
Klokken er 09.05 søndag 10 mars, jeg står på startstreken i Engadin Skimaraton. Det er minus 2 
grader, vindstille og solen skinner på alpetoppene. Foran meg ligger en av verdens vakreste daler, og 
over høyttaler anlegget spilles Conguest of Paradise av Vangelis. Det kiler i magen; litt av glede og litt 
av spenning. Foran meg venter det 42 km med noe slit, mye glede og en fantastisk natur. Jeg er ikke 
alene for 12000 andre har også valgt å bruke denne søndag til å gå Engadin Skimaraton. 

Engadin dalen. 

 

 

Det er bemerkelsesverdig få nordmenn på startstreken og jeg regner med at det kommer av at løpet 
går i fri teknikk. Det er det ingen grunn til, ønsker du ikke å skøyte går det flotte klassisk spor hele 
veien. 

Startskuddet har gått! 

 

Engadin Skimaraton starter helt vest i Engadin dalen, i Maloja og ender i S-chanf helt øst. Traseen er 
ca 80 meter bred stort sett hele veien og løypeprofilen flat nedover (start 1820 m.oh. mål 1670 



m.o.h.). Selv med 12000 mennesker blir det lite kø i denne brede traseen. Løypa går gjennom flere 
landsbyer og det er fullt av liv å røre langs løypen. Logistikken til og fra mål/start går med buss og 
tog. Den fungerer utmerket. 

Engadin dalen ligger syd-øst i Sveits og grenser nesten til Italia. Midt i dalen ligger St.Moritz som er 
en fantastisk by med masse vintersport å tilby. Bl.a. hele 5 alpinanlegg med heiser opp til 3300 m.o.h. 
og vi benytter alltid dagen etter skirennet i alpinbakken. Her er det drømme bakker (St.Moritz har 
hatt OL utfor 2 ganger), nydelig mat og veldig morsomt på afterski…… 

St.Moritz og Sveits er ikke et billig sted, men søker man på nettet og er litt tidlig ute kan man enkelt 
finne rimelig overnatting. Restaurantprisene er litt lavere enn i Norge. Den enkleste måten å komme 
dit på er å fly til Zurich eller Bergamo og leie bil. Bilturen tar ca 3 timer. 

St.Moritz – vakkert ikke sant!

 

 

Neste års Engadin Skimarathon er søndag 9.3.14 – den anbefales på det varmeste – vi er i hvert fall 
på startstreken! 

God tur! 

Se: http://www.liveimage.ch/slideshow/#_hdskimarathon2013 

Se: http://www.engadin-skimarathon.ch 
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