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Velkommen til

MENTORTJE�STEN
FOR G�NDERE

Finnmarksløpet 2013

Har du et produkt eller en tjeneste med konkurransefortrinn?
Har du ambisjoner om vekst utover det lokale markedet?
Tilgang til relevant erfaring og kompetanse kan være nøkkelen
til suksess.

132 kjører har meldt sin ankomst til årets
løp – det er et helt utrolig tall! Vi er i dyp
beundring over dere helter som satser så
hardt og så mye for å delta i «Vinterens
Vakreste Eventyr».
Vi nærmer oss ubenhørlig datoen vi har
hatt i hodet i ett år – 9. mars. Det er
mange detaljer som skal på plass, og vi
er full av beundring for det maskineriet
som nå er i bevegelse. Flere frivillige enn
noen gang er i sving, og det er utrolig flott
å se at både gamle travere og nye rekrutter melder seg til tjeneste. Uten alle disse
flotte menneskene hadde vi ikke kunne
gjennomføre løpet, og vi er evig takknemlig for innsatsen som legges ned.
Løypekjørerne våre har spesielt hatt en
stri tørn i år. De har virkelig lagt seg i selen for at løypekvaliteten skal bli tilfredsstillende, og de har hatt både store snømengder, overvann og andre utfordringer
underveis.

Foto: Severin Wohlleben

«Mentor-ordningen
har vært til stor hjelp for meg
og mitt firma. Jeg har fått hjelp og
hatt noen og diskutere med,
noe som har ført til raskere fremdrift av Northern Lights Husky.
Jeg er kjempefornøyd.»

Dyrevelferd har også fått mye fokus i det
siste. Finnmarksløpet som arrangør ønsker fokus på dyrevelferd, og god sportslig kvalitet. Vi oppfordrer alle kjørere til
fortsatt bevissthet og ansvar i forhold til
dette.
Sjekkpunktene over hele fylket gjør seg nå
klare for å ta i mot både kjørere og publikum, og det ligger an til en flott folkefest
over det hele. I år legger vi enda mer ressurser i å formidle løpet til de mange interesserte som følger oss på nettet i både
inn- og utland. Finnmarkløpets Web-TV
er vår store nye satsning, og vi håper den
nye kanalen vil bli tatt godt i mot.
Vi gleder oss til å se kjørere, handlere,
våre samarbeidspartnere, alle de frivillige
og publikum når det hele braker løs.
Til sist vil vi ønske alle kjører lykke til
med innspurten og velkommen til startstreken.

Svanhild Pedersen
Daglig leder
Finnmarksløpet AS

Trine Lyrek tilbyr hundekjøring gjennom sin bedrift Northern Lights
Husky. Hun har hatt en mentor i Pål Medhus, som har erfaring
fra å bygge opp opplevelsesbedriften Høve Støtt Hallingdal AS,
årets reiselivsbedrift i 2011. De har jobbet med mange tema; opplevelsestilbud, logistikk, fasiliteter, profil, øko-sertifisering med mer.

INNOVASJON NORGE
Samarbeidspartner i forretningsutvikling for Finnmarksløpet AS
FINNMARKSLØPET 2013

Nærmere info:
www.innovasjonnorge.no

Roger Dahl
Leder
Alta Trekkhundklubb
2013 FINNMARKSLØPET
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DELTAKERE

9. mars er om lag 130
team klare til start i
Finnmarksløpet 2013
www.finnmarkslopet.no

Vi bruker finnmarkSLøpet
Som LærinGS- oG forSkninGSarena
Våre studenter får verdifull
erfaring som frivillige
Våre ansatte bruker løpet som
forskningsarena og bidrar til ny
kunnskap
Foto: Trond A. Andersen

Og vi deler ut handlerprisen til årets
beste handler
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Northern Norway Tourist Board

A PROUD PARTNER
of Finnmarksløpet

NAVNET CIIKO

Photo: Anne Olsen-Ryum - www.hasvikfoto.no

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.

Web-TV gir økt
satsning på info

www.northernnorway.com

FOTO:

der
kunnskap
møter
kultur
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Kom innom og prøv vår egen løpsmeny!
Åpningstider City Spiseri:
Mandag-torsdag: 11.00–20.00
Fredag:
11.00–20.00
Lørdag:
11.00–18.00
Siste matbestilling
tas 2013
1 time før stengetid.
FINNMARKSLØPET

b
I år kjører vi eksklusiv pu
uka!
under hele Finnmarksløps
.3–15.3:
Åpningstider FL-pub, 11
01.00
Mandag–torsdag: 20.00–
0
Fredag 15.3: 20.00–03.0

FOTO: KJELL O. BRUN

Velkommen til City Spiseri

Er du ute etter noe godt til lunsj, middag eller noe godt å drikke? Ta turen innom da vel!
Det er her vi møtes. I flotte omgivelser smaker maten litt bedre, i godt selskap smaker
maten best! Vi er stolte over vår mat og ønsker at du skal få en best mulig opplevelse ut
av ditt besøk.

Trond A. Andersen
Privat

TEKST:

Finnmarksløpet satser hardere enn noensinne på informasjonsdelen. Presse- og informasjonsansvarlig
Trond Anton Andersen forklarer at det er en av årsakene til at man har valgt å hente inn Morten Broks til å
lede pressetjenesten under selve løpet. Selv skal han
farte fylket rundt med videokamera på skulderen.
- Finnmarksløpet er blitt stort og da tvinger
det seg frem sterkere satsning på informasjonssiden. Interessen fra media har vokst
mye, i tillegg til at vi har en rekordstor intern pressestab med rundt 30 involverte
personer. - Jeg skal selv være ute i løypa og
lage web-TV, og dermed fikk vi behov for
en erfaren pressemann som kunne ta seg
av staben på arrangørkontoret og serve
den eksterne pressen, forklarer Andersen.
ERFAREN MEDIEMANN

Morten Broks har lang erfaring i media. Han startet i Finnmark Dagblad i

1991, fortsatte i Altaposten fra 1992 til
1998, var innom Dagbladet noen måneder som vikar, har skrevet for VG og
VG Nett og var redaktør for det skandinaviske motorsykkelmagasinet Bike i 10 år.
I dag arbeider han som medierådgiver for
Hovdan.Com hvor han er partner med en
annen nordlending, lofotingen Roy Hovdan, som noen kanskje kjenner som en av
gründerne for P4. Effektiv kommunikasjon
i en stadig mer uoversiktlig mediejungel er
nøkkelord i satsningen til Hovdan.Com.

2013 FINNMARKSLØPET
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PROFIL FL-1000: HUGH NEFF

For opplevelsen

Ønsker rbente toppatleter, kjørerteam
og arrangører lykke til med

Finnmarksløpet 2013

– ikke pengene
Trond A. Andersen
Yukon Quest 2013 / Alistair
Maitland Photography

TEKST:
FOTO:

Det har lenge vært kjent at selveste Hugh
Neff fra Alaska skal kjøre Finnmarksløpet.
Dette er en spennende kjører som nok
skiller seg litt ut fra mengden. – Jeg er mer
eventyrer enn konkurransekjører, slik beskriver Hugh Neff seg selv i en kort setning.
Vi fikk tak i Hugh på telefon fra Strömsund der han kjørte Amundsen Race.
Med hjelp fra sin gode venn Mats Pettersson, er Neff klar for å virkeliggjøre
en av sine drømmer; – Finnmarksløpet.
- Mats og jeg har gjort en god avtale.
Han låner meg hunder til Finnmarksløpet i år, neste år hjelper jeg han
med hunder til Iditarod. En flott løsning mener fjorårets vinner av Yukon
Quest, verdens nest lengste hundeløp.

FINNMARKSLØPET 2013

MER EVENTYR ENN KAPPLØP

De som forventer en durabelig gullkamp
mellom våre beste kvinner og menn versus Hugh Neff vil antakelig bli skuffet.
– Jeg har tatt med tre av mine hunder
over til Norge, to av dem (George og Jewel) er kanskje noen av de beste lederhundene i verden. Likevel, jeg låner
resten og har ikke kjørt løypa før. Det
ville vært dumt å satse på å henge med
teten. Planen er å oppleve en av mine
drømmer sammen med Mats. Vi lar teten kjøre sitt løp, så kommer vi på slutten hvis sjansen byr seg, slår Neff fast.
REN LIDENSKAP

Hundekjørere har gjerne ulike målsetninger for det de driver med. Neff

skiller seg litt ut. Han har gode resultater og vise til, likevel er han lite opptatt
av plassering og penger. – For meg er
dette ren lidenskap, jeg elsker hundekjøring og vil oppleve så mange løp
som mulig. Jeg er avhengig av å hente
noen dollars på mine prestasjoner, men
det er for å ha råd til å kjøre flere løp.
I JOE REDINGTONS ÅND

Redington blir kalt Iditarods far, og er
utvilsomt et av Neffs store forbilder.
– Han var en oppfinner, en redningsmann og en utforsker. Det er litt i hans
ånd at jeg drar rundt i verden og holder
foredrag om denne fantastiske idretten,
og kjører løp, forteller amerikaneren.

ROBERT TIL YQ

Avslutningsvis vil Neff gjerne dele noe
han brenner for, at flere europeere skal
delta i Yukon Quest. – Det er fullt mulig
å kjøre både Yucon Quest som går tidlig
i februar og Finnmarksløpet. Se på meg,
her er jeg i Norge, for kort tid siden ble
jeg nummer to i Questen. – Kjørere i
USA og Europa burde knytte sterkere
bånd og lage avtaler. Det koster en formue å få over et helt spann. Gjør som
Mats og meg, ta med de beste lederne og
lån hunder av hverandre. Avslutningsvis avslører Neff noe av det han har aller mest lyst å oppleve. – Jeg vil gjerne
se Robert Sørlie på startstreken i Yukon
Quest, that would be totally awesome!!!

2013 FINNMARKSLØPET
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«Du fikser vel
dette, Harald?»
Morten Broks dekket Finnmarksløpet gjennom 90-tallet som journalist. Vi har
fått altaværingen til å fortelle om sine opplevelser fra løpet. Han minnes spesielt løpet i 1997 som ble en ekstra tøff utfordring for kjørerne og forteller om
møtet med en sliten og glad Harald Tunheim i Jotka. Da kåret Altaposten vinneren lenge før han hadde passert mållinjen.
MORTEN BROKS
FAKSIMILE ALTAPOSTEN 1997

TEKST:
FOTO:

“ Det har skjedd en enorm utvikling og du vil
nesten ikke kjenne igjen løpet. Interessen
er blitt enorm, både fra publikum og media.
Profesjonaliteten er også blitt større”
at vinneren trolig ville passere mållinjen
i Øvre Alta et stykke ut på ettermiddagen, – altså lenge etter deadline for Altaposten, – var det bare en ting å gjøre.
Her skulle en vinner kåres før deadline,
– koste hva det koste vil. Jeg hadde allerede tatt i mot Abner Hykkerud som
vinner på 50-mila på natten et par dager
tidligere, så den delen var allerede i boks.
Allerede kvelden i forveien av målpasseringen for 100-mila var scooteren pakket på hengeren, klar for utflukt midt
i arbeidstiden den påfølgende dagen.
LATTER I STORMEN

Stormen raste over hele fylket og flere
av kjørerne har til dags dato ikke vært
gjennom et hardere Finnmarksløp enn
i 1997. Jeg var sportssjef i Altaposten på
den tiden og Finnmarksløpet sto høyt
på prioriteringslisten. Jeg prøvde selv
litt hundekjøring på begynnelsen av
nittitallet og hadde et bra forhold til
miljøet som jeg opplevde som både
åpent og litt mystisk, – en blanding
som naturlig nok pirret nysgjerrige
og sensasjonskåte lokaljournalister.
DEADLINE

At det var gnistninger i form av protester mot ulike kjørere og opprør mot at
50-mila ble lagt ned, dempet ikke akkurat interessen fra oss «bladfyker».
Det kokte alltid litt rundt Finnmarksløpet, og det ligger vel i ekstreme idretters DNA at temperaturen stiger noen
hakk over middelnivået inni mellom.
Deadline var den gang viktigere enn
oksygen for en ung og ambisiøs lokalavisjournalist, så da rapportene mot
slutten av 100-mila i 1997 fortalte om

FINNMARKSLØPET 2013

Harald Tunheim hadde knapt rukket å
forlate Jotka fjellstue da jeg oppdaget ham
på kloss hold i uværet. Ifølge resultatservicen på finnmarkslopet.no var det ganske
nøyaktig klokken 10.46 den 13. mars 1997.
Heldigvis ledet han klart og det var med
rimelig stor sikkerhet det var vinneren
av 100-mila jeg traff der oppe i uværet.
Det var med andre ord stor glede og lettelse, – i begge leire. Mannen som vant
hundremila tre år på rad minnes det hele
godt og ler hjertelig når jeg ringer ham.
- Du kom mot meg i full fart og bråstoppet med scooteren. Jeg sto der
med den store hetta over hodet og var
omtrent like giret som deg da du hoppet av scooteren og knipset bilder. Vi
hadde en kort og morsom samtale der
oppe i uværet, mimrer Harald Tunheim.
Selv minnes jeg en scootertur med altfor
høy hastighet i den elendige sikten, en
overtrøtt men lykkelig Harald Tunheim,
en enda raskere kjøretur hjemover og tilfredsstillelse over å sitte med nytrykt avis

i handa klokken 13.20, hvor jeg hadde
kåret vinneren av Finnmarksløpet 1997,
– lenge før han passerte mållinjen. I
følge loggen var han i mål klokken 16.04.
INFERNO OVER SENNALAND

Som mange andre mener også jeg det
var mye mer vær i gamle dager. Det er
Harald enig med meg i. Så får de som
holder styr på værstatistikkene arrestere oss om vi tar feil. Løpet i 1997 var
uansett en tøff opplevelse for de startende. På den tiden var det en helt annen løype enn i dag, med sjekkpunkter
blant annet både på Skaidi og i Kautokeino. Siste del gikk fra Kautokeino via
Masi og Suossjavri til Jotka og Øvre Alta.
Men det var første del som ble tøffest
for kjørerne. Etappen Jotka-Skaidi var
av den ekstreme versjonen med sakte
kjøring fra stikke til stikke. Tunheim
sa både i 1997 og i dag at det var lederhunden «Masi» som avgjorde løpet i hans
favør allerede på dette tidspunktet i løpet.
- På Sennaland var det så ille at jeg måtte stå i ro i over en time og vente på de
som kom bak meg. Da følte jeg at jeg sto
midt i et inferno. Lederhunden «Masi»
har gjort en strålende jobb. Den loset oss
frem i uværet og jeg er stum av beundring, sa han til Altaposten for 16 år siden.
STORE ENDRINGER

Finnmarksløpet anno 1997 var en ganske så annerledes affære enn anno 2013.
Det kan også Harald skrive under på. Og
på spørsmål om hvilke forandringer jeg
vil oppleve når jeg skal være med på løpet igjen etter så mange år, svarer han:

- Det har skjedd en enorm utvikling og du
vil nesten ikke kjenne igjen løpet. Interessen er blitt enorm, både fra publikum og
media. Profesjonaliteten er også blitt større. Men du som dekket løpet på 90-tallet
vil nok bli aller mest sjokkert over antall
deltakere, lyder spådommen fra mannen
som dominerte løpet da jeg var journalist
i Alta. Sammen med legenden Sven Engholm er det bare Tunheim som har klart
å vinne løpet tre år på rad i åpen klasse.
FIREDOBLET DELTAKELSE

Jeg får meg et aldri så lite sjokk når jeg
ser gjennom startlisten fra 1997 og sammenlikner den med årets startliste. 22
kjørere stilte til start i Alta på 100-mila.
I år er antallet tredoblet. Jeg liker jo å
tro at vi gjorde en bra jobb da vi skulle
dekke Finnmarksløpet også på 90-tallet,
selv om det ikke var i nærheten så stort
som i dag. Harald bryter heldigvis ikke
ned selvbildet jeg har bygget på området;
- Så lenge jeg kan minnes har Finnmark Dagblad og Altaposten alltid
gjort en flott jobb med å dekke løpet.
Den gangen var det jo ikke så mange
andre medier som brydde seg om oss.
Det var stort sett når det var redningsaksjon at de andre reagerte, ler han.
Kan vi gjøre en avtale om å møtes i Jotka også i 2013 og ta seiersintervjuet?
- Haha… Selvfølgelig kan vi det! Jeg kan
garantere at jeg skal gjøre mitt beste, men
når man har kjørt så mange år så vet man
av erfaring at det kommer gode år og at
det kommer dårlige år. Man må ha litt tur
for å vinne Finnmarksløpet, avslutter han.

2013 FINNMARKSLØPET
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Sydvaranger Gruve

PROFIL FL-500: SVEIN SØDAHL KVAM

I 2013 er Svein Sødahl Kvam tent til tusen på å
vinne FL-500. Et meget vellykket samarbeid med
bror Jørn er en suksessoppskrift og har gitt duoen
mange oppturer i hundesporet.

HANNHUNDER

Finnmarksløpet passer Svein godt. - Det
er ikke for mange bakker og jeg føler at jeg
får kjørt spannet skikkelig. Kroppen min
er kanskje ikke en typisk lett 8-spanns

kropp, stadfester han med en lattermild
tone. Det er naturlig nok høvelig og være
en lettvekter i denne klassen, men jeg har
kompensert med mange robuste hannhunder. Blir det ikke en god plassering
så skylder jeg ikke på vekta i alle fall, sier
Svein som gjerne skulle ha ønsket seg
færre timer i hviletidspotten alle 500-kjørere er pålagt. – Slik reglene er nå, blir
det nesten et rent kappløp uten særlig
mye taktikk. Vi må hvile 20 timer og det
er mer enn nok til de knappe 500 km som
skal kjøres. Men, det er likt for alle, og man
må ta kloke valg på hvor man tar ut hvile,
så litt rom for taktiske triumfer er det.
Normalt tar man ut mye hvile i starten.
Jeg er ikke sikker på at det blir min taktikk
i år, avslører Kvam som helst vil komme
seg til Levajok snarest mulig i tilfelle sålen over fra Skoganvarre går i oppløsning.

Finnmarksløpet har fått Norges største jernmalmgruve med på laget. Sydvaranger Gruve as (SVG)
er offisiell hovedsamarbeidspartner fra 2013.
Trond A. Andersen
Vidar Kristensen

TEKST:
FOTO:

CDO i SVG, Harald Martinsen, sier
det er to hovedgrunner til at de har signert avtale med Finnmarksløpet. – For
det første liker vi løpets verdier godt,
det er verdier vi gjerne vil støtte, understreker Martinsen som også ser
reklameverdien
i
Finnmarksløpet.

Trond A. Andersen
Trond A. Andersen

TEKST:
FOTO:

EN STOR FAMILIEOPPLEVELSE

The Kvam brothers stiller mannsterk
opp i Finnmark dette året. - Både Jørn
og min egen familie skal alle bli med
oppover. Vi nyter virkelig dagene her
i Finnmark, og når begge familier har
interessen og kan kose seg i Finnmark,
ja så er det gull, bekrefter Svein Sødahl
Kvam som kjører for seier i FL-500 og
norgesmestertittel i 8-spann klassen.

– Gjennom Finnmarksløpet får vi både
lokal, regional og nasjonal eksponering.
Vi får blant annet synliggjort vår tilstedeværelse i lokalsamfunnet i Sør-Varanger

som jo er en av vertskommunene til løpet.
Foreløpig er SVG med på et 1-årig mellomnivå blant samarbeidspartnerne, men
Martinsen håper på et langsiktig samarbeid og en opptrapping allerede neste år.
Hvis dette fungerer godt, noe jeg tror
det gjør, vil vi komme enda sterkere på
banen i årene som kommer. Løypa går
rett gjennom våre områder og har runding i vår hjemby. I 2013 vil vi være synlig
sammen med andre partnere i Kirkenes,
det er en god start mener Martinsen.

FAKTA:
•
•
•
•
•

Foto: Finnmarksløpet AS

- Jeg har tenkt voldsomt mye på Finnmarksløpet i år. Jeg vet at jeg har et
konkurransedyktig spann. Klaffer alt,
ja så kan det pinadø meg bli gull humrer Kvam som er rask til å trekke fram
samarbeidet med broren Jørn. Vi har
funnet vår måte å gjøre det på og det
fungerer utmerket. Vi har hundene på
skift ca. en måned hver. Vi bytter på
å kjøre løp og vi deler selvsagt utgiftene. Begge har jobber som krever mye av
oss, så denne løsningen er midt i blinken,
bekrefter Kvam som har flere gode plasseringer å se tilbake på i Finnmarksløpet.

ny samarbeidspartner

SVG sysselsetter om lag 500 arbeidere hvorav ca. 400 er fast ansatte og 		
ca. 100 er kontraktører.
Har en historie som strekker seg helt tilbake til 1906
Norges største jernmalmgruve
Produserte 2 millioner tonn jernmalm konsentrat i 2012
Har planer om utvidelse av virksomheten

PÅ NÆRT HOLD MED

FINNMARKSLØPET
Legg ditt neste møte eller konferanse hos oss og opplev
Finnmarksløpet på nært hold! Vi er offisiell samarbeidspartner og stiller som Det Gode Vertskapet for hundekjørerne og selvfølgelig for andre gjester.
Kontakt oss på tlf. +47 78 99 59 00
eller e-post: rica.arctic.hotel@rica.no
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FINNMARKSLØPETS
LIVESCENE

SLINCRAZE
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VED MÅLGANG

TANA BRU
KIRKENES
VARANGERBOTN
KARASJOK
ALTA

Trail breakers
Trond A. Andersen
Jan Noste

TEKST:
FOTO:

Noe av det hundekjørere er aller mest
opptatt av fra oss som arrangører, er
kvaliteten på løypa. Hvis underlaget
svikter grunnet dårlig sålepreparering
får man mange klager. Tiden da det var
greit å kjøre opp løypa med scooter for så
å sette opp en og annen stikke er definitivt forbi. Spann som konkurrerer ønsker
en god såle i bunn, særlig er dette viktig
i løpets tidlige fase. Finnmarksløpet har
en trofast og solid gruppe med løypekjørere, en av dem er Hans Arne Bekkeli.
- Forberedelsene til et nytt løp starter
egentlig rett etter at forrige løp er over.
Stikker skal tas inn, buntes, utstyr skal
lagres og vedlikeholdes. Og selvsagt må
vi evaluere hva vi kan gjøre enda bedre
neste år, bekrefter Bekkeli som har ansvaret for løypa helt i øst mot Kirkenes.
ALDRI SAMME FORHOLD

- Om høsten rydder vi skog og klargjør
eventuelt nye traseer. Når den første
snøen har kommet er vi ute med en gang
for å få et spor. I år kom det en halvmeter
med våt snø i oktober. Det gjorde at mye
skog la seg over traseen, da var det bare
å ta motorsaga fatt, forteller Hans Arne.

– Det finnes ingen fast oppskrift på hvor- ALDRI SAMME FORHOLD
dan man skal få til en optimal løype. Hver Eksakt hvor mange timer som går med
sesong er unik og man må hele tiden jobbe klarer ikke Bekkeli og svare på. – Det vaetter forholdene naturen gir oss. Det som rierer voldsomt, snør det mye så sier det
er viktig er å få tråkket en god såle, snø- seg selv at vi må ut mange ganger. Denne
scooter holder ikke, man må “
Hvis underlaget svikter grunha gode slådder etter scooterne. Bortsett fra de aller net dårlig sålepreparering får
første turene kjører vi alltid
man mange klager.”
med slådd, de nye vi har fått
kan justeres slik at den tilpasser seg sesongen har vi fått mye snø tidlig, men
underlaget; – et meget godt verktøy nå har det vært opphold og kaldt vær lenfastslår rodelederen i Øst-Finnmark. ge. Vi har kjørt flere turer gjennom traseen og lagd en god såle. Nå er det viktig å
OVERVANN - GRØSS OG GRU
ikke kjøre for ofte, da ødelegger man bare
Skrekken for folk som ferdes på fjellet sålen alle vil ta vare på. Sist helg var vi
er overvann. I år er det mye overvann. ute ca. 20 timer. Det blir fort noen sånne
Løypekjørerne har funnet teknikken helger, men vi trives jo med dette underog frykter ikke at dette skal bli stor ut- streker den ulønnede løypekjøreren.
fordring for hundekjørerne. – Vi bruker – Lønna er god den selv om den ikke
en fartsscooter med grovt belte, en Pola- innebærer kroner og øre. Vi liker å være
ris RMK. Med denne kommer vi oss ga- en del av miljøet, vi får være ute i vakker
rantert fram og får åpnet opp sporet. Så natur og den kanskje viktigste delen av
tar vi tiden og kulda til hjelp. Når sporet lønna er å høre at hundekjørerne er forhar frosset til kan vi begynne å slådde i nøyd med sporet. I går var det -20 grader
sporet. Så lenge dette ikke oppstår rett før og sola farget hele himmelen; – da kan
løpet går det fint. Får vi problemer rett før, man ikke be om mer, konkluderer en av
må vi stikke rundt vassdrag, sier Bekkeli. Finnmarksløpets aller viktigste hjelpere.
2013 FINNMARKSLØPET
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History
begins at
home

Det ekstreme
lokker

I løpet av de åtte siste årene har Finnmarksløpet økt fra 71 til 130
deltakere. Det er en vekst som blir lagt merke til langt utenfor fylkets grenser. Idrettsprofessor Gunnar Breivik fremhever trenden
med økt interesse for arrangementer av ekstreme aktiviteter. Han
tror stadig flere ønsker å teste seg ut på mer krevende arenaer.
Morten Broks
NRK

TEKST:
FOTO:

Professor Gunnar Breivik ved Norges
Idrettshøgskole tror det er flere årsaker til
at Finnmarksløpet har opplevd en betydelig økning i antall deltakere de siste årene. Men han trekker frem trenden med
at ekstreme aktiviteter er i vekst. Det ser
vi på løp som Birken, Vasaloppet og Ironman som alle opplever enorm interesse.
«DET EKSTRA LANGE»

- Jeg har ikke tall som går direkte på
hundekjøring, men hvis jeg skal spekulere så tror jeg sammenlikninger med
for eksempel Birken er relevant. Vi ser
jo en økning ikke bare i livstilsport/
ekstremsport, men også utholdenhetsaktiviteter som løp, sykkel og ski. Dessuten
er «ultra» – det ekstra lange – i økning.
- Vi ser også at ekspedisjoner av ulik art til
fjerne strøk som for eksempel Arktis, høye
fjell, osv. opplever stor interesse. Dessuten
FINNMARKSLØPET 2013

er arrangementer av ekstreme aktiviteter
i vekst. Det ser ut som det å teste seg ut på
ulike arenaer i et altfor trygt og kontrollerende samfunn er en økende trend.
Man vil vite hva man klarer, sier han.
Gunnar Breivik peker også på mediedekning og profiler som en aktuell faktor for
økt
interesse.
- TV-dekning og
Lars
Monsenfaktoren bidrar
kanskje
også,
forklarer
han.

- Jeg opplever at det er forbundet med
høy prestisje å kjøre Finnmarksløpet,
og kanskje spesielt 1000-kilometeren.
Prestisjen lokker nok også mange. Tidligere var det Iditarod som hang høyest for
mange europeiske kjørere, men nå virker

“ Finnmarksløpet har
økt fra 71 til 130 deltakere på åtte år”

DAHL KJENNER SEG IGJEN

Mangeårig deltaker Roger Dahl kjenner seg godt igjen i professorens beskrivelse. Han mener også prestisje er et begrep som bør føyes til.

det som Finnmarksløpet har overtatt litt
av dette. Vi er liksom Europas Alaska.
Dahl, - som har vunnet Finnmarksløpet
tre ganger og senest i 2011, - peker også
på forskjellen mellom vanlige utholdenhetskonkurranser og Finnmarksløpet.

- Vi kjører med hunder og det er de som er
de virkelige utholdenhetsutøverne. Men
jeg skjønner jo at man utenifra også ser
på oss kjørere som litt ekstrem, ler han.
Roger Dahl forteller at det har vært
en enorm vekst i antall store kenneler
de siste årene og at dette har medført
at flere kan kjøre den lange distansen.
- Det er mange som kjører år etter
år, men vi ser også enkelte som fullfører bare en gang. 1000-kilometeren
er liksom noe enkelte bare må få gjort.
NATURLIGE BEGRENSNINGER

Det ligger i de ulike idrettenes egenarter
at det er enklere å drive med løping, sykling eller langrenn enn hundekjøring. Det
vil alltid være naturlige begrensninger på
hvor mange som kan dyrke hundekjøringsporten på et høyere nivå, og her vil øvrige
utholdenhetsgrener alltid ha et fortrinn.
Det er ressurskrevende å kjøre med hund
på et nivå som kreves for å kunne starte
i Finnmarksløpet. Det vet arrangøren av
Finnmarksløpet som likevel er overrasket
over den solide økningen de siste årene.
- Samtidig ser vi at interessen for løpet
vårt øker på alle fronter: Det blir stadig
flere deltakere, det er større interesse
rundt om i fylket, medieinteressen øker,
interessen blant samarbeidspartnere er
større enn noen gang og de frivillige viser
stor vilje til å bidra, sier presse- og informasjonsansvarlig Trond Anton Andersen.

Labb ann Ciiko_AP 31.10.12 09.03 Side 1

Ekstrem
kvalitet!
Labb er stolt
elitesamarbeidspartner
siden 2006

Labb Ekstrem og Finnmarksløpet
– enere på hvert sitt område!

God tur!

2013 FINNMARKSLØPET
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Finnmarksløpet har mange gode hjelpere og støttespillere. En av de nye som har trødd til i år er Veidekke.
De har blant annet vært involvert i transport av utstyr, og praktisk tilrettelegging på våre arenaer. Regionleder Kurt Eriksen sier at Finnmarksløpet har et spennende konsept, og fronter Finnmark på en fantastisk måte, og at dette vil Veidekke være bidragsyter til.

PROFIL FL-500: ESPEN SØNVISEN BECH

Se opp for
Foto: Geir Stian A. Larsen

Espen Sønvisen Bech
I 2010 fikk han avløserjobb hos FL1000 kjører og bonde, Kristian Walseth. Da han fulgte hundekjørerbonden under starten på Finnmarksløpet
gikk det opp et lys for unge Espen;
– dette skal jeg også gjøre!
Trond A. Andersen
Ukjent

TEKST:
FOTO:

Kjørere, funksjonærer,
gjester og publikum ønskes
velkommen!

Tre år er gått. På kennelen hjemme i
Mathisdalen står det ett topptrent hundespann. Spannet er kun trent av Espen
som ikke eide en eneste husky da han ble
imponert over starten på Finnmarksløpet
i 2010. 18-åringen fra Mathisdalen utenfor Alta ble skikkelig hardt bitt av hundebasillen og nå er all fokus rettet mot hans
første Finnmarksløp. – Jeg tror trygt man
kan fastslå at jeg har hatt en bratt og god
læringskurve, sier Bech som vil berømme
noen gode læremestre. – Kristian Walseth,
Jostein Lindgren og Nils Hesthag har hjulpet meg mye. Jeg har vært heldig sånn sett.
Godt humør = godt resultat

Det er et kjent fenomen at humøret til
kjøreren innvirker på spannets prestasjoner. I starten av februar kjørte ung-

Finnmarksløphotellet

FINNMARKSLØPET 2013

gutten sitt første lange løp, Femundløpet
400. – Jeg var i topp humør hele veien,
var aldri nede og jeg tror humøret smittet over på hundene, sier Bech som imponerte stort med en femteplass i løpet
som hadde 100 deltakere på startstreken.
- Selv om årets Finnmarksløp er mitt første, er jeg ikke redd for å si at jeg skal konkurrere og går for en topplassering. Rutinen jeg mangler kompenserer jeg med å
være veldig godt forberedt både psykisk og
fysisk. Jeg har i tillegg brukt mange timer
på å studere kjøreplaner og strategier til
toppkjørere. Er jeg litt heldig med føret,
kan dette bli skikkelig bra, mener Espen.
Ikke for hardt, ikke for bløtt

ikke hvis det er harde spor og farten blir
høy. Som kjørere flest ønsker han heller ikke store mengder sukkersnø. -Et
medium spor er perfekt, vi får sende en
bønn til værgudene, fleiper Bech som har
bestemt seg for å komme til mål uansett.
– Går det tungt, får jeg bare legge om
planene. Det er viktig og ikke bli for heit.
Både hundene og jeg trenger denne erfaringen, skiferplata for fullført første løp
skal hjem til peishylla, sier løpets yngste kjører som føyer til en viktig påminnelse til slutt; – Husk hva som skjedde
i Iditarod 2012, der slo 25 år gamle
Dallas Seavey alle gamle ringrever, og
ble tidenes yngste Iditarod-champion!

Føret han ønsker seg kan best beskrives
som midt i mellom. – Mitt spann trives

2013 FINNMARKSLØPET
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Program
Finnmarksløpet 2013

FN-sambandet
Geir Stian A. Larsen
FN

TEKST:
FOTO:

TUSENÅRSMÅLENE

Jarle Rotvold Johansen (høyre) og
Tim Dassler fra FN-sambandet

FNs tusenårsmål er flere punkter som alle
går ut på å forbedre forholdene for mennesker som lever i utrygghet, og utenfor
FNs menneskerettigheter. For eksempel er
intensjonen å styrke kvinners stilling i land
der kvinners rettigheter ikke er like sterk
som i vestlige land, redusert barnedødelighet er et av punktene, stoppe spredning
av hiv/aids og malaria er også ett punkt.

nes nærmere 500 av under løpet. Med
et så stort antall frivillige håper vi å nå
frem til mange, sier Jarle Rotvold Johansen i FN-sambandet. Han synes også at
Finnmarksløpet er en god budbringer av
tusenårsmålene på grunn av Finnmarksløpets sunne interesser og holdninger. - I
2013 vil FN være mer synlig under løpet
med blant annet logoer på jakken som blir
delt ut til de frivillige, forteller Rotvold.

ransen har nedre og øvre aldersgrense
på 15-26 fordi det også er aldersbestemmelsene til NUFF (Nordisk Ungdoms
Film-festival) der vinnerfilmen skal
vises. Fristen for levering av kortfilm
er 22. mars klokken 24:00 . Da vil videoene bli lastet opp på YouTube.
com og vinneren vil være den filmen
som i løpet av to uker får flest ”likes”.
For mer info om konkurransen gå inn på :

SAMARBEIDET

FILMKONKURRANSE:

- Finnmarksløpet har lenge hatt et samarbeid med FN-sambandet i spredning
av tusenårsmålene. Og målgruppen
skal i år være de frivillige som det fin-

I anledningen tusenårsmålene har FNsambandet og filmveksthuset Tvibit arrangert en kortfilmkonkurranse med en
førstepremie på 10 000 kroner. Konkur-

http://fn.no/Aktuelt/Nyheter/YouTubekonkurranse-for-ungdom

Torsdag 7. mars

Mandag 11. mars

19:00 Borealis åpningsshow i parken, med
presentasjon av Finnmarksløpet

ETTERMIDDAGEN Forventet målgang

FL-500, gågata Alta sentrum.

Torsdag / Fredag
15/16. mars
ETTERMIDDAGEN / KVELD

Forventet målgang FL-1000

Fredag 8. mars

Tirsdag 12. mars

Lørdag 17. mars

17:00 – 20:00 Finnmarksløpets åpnings-

500

FRIVILLIGE

FINNMARKSLØPET 2013

9. mars er 500 fantastiske
hjelpere i sving for
Finnmarksløpet 2013.
www.finnmarkslopet.no

Daglig leder for Finnmarksløpet Svanhild Pedersen (bildet)
sier at FL er glad for det lange
samarbeidet med FN, som for
øvrig er løpets eneste internasjonale aktør, og er også veldig takknemlig for at FN har
valgt å synliggjøre seg enda
mer under årets løp.

Lørdag 9. mars
10:40

Start arrangemetet gågata, Alta sentrum.

18:00 Seiersseremoni for FL-

12:00 Seiersseremoni, FL-1000 gågata,

500, gågata Alta sentrum

Alta sentrum

19:00 Rica Hotel Altas avslutningsban-

19:00 deltakerne i Finnmarksløpet 2013,
Rica hotell Alta. Kjørere, handlere, frivillige, samarbeidspartnere, presse,
gjester, publikum og andre. (billettsalg
åpner på Finnmarksløpets servicekontor, onsdag 6.mars kl 12:00)

kett for FL-500 (billettsalg åpner på
Finnmarksløpets servicekontor, onsdag
6. mars kl 12:00)

14:00 Restart, Sorrisniva. Publikum

er velkommen til å følge restarten.

2013 FINNMARKSLØPET

Foto: Kjell O. Brun

DAGLIG LEDER “LIKER”

bankett på Rica Hotel Alta, (billettsalg
åpner på Finnmarksløpets servicekontor,
onsdag 6. mars kl 12:00)

Team Finnmark ski
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www.fefo.no / tlf 09975

Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) er glad
og stolt over å kunne bidra til lokale arrangement og
idrettsaktiviteter i hele Finnmark.

Team Finnmark fotball

Aktivitetene er verdiskapere i by- og bygdesamfunn, som
bidrar til at finnmarkinger utvikler både gode oppvekstkår
og idretten i sine nærmiljø.
FeFo har over flere år aktivt bidratt til at det bygges en
idrettskultur der unge idrettsutøvere kan utvikle seg i sitt
eget hjemfylke. De neste 3 årene tom. 2015 fortsetter
FeFo samarbeidet med Finnmark fotballkrets og Finnmark
skikrets om å øke nivået for Finnmarks idrettstalenter og
støtteapparatet. Team Finnmarks motto er:
«Det er mulig å bli god i Finnmark, ikke bare fra Finnmark»

muligheter til aktivt friluftsliv, vedhogst, garnfiske, stangfiske, elgjakt og småviltjakt. Alle har rett til friluftsliv, jakt
og fiske i Finnmark.

FeFo er grunneier av 95 % av arealet i Finnmark fylke.
Finnmarksloven er etnisk nøytral og behandler alle innbyggerne i Finnmark likt. FeFo gir innbyggere varierte

Lær mer om FeFo: www.fefo.no eller ring service tlf. 09975

På vegne av alle bosatte i Finnmark skal FeFo være en
aktiv og ansvarlig grunneier som tar vare på og utviklere
våre felles ressurser.
FeFo har 36 ansatte i Finnmark med inngående kunnskap
om geografi, næringsliv, befolkning og lokalkulturen i fylket.

Følg FeFo på

: FeFo Finmarkseiendommen

Vi gratulerer våre flotte idrettsambassadører Håvard
og Finn Hågen med ufattelig bra innsats i årets sesong!

Vi ønsker Henrik
lykke til med
Finnmarksløpet!
Regnskapsførerne i Visma Services
er stolte av sin kollega som debuterer
i FL500. Vi følger spent med!
Regnkap

•

Lønn

•

Økonomisk rådgivning

visma.no/services/alta

Sjekkpunkt Karasjok
Karasjok er et av sjekkpunktene som
tar i mot begge distansene, noe som
betyr at over hundre spann skal innom.
FOLKEFEST

Sjekkpunktet har etterhvert utviklet seg til å bli en folkefest
for både store og små. Hvert år er alltid mange som tar turen
innom for å se på hunder og delta i aktivitetene rundt Finnmarksløpet. I år blir det kunstutstillinger, barnas superdag
med samiske eventyr, konserter med blant annet Elin Kåven,
Riddu Duottar Museat og Scene Finnmark stiller også i år opp
med sine artister på en utekonsert der vi regner med at atmosfæren vil bli uforglemmelig.I tillegg skal museet ha en egen utstilling som skal omhandle hunden som arbeidsdyr og i sport.
SAMMARBEIDSPARTNERE

Sjekkpunktet blir også i år ved Sápmi i samarbeid med Sparebank1 Nord-Norge, Rica hotell Karasjok, Karasjok VVS,
Duojáriid Ealáhussearvi og Karasjok Næringsforening.

1300
HUNDER

9. mars løper om lag
1300 huskyer ut i
Finnmarksløpet 2013
www.finnmarkslopet.no

VI UTFØRER ALT INNEN:
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BILOPPRETTING • LAKKERING SKADETAKSERING
MEKANISK VERKSTED • BILGLASS

Web-TV

revolusjonen

SKIFTE OG REPARASJON AV ALLE TYPER BILGLASS
AUTORISERT MEKANISK VERKSTED FOR DE FLESTE BILMERKER

MARKVEIEN 47/49, 9510 ALTA
POSTBOKS 1334, 9505 ALTA
TELEFON 48 30 17 00
TELEFAKS 78 43 59 02
E-POST: ABO@ALTABILO.NO

www.altabiloppretting.no

interiør

KAROLINE ER KLAR: Karoline Harstad Jensen er tredjeårs-student ved NTNU i Trondheim, hun er en av mange som
skal jobbe med å levere videoreportasjer fra sporet.

Pionerene i Finnmarksløpet skjønte tidlig hvor publikum var og
hvordan man skulle skaffe flere tilhengere til sporten. Nå ønsker
Finnmarksløpet å revolusjonere måten man følger løpet på.
Trond A. Andersen
Geir Stian A. Larsen

TEKST:
FOTO:

Hanne Rosenberg, eller mor Finnmarksløpet som vi liker å kalle henne, skjønte
at internett og egen webside var veien å
gå. På 90-tallet startet prosessen med å gi
publikum interessante måter å følge løpet
på via nettet. I 2012 var ca 300 000 mennesker innom nettstedet www.finnmarkslopet.no i løpet av en uke. Antall hits i
samme periode var nesten ufattelige 111
millioner. Hovedelementene på FinnFINNMARKSLØPET 2013

marksløpets hjemmeside er selvsagt
reportasjer og bilder. I tillegg er det utviklet et fornuftig resultatsystem som
gir oversiktlig og nyttig informasjon.
Tjenesten som nok skaper flest hits er
GPS-trackingen. I 2012 hadde samtlige startende en GPS-tracker fra Telespor i sleden. Så lenge kjørerne er
innenfor mobildekning kan man se
nøyaktig hvor spannet befinner seg.

ØNSKER Å SKAPE EGEN NYHETSKANAL

Nå tar Finnmarksløpet i samarbeid med
Innovasjon Norge et stort skritt inn i videoverdenen. Nytt av året er egen web-TV
kanal. Denne består av tre store livesendinger; - fra start og begge målganger.
En profesjonell trekameraproduksjon
skal gjøre at alle som har smarttelefon,
nettbrett eller datamaskin kan følge disse
tre eventene fra hvor som helst i verden.

Tre reportasjeteam skal følge hele løpet.
Disse vil produsere om lag 50-60 reportasjer underveis. Det blir blant annet
intervjuer med kjørere, handlere, løpsledelse og publikum. Rosinen i pølsa blir
antakelig GoPro-sekvensene fra kjørernes
sleder. Strekningene som kjøres i dagslys
vil bli filmet og klippet ned slik at alle
kan få være med ut i Finnmarks barske
og vakre natur. Det siste elementet i webTV tjenesten blir webkameraer som står
permanent på sjekkpunktene Levajok,
Kirkenes, Karasjok og ved målgang i Alta.
Dette er trinn to av tre på vei mot målet.
Vi ønsker oss en kontinuerlig livesending
med en miks av alt som er nevnt over,
supplert med tekstbaserte nyhetsoppdateringer i bunnen av skjermen. Se for deg
Nyhetskanalen til TV2 og bytt ut alle nyheter i verden med kun Finnmarksløpsstoff!
I 2014 er målet å kunne levere denne tjenesten 16 timer i døgnet. Hårete mål? Jada,
men den som intet våger, intet vinner!
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Kan bestilles her:

www.aksis.no/shop
Pris er levert fra Aksis Alta. Leveres uisolert!
Innvendig mål: Lengde 75 cm, Bredde 54 cm, Høyde 50 cm
Tlf: 995 56 260, Dalebakken 4
post@aksis.no, www.aksis.no 2013 FINNMARKSLØPET
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“DET LENGSTE LØPET”

PROFIL FL-1000: RONNY FRYDENLUND

Filmen ”Det lengste løpet”, som hadde
premiere under Tromsø Internasjonale
Filmfestival i januar i år, skal nå vises
på kino i Alta, Tromsø og Kirkenes.
Filmen går også på NRK1 onsdag 6. mars.

ter Ailo Gaup. Musikk er spesialskrevet
av Tromsø-musikerne Nasra&Gaute. Foto
står Alta-guttene Odd Helge Haugsnes
og Sveinung Svendsen for. Produksjonsselskap er Originalfilm fra Tromsø.

Hundekjørere er generelt en glad og
positiv mennesketype. En av dem som
smiler aller mest er Ronny Frydenlund.
Gladgutten fra Brumunddal er kjent for
å holde humøret oppe, uansett hva som
skjer.

Filmen handler om samarbeidet mellom hundekjørerne Roger Dahl og Trine
Kristiansen Lyrek, og deres vågale plan
om å vinne Finnmarksløpet, to år på rad.

VISES PÅ AURORA KINO

TEKST:

- KOMMER SNART TIL EN KINO NÆR DEG !

Tromsø:
Alta:

1.-3. mars, kl. 16:30 og 19:30
1.-3. mars, kl.19:30
2.-3. mars, kl. 14:30
Kirkenes: 2. mars, kl. 18:15

Regien er ved Trond Brede Andersen som
tidligere har laget filmen ”Stempelridderen”, om freestyle motocross verdensmes-

STOLT SAMARBEIDSPARTNER
Finnmarksløpet og Ishavskraft bidrar til positiv
energi både lokalt og nasjonalt. Vi ønsker deltagere,
frivillige, arrangører, sponsorer og publikum
lykke til med årets arrangement!

Mobile løsninger for en enklere hverdag!

SmartDok

FOTO:

Trond A. Andersen
Jørn Losvar

I 2012 presterte Frydenlund meget
godt under FL-1000. 270 km fra målgang lå han på en niendeplass, i mål var
han nummer fem. Mange i hundemiljøet bet seg merke i denne prestasjonen.
I år har treningen gått utmerket for
37-åringen, det er en annen utfordring
som har tatt fokus. Sponsorjakten gikk
ikke helt etter planen, og det så en stund
ut som om hele turen til Finnmark gikk
i vasken grunnet pengemangel. Det
ville ikke de samme som lot seg imponere over Ronnys prestasjoner i fjor ha
noe av. En kronerulling ble startet, og
nå har det strømmet inn donasjoner fra
folk som vil ha Frydenlund på startstreken. – Har litt blandede følelser, men er
veldig glad og takknemlig, forteller en
ydmyk hundekjører, som skynder seg å
legge til at de blandede følelsene selvsagt
kan forklares med at dette er en uvant

situasjon. – Jeg ante ikke at jeg hadde så
mange og gode venner. Selv om jeg nesten blir litt flau, kan man ikke trekke
seg. De som har gått i bresjen for å få til
dette skal få valuta for pengene, lover han.
FRA NESTBEST TIL BEST

Pallen i den lengste klassen i Finnmarksløpet har vært preget av noen få navn som
har vært nær utilnærmelig de siste årene.
Flere har pustet de aller beste i nakken,
men få har klart å ta steget. Frydenlund
har tilhørt de nest beste, men er veldig
innstilt på å bli best. – Jeg ofrer mye på å
bli best og er villig til det. Jeg har ingen
planer om å gi meg. Perfeksjonisme og
profesjonalitet er mine stikkord. Jeg tror
ikke at det er noen annen oppskrift. Prestasjonene på løp er en sum av mange elementer. Mange har valgt å gå inn i team,
foreløpig har ikke det vært aktuelt for meg.

Jeg har holdt på så lenge alene at jeg har
lagt meg til noen litt sære vaner, ler
Frydenlund. Men røper samtidig at Jon
Flaa og han selv har luktet litt på ideen
om å hjelpe hverandre litt fra neste sesong. Ronny har nå plukket ut atletene
som skal sørge for suksess i FL-1000.
- Jeg startet med 23, og er nå nede på 14.
Jeg sparte fire av de beste hundene under
Femundløpet. Teamet jeg stiller på startstreken med i Finnmark er mye sterkere,
lover Ronny som gleder seg skikkelig.
- Finnmarksløpet passer meg perfekt.
Det er langt nok til at jeg får roen,
da får jeg ”kjørt” hundene slik jeg
ønsker og man oppnår den rette flyten.
– Haaland, Tunheim og Sørlie; Se opp!
For jeg kommer for å ta dere, skratter
Ronny Frydenlund.

Foto: Geir Stian A. Larsen

TimeOversikt
Fart, kraft og utholdenhet
- viktige verdier innenfor
hundeløp og forretningsdrift.
Les om BLÅ FellesKraft på ishavskraft.no
eller ring oss på 08526 for mer info
om våre gunstige strømavtaler

FINNMARKSLØPET
Følg oss på Facebook og 2013
Twitter!

Blå kraft fra luft og vann.

www.ascella.no
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Så var de der
I 2012 krydret hundekjørerveteran Stein Håvard Fjestad vår nettside med sine betraktninger. Vi kalte spalten, Fjestads ulveblikk.
Akkurat nå, knappe to uker før han skal kjøre Finnmarksløpet igjen, tilbringer han og 23
huskyer gode dager i en liten koie i Trysil.
Der er de ikke alene…
TEKST:

Nye RAV4

Originalen - lengre, bredere, bedre
Kommer 4.mars 2013

Vi kjører løpet sammen
Veil. pris inkl. frakt, lev- og reg.omk. ,-. RAV4 2WD fra ,- RAV4 4WD fra ,-.
Forbruk blandet kjøring/utslipp CO2/NOx:
RAV4 VVT-i fra: 0,72 l/mil / 166 g/km / 13 mg/km, RAV4 D-4D fra:
0,49 l/mil / 127 g/km / 135 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr.
Med forbehold om trykkfeil.

FINNMARKSLØPET 2013

www.harila.no
- din Toyota-forhandler i nord

Harila AS - Finnmarks største bilforhandler
Vestre Jakobselv - Tlf: 78 95 45 60
Hammerfest - Tlf: 78 40 78 20
Alta - Tlf: 78 44 56 00

Stein Håvard Fjestad
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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.
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STARTLISTE PR 25.02.2013
FL-500

forts. FL-500

forts. FL-1000

01 Egil Eliassen
02 Mel Andrews
03 Henrik Stang Aas
04 Alexander Johansson
05 John Øivind Selmer
06 Karoliina Ruippo
07 Camilla Høgberg Kristoffersen
08 Ørnulf Jacobsen
09 Elisabeth Edland
10 Yvonne Dåbakk
11 Ove Grytbak
12 Tor Birger Seppola
13 Tom Hardy
14 Cécile Dupe
15 Åsmund Snortheim
16 Stian Hasfjord
17 Jukka Honkapirtti
18 Katy Meier
19 Ole Wingren
20 Roy-Åge Jensen Ugseth
21 Peter Kay-Kujawski
22 Ronny Wingren
23 Tomas Nyheim Lambela
24 Tore J. Helistø
25 Sølvi Monsen
26 Stein Tage Domaas
27 Vidar Uglebakken
28 Andrè Bjørnstad
29 Yngve Opgård
30 Vidar Løkeng
31 Pasi Ollikainen
32 Einar-Andrè Dalen
33 Berit Seljestokken
34 Milos Gonda
35 Eileen Strøm
36 Espen Sønvisen Bech
37 Eline Lihagen
38 Jaco Alex Ulmann
39 Ole Christian Uglebakken
40 Nieske Wierda
41 Geir Wiik
42 Wolfgang Simon-Nilsen
43 Bente Levorsen
44 Christian Høy Knudsen
45 Marcos Porcires
46 Francois Pagnoux
47 Andreas Holte
48 Svein Sødahl Kvam

49 Johanne Sundby
50 Daniel Schwarz
51 Dag Broch
52 Nora Själin
53 Kjetil Kristoffersen
54 Leif Wilhelmsen
55 Alf Stokke
56 Tommy Larsen
57 Tore Figenschau
58 Gunhild Sem
59 Wyss Marco
60 Pål Karlsen Haugsnes
61 Kim Thomassen
62 Beate Jähnig
63 Stefan Falter
64 Børge Johansen
65 Silje Holmen Larsen
66 Raymond Johansen
67 Hugo Hansen
68 Krzysztof Nowakowski
69 Andreas Trongaard
70 Aslak Prestbakmo
71 Heike Kontermann
72 Wolfram Schumacher
73 Kjell Løken
74 Michelle Kristin Pedersen

19 Jon Hearn
20 Aila Emilie Sarre
21 Arnt Ola Skjerve
22 Nina Skramstad
23 Jan Vidar Dahle
24 Steinar Kristensen
25 Per Weddegjerde
26 Dag Torulf Olsen
27 Torsten Kohnert
28 Marianne Skjøthaug
29 Trond Hansen
30 May Conny Johansen
31 Mikael Jutila
32 Stein Håvard Fjestad
33 Robert Sørlie
34 Trine Kristiansen Lyrek
35 Sigrid Ekran
36 Bjørnar Andersen
37 Magnus Gorter Voie
38 Ben Voigt
39 Aki Holck
40 Ronny Frydenlund
41 Bernd Helmich
42 Thomas Hoffmann
43 Stine Berget Nordvik
44 Even Bøen
45 Bernhard Schuchert
46 Kristine Jerijærvi
47 Miquel-Angel Martinez
48 Thomas Wærner
49 Hugh Neff
50 Tom Frode Johansen
51 Harald Tunheim
52 Jo Jøldal
53 Jindra Zelenka
54 Yngve Fagerli
55 Jon Olav Borgebund
56 Jon Børge Stina
57 Taisto Torneus
58 Christoffer Klemetsen

FL-1000
01 Mats Pettersson
02 Inger-Marie Haaland
03 Roger Fossøy
04 Magne Storstein
05 Kenneth Gjemmestad
06 Leif Herleiksplass
07 Kai Arne Berg
08 Kristian Walseth
09 Kjell Brennodden
10 Kari Thomassen
11 Lars Monsen
12 Dave King
13 Jan Øystein Dervo
14 Tore Bergby
15 Ingebrigt Storli
16 Jean Philippe Pontier
17 Bernt Walseth
18 Marius Moholdt

2013 FINNMARKSLØPET

Foto: Geir Stian A. Larsen

Vinnervilje i vinterland

Foto: Reiulf Grønnevik, Altaposten. fagtrykkide.no
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Leverandør av buketter til Finnmarksløpet 2013
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20%

rabatt på kjøkkenløsning ved
bestilling før påske.

Finnmarkløpets WEB-SHOP
og utsalgssted

ye?
n
r
fo
:
ller g på
e
a
dre kt i d
n
a
r
Fo konta
Ta

6
6
8

97

5
9
9

Ta en titt på vårt varesortiment. Vi tilbyr alt fra t-skjorter til varme vinterklær
fra Fjellreven. Legg inn en bestilling direkte fra egen sofa, - og få dine varer
levert rett i postkassa. Enklere blir det ikke! Vi vil ha et eget salgssted i 1.etg
i Kunnskapsparken under løpet, rett ved siden av Studenthuset City cafè.
Her finner du alt av finnmarksløps-bekledning og effekter.

20%

rabatt på skyvedørsgarderobe
ved bestilling før påske.
Tlf: 995 56 260, Dalebakken 4
post@aksis.no, www.aksis.no

www.finnmarkslopet-shop.no/

-skaper endring-

Ta hundetreningen
til neste nivå!

Stolt sponsor av

Vi ønsker Nina Skramstad og
Sigrid Ekran lykke til med
sesongen og at treningen
med Polaris Sportsman
har gitt resultater!

Polaris Sportsman
fra 79.900,-

Vi er med på laget!

Widetrak fra 85.500,FINNMARKSLØPET 2013

Polarisindustries.no | www.facebook.com/Polaris Norway
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Saltdalshytta
gir deg frihet
Med “frihet” mener vi ikke bare følelsen du får når du kommer på hytta for å koble av
fra en stressende hverdag. Vi gir deg frihet helt fra starten av – frihet til å velge din
egen stil og til å utforme hytta slik du alltid har drømt om at den skal være.
Saltdalshytta er Norges største hytteprodusent, og
har et meget bredt utvalg innenfor både laft og
elementbasert bindingsverk. Hyttene produseres i
Norge, og våre fleksible løsninger gjør det enkelt å
tilpasse hytta slik at den tilfredsstiller dine krav og

ønsker. Vi gir deg også stor frihet til å velge
mengden egeninnsats. Og når du kommer til hytta
for å slappe av noen dager, vet vi at du også da
kommer til å føle – frihet. Se alle våre modeller på
www.saltdalshytta.no og bli inspirert.
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AuRORA

ViLLMARk

SMARt

Se alle modellene og bestill
kataloger på www.saltdalshytta.no

Aurora 930

Aurora 998

Villmark 950

Saltdalshytta markedsavdeling 2013

Rustik K928 - Premiehytta i Finnmarksløpet.

