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Vindfjelløpet er et turrenn i klassisk stil som i 2019 arrangeres for 73. 
gang. Løpet går i vekslende skogsterreng i et attraktivt turområde i  
Siljan-, Kongsberg- og Lardal kommuner. Rennet starter på Viddaseter 
(merket fra fylkesvei 32), og har målgang i Fylkesanlegget for langrenn i 
Borgen, Svarstad. Løypa er 41 km lang med tre drikkestasjoner. 
 
Vindfjelløpet har også et kortere løypealternativ på 26 km for trim, familie 
og ungdom. 

                        
 

Vindfjelløpet er FIS- turrenn og seedingsrenn for Birkebeinerrennet og Vasaloppet! 

 
 
 



 
 

 
 
 
LØYPEBESKRIVELSE 
 
Tur 41 km 
Løypa går i et åpent skogsterreng og er lett småkupert. Starten (Viddaseter) ligger på 500 m.o.h. 
Løypas høyeste punkt er ved Jomfruvann på 570 m.o.h. (spurtprispunkt). Mål (Borgen skiarena) 
ligger på 230 m.o.h. Drikkestasjoner etter henholdsvis 11,5 km, 22 km og 32 km. 
 
Trim 26 km 
Løypa følger delvis samme trasé som lang løype, og har delvis sin egen trasé. Denne løypa er 
særdeles lettgått uten store stigninger. Løypa har to drikkestasjoner. 
 
KLASSEINNDELING 
Turklasser 41 km 
G/J15-16, M/K17-18, M/K19-20 M/K21-25, M/K26-30, M/K31-35, 
M/K36-40, M/K41-45, M/K46-50, M/K51-55, M/K56-60, M/K 61-65, M/K66-70,  
M/K71-75, M/K76 og eldre, 
 
Turklasser med tid, Trim/familie og ungdom 26 km  
Turklasser med tid, G/J 13-16 m/ tid. Trim-/ familie (alle aldere) u/ tid. 
 
Alder regnes som antall år du fyller i løpet av kalenderåret 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PULJEINNDELING, STARTTIDSPUNKT OG SPERRETID 26 Km 
Turklasser med tid, Trim/familie og ungdom . 
Trim/ familie u/ tid har valgfritt starttidspunkt innenfor tidsrommet kl.10:00-10:30. 
Trim G/ J 13-16 år m/ tid og Turklasser med tid har fellesstart kl. 10:30. 
 
 
Turklasser 41 km 
Puljestart etter følgende tabell: 
 
PULJE KLASSER STARTTIDSPUNKT  
Pulje 1 M61-65                   (f.1954-1958) 

M66-70                   (f.1949-1953) 
M71-75                   (f.1944-1948) 
M76 og eldre          (født 1943 el tidligere) 

10:45 

Pulje 2  
ELITEPULJESTART 

Seeding kvinner* 
Seeding menn** 

11:00 

Pulje 3 
 

Menn alle klasser/aldre med FORVENTET 
SLUTTID UNDER 2.25.00*** 

11:05 

Pulje 4 Kvinner alle klasser/aldre  
(unntatt seeding) 

11:10 

Pulje 5 G15-16                    (f.2003-2004) 
M17-18                   (f.2001-2002) 
M19-20                   (f.1999-2000) 
M21-25                   (f.1994-1998) 
M26-30                   (f.1989-1993) 
M31-35                   (f.1984-1988) 
M36-40                   (f.1979-1983) 

11:15 

Pulje 6 M41-45                   (f.1974-1978) 
M46-50                   (f.1969-1973) 
M51-55                   (f.1964-1968) 
M56-60                   (f.1959-1963) 

11:20 

 
*    Seeding Elite kvinner: Resultat Vindfjelløpet 2016, 2017 eller 2018 maks tid 2.30.00 
**  Seeding Elite menn: Resultat Vindfjelløpet 2016, 2017 eller 2018 maks tid 2.05.00 

Alternativ seeding: Vinnertid kjønn +25 % fra tilsvarende turrenn sesongen 2017/2018,  
samt januar 2019. 

*** Tidligere års resultater bør legges til grunn ved påmelding i denne startpuljen. 
       Man MÅ HA MELDT SEG PÅ I PULJE 3 for å stille i denne puljen! 
 
Sperretid: Alle løpere i turklassene må ha passert andre drikkestasjon på Breidangsmyra (19 km) 
innen kl. 14:00. 
 
Alle løpere i trim/familie og ungdomsklasser 26 km må være i mål innen kl. 15.30.  
 
 
 



STARTKONTINGENT OG LISENS 
Startkontingent for turklassene 41 km er: 

Ø Til og med 13/1-2019: kr.450,- pluss evt. engangslisens* 
Ø 14/1-3/2-2019:   kr.600,- pluss evt. engangslisens* 
Ø 4/2-10/2-2019:  kr.800,- pluss evt. engangslisens* 

 
Startkontingent for trim/familie og ungdom 26 km er kr.300,- pluss lisens trim* 
Startkontingent Tur-klasser 26 km er 450,- pluss lisens* 
 
(*Deltakere som ikke har sesonglisens gjennom Norges Skiforbund, og som er over 13 år må løse 
engangslisens i tillegg til startavgiften) 
 
NB! Husk å ta med påmeldingskvittering når du skal hente startnummer! 
 
Ved evt. avlysning av rennet før renndagen kan arrangøren beholde inntil 50 % av startkontingenten 
til dekning av utgifter. Ved evt. avlysning i løpet av renndagen på grunn av plutselig oppståtte  
vær-/klimatiske forhold eller annen "force majeure" beholder arrangøren startkontingenten. Dette iht. 
NSFs rennreglement. 
 
RENNKONTOR, STARTNUMMERUTDELING OG GARDEROBER/DUSJ I SVARSTAD 
SENTRUM 
Startnummer hentes kun på rennkontoret i Svarstad sentrum (Huldrehallen) dagen før rennet i 
tidsrommet kl.10:00-14:00 og på renndagen fra kl.07:30. 
NB! Husk å ta med påmeldingskvittering! 
 
Det er gode dusj- og garderobeforhold i Svarstad sentrum. 
 
TRANSPORT OG BAGASJE 
Vi oppfordrer til å ta buss fra Svarstad sentrum til start (Viddaseter) pga. begrenset parkering på 
startstedet, samt et grønt alternativ. 
Pris kr 200.- pr. pers. 
Første buss går kl.08:00 fra Svarstad sentrum. Siste buss reiser kl.09:00. Turen tar ca. 45 min. 
  
Bagasje fra startstedet merkes med utleverte merkelapper og transporteres til mål (Borgen). Denne 
tjenesten er gratis. 
  
Etter målgang fraktes løperne ned til Svarstad sentrum i gratis skyttelbusser. Disse bussene går 
kontinuerlig. 
  
Benyttes egen bil for å komme til startstedet (Viddaseter) må det påregnes minst 45 min kjøretid fra 
Svarstad sentrum, samt betaling av bomavgift (kr 65,-) NB: Det vil ikke være organisert 
returtransport til startstedet fra målområdet eller Svarstad sentrum. 
 
PREMIERING 
Premieutdeling foregår fortløpende i Huldrehallen, Svarstad sentrum. 
  
Turklasser 41 km: 
1/4 av antall påmeldte i hver turklasse premieres.   
Deltakere i elitepuljen premieres i sine respektive klasser.  
Det skal kun være en vinner i hver klasse. 

MERKER  
Vindfjelløpets merke i bronse oppnås etter 1.gangs fullført løp. Etter 5.gangs fullførte løp oppnås   
 Vindfjelløpets merke i gull. Løperne oppnår Vindfjell-statuetten etter 10-15-20-25-30-35-40-45-50    
 gangers fullført løp. 
 OBS! Vindfjelløpets merker kan KUN oppnås ved deltakelse i lang løype, 41 Km! 
 
Turklasser med tid, Trim/familie og ungdom 26 km: 
Trimklassen får utdelt Vindfjelløpets deltagermerke ved målpassering. 
Ungdom G/ J 13-16 år med tid, Premiering til de 3 første i G/J klassen.  
Turklasser med tid, premiering til de 3 første dame/herre uavhengig av klasse. 
 
SPURTPRIS ELITEPULJE  
Spurtpris til beste dame og beste herre i elitepuljetart på løypas høyeste punkt (Jomfruvann 570 
m.o.h.) etter 26 km, kr 4000,- 
 
ØVRIG INFORMASJON 
Første jurymøte på løpsdagen avholdes ved rennkontoret i Svarstad sentrum (Huldrehallen) kl.07:00. 
Rennet går i klassisk stil og det vil bli foretatt teknikkontroll underveis. 
Dopingkontroll må påregnes. 
 
UTFYLLENDE INFORMASJON/KONTAKT 
Se Vindfjelløpets nettsider: www.vindfjellopet.no eller ta kontakt med Ole Tallakstad på  
tlf. 922 38 743 eller e-post post@vindfjellopet.no 
 
 

 


