
 

  

Hei, 

Nå er Midnight Sun Marathon rett rundt hjørne og gjett om vi gleder oss. Vi ber deg om å lese nøye 

gjennom følgende dokument og sette deg inn i informasjon rundt løpet. 

Under Midnight Sun Marathon følger vi Friidrettsforbundets, myndighetens og kommunenes 

anbefalinger og påbud. Vi ber alle deltakere om å sette seg inn i FHI’s anbefalinger og tiltakene under 

arrangementet. Formålet med rådene er å redusere risiko for smitte med covid-19. 

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er: 

- Syke personer skal holde seg hjemme: de som kjenner noe som helst tegn på 
luftveisinfeksjon, sår hals, forkjølelse og lett hoste, sykdomsfølelse, hodepine og 
muskelsmerter, (magesmerter og diaré kan også forekomme), ber vi å holde seg hjemme. 

- God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold: Vi vil sette ut desinfeksjon på flere steder i 
start- og målområde og ber våre deltakere å benytte seg av disse. 

- Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer: MSM vil gjennomføre 
tiltak som skal sikre avstand blant deltakere, men vi ber alle å selv ta ansvar og sørge for nok 
avstand. 

STARTNUMMERUTDELING 

Vi anbefaler at du henter ditt startnummer før løpsdagen om du har mulighet til det. 

Startnummerutdeling foregår til følgende tider og steder 

mandag 14.06. til torsdag 17.06. Kl. 11:00-13:00 TUIL arena, Inngang A 
Arthur Arntzen Veg 31, 
Tromsdalen 

mandag 14.06. til onsdag 16.06. Kl. 18:00-20:00 TUIL arena, Inngang A 

Fredag 18.06. Kl. 16:00-21:00 Rådhuset 

Lørdag 19.06. Kl. 7:30 til 9:00 kun maraton Rådhuset 

Lørdag 19.06. Kl. 9:00 til 18:30 Rådhuset 

 

Vi ber om å fylle ut egenerklæringsskjemaet og levere det ved henting av startnummer. Det er ikke 

mulig å hente startnummer for andre uten å levere signert egenerklæring. Ta med munnbind, vi 

anbefaler at du bruker den ved henting av startnummer. 

Bytte av distanse og etteranmelding 

Det vil ikke være mulig med etteranmelding eller bytte av distanse. Skulle det allikevel oppstå 

problemer henvend deg til «hjelpdesken» i Rådhuset. Før løpet kan du kontakte oss via 

info@msm.no  

Bagasjeoppbevaring 

Vi anbefaler til alle som har mulighet å benytte seg av bagasjeoppbevaringen i egen bil, hotellrom 

eller lignende. For dem som ikke har mulighet kan bagasjen oppbevares i et område på torget hvor 

man selv setter fra seg bagasjen. Det vil være en vakt der, men vi tar ikke ansvar for verdisaker. 

Dessuten anbefaler vi vanntette sekker eller poser i tilfelle det regner. 

 

 

https://www.friidrett.no/nyheter/samleside-med-informasjon-knyttet-til-korona-viruset/
https://www.msm.no/wp-content/uploads/2021/06/egenerklaering-helse-norsk-1.pdf
mailto:info@msm.no


 

  

Startområdet og starttider 

Start for alle distanser er i Grønnegata ved Rådhuset.  Mål er i Storgata ved Stortorget.  Av 

smittevernhensyn ber vi om at løperne oppholder seg kortest mulig i start/målområdet.  Møt opp i 

startområdet ca. 10 minutter før din start.   

Første start kl. 09:00  Maraton   
Første start kl. 14:30  Mizuno Halvmaraton 
Første start kl. 18:30  Coop Mila 10km 
 
Din eksakte starttid vil stå på ditt startnummer.  Starten foregår i puljer på 25 løpere med ett minutt 
mellom hver pulje. Starten organiseres etter seeding på grunnlag av oppgitt forventet tid. Det vil ikke 
være mulig å endre dette etter tildelt startnummer.  
Speaker vil annonsere hvilke startnummer som har neste start og hvem som skal gjøre seg klar.  
Vi ber deg om å holde avstand og starter til rett tid i rett pulje. 

Målområdet 

Etter målgang vil deltakerne få medalje og en Coop pose med Arctic Water (vann), banan og blåbær.  

Av smittevern hensyn ber vi pent om at man etter målgang ikke blir værende i målområdet.   

Drikkestasjoner 

Av smittevernhensyn kan vi dessverre ikke servere noe utover flaskevann på drikkestasjoner. Disse er 

i 0,5 liter Arctic Water flasker. Vi anbefaler til alle som har behov for spesielle drikker og energy 

under løpet om å ta med seg Gel eller lignende.  

Løyper 

Vær oppmerksom på at løypene har blitt endret. Du finner løypekart her.  

Toaletter/Garderobe  

Av smittevernhensyn kan vi ikke tilby garderober. Det vil være toaletter på torget og i Kulturhuset. 

Toalettene i kulturhuset kan benyttes ved å vise frem startnummer og registrere seg ved inngangen. 

Premieutdeling 

Det vil ikke være ordinær premieutdeling. De tre beste i hver distanse vil bli premiert.  Klassevinnere 

får en premie fra vår sponsor Mizuno.  Premiene kan hentes i Rådhuset etter at alle er i mål på 

aktuell distanse.  Vi trekker også noen brett med Explo Energidrikk blant alle fullførende.  

Premier kan hentes i Rådhuset: 

Marathon Kl. 14:30 – 15:30 

Mizuno Halfmarathon Kl. 18:30 – 19:30 

Coop Mila Kl. 21:00 – 21:30 

Om du ikke har mulighet å hente premien i dette tidsrommet kan du hente den fra 21.-25. juni i TUIL 

arenaen, Arthur Arntzens Veg 31, Tromsdalen. 

Skulle du ellers har spørsmål send oss en epost til info@msm.no. 

Lykke til med ditt løp. 
Med vennlig hilsen, 

Team Midnight Sun Marathon 

https://www.msm.no/arrangement/midnight-sun-marathon/?t=maps
mailto:info@msm.no

