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Om rennet 
Gausta Skimaraton på 48 km (klassisk) er samme renn som 

de danske mesterskaberne i langdistanse. Du kommer til å 

konkurrere mot noen av de allerbeste danske skiløpere! 

 

 

 

 

Gausta Skimaraton har blitt akseptert som offisielt seedingrenn for Vasaloppet – 

vi har for vor del lovet at vi skal gjøre mye markedsføring kring dette løpet å 

sørge for at det blir mange norske deltakere! Kom å bli med… 

 
Nettsted: http://www.dmlangrend.dk/gausta-skimaraton 

 

 

Gausta Skimaraton lørdag 2. februar 2019 kl. 09:00. 
Vi oppfordrer deltakerne til å holde seg informert omkring arrangementet og gjør oppmerksom på at der kan 

skje endringer fortløpende. OBS: løpet går kun i klassisk stil. 

 

Påmelding 

Sker på dette link: PÅMELDING  

Prisen for ungdom/voksne er 125/225 DKK (frem til 13. januar) og 175/300 DKK (fra 14.-24. januar). 

Etterpåmelding er mulig frem til dagen før konkurransen mot ekstra gebyr, 100 DKK). Det er ingen refusjon 

av startkontingent ved sykdom eller skade. Det er heller ingen refusjon av startkontingent dersom man 

velger og ikke møte eller trekke seg fra rennet. Dersom rennet avlyses før renndag tilbakebetales 50% av 

startkontingenten. Ved avlysning selve renndagen vil det ikke bli foretatt noen refusjon av innbetalinger. 

http://www.dmlangrend.dk/gausta-skimaraton
http://www.dmlangrend.dk/gausta-skimaraton
https://my4.raceresult.com/103010/registration?lang=dk
http://www.dmlangrend.dk/gausta-skimaraton
http://www.vasaloppet.se/lopp/skidlopp/vasaloppet/seedning/utlandska-seedningslopp/
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Klasser  

Dame/Herre, 17-18, 19-20, 21-39, 40-49, 50-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79 og 80+ Resultatlisten kommer 

aldersinndelt. Alle går samme distanse. 

Sekretariat og avhentning av startnummer  

Sted: Kvitåvatn Fjellstoge, Kvitåvatnvegen 398, Rjukan. Åpent: Lørdag 07.00-15.00  

 

Parkering/transport  

På p-plassen ved Gaustablikk Skisenter som ligger rett ved starten. 

Start/mål 

Start: kl.09.00 rett ved Kvitåvatn Fjellstoge / Gaustablikk Skisenter. Mål: samme sted.  

 

Garderobe og toalett  
Garderobe/dusj og toaletter vil dere finne i Kvitåvatn Fjellstoge. I tillegg vil det være mulig å benytte toaletter 

i Gaustablikk Skisenter. 

 

Sperretid  
Sperretid for siste omgang er klokken 13.45. 

Smøretips/Stavservice  
Det er begrenset med mulighed for kjøp av smøring i fjeldstuen. Vi har ikke stavservice.  

Drikke/service  
Drikkestasjon etter hver runde (9,6 km). Vi har ikke mat. Der er servering i Gaustablikk Skisenter. 

Sikkerhet  
Førstehjelpsutstyr i mål. AMK Telemark er blitt varslet om arrangementet.  

Premiering  
Flotte premier i både dame og herre totalt! Kroner 1500 DKK til nummer 1, kroner 1000 DKK til nummer to 

og kroner 500 til nummer 3.  

Løypekart  
Se på dette nettsted: http://www.skirenn.com/gausta-skimaraton/ 

http://www.dmlangrend.dk/gausta-skimaraton
http://www.kvitaavatn.no/
http://www.gaustablikkskisenter.no/
http://www.gaustablikkskisenter.no/
http://www.gaustablikkskisenter.no/
http://www.skirenn.com/gausta-skimaraton/
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