Om ValdresMarsjen

Et stadig mer populært skirenn (klassisk stil) fra Beitostølen til Danebu på
65 km, som første gang ble arrangert 24 mars 2001. Tanken bak rennet er
først og fremst å å tilby alle skiglade mennesker en skiopplevelse utenom
det vanlige i storslagene omgivelser, et velpreparert løypenett i et snilt og
innbydende terreng, der kampen om klokken nødvendigvis ikke er det
viktigste.
Vi håper med dette arrangementet å bidra med at flest mulig av dere får
anledning til å oppleve skiglede i dette flotte og naturskljønne området,
enten du velger å konkurrere på tid eller som deltaker på en tur som mange
snakker om. Kanskje er du blant dem som bruker rennet som en
motivasjonsfaktor til litt ekstra skigåing i løpet av vinteren enten du velger
Beitostølen eller Vangsjøen som startsted ? Ta gjerne med familie og venner
til en hyggelig vinteropplevelse i det som mange beskriver som noe av
Norges flotteste løypenett!
Rennet arrangeres på en tid av året med lange lyse dager med de beste
muligheter for ”solen i ansiktet” fra start til mål ... normalt uten altfor store
smøreproblemer. Mat/drikkestasjoner finner du på Øysterli, Yddin,
Vangsjøen, Juviken, Nythun og Binnhovd. Her serveres sportsdrikke, frukt
og boller. Rennet hadde i 2014 rekorddeltagelse med over 900 deltagere,
ca 500 fra Beitostølen, i tillegg til de ca 400 som valgte Vangsjøen som
startsted.
Vangsjøen er et fint alternativ startsted for alle dere som har lyst på en
kortere tur, uten tidtaking (ca 35 km). Og til dere som skal være med buss
fra Danebu til Vangsjøen: Dere kan sove litt lenger! Merk bussavgang kl
10:00.
Samtlige løpere som fullfører får sin velfortjente ”PIN” som bevis på en
glad og fin skiopplevelse i hjertet av Valdres. Tiden er ikke alltid like
avgjørende, men like viktig er det ambisjonsnivå den enkelte av dere har
som mål for en fin tur. De beste går på ca 3,5 time, og tidtakingen er åpen
frem til ca kl. 17. Ny løyperekord ble satt i 2014 på 3.14.45 av Christian
Gjertveit fra Driv IL.
Gjesteboken i målområdet har hvert eneste år vært full av lovord. Vi
siterer: ”Takk for en fantastisk tur over fjellet”, ” Dette må bli en klassiker”
”Kjemperenn, drømmearrangement, fantastiske løyper og hyggelige folk”
”Har gått både Vasa´n og Birken, men dette var det beste” ” Fantastisk! Helt
utrolig bra !” ”Årets fineste tur” ” Dette er et kjemperenn med fine
omgivelser”, ”Norges fineste turløp” , ” Dette har vært et av livets gylne
øyeblikk” etc. etc.
Løypelagene gjør en kjempejobb gjennom hele vinteren med et stort og
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variert tilbud så fort snøforholdene tillater det. Dette koster penger og vi
oppfordrer derfor alle skiglade tur-og hytteeiere i området til å støtte
økonomiske opp om dette viktige arbeidet i ditt nærmiljø.
Rennet avvikles med god støtte bl.a. fra de lokale Lionsklubbene i
Valdres, som gjennom flere år har påtatt seg ansvaret for servering på
matstajonene, de lokale løypelagene på strekningen, serveringsstedene på
Yddin; Nythun og Danebu, Røde Kors Hjelpekorps som sørger for
sikkerhetsopplegget, frivillige fra Valdres Golfklubb, samt en sporty frivvilig
dugnadsgjeng av lokale hytteiere.
Det er viktig at du følger med på våre nettsider NYHETER etter hvert som
renndato nærmer seg for tilleggsinformasjon og eventuelle mindre
endringer. Følg også med på vår Facebook-side for oppdateringer!
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