
SuleSkar maraton
lørdag 28. mai 2011

norges 
tøffeSte 
maraton

deltakeravgift

kr. 300,-  Helmaraton
 innen 20. mai
kr. 500,-  Helmaraton
 etteranm., løpsdagen*
kr. 200,-  Halvmaraton 
 innen 20. mai
kr. 400,-  Halvmaraton 
 etteranm., løpsdagen*
kr. 20,-  Minimaraton 
 før start
kr. 600,-  Stafett 
 innen 20. mai
kr. 1000,-  Stafett
 løpsdagen*

* Det er viktig at det ikke betales inn 
den siste uken, vent til løpsdagen!

påmelding/betaling

Husk å merke påmeldingen/
betalingen med:

navn
fødselsnummer
klubb
Jeg deltar i øvelse...
om jeg har fullført sesilåmi 2011

deltakeravgiften betales til
konto 3132.20.01048

nb! du er påmeldt når du har betalt.

premiering

deltakerkrus til alle som fullfører. 
premie til klassevinnere i maraton og 
halvmaraton.
vandrepokal til beste mann og beste 
kvinne i helmaraton.
premie til beste stafettlag i hver klasse. 
5-års fat til alle helmaratonløpere som 
har deltatt 5 ganger. premie til fullført 
10 maraton. sesijerven til fullført 
sesilåmi og suleskar maraton 2011.

resultatliste legges ut på
sirdal.no, tonstadil.no og sirdal skilag

starttider
Helmaraton  kl. 12.00
stafett  kl. 12.00
Halvmaraton kl. 14.00
minimaraton kl. 16.00

suleskar maraton og stafett løypeprofil

1. etappe,  4250 m  nomeland–furestøyl
2. etappe,  3825 m  furestøyl–nyestøyl
3. etappe,  4230 m  nyestøyl–myklevatn
4. etappe,  3945 m  myklevatn–kvislevatn
5. etappe,  4740 m kvislevatn–knusttjønn

6. etappe,  4210 m  knutstjønn–roskrepp
7. etappe,  4730 m  roskrepp–ramnen
8. etappe,  3700 m  ramnen–flogvasskvæven
9. etappe,  4020 m  flogvasskvæven–austmannaskaret
10. etappe,  4545 m austmannaskaret–suleskar

1. etappe 2. etappe 3. etappe 4. etappe 5. etappe 6. etappe 7. etappe 8. etappe 9. etappe 10. etappe
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for mer informasjon

SirdalSferie aS
4443 Tjørhom

T: (+47) 38 37 78 00   Fax: (+47) 38 37 78 01
E - mail: post@sirdalsferie.com   Web: www.sirdal.no

arr. TonSTad il og Sirdal Skilag

sponsorer

SIRDAL 
KOMMUNE
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Helmaraton
starter kl. 12.00 fra nomeland i valle. løpet beskrives som 
norges tøffeste maraton p.g.a. stigningen. de første 20 km 
er stort sett stigning. det er ni matstasjoner, ca hver fjerde 
kilometer. det blir også servert bananer. 

det går busstransport fra suleskar kl. 10.15. busstransporten 
er inkludert i prisen.man kan velge om man henter start-
nummer i målområde før man tar bussen over, eller ved start i 
nomeland. bussen tar med seg ekstra tøy tilbake til målområde. 
startområde ligger ved en skole hvor garderober er tilgjengelige.

Halvmaraton
Halvmaraton starter på toppen av fjellovergangen, ca 1050 moh. 
starten går kl. 14.00. det går buss fra målområde til starten 
kl. 13.00. man må hente startnummer ved målområdet, eventuelt 
ved start.

stafett
maratontraséen er blitt delt inn i 10 etapper, ca. 4 km-etappe. 
om man ikke klarer å samle sammen 10 løpere, er det åpent for 
at enkelte løper mer enn en etappe.
det er 3 klasser: dame //Herre // miks.

start sammen med maratonløperne fra nomeland i valle kl. 
12.00. lagene må selv ordne med transport til og fra etappene. 
startnummer hentes ved målområdet, eventuelt ved start.

minimaraton
minimaraton med rundløype i målområdet for barn. 
påmelding før start. start kl. 16.00. premie til alle.

startnummer
utdeling av startnummer starter kl. 09.00 i målområdet, 
suleskar fjellsenter, eller ved start. det er garderobe og 
dusjanlegg både i nomeland og ved suleskar fjellsenter. Ta 
med kvittering på deltakeravgiften når startnummeret hentes. 
Ikke betal deltakeravgift siste uken!!! vi tar etteranmeldte ved 
startnummerutdelingen mot kontant betaling.

suleskar maraton, halvmaraton og stafetten følger fjellveien fra nomeland i valle 
til suleskar i sirdal (se løypeprofil). suleskar halvmaraton starter midt oppe 
på fjellet. ved å velge halvmaraton går man glipp av de verste kilometrene i 
oppoverbakke. man får likevel med seg den storslagne naturen og friske fjelluften. 
selv om løpet går i slutten av mai kan man oppleve brøytekanter på 6–8 meters 
høyde langs hele traséen.

lørdag 28. mai 2011 kl 12.00

fullfører du både sesilåmi og suleskar maraton 
samme året kan du skryte av å være en 
skikkelig hardhaus og innehaver av en flott 
sesijerven glasspokal. det er en stor prestasjon 
å utføre begge disse bragdene, derfor er 
sesijerven en ettertraktet premie.
 
sesilåmi, som er første stikk i pokalen, går i år 
av stabelen 2. april og er et turrenn mellom 
setesdal og sirdal. det klassiske rennet på 52 
km går i fantastiske høyfjellsomgivelser som 
preger sirdal og setesdalsheiene. sesilåmi går 
du garantert ikke alene. Ca 2500 løpere finner 
veien over fjellet sammen med deg i tillegg til 
heiagjenger langs løypen, en opplevelse du 
sent vil glemme.

«sesiJerven»maraton // halvmaraton 
// minimaraton // Stafett
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