
Sportsmanden Sportsreiser – Skåbu Fjellmaraton 2017  
 

Bli med Sportsmanden til løps-helg i 
Jotunheimens forgård! 
Sportsmanden og Skåbu Fjellmaraton, i samarbeid med Skåbu Fjellhotell, arrangerer 
løps-weekend i forbindelse med Skåbu Fjellmaraton helgen 29.september – 
1.oktober! Opplev et nytt eksotisk maratonløp i fantastiske omgivelser ved 
inngangen til vakre Jotunheimen!  

Skåbu Fjellmaraton – nå også med ny og flott helmaraton! 
Bli med på tidenes andre Skåbu Fjellmaraton lørdag 30.september i Skåbu, Gudbrandsdalen 

- og det aller første året med full maratondistanse på programmet i en splitter ny og vakker 

maratonløype for det meste på grus, sti og terreng i fantastiske omgivelser.  

 

Du kan også velge det samme flotte halvmaratonløpet som i fjor – i tillegg til at det arrangeres 
et mosjonsløp på 7,5 km og et eget barneløp. 

Bo på det splitter nye Skåbu Fjellhotell 
Et helt nytt fjellhotell er bygget like ved start- og målområdet i Skåbu. Nå kan du være med å 
innvie hotellet, som åpner dørene for første gang for deltakerne på løps-weekenden!  

Pakketilbud: For inntil bare kr 2.000 får du alt dette: 

• Bo i dobbeltrom i helt nytt fjellhotell  

• Kveldsmat fredag, samt frokost lørdag og søndag inkludert 
• After-run lørdag kveld med gratis inngang, mat, foredrag og underholdning  

• Startkontingenten er inkludert ved bestilling av pakketilbudet 

• Hotellrommene er helt nye og holder høy standard 
• Tillegg for enkeltrom: Kr 300 per natt 

• Prisen inkluderer kr 200 i rabatt for aktive medlemmer i Team Sportsmanden.  
Ikke-medlemmer betaler kr 200 ekstra 

  



Side 2 – Sportsmanden Sportsreiser – Skåbu Fjellmaraton 2017 

Program - (Foreløpig – vi tar forbehold om mindre endringer) 

FREDAG 

• 20.00 – Velkomst  

• 20.30 – Vi inntar en god kveldsmat (fås også ved senere ankomst) 

• Oppladning og avslapping på det helt nye hotellet 

 

LØRDAG 

• 07.00 – 09.00 Frokost  

• SKÅBU FJELLMARATON  

 

Starttidspunkt for de ulike distansene: 
09.00: Skåbu Fjellmaraton 42,2 km 

11.30: Skåbu Fjellmaraton 21,1 km 

12.00: Barneløp 1 km 

12.30: Mosjonsløp 7,5 km 

 

• 14.00 Premieutdeling  

• 18.00 Foredrag om fjelløping, v/Gjermund Nordskar - vinner av det ekstreme 

ultraløpet Salomon Xreid både i fjor og i år! (Forbehold om nok deltakere)  

• 19.00: After-run med mat og underholdning – Uformelt med enkel servering   

 

SØNDAG 

• 08.00 – 10.00 Frokost  

• 10.30 – ca kl 12.00 - Rolig guidet løpetur / restitusjonstur i området 

• Avreise 

Påmelding og betaling: 

• Bindende påmelding (eget online-skjema), Betalingsfrist: 15.september 

• Ved avbestilling innen 27.september refunderes halve beløpet.  

• Ingen refusjon etter 27.september eller ved manglende oppmøte  


