
  

 
Tildeling av Ultraløpsutvalgets 
hederspris 2022 

Ultraløpsutvalgets hederspris ble delt ut i 
årene 2010-2013, men kun i 2013 gikk den 
til en ikke-aktiv ultraløper; Per Lind – utvalgets mangeårige leder og en av de norske 
ultraløpspionerene. 

Årets pris er altså den første på 10 år, og den tildeles mannen som må sies å være den som satte fyr 
på ultraløpsinteressen i Norge – som gjorde ultraløp til noe folkelig som ikke bare de mest 
utholdende og sære deltok på. 

Vi snakker selvsagt om Bjørn Hytjanstorp fra Eidsvoll. 

Da han arrangerte Eidsvoll 6-timers første gang - 27. august 2005 – hadde han en visjon om å 
ufarliggjøre ultraløpingen, etter at han selv hadde deltatt på et slikt løp i Nederland. 
Ultraløpsutvalgets leder var skeptisk til å gjøre ultraløping til mosjonsidrett, men måtte senere 
innrømme at han tok feil. 

Løpet fra Letohallen på Eidsvoll i 2015 ble starten på det vi senere har omtalt som ultraløpsbølgen i 
Norge, med jevnt stigende interesse i alle år etterpå. Parallelt har det samme skjedd i resten av 
verden, men det er en annen historie. 

6 timersløpet samlet 59 startende, og året etter var det 81 på start da løpet ble flyttet til Trandum. 
Dette året startet Bjørn Hytjanstorp også løpet som nok er det mest berømte av alle norske ultraløp, 
Bislett 24-timers. 9. desember 2006 ble dette første innendørs ultraløpet i Norge arrangert med 103 
startende på 12- og 24-timersløp. Senere – i 2015 – arrangerte han det første og hittil eneste 6-
dagersløpet i Norge, på Jessheim friidrettsstadion. 

Utviklingen fra tre norske ultraløp med 100 deltakere i 2005 til over 80 årlige løp med om lag 5000 
deltakere er et ultraløpseventyr som tok av raskere enn det ellers ville ha gjort – om det ikke var for 
Bjørns gründeregenskaper i 2005-2006. 

Siden han nå inviterer til et løp for å minnes starten på det norske ultraløpseventyret, passer det 
godt endelig å hedre Bjørn Hytjanstorp for innsatsen hans for ultrasporten. Og ingen vet hva annet 
han kan finne på i framtiden? 

Gratulerer med hedersprisen, Bjørn! 
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