
	  

INVITASJON  TIL ENGADIN SKIMARATHON SØNDAG 11. MARS 2018 

Anita Moens Skiskole  inviterer dere til en opplevelse med skiglede i mektig natur i de sveitsiske alper. Finne 
den optimale teknikkflyten i majestetisk natur. 
Opplev Sveitsernes svar på "Birken" med nærmere 12 000 deltakere på start. Løpet gjennomføres normalt med 
skøyting, men er også mulig å gå klassisk da det er 2-4 klassiske spor paralellt med skøyte traseen. 
Bli med og opplev Mellom-Europas ompamusikk langs løypa og kjenn lukten av Glüwein. 
42, 5 km i lett, nesten helt flatt terreng.  
Vi bor  i  Pontresina - like ved løypa. Hotel Rosatch er et 4-stjerners hotell med bra mat og spa avdeling. 
Deltakere og oss ledere er veldig fornøyd med hotellet, både beliggenhet, mat og service. Vi har vår egen 
”Stübli” som vi spiser middagene i. 
Da Engadin ligger 1850 moh har vi valgt avreise lørdag- for å minske reaksjon på høyden før start. 
Avreise på lørdag og hjem på tirsdag, eller onsdag for de som ønsker å benytte muligheten til en dag ekstra i 
den flotte naturen. Mulig å oppleve en topptur i de sveitsiske alper samtidig. Randonee tirsdag. 
Jeg anbefaler fly Sas lø. 11.40 Oslo lufthavn Gardermoen (OSL), Oslo -lø. 14.00 Zurich Airport  
Da er vi samlet og kan ta buss kl 1500 fra flyplassen til Engadin.  Fly er ikke inkl her hos meg. 
Retur tirsdag: SK 842 SAS ti. 13:00 Zurich Airport (ZRH), Zurich -15:25 Oslo lufthavn Gardermoen (OSL). 
Retur onsdag: SK 842 SAS ti. 13:00 Zurich Airport (ZRH), Zurich -15:25 Oslo lufthavn Gardermoen (OSL). 

          

PROGRAM 
Lørdag 10. mars  
Vi møtes på flyplassen i Zurich ved utgang , for felles buss.  
Vi som flyr samme fly fra Oslo møtes ved innsjekk. Fly fra Oslo Gardermoen. Flyavgang 11.40 med SAS. 
Vi kjører samlet med buss eller tog fra Zürich til Engadin - avhengig av antall.   
Bestilt buss kl 1500. Vi skal bo i Pontresina, som sammen med  St. Moritz er de to mest kjente stedene i 
området. Det er ca 200 km fra flyplassen til Pontresina hvor vi skal bo.  
Vi har booket rom på Hotell Rosatch. Fint 4-stjerners hotell med flott frokostbuffe og trimrom, spa og pool. 
Hotellet ligger midt i sentrum av denne alpelandsbyen. Her er dere ca halvveis i løpet på 
søndag. Vi har utsikt til løypa fra hotellet.  Hotellet har flere restauranter, og store 
hyggelige rom med bad og fin utsikt. Vi disponerer hotellets pool, spa og treningsrom fritt. 
Da løpet går 1800 moh, er det en fordel å komme dit tettest mulig før løpet. Vi reiser 
derfor ned dagen før, for å ha en mest mulig optimal dag på renndagen, og heller nyte 
alpene og naturen dagene etter løpet. Dette var alle veldig glade for i fjor ☺. 
Startnummer deles ut ved rennmøte på kvelden,  i tillegg til all annen informasjon som ikke 
er gitt underveis på reisen. 
Skiene er, etter daglig informasjon siste uken før avreisen, smurt etter anbefalinger vi får 
rett fra Swix/Toko i Sveits. De tester hele uken i forkant. Det er eget smørerom på 
hotellet, for de som ønsker å gjøre siste finish som f.eks børsting av pulver, rill etc. Vi bistår dere selvsagt om 
det trengs. For de som ønsker å gå klassisk, kan jeg fikse ski smurt av Swix/Toko rett før start (fungert bra 
for de som har gjort det tidligere).  Ankomst hotell kl 1900. KL.20.00 middag på hotellet. 



 
 

Søndag 11. mars 
I dag er det klart for en fantastisk skitur i vakre Engadin. Etter frokost drar vi i 
organisert transport til starten i Maloja. Engadin Skimarathon samler ca 12 000 
deltakere, og starten går på en stor innsjø med god plass. Etter god erfaring i 2015 blir det også i 2016 boks 
start. Det kan ofte være kaldt på morgenkvisten, så ta med deg ei god jakke. Når sola titter fram blir det 
raskt varmere. Det er ca 500 m fra der du legger fra deg tøyet til 
arrangørtransporten og til startområdet. Så om du skal tidlig bort til boksen din 
kan det være lurt å bringe med en jakke du bare kan kaste/legge igjen. 

Engadin Skimarathon er et i fri teknikk over 42 km. Starten går på 1820 meter, og 
løypa passerer kjente skisteder som St.Moritz og Pontresina før målgang ved den 
lille byen S-Chanf på 1670 moh. Dalen er omkranset av høye alpetinder. Det er også 
mulig å gå en halvmaraton på 21 km med mål i Pontresina. Det er oppkjørte klassiske spor på hele distansen, og 
sporene har overraskende god kvalitet på flatene til å være fristilrenn. I bakkene 
kan derimot noen av sporene etter hvert viskes ut som følge av fristilløperne. Da det 
ofte er varmt på dagen og kalde netter på denne tiden holder løypa likevel rimelig 
godt. Vi samles i målområdet til litt mat og sosial prat etter løpet før vi i fellesskap 
reiser til hotellet. 
Felles middag til kvelds på hotellet og kvelden ellers fri for sosial samvær.                          

Mandag 12. mars         
Mandag formiddag er det muligheter for en lett skitur for noen og  
shopping for andre. 
Topptur med bane til felles lunsj opp til et sted høyt til fjells med flott utsikt. Her blir det kjelkekjøring ned 
igjen - veldig morsomt. Felles tur inn til St Moritz for de som ønsker det.  
Felles middag på kvelden med sveitsisk mat/sveitsisk spesialitet. 

Tirsdag 13. mars 
For de som skal hjem denne dagen er det avreise til Zürich med tog gjennom flott fjellandskap, ca kl 0700. 
Togruter ikke satt ennå.  Flyavgang kl 1300 for anbefalt flight; SK 842 SAS Zurich 1300-15:25 Oslo 
For de som ønsker å være til onsdag og benytte en dag til i alpene, er det muligheter for 
Randonee tur, evt alpinkjøring, langrennstur eller kjelketur ned Albulapasset. Veldig flott Randoneetur de to 
årene vi har hatt det.. 
Avhengig av antall for at  reiseledere blir igjen her med gruppen. 
 
Onsdag 14. Mars	  
Avreise til Zürich, ca kl 0700 Vi flyr fra Zürich, kl 1300 med SAS til Oslo Gardermoen.  

 
Inkludert er: Reiseleder( e) fra Gardermoen, smøretips/hjelp, råd og veiledning både i forkant og underveis, 
halvpensjon på flott SPA hotell, nødvendig transport i Sveits, startkontingent inkl startlisens, transport og 
guide på topptur mandag samt kjelketur ned mandag for de som vil det mandag. ( ikke fly inkl ) 
Randonee kommer i tillegg for de som vil være med på det tirsdag. 
Start i puljer mellom 0830 og 0930 søndag morgen. 
Vi reiseledere er med på start, gir tips og råd -prøver å dele på oss litt underveis og oppmuntrer med 



teknikktips og bistår. Vi fordeler arbeidsoppgaver oss mellom slik at noen er med ved start helt til siste er 
startet, og vi samles i målområdet. 
Påmelding:  
Førstemann til mølla ☺ da vi i år har satt begrensning på 35 plasser til prisene nedenfor.  
Prisene er i år delt opp i depositum i NOK, og resten i CHF da valutakursene har vært litt ustabile siste året.  
Påmelding med antall dager til kontakt@anitamoen.no 

Priser: Depositum er i norske kr og faktureres ved påmelding, og restbeløp i sveitser frank faktureres i jan 
2017. 
Hotellet har god standard m/spa avdeling, halvpensjon med middag og meget bra frokostbuffe. 
Depositum: NOK 1200.- faktureres ved påmelding og refunderes ikke. 
          Restbeløp i CHF blir da: 
            lørdag - tirsdag i 3 sengsrom: 850 CHF, lørdag - tirsdag i dobbeltrom: 880 CHF 
            lørdag - tirsdag enkeltrom: 980 CHF 
            lørdag - onsdag i 4 sengsrom: 890 CHF, lørdag - onsdag i 3mannsrom: 980 CHF  
            lørdag - onsdag i dobbeltrom: 1020 CHF,  lørdag - onsdag i enkeltrom: 1160 CHF  
           

Diverse informasjon     
Bookingregler 
Ved bestilling av reise med  oss - send mail på kontakt@anitamoen.no inkl fødselsdato, 
mailadr, post adr, type rom og evt romkamerat + evt seedingsrenn.        
Ved påmelding vil den reisende bli fakturert et depositum på  NOK 1200.- 
Sluttbetalingen som da er i CHF skjer i januar 2017 
Ansvar 
Vi tar jobben med å melde på alle deltakere til rennet. Vi oppgir da eventuelle seedingsresultater dere har gitt oss. Hvilken 
seeding dere deretter mottar fra arrangøren er ikke vårt ansvar. Det kan bare arrangørene bestemme. Vi kan ikke tilby bedre 
seeding i rennene enn det dine resultater kan gi deg. Vi ønsker at de fleste i gruppen starter 
rimelig samlet, men de er blitt strengere siste året. 
Reiseforsikring 
Ofte er avbestillingsforsikring ved sykdom el.l. inkludert i din reiseforsikringen. Sjekk din 
reiseforsikring før påmelding. 
Avbestilling av reise 
Før  1. desember = Depositum refunderes ikke. 
Etter 1. desember = Om den reisende blir med på reisen eller ikke er nå en sak for forsikringsselskapet og den reisende. Anita 
Moens Skiskole refunderer ikke ved avmelding/sykdom el.l. etter dette tidspunkt. Anita Moens Skiskole gir den reisende en 
skriftlig bekreftelse til forsikringsselskapet på at den reisende ikke har/vil komme til å delta på den gitte reisen. Alle 
avbestillinger skal skje skriftlig per e-post til kontakt@anitamoen.no 

Endringer 
Ved alle navneendringer påløper det et administrasjonsgebyr på NOK 500,- + eventuelle ekstra  
kostnader som følge av endringen til rennarrangør. 
          
                                                                                                                                      Hilsen Anita & Co 

 

                                                                                                 


