faks 22609067
Epost kondis@kondis.no
Web www.kondis.no

””””UltralUltralUltralUltraløøøøperenperenperenperen””””
Ultrautvalget har vedtatt at det skal 
innføres spesielle utmerkelser for 
antall tilbakelagte distanser i 
ultraløp. 
Denne utmerkelsen, ”Ultraløperen”
vil komme i tre utgaver, for passerte 
1.000 km, 5.000 km og 10.000 km. *

Følgende regler vil gjelde:
• utmerkelsene gis kun til utøvere 
med medlemsskap i Kondis
• minste godkjente distanse er 50 km 
pr løp eller snitt pr dag i flerdagers-
løp
•det må framvises dokumentasjon på
tilbakelagt distanse
• utmerkelsene gis tilbakevirkende 
kraft
• både løp i Norge og utlandet 
godkjennes
• arrangørløp kan godkjennes, men 
kun for arrangører/funksjonærer
• alle typer løp – bane, vei, terreng –
godkjennes

*Løperne betaler selvkost for nivå 1 og 2, 

mens høyeste nivå deles ut gratis


