
 
 

Invitasjon til Arctic Alta ski & fatbikefestival 25. - 26.februar 
 
Tverrelvdalen IL har gleden av å invitere til turrenn i fristil lørdag 25. og og fatbikeritt 
søndag 26. februar 2023.  
 
Vårt mål er å skape et mosjonsarrangement for Troms og Finnmark med høy kvinne-, 
barne- og ungdomsdeltakelse og i tillegg få med flere av bedriftene i Alta på ski-
stafetten. 
 
Arctic Alta skimaraton er også en del av Ski Classics Challenger serie hvor ett 
tellende Challenger renn kan gi inntil 50 poeng å ta med seg inn i Ski Classics 
kampen om den gule trøya.  
 
Løypa har blitt utbedret i år slik at den krever mindre snø, og blir preparert med 
tråkkemaskin hele veien. På fatbikerittet brukes i tillegg skuter og plog.  
 
NB! Løype krysser flere vei- og skuterløyper og følger også stedvis vei- og 
skuterløype. Løypa er søknadspliktig og godkjent for veikryssinger, og vi har 
løypevakter flere steder for å ivareta trafikksikkerheten på arrangementet.  
 
Vi oppfordrer likevel alle til å vise hensyn både i trafikken og til hverandre underveis i 
konkurransene.  
 
Kontaktpersoner: 
 

• Rennleder: Petter Eliassen 91644742, arcticaltasport@gmail.com 
 

• Tidtakingsansvarlig: Vidar Hågensen 97407300 leder@tverrelvdalenil.no 
 

• Løypeansvarlig: Kolbjørn Opgård 41461445 kolopg@hotmail.com 
 

• Medisinsk ansvarlig: Stig Aksel Opgård 90824926 akslingen@yahoo.no 
 

• Sjekkpunktansv: Helene Granshagen 98680653 heleneband@hotmail.com 
 

• Tverrelvdalen daglig leder Bente Opgård post@tverrelvdalenil.no 
 

• Leder av Tverrelvdalen IL Geir Roger Bakken leder@tverrelvdalenil.no 
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• Leder av skigruppa i Tverrelvdalen IL Ørjan Bakken ski@tverrelvdalenil.no 

Program: 

Lørdag 
25. 
februar 

Øvelse Starttid Startsted Målgang 

 42 km ski fri 
teknikk 

Trim: 9-10.30 
Konk.kl: 
11.00 

BUL-banen Kaiskuru 
skistadion 

 42 km stafett 4 
etapper à 10-12 
km 

Stafett 10.30 BUL-banen Kaiskuru 
skistadion 

 20 km fri 
teknikk 

Trim 10-12 
Konk.kl: 12 

Detsika Kaiskuru 
skistadion 

 12 km fri 
teknikk 

Trim 10-12 Ungdomshuset i 
Tverrelvdalen 

Kaiskuru 
skistadion 

Søndag 
26. 
februar 

42 km fatbike Trim kl 9-10 
Konk kl 10 

BUL-banen Kaiskuru 
skistadion 

 20 km fatbike Trim 10-11 
Konk.kl: 11 

Detsika Kaiskuru 
skistadion 

 

 
Priser 

- 450 kr for 42 km (trim og konkurranse) 
- 300 kr for 20 km konkurranse   
- 150 kr for 20 km trim 
- 100 kr for 12 km trim 
- 1200 for stafettlag 
 

For de som ikke har lisens kommer dette i tillegg. Fra 13-25 koster enganslisens 60 
kr. Fra 26 år og oppover koster engangslisens 150kr for konkurranse og 60 kr for 
trim. Dette er forsikring om det skulle skje uhell.  
 
Påmelding, startlister og resultater 
Finnes på www.eqtiming.no, søk på Arctic Alta skimaraton 2023 eller Arctic Alta 
fatbikemaraton 2023. Se www.arcticalta.no eller trykk på link: Påmelding Arctic Alta 
ski & fatbike. Påmelding åpen til fram til konkurransedag, men startnummer bestilles 
14. dager før og det kan derfor være tomt for startnummer dersom du melder deg på 
like i forkant. Så vær gjerne ute i god tid med påmelding.  
 
 
Startnummerutlevering  
Hentes ved BUL-huset i Bossekop  
Fredag kl 18-19  
Lørdag kl 9-11 
Søndag kl 9-10 
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For startende på 20 km kan hentes ved startområdet i Detsika lørdag kl 11-12 og 
søndag fra kl. 10-11.   
 
For startende på 12 km lørdag kan startnummer hentes mellom 10-12 på 
Ungdomshuset i Tverrelvdalen. 
 
Premiering 

- Uttrekkspremier som kunngjøres i kafeén etter målgang begge dager.  
- Gavesjekk til topp 3 dame/ herre på 42km fatbike og ski 
- Premier topp 3 på 20 km begge dager, pluss ungdomsklasse 
- Premier topp 3 på ski-stafetten  
- Spurtpris (etter 10km) og klatrepris (etter 22km) på 42 km fatbike/ski med 

500kr til første dame/herre. 
- Premieutdeling på Kaiskuru Nærmiljøsenter (kafé) etter målgang begge dager. 

 

Kafé og garderober/ wc 

Det vil være dusjmuligheter og kafé på Kaiskuru nærmiljøsenter. Toalett på BUL-

huset ved start 42km /stafett, ved start 12 km på Ungdomshuset og ved målgang alle 

distanser på Kaiskuru nærmiljøsenter.  

Transport mellom start og målgang 

Det er mulig å ta vanlig rutebuss fra målgang i Kaiskuru og tilbake til sentrum og 

Bossekop. Går buss hver time fra 12.33 og til kvelden. Kun noen få minutters å gå fra 

målgang til holdeplass og fra avstigning Bossekop tilbake til startområdet.  

Buss etter målgang tilbake til start Bossekop  

Start 42 km Bossekop stadion 

Start 20 km Detsika 

Målgang Kaiskuru skistadion 

Overnatting 

Vår hovedsponsor Æventyr tilbyr overnatting på Canyon hotell i sentrum eller på 

Gargia Lodge utenfor Alta, kun noen få km fra midtveis i løypa.  

Vår løypesponsor Bjørnfjell Lodge tilbyr overnatting cirka 15 km utenfor Alta sentrum  

 

Vi ønsker å takke alle våre sponsorer, frivillige og samarbeidspartnere og ønske alle 

våre deltakere lykke til med vinterens utgave av Arctic Alta ski & fabikefestival! 

 

 

Hilsen  

Tverrelvdalen Idrettslag og Arctic Alta komitéen 😊 

https://snelandia.no/planleggreisen/reiseplanleggerenbruk
https://www.google.com/maps/place/Bossekop+Ungdomslag/@69.95739,23.238615,19z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x760820f45bbd2d15!8m2!3d69.9572743!4d23.2381608?hl=no-NO
https://www.google.com/maps/@69.8623488,23.3832847,3a,75y,150.97h,110.74t/data=!3m6!1e1!3m4!1s30Pn2OI2B7YTt7dzWpv6eQ!2e0!7i16384!8i8192?hl=no-NO
https://www.google.com/maps/place/Kaiskuru+skistadion,+Alta/@69.9553058,23.3705988,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x45cf16b16249be47:0xa3c680bc21432855!8m2!3d69.955304!4d23.3727875?hl=no-NO
https://no.canyonhotell.no/
https://gargialodge.no/
https://www.bjornfjell.com/


 

 

 
 

 

 

 

 

Gravemaskinfører Ole Fredrik Suhr AS 
 



 
 

 

 

 

 


