
  

  

Praktisk info lørdag.  
Dato: Lørdag 3.september Fjellkuten (12 km), Trysil 

Fjellmaraton (44 km) og Trysilultra’n (52km).  

Sted: Trysil sentrum  

  

Påmelding/Etteranmelding/Startnummerutdeling:   

Tirsdag 31.august, kl. 2300: Siste frist for forhåndspåmelding. 

Påmelding på www.trysilfjellmaraton.no  

  

Utlevering av startnummer og etteranmelding på Sentrum Sport  

Trysil:   

Fredag 1500-1900 for alle distanser.    

Lørdag morgen 0900-1030 for Fjellmaraton og Fjellkuten.  NB: 

Spesielt for Trysil Ultra; De som ikke har hentet ut startnummer 

fredag kveld, må hente ut startnummer lørdag morgen ved start!  

(0800-0845)  

Siste mulighet for etteranmelding vil være 30 min før start på den 

enkelte distanse.   

  

  

  

  

http://www.participant.no/trysil_1132_motbakkelop
http://www.participant.no/trysil_1132_motbakkelop
http://www.trysilfjellmaraton.no/
http://www.trysilfjellmaraton.no/
http://www.trysil.no/no/A/Trysil-senteret/Sentrum-Sport/
http://www.trysil.no/no/A/Trysil-senteret/Sentrum-Sport/


  

Start/Mål  

Start og mål for lørdagens arrangement vil være foran Trysil Hotell, 

midt i Storgata.   

Start Trysil Ultra kl. 0900  

Start Trysil Fjellmaraton kl. 1000 Start 

Fjellkuten kl. 1100.  

Beregnet målgang første løper Fjellkuten ca. kl. 1200, maraton og 

ultra ca. 1400.  

Målgang stenger kl. 1800  

  

Øvrig:  

• Vi er et økovennlig arrangement, og ønsker minst mulig forbruk av 

unødvendig emballasje o.l. Det stilles derfor krav til at alle har 

med sin egen drikkekopp eller flaske på lørdagens løp.   

• Vi har ikke organisert opplegg for dropbag, men egen assistanse 

underveis er tillatt.  

• Omkledningsrom og dusjmuligheter i Radisson Blu Surfer’s Bay – 

ved fremvisning av startnummer. Dette vil også omfatte 

familie/support.  

• To drikkestasjoner for Fjellkuten, fire på de to lengste distansene.  

• På maratondistansen er mat/drikkestasjonene på cirka kilometer 

5, 11, 16, 26 og 37. På ultradistansen er mat/drikkestasjonene på 

cirka kilometer 15, 21, 26, 36 og 47.  

• Det blir servert sportsdrikk (Maxim), vann, loff, salami, bananer, 

appelsiner og nøtter på alle matstasjonene bortsette fra på den 

første. Der er det bare vann/sportsdrikk og frukt.  

• Husk at du må ta med egen kopp eller flaske til bruk på 

mat/drikkestasjonene.  



  

• Tidtaking i alle klasser (unntatt trim)  

• Forsøpling skal ikke foregå. Ta med alt av søppel til nærmeste 

matstasjon.   

• Ikke tillatt med lyd på øret. (iPod e.l.).  

• Det er krav om å ha med fulladet mobil på de to lengste 

distansene (maraton og ultra), og løperne oppfordres til å kle seg 

etter været (det kan være kaldt i fjellet.)   

• Parkering finnes ved Radisson Blu, Trysil VGS, Trysil kirke og 

Trysilsenteret.   

• Fjellekspressen går i tidsrommet 10.00 – 15.00 for 

tilskuere/støtteapparat på lørdag. Alternativt kan dere ta egen bil 

til Skihytta eller Fageråsen (bompenger begge steder) og ta dere 

ut i løypa derfra.  

  

Premiering  

Deltagerpremier til alle ved målgang.  

Premie til de tre beste totalt på hver distanse, pluss sammenlagt 

beste for 1132 fredag og en av distansene lørdag. (for eksempel 

1132 + Fjellkuten) Uttrekkspremier. (Må være tilstede)  

  

Løypemerking.  

Løypa vil bli godt merket med skilt og bånd, samt funksjonærer der 

dette anses nødvendig.  

  

Førstehjelp  

Det vil være mulighet for enkel førstehjelp i start/mål, samt på 

matstasjonene i fjellet for de to lengste distansene. Ved alvorligere 

skader, kontakt løpsleder. Ved livstruende skader kontakt 113 

direkte, deretter løpsleder så fort dette lar seg gjøre.  



  

  

Brutt løp  

Løpere som bryter må komme seg til nærmeste matstasjon og 

melde fra til funksjonærer der.   

  

Anbefalt utstyr  

For de to lengste distansene vil mye av løpet foregå i snaufjellet 

800-1132 moh. I september må man være forberedt på alt av vær, 

og det anbefales løpesekk med vind- og vanntett jakke, samt lue og 

votter som minimum. I den ytterste delen av løypa i Fageråsen vil 

det være vanskelig tilgjengelig med motorisert ferdsel, skulle man få 

problemer må man være forberedt på å kunne holde varmen en 

stund. En nødfolie og tørr super i tillegg kan være smart. Fløyte kan 

være smart for å tilkalle hjelp, de fleste nyere løpesekker har dette 

innebygget.  

  

Etikette  

• Alle er pliktige å slippe forbi løpere som skal passere  

• ”Live green” – eneste vi forlater etter oss er fotspor – ikke søppel!  

• Følg merket løype hele veien!  

• Glem ikke å nyte utsikten!  

• Smil til funksjonærene, de gjør dette frivillig for at du skal ha en 

best mulig opplevelse.   

  

  

Løpshelga i Trysil:  

  

Det er mye som skjer denne helga i Trysil. Du kan derfor trygt ta 

med hele familien.   



  

Fjellekspressen er oppe lørdag og søndag for de som vil prøve 

heisbasert sykling i Magic Moose, samt morsomme stier i Gullia.  

http://www.trysil.no/no/Gjore/Sommer/sykkel/  

  

  

Trysil Elgfestival foregår samtidig, med festivalområdet Elgtråkket 

midt i start/mål-området. Her vil det være mye gode smaksprøver, 

samt diverse underholdning og annen aktivitet. 

http://www.trysil.no/no/event/Norsk-Elgfestival/  

  

Du har også mulighet til å være med på familerafting, juvvandring, 

kajakkpadling, elgsafari og mye mer med  

http://www.trysil.no/no/A/TrysilGuidene/  

  

Full oversikt over mulighetene i Trysil får du her: www.trysil.no  

  

  

  

VELKOMMEN TIL TRYSIL FJELLMARATON 2016!   

  

  

  

  

Våre samarbeidspartnere:  
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