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I skrivende stund er det ikke mange dagene til Finnmarksløpet 2012 er i gang.
Det er med skrekkblandet fryd jeg ser
på kalenderen og krysser av dag for dag
nå i innspurten. Deltakerlista ser ut til å
bli lengre enn noen gang, og vi gleder oss
veldig til å se alle kjørerne på startstreken
lørdag 10. mars.
De siste månedene har gått fort, og vi har
jobbet med mange ulike prosjekter i tillegg til planleggingen av selve løpet. En
av de mest synlige resultatene er kanskje
at Finnmarksløpet får ny grafisk profil. Vi
har jobbet med Tank Design i Tromsø, og
skal nå fremstå tydeligere og kanskje litt
tøffere i vår kommunikasjon. Og for all
del – øynene er fortsatt med, - ikke som
logo, men som et profilelement. Om kun
få dager lanserer vi også den nye hjemmesiden vår, forhåpentligvis mer brukervennlig. Vi håper dere vil like den!

Vi er veldig glade for at vi i år kan ta
i mot løperne på et nytt sjekkpunkt i
Kirkenes, midt i sentrum av byen på Rica
Arctic Hotel. Det har vært en fornøyelse å
jobbe tett med trekkhundmiljøet, de
frivillige og næringslivet i byen.
Vi ønsker at det skal være folkefest på alle
sjekkpunkt, og i hele Finnmark når Finnmarksløpet går, og vi føler vi er på god vei
mot dette målet.
Som den rookien jeg er, blir jeg fortsatt
ofte satt litt ut av hvor stort dette løpet
egentlig er. Ikke bare går løypa over et
stort geografisk område, men det favner
om så utrolig mange og så mye. Jeg ønsker
å rette en stor takk til alle som er med på
laget. Jeg gleder meg til å se våre samarbeidspartnere, alle de frivillige, innbyggere og gjester under løpet. Ikke
minst vil jeg ønske alle utøvere lykke til
ute i sporet!
Finnmarksløpet 2012 skal også bli
”The best race ever”
Hilsen Svanhild
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Profiler FL-2012
«Rask, utholdende og vedlikeholdsfri»

Juta 2,5 år

Lederhunden Juta er en av heltene som skal være med i teamet til
Inger-Marie Haaland når Finnmarksløpet starter 10. mars 2012.

Reportasjer

Annet

ET FRIMAGASIN FRA FINNMARKSLØPET 2012
utgiver

redaktør

layout

Finnmarksløpet as
PB 1248, 9504 Alta

Trond A. Andersen

Sanna Charlotte Kivijervi

foto forside

trykk

kontakt

Ole-Johnny Myrvold

+ 47 78 44 54 50
mail@finnmarkslopet.no

design

Bjørkmanns as, Alta
Opplag: 500

Tank Design Tromsø

www.finnmarksløpet.no

Thomas Wærner  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Elisabeth Edland  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Dag Broch  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Nina Skramstad  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Far og sønn Brennodden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

Den gode hjelper  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Klær som varmer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Ritas ilddåp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Klær bil og båt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Sauer er ålreit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Finnarveløpet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

Program  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Kart  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Ishavskrafts fotokonkurranse  .  .  .  .  .  .  . 22
Hundekjørings ABC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Siste nytt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Påmeldte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

6

7

Velkommen til
Finnmark!
Norge er langt, ingen tvil om det. Når alle
tilreisende står ved fylkesgrensa aner de
knapt at det nesten er et helt land som
åpenbarer seg foran dem, omtrent på
størrelse med Sveits, Kroatia eller Danmark – ja så stort og omfangsrikt er Finnmark. Norges siste tiendedel av fastlandet
står klar for å ta i mot alle dere som vil
delta, hjelpe til eller bare se og oppleve
et av verdens tøffeste sportsarrangement
i spektakulær natur.
Jeg er ikke i tvil om at det må oppleves
ekstra tiltrekkende å komme hit, og oppmerksomheten lokalt, nasjonalt og internasjonalt er formidabel. Jeg er imponert
over at så mange verden rundt følger med
et hundeløp så langt nord. Det forteller
meg at vi lever i en historiefortelling, og
det er mange som vil være en del av eventyret. Jeg tenker på alle dere som kommer
hit, og er sikker på at dere får oppleve vår

NAVNET CIIKO
Dette er et frimagasin fra Finnmarksløpet
som handler om løpet, kjørere, frivillige og
våre samarbeidspartnere. Navnet Ciiko er
hentet fra en av Sven Engholms legendariske lederhunder. Ciiko var hunden
som krysset mållinjen aller først i historiens første Finnmarksløp, i 1981. Sven gav
henne navn myntet på det samiske ordet
for tispe, Ciiku. Engholm valgte å skrive
navnet med en ”o” til slutt, det samme har
vi gjort. Ikke bare var Ciiko den første som
gikk i mål, hun var også en fantastisk god
hund, og hun ble selvsagt brukt i avl. I de
fleste kjente hundegårder i Norge finner
vi avkom med linjer fra Ciiko, en verdig
navngiver til vårt magasin.

gjestfrihet. I tillegg får dere se, smake
og merke at dere befinner dere i et flott
fylke. Deltakerne, handlerne og alle vinterturister oppdager også arrangørkompetansen vi har bygget opp over lang tid.
Da snakker vi ikke bare om selve løpet,
men all tilrettelegging og ikke minst alle
kulturtiltak.
De lokale arrangementene som finner
sted langs løypa og ved stopp-punktene
bidrar enda mer til at det føles godt å
være i Finnmark disse mars-dagene.
Lokal kultur serveres med stolthet, og det
skal vi alle være kry over. Velkommen til
å kjenne på atmosfæren, uansett hvilken
måte du opplever en bit av Finnmarksløpet på. For Finnmark fylkeskommune er
det dessuten naturlig å bidra til at enda
flere enn de som er i Finnmark under løpet, også får se flotte bilder og høre gode
historier fra og om Finnmark.

Extreme
performance
Kjørere, funksjonærer,
gjester og publikum ønskes
velkommen!

Runar Sjåstad
Fylkesordfører i Finnmark

www.tank.no

Vi er med på laget!

Finnmarksløphotellet
www.finnmarkslopet.no

Labb Ekstrem and Finnmarksløpet
– leaders in their fields

Enjoy the ride!
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Den gode
hjelper
TEKST:
FOTO:

Trond A. Andersen
Trond A. Andersen

Akkurat som andre toppidrettsutøvere er
noen hunder plaget med stive muskler,
hovne ledd og andre skader som hemmer dem. Heidrun Sandve Bergseng er
utdannet veterinær med videreutdannelse som kiropraktiker. I to sesonger
har hun praktisert sine kunster på nettopp hunder som ikke fungerer helt optimalt og som plages med å få ut potensialet. Vi møter Heidrun hos en av årets
vinnerkandidater, Trine Lyrek. Her har
Heidrun vært ofte i vinter, og Trine er
ikke i tvil; – Vi har hatt et stort utbytte

av hundekiropraktikk. Hunder som blir
skadet kommer raskere tilbake, de slipper
smerte og har det rett og slett bedre. Er
man uheldig og får flere sentrale hunder
på skadelista kan det godt hende at alle
vinnerambisjoner må legges på hylla, vi
er glade for at det finnes ei som Heidrun.
SKAL LÆRE MER

Heidrun selv vil ikke ta for store ord i sin
munn, men synes dette er veldig spennende. – Det handler om å kjenne på alle
ledd, om de beveger seg normalt. Hvis det

er låsninger er det om og gjøre å justere
låsningen. Målet er altså å hindre smerte
og overbelasting, meddeler Bergseng som
berømmer hundekjørere for å følge godt
med. – Jeg opplever at de er flinke til å observere og til å formidle til meg hvis noe
ikke ser helt greit ut. For å lykkes med
dette er jeg avhengig av å få detaljerte forklaringer om hva som feiler løpesettet til
hundene som er aktuelle for behandling.
Hun opplever at mange kjørere ikke nøler
med å bruke penger på nettopp å gi sine
atleter kiropraktikk dersom det er nød-

vendig. - Dette er noe jeg skal fortsette
med, og jeg skal kurse meg enda mer opp.
Jeg tror absolutt at dette har noe for seg,
sier veterinæren som opprinnelig er fra
Smøla men nå er bosatt i Alta.
PRIO SKADET

Trine Lyrek, som har et nært samarbeid
med fjorårsvinner Roger Dahl, er en heldig utvalgt. Lyrek er sponset av Heidrun
og det er her hun har brukt mest tid på sin
ekspertise. Det legges ikke skjul på at Lyrek har som mål å vinne Finnmarksløpet
2012. En nøkkelhund for å lykkes er Prio.
Rogers superleder i 2011 ble roset opp i
skyene av Dahl selv etter løpet. Nå er
dessverre den lille hannhunden med det
ekstra giret ikke skadefri. Verken Trine
eller Heidrun kan si sikkert om han blir
klar for innsats i 2012, han er nå under behandling og forhåpentligvis snart tilbake i
trening. – Jeg har fri hele uka mens løpet
pågår og kan ikke nekte for at jeg kommer til å følge ekstra spent med på hvordan det går med Trine, avslutter Heidrun.
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Klær som
varmer
STILIG: Slik ser årets frivilligkolleksjon ut. Modellene er Marie Romsdal og Rikke Elisabeth Nilsen.
Foto: Trond A. Andersen

Vår generalsamarbeidspartner Sparebank
1 Nord-Norge har i flere år spandert en
flott fleecegenser til alle frivillige som
står på for Finnmarksløpet. Tradisjonen
fortsetter i år, og nå har også Ishavskraft bestemt seg for å tilgodese løpets
arbeidsjern.
Ishavskrafts gave er at frivillige får vinterluen Nordic Heater, produsert av
Fjällräven, som er en av våre nye samarbeidspartnere. Både fleecejakken og lua
er selvsagt påtrykt logoene til de som
spanderer, samt Finnmarksløpets nye
logo. Vi retter herved en stor takk til både
Sparebank 1 Nord-Norge og Ishavskraft
som bidrar med dette til våre fantastiske
frivillige.
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PROFIL FL-1000: THOMAS WÆRNER

Ferdigkonvertert
TEKST:
FOTO:

Trond A. Andersen
Geir Norling og Trond Ørslien

Han har kongepokal, NM-gull, flere VM/
EM medaljer og har vært en av verdens
beste hundekjørere, det som må sies i
samme åndedrag er at dette ikke er i
langdistansekjøring. På 90-tallet herjet
Thomas Wærner løypene i godt over 30
kilometer i timen, foran han opptil 16 og
18 langbente sprintere. I 2003 tok han et
drastisk valg, han sluttet med sprint og
ble med i langdistansemenigheten.
- Det var to store utfordringer med overgangen fra løp på 20-50 km til langdistanse hvor vi kjører minst 10 ganger så langt,
forteller 38-åringen fra Torpa. – Det ene
var hundetypen jeg hadde, jeg valgte nok
å beholde genene for lenge, noe som
førte til at jeg fikk et spann som manglet
mellomgiret. Det giret er helt vesentlig i
langdistanse. Dette gjorde nok at det tok
litt lengre tid å bli en god langdistansekjører, enn hva som var planen. Det andre
var kanskje ikke så uventet, utfordringen
med å omstille meg selv til å være tålmodig og å få roet meg selv ned, sier Wærner
som nå er ferdigkonvertert. Det har han
bevist med stadig bedre plasseringer de
siste årene.

resultatene ble bedre med åra og i 2011
klatret Thomas opp på pallen med en flott
bronsemedalje under VM/Femundløpet.
En måned senere leverte han et solid
Finnmarksløp som gav en femteplass.
VIKTIG PARTNER

En hovedfaktor som gjør at Wærner må
finne seg i å være en vinnerkandidat i
2012, er hans meget dyktige frue, Birgitte Næss Wærner. Hun er selv en meget dyktig hundekjører og selvsagt har
de mye igjen for å kunne dele treningen.
-Birgitte er fenomenalt flink og har en
litt annen måte å se en del ting på enn
jeg har. Det skaper konstruktive debatter
som gir resultater når løps-sesongen starter. Allerede i januar ble første seier for
”Berserkkennel” innkassert. Birgitte vant
20 mils-løpet Hallingen.
- Vi har ikke handler/kennelhjelp, men
er heldige som kan samarbeide om dette.
Alene hadde jeg ikke hatt mulighet til å
konkurrere om seire, bekrefter Thomas
Wærner som gleder seg voldsomt til Finnmark i mars.
EN VANVITTIG OPPLEVELSE

SMELL I 2007

Han kjørte sitt første Finnmarksløp i
2007, men selv med et godt mixspann
av egne hunder og Trond Ørsliens, var
turen over når teamet ankom Kirkenes.
Da var spannet redusert til sju hunder og
Wærner hadde høstet dyrebar lærdom.
Heldigvis var det å gi opp ikke noe tema,

- Finnmarksløpet er en vanvittig opplevelse. Du har det vondt men vil ikke være
foruten. Turen er enorm, å se at samspillet fungerer og at man får betalt for treningsarbeid er verdt alle lange treningsturer og pengebruken, bekrefter Wærner
som ikke er i tvil om målsetningen for
årets løp. – Jeg kjører for å vinne!
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Program
Finnmarksløpet 2012
Torsdag 8. mars

Torsdag 15. mars

19:00 – 20:00 Åpningsseremoni, Borealis

14:00 – 15:00 Sorrisniva, 15 km sør for Alta.

18:00 – 24:00 Forventet målgang FL-1000,

Vinterfestiaval, med presentasjon av årets
kjørere. I parken, Alta sentrum.

Restart. Publikum er velkommen til å
følge restarten, og vil bli anvist til parkeringsplass på vestsiden av Altaelva.

gågata Alta sentrum.
19:00 - 20:00 Utendørs show med Scene
Finnmark

Mandag 12. mars

Lørdag 17. mars

12:00 – 16:00 Forventet målgang FL-500,

12:00 – 12:30 Seierseremoni for FL-1000,
gågata Alta sentrum.
19:00 – 24:00 Avslutningsbankett for alle
deltakerne i Finnmarksløpet 2012, Rica
hotell Alta. Kjørere, handlere, frivillige,
samarbeidspartnere, presse, gjester, publikum og andre. Billetter kjøpes hos
Finnmarkløpets servicekontor, Kunnskapsparken, Alta sentrum. Salget starter
onsdag 7. mars kl 12:00.

Fredag 9. mars
16:45 – 20:00 Sparebank 1 Nord-Norges

startbankett, Rica Hotel Alta. Billetter
kjøpes hos Finnmarkløpets servicekontor, Kunnskapsparken, Alta sentrum. Salget starter onsdag 7. mars kl 12:00.

gågata Alta sentrum.

Tirsdag 13. mars

Ritas ilddåp

Lørdag 10. mars
10:00 – 10:45 ”Mens vi venter på” underholdning med blant annet Finn Arve Sørbøe, gågata Alta sentrum
10:45 – 11:00 Offisiell åpning av Finnmarks-

18:00 – 18:30 Seierseremoni for FL-500, gågata Alta sentrum
19:00 – 24:00 Rica Hotel Altas avslutningsbankett for FL-500, Rica Hotel Alta. Billetter kjøpes hos Finnmarkløpets servicekontor, Kunnskapsparken, Alta sentrum.
Salget starter onsdag 7. mars kl 12:00.

løpet 2012, gågata Alta sentrum
FOTO:

Trond A. Andersen
David Dale

Her er kvinnen med det øverste ansvaret
for det tekniske og sportslige. Da mangeårig race-marshall, Marit Hoveid Honerød, valgte å si takk for seg etter 2011
løpet, var det mange som undret seg på
hvem som kunne overta den viktige rollen. Valget falt på Rita Hallvig som har
noen store sko å fylle. - De skoene passer
ikke meg, ler Rita. - Vi er nok litt forskjellig som typer, så jeg tror det er best jeg
finner min egen stil. Rita har hendene
fulle i ukene før løpet. Det er mye å sette
seg inn i. Hun har vært TD (teknisk delegert) mange ganger tidligere. Nå er hun
øverste sjef for et prestisjefylt idrettsarrangement. At hun har kjørt løpet selv

11:00 – 13:00 START! Første spann ut pre-

flere ganger og har vært handler er neppe
noen ulempe. - Aller helst ville jeg vært
kjører, men når jeg ikke har mulighet til
å trene nok til å konkurrere, er det moro
å være en del av løpet på arrangørsiden
meddeler 40-åringen som er bosatt i Eiby
utenfor Alta.
STOLT OVER LØPET

Finnmarksløpet har alltid hatt som mål å
være det beste hundeløpet på planeten.
Det er sikkert andre løp som har samme
målsetting. Rita mener at Finnmarksløpet allerede er et løp hvor veldig mye
fungerer bra. – Sammen har alle involverte gjort grep som hele tiden forbedrer

løpernes opplevelser. Jeg føler at vi som
dommere og TD-er har klart å sette en
god standard på hvordan et vellykket løp
skal være. Vi er ikke strenge dommere,
mer veiledere. Vårt viktigste motto er, og
vil fortsatt være; å gjøre løpet så rettferdig som mulig for deltakerne.- Da jeg fikk
forespørselen om å være rennleder, ble
jeg litt usikker og vurderte å si nei. Etter
litt grubling fant jeg ut at dette må kunne
gå bra. Jeg har to fantastiske medspillere
i Don Lyrek og Kari Jæger som er rennledere for 1000 og 500. Nå stiger spenningen. Jeg gleder meg til å se alle spann
forlate gågata i Alta, da skal jeg nyte jobben sammen med fantastiske hunder,
utøvere og kolleger.

sis kl 1100. FL-500 starter først. Spannene kjører ut gågata i Alta, FL-1000 kjørere
har med en gjest i sleden.

FOTO: Guro Storskjær

TEKST:
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Mehamn

Nordkapp

Havøysund

NORSKEHAVET

888

Hammerfest

Båtsfjord
Vardø
891

890

E 75

ngen

otn

98

Po r s a

Revsb

E 69

Ta n a f j o r d e n

Honningsvåg

Laksefjorden

Kjøllefjord

889

BARENT SHAVET

Berlevåg

Vadsø

Varangerbotn

FINNMARK

Varangerfjorden

Tana bru
E6

94

98
886

Kirkenes

Sirma

E6

Neiden
E6

Altafjorden

Start og mål
E6

Alta

Levajok

Lakselv

Skoganvarre
Varmest:
2004 i Alta
+ 6,4 °C

E 75

Nikel
Løypas nest lengste etappe:
Neiden - Kirkenes 120 km

30 km
©

885

E6

Jotka

TROMS

RUSSLAND

= 1000 km
= 500 km

UTSNITT

Løypas lengste etappe:
Karasjok - Alta 141 km

Karasjok

93

Jergul
92

Kaldest:
2006 i Karasjok
– 43,6 °C

1.000 km tilsvarer
avstanden fra Oslo
til Mo i Rana
NB! Noen av traseendringene er ikke kommet med på dette
oversiktskartet. Kartet vil bli oppdatert på våre nettsider og på
vår GPS-tracking før løpet starter.

Kilde: www.finnmarkslopet.no
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Klær, bil og båt

PROFIL FL- 500 : ELISABETH EDLAND

FOTO: Gian-Rico Willy

Alltid
favorittt
TEKST:
FOTO:

I et allerede meget sterkt team av samarbeidspartnere har det dukket opp enda flere
som vil være på lag med Finnmarksløpet.
TRYGT MED TOYOTA OG HARILA

FJÄLLRÄVEN, HVEM ELLERS?

Under løpet har vi et stort transportbehov.
Samarbeidspartneren på fire hjul er bilfirmaet Harila. Driftsikre og vintervennlige Toyotaer fra Harila vil bringe funksjonærer, veterinærer og dommere trygt
rundt i vårt vakre, men av og til utfordrende vinterfylke. Harila har også valgt
å dekorere flere av sine biler med vår (etter egen mening) knalltøffe logo. Avtalen
med Harila er kjærkommen, og vi håper
på et langt og godt samarbeid.

Man trenger ikke å ha stor kjennskap til
vinterbekledning for å ha fått meg seg
at Fjällräven leverer skikkelige plagg for
arktiske forhold. Nå er også klesgiganten med på laget. Som vi kan lese tidligere i Ciiko, vil blant annet alle frivillige
holde hodet frostfritt med luen Nordic
Heater. Mange av våre andre samarbeidspartnere har også valgt å kjøpe kvalitetsplagg fra Fjällräven. Veterinærer og løpsledelsen vil bli sett i flotte parkaser fra
klesmerket som har hentet navnet sitt fra
det pattedyret på landjorden med minst
varmetap, nemlig fjellreven. Etter hvert

www.saltdalshytta.no

vil vår web-butikk få flere varer fra Fjällräven i sitt sortiment. Alt vil selvsagt være
tilgjengelig til hyggelige priser og med vår
logo.
HURTIGRUTEN

Hurtigruten ASA er for første gang samarbeidspartner med Finnmarksløpet.
Dette markeres på flere måter, men den
mest synlige er at de installerer skjermer
på to av sine skip som er i Finnmark mens
løpet pågår. Her vil gjestene få se direkte
bilder og resultatservice fra løpet. Disse
skipene har til sammen 1000 internasjonale gjester som vil få et godt innblikk i
arrangementet.

Ann Kristin Ødegaard
Anita B. Svaler

Elisabeth er ei sprek bestemor på 53 år.
Hun holder hus på Asakskogen på Nannestad med samboer Per Olav Gausereide, også han hundekjører. De driver
kennelen Flying Huskies, med et 30-talls
Alaska-huskier. Det er ei svært rutinert
dame som stiller på startstreken i Alta for
7. gang den 10. mars 2012.
Elisabeth Edland startet sin karriere som
hundekjører med mellomdistansekjøring. Med svært gode resultater. Hun har
vunnet EM, Pirena og World Cup i mellomdistanse før hun konverterte til langdistanse for 6-7 år siden. Men selv om
løpene ble lengre, går det fortsatt fort.
Elisabeth kan vise til en solid merittliste.
Flere seire i Pasvik trail og Gausdal maraton. 2 x 2.plasser i Femundløpet 400 km,
den siste under fjorårets VM. Finnmarksløpet 500 km har hun vunnet to ganger,
i 2007 og i fjor. Da ble den spreke dama
også Norgesmester i 8-spannsklassen. Så
når Elisabeth Edland stiller til start, er det
alltid som en av favorittene. Enten hun vil
eller ikke!

Når Elisabeth Edland stiller til start, er det alltid
som en av favorittene.
Enten hun vil eller ikke!
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Sauer er
ålreit
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Trond A. Andersen
Magnar Haraldsen

TEKST::
FOTO:

Klart du ble overrasket over denne overskriften. Hva har sauer med Finnmarksløpet å gjøre? Forklaringen ligger i en
liten grå boks som betyr uendelig mye for
løpets interesse.
Firmaet Telespor er en av våre samarbeidspartnere. Telespor leverer såkalte
radiobjeller til nettopp…. sauer. I løpet
av knappe 10 år har Telespor virkelig fått
dette systemet til å fungere. Sauer og annet bufe som går på beite kan overvåkes
via bjellene som inneholder en GPS/GSM
sender og mottaker. Bonden kan følge dyrenes bevegelser og har mye større kontroll.
FUNGERER UTMERKET PÅ HUNDESPANN

De siste årene har noen av disse radiobjellene blitt festet til utvalgte spann
under Finnmarksløpet. Oppdateringsfrekvensen er skrudd opp fra tre ganger
i døgnet til hvert 15 minutt. Bjellene har
blitt bedre og i 2011 fungerte systemet
utmerket. Kun på et par områder med
dårlig GSM-dekning mister vi signalene
fra kjørerne.

ALLE FÅR

I 2011 hadde vi 40 radiobjeller til disposisjon, i år kan vi grunnet stor godvilje
og raushet fra Telespor meddele at samtlige kjørere får boksen festet til sleden.
Kortfattet kan vi si det slik: Nå kan alle
som har tilgang til internett til enhver tid
finne ut hvor samtlige kjørere befinner
seg. Hvem sier at Finnmarksløpet er
vanskelig å følge?!
POPULÆR SIDE

Som om ikke det er nok, så har også vår
eminente datautvikler, K2 ved Helge Johansen, forbedret kartløsningen der du
kan følge kjørerne via vår nettside. Zoomfunksjonen er forbedret og det samme er
selve kartet. Oppdateringsfrekvensen vil
for det meste være på fem minutter. Da er
sjansen for å ha full kontroll veldig høy.
Kanskje forsvinner litt av spenningen
over hvem som kommer først til sjekkpunkter og om noen hviler på sporet.
Vel, vi lever med det så lenge vi kan glede alle som vil følge løpet med et slikt
fenomenalt verktøy.
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PROFIL FL- 500: DAG BROCH

Dag Broch,
best uten sjokolade
TEKST:
FOTO:

Etter fjorårets suksess med mange innsendte bidrag er Ishavskraft ikke i tvil.
Det blir fotokonkurranse også i år.
Vår eminente samarbeidspartner lokker med premier, samt heder og ære for
de beste bildene fra Finnmarksløpet de
får inn. En lokal jury ved Ishavskrafts
kontor i Alta vil hver dag plukke ut de
beste bildene som kommer inn og distribuere dem på egen nettside. I tillegg

vil bildene dukke opp i bildeserier på
www.finnmarkslopet.no. I 2011 hadde
løpets hjemmeside 57 millioner klikk,
så her kan du få svært mange treff på
akkurat ditt bilde.
Bildene sendes til kunde@ishavskraft.no,
vinnerbildene blir distribuert og offentliggjort den 19. mars, og siste frist for å
sende inn er 18. mars.

Ishavskraft har satt noen enkle krav til
bildene de mottar:
1. Minimum 5 megapixel oppløsning.
2. Bildene må være tatt under Finnmarksløpet 2012.
3. Temaet i år er ”action”.

Puss linsa og lykke til!

Finnmarksløpet 2009. Dag Broch (42)
fra Tana var rookie på FL-500. Han tygde
finsk sjokolade så fyllingene spratt over
til Skoganvarre. Åshild Bye fikk sin hittil største utfordring som handler; få tak
i en tannlege! På en utpost i Finnmark
kl. 23.00 en lørdags kveld. Men på lange
løp er kreativiteten stor. En handler var
tannlege og en frivillig fra England hadde
et tannlegesett i sekken. Så ved hjelp av
en teskje som speil, fikk Dag ny fylling på
natta og fortsatte løpet. Han sleit riktignok også med litt hundefrafall, men kom
seg greit til mål.
I år skal Dag skal kjøre FL-500 for 4. gang.
Han har en 14. plass som beste plassering
(2010) så målet i år er topp 13. Litt ambisjoner må man ha. Oppkjøringa til løpet
har vært god. Han returnerte fra Røros
med en 10. plass fra F400 i sledetrekket.
Blant 98 startende spann. Til daglig jobber Dag i den kommunale kulturskolen
i Tana og driver Tana Husky. Han har
hjelp fra sin kjære Inkeri og samarbeidspartner Åshild Bye. Dag tar gjerne med
gitaren i sleden når han tar med gjester
på tur. Framtidas mål er å kjøre FL-1000,
men han har god tid. For han sier selv at
Finnmarksløpet er verdens beste sledehundløp, og at han skal være med i 30 år
framover. Minst!

DAG ER KLAR: Fra starten 2011.

Ishavskrafts
fotokonkurranse

Ann Kristin Ødegaard
Jørn Losvar
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PROFIL FL- 1000: NINA SKRAMSTAD

Sponsorenes
drøm
TEKST:
FOTO:

Trond A. Andersen
Christiane Ødegaard / Dag Borgenhov /Jørn Losvar

Nina Skramstad er en av Norges mest kjente hundekjørere,
dette til tross for at hun ikke er særlig merittert. 42-åringen
fra Brandbu er klar for sitt sjette Finnmarksløp, i 2012 skal
hun for femte gang kjøre 1000-kilometeren.

Beste plassering hadde hun i sin debut i
2006, da ble Nina nummer tre i FL-500.
Nina vant det 200 km lange Gausdal Maraton i 2009, foruten disse topplassering
er det smått med pallplasseringer. Likevel
er hun kjent og ikke minst er hun en av de
få som faktisk kan kalle seg profesjonell
hundekjører. Hvordan er det mulig?
- Jeg har mange solide støttespillere,
eller sponsorer som noen kaller det. Men
de kommer ikke av seg selv. Jeg har vektlagt oppfølging av samarbeidspartnerne
veldig høyt. Alt med vårt team skal være
profesjonelt, alt fra hvordan hundene, bilen og klærne ser ut, til hva jeg faktisk gir
igjen. Jeg holder foredrag for samarbeidspartnere, tar de med på turer og framfor
alt så holder jeg de orientert. Jeg har flere
ganger hørt at de ikke bryr seg like mye

om plasseringen som de bryr seg om
hvordan vi framstår som et team. I 2010
ble jeg ikke bedre enn nummer 14, men
jeg fikk prisen for ”best stell av hund” under Finnmarksløpet. Dette var noe mine
samarbeidspartnere i likhet med meg selv
satte veldig stor pris på, meddeler Skramstad som virkelig ser fram til 1000 tøffe
kilometer i Finnmarksnatur.
FINNMARKSLØPET ER GULEROTA

- For meg er Finnmarksløpet i en særklasse. Det er selve gulrota og vårt hovedmål hvert år. De siste sesongene har kennelen jeg og samboer Didrik Sand eier
vært gjennom et generasjonsskifte. I år
stiller vi kun med egne hunder og vi har
mange lovende 2,5 åringer som vi snart
kan begynne å forvente litt av.

Ambisjonsnivået er en topp 10 plassering,
sier den profilerte kjøreren.
PR ER VIKTIG

- Jeg hører av og til en halvspydig bemerkning om at jeg stikker nesen vel ofte fram
i rampelyset når det handler om hundekjøring. Til de som måtte mene det så er
svaret enkelt. Når journalister spør så svarer jeg og gir av meg selv, dette er noe man
må gjøre dersom målet er å kunne drive
med dette profesjonelt. Samarbeidspartnere får utelling når man blir profilert i
media. I tillegg mener jeg at hver gang
en hundekjører blir profilert i media så
er man en ambassadør for denne flotte
idretten. Selv om NRK viser mye fra Finnmarksløpet så må vi nok fortsatt finne oss
i å bli betegnet som smal og sær.
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PROFIL FL 1000 : JO ARE OG KJELL BRENNODDEN

“ Det hadde vært moro
om han hadde slått meg,
men det skal mye til”

Skal sette
opphavet på plass
Trond A. Andersen
Lill K. / Jørn Losvar

TEKST::
FOTO:

Som i all annen idrett har eplet en tendens til å havne nært
stammen. I Folldals- familien Brennodden har to av eplene
landet helt inn til treet. Både Jo Are og Ola konkurrerer i
langdistansekjøring, greia er bare at far sjøl absolutt ikke
har lagt opp kjøringen – og han virker uslåelig.

Kjell Brennodden (63) er en av Finnmarksløpets virkelige profiler. Gubben
sjøl, som han selv bruker å si, imponerer
år etter år med gode plasseringer i den
lengste klassen. To ganger har han kjørt
inn til andreplass, enda mer imponerende
er det at han har fullført alle de 10 siste løpene med en topp 10 plassering. Selv om
rutine er en viktig faktor må man undres
over at han klarer å konkurrere mot 20 år
yngre kvinner og menn. – Jeg er jæ… sta,
konkluderer Kjell mens han grubler litt
på andre årsaker. – Ja, og så har jeg gode
bikkjer, de har bare blitt bedre og bedre. I
tillegg så er det jo ikke slik at jeg har holdt
på med dette helt siden ungdommen. Jeg
var over 40 år da jeg begynte med hundekjøring, dermed har jeg vel ikke rukket
å bli lei enda, sier mannen som starter
Finnmarksløpet for 15. gang i 2012.
JUNIORS PLAN

De som følger med løpet har i flere år
forventet at eldste sønn i huset, Jo Are
Brennodden (36), skal passere opphavet
og komme hjem til Folldal med det bredeste gliset. Så har ikke skjedd. Tre ganger har Jo Are fullført løpet, men uten å
kunne vinke triumferende mens spannet
hans passerer gubben sjøl. – I år får jeg

velge hunder fra øverste hylle. Da blir det
mange hunder som er lei av lukta til fatteren, dette må da bli bra, mener Jo Are.
– Jeg er nok litt mer defensiv enn fatteren, har ofte kjørt med unge hunder og
derfor tatt det pent de første strekkene,
kanskje litt for pent. Det er ikke umulig
at jeg er litt mer offensiv i 2012, sier eldstesønnen som helt klart synes det er en
fordel å ha senior med i gamet enda. - Det
er en stor drivkraft å ha en frekk og frittalende far som nå må settes på plass, ler Jo
Are. – Får jeg los på han så skal jeg hente
fram sparkekrefter jeg enda ikke aner at
jeg har.
I 2012 vil dette bli en fornøyelig intern
konkurranse i konkurransen. Hvis vi tar
på oss den helt seriøse hatten så ønsker
selvsagt både Jo Are og Kjell hverandre all
hell og lykke. En seier i Finnmarksløpet
vil være en stor bragd uansett hvilken
Brennodden som løfter trofeet. Det er likevel uunngåelig og ikke ha et ekstra øye
til familieduellen, særlig når sønnen skriver følgende på sin profil: - skal endelig ta
bladet fra munnen og slå opphavet grundig på ordentlig. - Det hadde vært moro
om han hadde slått meg, men det skal
mye til, humrer Kjell. Følg familieduellen
fra 10. mars 2012!
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Media
Det er utrolig hyggelig å se at så mange
medier atter en gang vil følge Finnmarksløpet. Listen over akkrediterte
journalister er lang. Her er noen av de
vi vet kommer: NRK nett/radio/tv, TV2,
Aftenposten, Nordlys, FD, Finnmarken,
Altaposten, TV Nord, Radio Alta, Sagat,
Sør-Varanger avis…og mange flere

Finnarveløpet

Han har stått høyt på vår ønskeliste i flere år,
endelig kan vi meddele at han kommer. Finn
Arve Sørbøe skal følge Finnmarksløpet 2012.

TEKST:
FOTO:

Trond A. Andersen
Privat

Få personer i landsdelen har en så vid
appell som Finn Arve. Han har fått folk
til å kikne av latter med sine utrolige
figurer i På Tryne Teateret, han var sentral i Den fordømte Nordlending og han
har vunnet mange barns hjerter med serien Ugler i Mosen. Den siste tiden har
vi kunnet glede oss over hans nye program Helt Patent, der han spiller minst
hundrevis av roller. Nå skal han sørge for
morsomme og litt annerledes reportasjer
under NRKs sendinger fra Finnmarksløpet 2012.

som kreves for å gjennomføre løpet
- for ikke å snakke om det å komme først
i mål. Men jeg er nysgjerrig, og skal nå få
sjansen til å stille dumme spørsmål,høre
på barske friluftshistorier og leke hundehvisker. Min rolle blir å være representant for alle de som ikke helt vet hva
Finnmarksløpet går ut på, - men som
likevel er fascinert. Underveis skal jeg
reise rundt langs hele ruta og ta pulsen på
stemningen rundt løpet, sier komikeren
fra Tromsø.
UNDERHOLDER PÅ STARTEN

- Endelig skal jeg få oppleve Finnmarksløpet på nært hold! Arrangementet som
alle snakker om hver vinter, jubler Sørbøe.
- I utgangspunktet vet jeg lite om hva

I tillegg til å følge med NRKs team har
vi hyret Sørbøe inn til å underholde i
den nervepirrende timen før start den
10. mars. Akkurat hvilke ablegøyer vi

www.finnmarkslopet.no

Bruin 6 år

«Fantastisk leder, herlig uberegnelig, særeste hund jeg har hatt»

Robert Sørlies lederhund, Bruin, er klar for innsats i Finnmarksløpet.
Se han i aksjon når Finnmarksløpet starter 10. mars 2012.

Her er sendeskjema for NRK1 sine sendinger i forbindelse med Finnmarksløpet
2012. OBS! Endringer kan komme
Lørdag 10. mars: 21.55 -22.25
Søndag 11. mars: 20.30 -20.55
Mandag 12. mars: 22.30 -23.00
Tirsdag 13. mars: 20.15 -20.45
Onsdag 14. mars: 23.25 -23.55
Torsdag 15. mars: 22.30 -23.00
Fredag 16. mars 23.20 -23.55

Norges råeste tilbud
på internett til bedrifter!
100 Mbps
kr 990,- pr. måned*

kan vente oss er ikke helt opp i dagen i
skrivende stund, men vi kan garantere at
barna i Alta gjør lurt i befinne seg i startområdet fra kl 10.00.
TREKKHUND

Det er naturlig å spørre Finn Arve, som jo
har bred erfaring med dyr gjennom serien
Ugler i Mosen, hvilken erfaring han har
med hund. - Min egen erfaring med hund
på tur er vår nå avdøde dachs, hun ble
plassert i sekken når snøen ble for dyp.
Vi dro hunden. Nærmest et slags Finnarveløpet. Jeg forstår at Finnmarksløpet er
stikk motsatt; hunden drar oss. Dette blir
spennende!

Når Elisabeth Edland stiller til start, er det alltid
som en av favorittene.
Enten hun vil eller ikke!
*les mer på

www.eltele.no/kanonpris
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Hundeløps
ABC

da er også ”samlet gangtid”. I FL-1000 er
det kun to obligatoriske hviler å forholde
seg til. Den ene er på 16 timer og tas som
regel på sjekkpunkt Tana, Neiden 1 eller
Kirkenes. Etter at alle har tatt denne kan
man si at den som er først i løypa leder løpet. Samtlige kjørere må hvile minst åtte
timer på sjekkpunkt Karasjok. Det vil si at
den som kommer først til Karasjok starter
først ut.
4. TIDSUYJEVNING

En annen faktor man må legge merke
til er tidsutjevningen. Kjørerne starter
ut med ett minutts mellomrom fra Alta.
Tidsutjevningen i FL-500 tas i Karasjok,
her må kjørerne hvile det antall minutter
de starter foran siste startende. I FL-1000
gjøres tidsutjevningen der kjøreren velger å ta sin 16-timers obligatoriske hvile.
F.eks hvis man starter ut som nummer 55
av totalt 60 kjørere, så hviler man 16 timer og 5 minutter.

Hundekjøring kan for noen framstå som litt vrient
å forstå. Vi har laget en liten ABC som kanskje kan
være til nytte når man gjerne vil følge løpet, men ikke
forstår alt.
Trond A. Andersen
Geir Stian Altmann Larsen

TEKST::
FOTO:

1. HANDLER

Engelsk utrykk for personen(e) som hjelper kjørerne underveis. Disse har ikke
lov til å være innenfor sperrelinjen eller hjelpe med stell av hundene eller utstyret. Disse står ved sperrelinjen og leverer ting kjøreren skal ha. De tar også
vare på hunder som må settes ut av løpet,
og kjører bilen med alt utstyret.
2. MISTET HUND / SATT UT HUND

Ofte hører vi om hunder som blir satt ut
eller at kjørerne har mistet tre hunder ut
av spannet. Det betyr ikke at hundene er

borte eller er avgått med døden. Dette betyr at de ikke er med i løpet og blir tatt
godt vare på av handlerne.
3. HVILETIDSPOTT OG OBLIGATORISK HVILE

I FL-500 er det krav til minst 20 timer
hvile på sjekkpunkter underveis. På sjekkpunkt Jergul må alle hvile minst seks timer. Det kan derfor være litt vrient å se
hvem som leder før man er kommet til
Jergul. Det man må studere er ”samlet
pause” i resultatservice. Noen velger å
hvile mye i starten og havner derfor bakover i feltet, et smart parameter å følge

5. MUSHER

8. SCOOTERMATTE

Også et engelsk utrykk og betyr rett og
slett hundekjører.

Er rett og slett en brems bak på sleden.
Denne er ofte en del av et snøscooterbelte. I tillegg har alle sleder en piggbrems og ett eller to snøanker.

6. SJEKKPUNKT

Er stasjonene kjørerne kommer til underveis. Her kan man ta ut hviletidspott/obligatorisk hvile, få depotsekker, finne vann
og halm, og selvsagt hvile i hytte eller
campingbil alt ettersom hva man velger.
Man blir klokket inn og ut av sjekkpunktene. Det er fullt lovlig å hvile på sporet,
men dette skjer i mindre grad nå enn før.

9. DEPOT

Kjørerne sender fôr, sledebelegg og evt
andre ting de trenger med en trailer som
fordeler dette ut til de ulike sjekkpunktene. Noe utstyr får kjørerne direkte fra
sine handlere, f.eks potesalver, dekken,
håndleddsvarmere og lignende.
10. TD/RENNLEDER

7. SNACKE

Vi hører at kjørerne sier at de snacket
hundene. Det vil si at de stopper underveis og gir en matbit. Dette er gjerne fôr
som er frosset og som hundene får raskt
i seg. En løpshund trenger mellom 8-10
000 kalorier hver dag, så behovet for å gi
hundene påfyll er stort.

TD står for teknisk delegert. Utnevnt av
Norges hundekjørerforbund for å påse
at deltakerne overholder reglementet til
hundekjørerforbundet, Norges idrettsforbund og Finnmarksløpet. Rennlederne
har det øverste ansvaret for det sportslige
og tekniske når løpet avvikles. I Finnmarksløpet har vi en for hver klasse + en
hovedrennleder.
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Siste nytt

WEB-KAMERA

Finnmarksløpet jobber nå iherdig med
å få på plass en god webkameraløsning
for start og målgang, samt noen av sjekkpunktene. Høykvalitets videokameraer
er allerede i hus, nå gjenstår det å få
til en kapasitetsløsning som er kraftig
nok. I fjor prøvde over 20 000 brukere
å koble seg på under målgang, da lyste
det rødt på serveren, og mange ble skuffet. Vi ønsker å levere en profesjonell
tjeneste som takler ekstremt mange brukere. Det gis ingen lovnader, følg med
på vår hjemmeside rett før løpet starter.

– rett før trykken
Det vil fosse ut nyheter fra vår hjemmeside i dagene
før løpet. Her er en liten sniktitt på noe av det du kan
lese mer om på www.finnmarkslopet.no.

MODERNE LEVAJOK

FOLKELIV I FINNMARK

På vår hjemmeside vil vi oppdatere dere
på hva som skjer underveis i løpet, ikke
bare på konkurransen mellom kjørerne,
også på arrangementer langs løypa. Det
er gledelig å se at mange steder vi ankommer vil vise seg fra sin beste side. Finnmark kler seg til folkefest fra 10. - 17. mars.

REKORDER STÅR FOR FALL

Antallet påmeldte ved utgangen av februar
er rekordhøyt. Vel 120 på lista en drøy uke
før løpsstart kan gi ny rekord. 107 ut fra
gågata i Alta er stående rekord, den kom
i 2010. Det aller mest oppsiktsvekkende
er at over 50 kjørere har meldt seg på i
FL-1000. Vi krysser fingrene for at alle
deltakere får en god oppkjøring, og kan
være med på å gruse rekorden den 10. mars.
INTERNASJONALT FELLESSKAP

I år ble vi nødt til å kjøpe inn noen nye
flagg. Antallet nasjoner representert med
kjørere i FL-2012 teller nå 15. Rett og slett
gledelig, flaggutgifter = hyggelig utgifter.

Det er Polaris som lager
spor til Finnmarksløpet

foto:

losvar.no

Foto: Reiulf Grønnevik, Altaposten. fagtrykkide.no

Noe som er helt sikkert er at alle som tren-

ger datakapasitet får seg en hyggelig overraskelse når de ankommer sjekkpunkt
Levajok. Med god hjelp fra Finnmark
fylkeskommune og vår datasamarbeidspartner, Eltele, er det nå lagt midlertidig
fiber til sjekkpunktet midt i Tanadalen.
Under løpet tilbyr vi gratis bredbånd på
sjekkpunkt Levajok.

BEST PÅ

Vinnervilje i vinterland
Det lyser innsatsvilje lang vei. Energien gløder i øynene. Lederhunden anfører et nøye
sammensatt team av hunder. Hundeføreren er en bedriftsleder, som må stille godt
forberedt og der alt må klaffe for å bli en vinner. Riktig fôr. Utrustning som tåler tøffe
forhold. I dette beinharde løpet kan ingen ting overlates til tilfeldighetene. Det er en
prestasjon å fullføre.
Finnmarksløpet illustrerer godt hvordan naturen og landsdelens egenart kan gi bærekraftig
næringsvirksomhet. Vi berømmer innsatsen fra deltakere, arrangører og frivillige, og vi
gleder oss over suksessen. SpareBank 1 Nord-Norge, generalsponsor.

Bank. Vinnervilje. Og deg.

Vi leverer 1. premie
i både 500 km
og 1000 km

KUNDESERVICE

Team Lyrek & Dahl:

Norsk Kraftsalgsbarometer
Ishavskraft er vinner 10 av 12 ganger

Vinnervilje & Ishavskraft!
Vi er stolte over å være aktiv samarbeidspartner med Finnmarksløpet
også i 2012. For det er viktig å støtte lokale krefter som skaper
spenning og trivsel. Så vi heier masse – på både hundekjørere,
handlere, frivillige, arrangører, sponsorer og publikum!
Imens gjør vi det vi er best til
– å levere miljøvennlig, kortreist
kraft her i verdens blåeste landsdel.
Til glede for oss alle. Og miljøet.

Blå kraft fra luft og vann.

Årets premier er
1. Premie 500 km:
Sportsman 500 EFI EU-traktor
1. Premie 1000 km:
Ranger 400 4x4 EU-traktor

www.polarisindustries.com
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Påmeldte pr. 28.02.2012
FL-500

FOTO: Guro Storskjær

Fernando Pardo		
Dag Broch		
Reidun Kolpus		
Eirik Leander Rotmo
Bente Levorsen		
Jose Arias			
David Dale		
Elisabeth Edland		
Mathias Jenssen		
Ole Sigleif Johansen
Mel Andrews		
Sølvi Monsen		
Kai Arne Berg		
Juho Ylipiessa		
Marçal Rocias Palau
Wolfgang Simon-Nilsen
Stein Tage Domaas		
Geir Wiik			
Monica Celius		
Katy Meier		
Kari Eldby		
Leif Wilhelmsen		
Sean Rebbeng Næss
Stein Are Harder		
Merete Neset		
Jon Hearn		
Johanne Sundby		
Juha Pekka Björkstedt
Jose Sacristan		
Ole Wingren		
Yvonne Rinne		
Einar-Andrè Dalen		
Egil Eliassen		
Vidar Uglebakken		

ESP
NOR
NOR
NOR
NOR
CAT
NOR
NOR
NOR
NOR
GBR
NOR
NOR
FIN
CAT
NOR
NOR
NOR
NOR
SWE
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
ENG
NOR
FIN
BAS
FIN
NOR
NOR
NOR
NOR

forts. FL-500

FL-1000

Yngve Opgård		
NOR
Tommy Larsen		
NOR
Tore J. Helistø		
NOR
Aslak Prestbakmo		
NOR
Vidar Løkeng		
NOR
Arnt M. Bjørnø		
NOR
John Øivind Selmer
NOR
Mats Nysæter		
NOR
Trine Marie Flåtten
NOR
Camilla Bjørkli		
NOR
Kim Frode Ophus Nordsveen NOR
Stian Hasfjord		
NOR
Francois Pagnoux		
FRA
Olivia Van Uytvanck
BEL
Maria Sparboe		
NOR
Christian Høy Knudsen
NOR
Kenneth Gjemmestad
SWE
Philip John Gretton
ENG
Jose Valverde		
NOR
Gerhard Hirz		
AUT
Ingebrigt Storli		
NOR
Øyvind Skogen		
NOR
Espen Prestbakmo		
NOR
Hanne Bakken Johansen
NOR
Pål Karlsen Haugsnes
NOR
Rolf-Helge Ellingsen
NOR
Nicole Burger		
NOR
Katerina Paleckova		
CZE
Ronny Wingren		
FIN
Helge Markus Markusson NOR
Rolf W. Johansen		
NOR
Keijo Korpela		
NOR
Krzysztof Nowakowski
POL
Nils Hesthag		
NOR
Jon Børge Stina		
NOR

Lars Monsen		
Aila Emilie Sarre		
Arne Liaklev		
Per Weddegjerde		
Thomas Wærner		
Miquel-Angel Martinez
Mats Pettersson		
Øyvind Nordahl Næss
Kjell Brennodden		
Jan Vidar Dahle		
Bernhard Klammer		
Torsten Kohnert		
Marius Moholdt		
Sigmund Alhaug		
Emil Inauen		
Stine Berget Nordvik
Bernhard Schuchert
Roger Fossøy		
Ketil Reitan		
Ben Voigt			
Trine Kristiansen Lyrek
Jo Are Brennodden		
Bjørnar Andersen		
Jo Jøldal			
Mikael Jutila		
Nina Skramstad		
Tore Bergby		
Ronny Frydenlund		
Harald Tunheim		
Tove Sørensen		
Tore Albrigtsen		
Kristian Walseth		
Dag Torulf Olsen		
Inger-Marie Haaland
Yngve Fagerli		
Robert Sørlie		
Thomas Rosencrantz
Arne Karlstrøm		
Tom Frode Johansen
Magne Storstein		
Eirik Nilsen		
Arnt Ola Skjerve		
Øyvind Mortensen		
Bernd Helmich		
Dries Jacobs		
Dariusz Morsztyn		
Bjørn-Hugo Kristoffersen
Rune Johansen		
Bjørn Petter Kaltenborn
Petter Karlsson		
Gerard Gaspard		
Jan Øystein Dervo		
Bernt Walseth		

NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
CAT
SWE
NOR
NOR
NOR
AUT
SWE
NOR
NOR
SWI
NOR
GER
NOR
NOR
GER
NOR
NOR
NOR
NOR
FIN
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
SWI
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
GER
BEL
POL
NOR
NOR
NOR
SWE
FRA
NOR
NOR

