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Historisk bakgrund
Polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld skulle bevisa att det hade åkts snabbt på skidor under hans
Grönlandsexpedition - något som världen inte trodde på. Bevisningen blev ett långlopp på skidor, en
22-miltävling tur och retur Jokkmokk-Kvikkjokk. Året var 1884 och skidsporten hade fötts.
Det skulle bli en skidtävling och under samma förhållanden som på Grönland, lång distans och i
obanad terräng. Valet föll på sträckan Jokkmokk-Kvikkjokk, men inte enkel färd utan tur och retur,
alltså 220 kilometer. Den 3 april 1884 var startdagen för skidtävlingen. Starten gick vid
Purkijaurholmen, 15 kilometer utanför Jokkmokk. Ett 30-tal åkare hade föranmält sig till tävlingen,
men det blev bara 18 som kom till start. Det beskrevs som idrottshistoriens hårdaste och mest
krävande tävling. Det blev också födelsen av den moderna skidsporten. Männen som ställde upp till
start var Norrbottens bästa "skidrännare", tränade av långa skidfärder med spjut i hand i jakten efter
varg. De hade långa skidor, 210-300 centimeter, och de var breda, 8-12 centimeter, för att klara det
obanade föret. Skidorna vägde ungefär tre gånger vad dagens tävlingsskidor väger. När täten
närmade sig målet stod avgörandet mellan Pava-Lasse Nilsson Tuorda och Per-Olof Amundsson Länta
och det blev en avgörande spurt där Pava-Lasse avgick med segern.
Sluttiden för den 22 mil långa tävlingen blev 21 timmar och 22 minuter, inklusive rasttid på 1 timme
och 20 minuter. Resultatet från tävlingen redovisades i internationell press och nu var det ingen som
längre ifrågasatte Nordenskiölds uppgifter från Grönlandsexpeditionens skidåkning.
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325 anmälda åkare från 18 länder, 240 från 15 länder kom till start 217 män och 23 kvinnor,
209 kom i mål. 31 bröt loppet.
Tävlingen var mycket tuffare än ifjol. Några millimeter nysnö i spåret och kalla vindar gjorde
tävlingen till en ännu större utmaning.
Segertiden blev 11t 48min för herrar. Tävlingen avgjordes i en spurtstrid mellan 2 Team
Santander åkare från Norge, Andreas Nygaard och Öyvind Moen Fjeld. På tredje plats kom
unge Finländaren Christoffer Lindvall, 1min 40sek efter Nygaard. Bästa svensk blev lite
överraskande Erik Melin Söderström från Östersund, 3 min 33sek efter segern.
Damernas tävling vanns av Nina Lintzén från Luleå på tiden 13t 01min. 2 unga länsåkare,
Emma Bergström från Kalix och Andrea Wickbom från Sävast kom på andra och tredje plats,
2t 00min och 3t 30min efter Nina Lintzén. VM medaljören Maria Rydqvist bröt loppet efter
ca. 15 mil.
Sista åkaren kom i mål efter 28 timmar och 20 minuter åktid.
Totalt kom ett 15tal toppåkare från Ski Classics serien till start.
Mer än 500 frivilliga funktionärer från 35 lokala föreningar gjorde en fantastik tävling på
världsnivå möjligt.
Bredvid huvudpartnern Red Bull stödde ett 40tal regionala och lokala företag tävlingen på
olika sätt.
Det går bara att uppskatta antal åskådare längs banan. Antal åskådare i målområdet
uppskattas till ca 450. Nästan lika mycket fanns på plats vid vändpunkten i ÅrreNjarka. Totalt
var det nog omkring 1500 som följde loppet på plats.
57 000 följde loppet via live kameror – länkar på loppets webbsida.





Videon som sammanfattar loppet har via webb och sociala media nått totalt över 450 000
personer (antal visningar).
Loppet levererade ett stort antal medierapporter i Sverige, Norge, Tyskland, Italien,
Österrike, Estland, Ryssland – se lista i annex.
Totala antalet extra gästnätter i Jokkmokk uppskattas till ca 1500.

Tävlingsrapport (på engelska)
After 220 km through Arctic wilderness and almost 12 hours of cross-country skiing it again took an
all-Norwegian sprint decision to crown the winner of Red Bull Nordenskiöldsloppet. Sprint gun
Andreas Nygaard eventually was first over the finish line 11:45:07 here in Jokkmokk, just two seconds
ahead of his team colleague Øyvind Moen Fjeld.
“It´s absurd to ski for that long, the craziest race I’ve ever done”, said winner Andreas Nygaard with a
smile. “My strategy was to take it easy in the beginning and to just hang along while focusing on my
energy intake to last all the way. I felt good even towards the end and had some forces left”, he
continued.
Best female was Nina Lintzén (SWE) who took an overwhelming victory in just over 13 hours. Nina
could easily claim the victory when Maria Rydqvist, who was closest female, decided to quit. ”I’ve
aimed for the gold ever since last year when I finished third”.
Early bird start from Purkijaur
Red Bull Nordenskiöldsloppet started at 6 in the morning outside Jokkmokk in northern Sweden. A
staggering 220 km long course through the vast landscapes above the Arctic Circle awaited the 240
participants from 15 nations.
A thin layer of fresh snow in the tracks made a tough race even tougher. As a result, the race was
rather slow in the beginning. Only after 80 km, the elite started to increase the pace. “From the
turning point in Årrenjarka and onwards speed went up to max”, 4th placed Erik Melin Söderström
(SWE) told in the finish.
Pace makers
That was around when the leading group started to split up. First the group went from 18 to ten
men, shortly after it was reduced to four: two Norwegians, one Swede and young Finnish skier
Christoffer Lindvall. With 15 km left, Erik Melin Söderström had to quickly step out and could never
catch up again.
Øyvind Moen Fjeld went up to pull hard in the lead and managed to split the group additionally.
Nygaard and Lindvall fell behind 31 seconds at max. “That was just tactics”, Nygaard would later
explain and added: “I wanted Lindvall to get tired, trying to hunt down my team colleague. Once he
was worn out, I went in the lead myself and caught up with Øyvind again with about 2 km left. After
thousands of training hours together, I knew that I could sprint him down. Now I’m happy to have
won the world’s longest skiing race.”
Swedish female victory
After 2016, it was the 2nd defeat for Fjeld in a sprint at Red Bull Nordenskiöldsloppet. Last year, John
Kristian Dahl (NOR) was stronger. Nina Lintzén from Luleå (SWE) on the other hand could improve
her 3rd place from 2016 and took an overwhelming ladies victory. “It has been my goal for a year
now to win here. It’s such a tough race that demands serious preparation. I trained hard, many
sessions longer than a 100 km”, she said tired but happy.

Visually impaired Brian McKeever (CAN), one of the world’s most successful Paralympic athletes,
came on 12th place and was happy about that. He was amongst those who fell behind when pace in
the elite went up: “It was heck of an adventure. I fought a bit lonely for a while so I was happy to get
some company towards the end”, he stated and did not exclude a return to Jokkmokk another year.
As the participants had 30 hours to cover the extreme distance, many amateurs skied on through the
night.
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Bansträckning och höjdprofil

Feedback
Några exempel från över 200 kommentarer via mejl och Facebook:
Stort tack för att jag fick vara med på Red Bull Nordenskiöldsloppet. Det var en stor upplevelse och
riktigt kul.
Kjell-Erik Kristiansen, VM- och OS speaker
What en experience, many thanks and thanks for great organization!
Erik Danemar, Ryssland
Rennet var helt absurd. Det er helt rått, og jeg er sinnssykt glad nå. Å kunne vinne verdens lengste
skirenn er ganske kult.
Andreas Nygaard, vinnare Red Bull Nordenskiöldsloppet 2017
Vill i synnerhet be er framföra ett stort tack till funktionärerna. Deras engagemang gav så mycket
energi att jag alltid orkade åka vidare till nästa kontroll.
Jens Pantzare, Stockholm
Vi tycker att det är en fantastisk upplevelse med så mycket spänning, värme och känslor. Alla vi
pratar med i skidspåret, på Jokkmokks gator och på hotellet är imponerade av de proffsiga
arrangemangen, de vänliga medarbetarna i kontrollerna och den entusiastiska personalen från Red
Bull. Många vill ju gärna jämföra med Wasaloppet och det är Nordenskiöldsloppet som vinner
jämförelsen. Många lovordar den underbara personalen där som stöttar och uppmuntrar samt maten
och drycken på kontrollerna. Själva tyckte vi att tekniken med att kunna följa de tävlande i realtid var
helt fantastiskt, det blev så spännande att vi inte kunde slita oss från skärmen.
Louise Nordenskiöld, ordf. Nordenskiöld släktförening
Funktionärerna- Vilka underbara människor som på ett outtröttlig, ödmjukt, trevligt, humoristiskt och
stöttande sätt serverade energi i fast och flytande form. Ni måste fått ihop Norrbottens bästa
människor, för om detta var ett snitt på befolkningen så flyttar jag dit.
Erik Svensson, Östersund
Thank you again for one of the best days of my life, Saturday will not be forgotten quickly :)
Simon Douglas
Jeg vil benytte anledningen til å uttrykke min store beundring og takk for innsatsen til servicepersonell
på matstasjonene og ved målgang. Både deres innsats og mat/drikke som ble servert holdt ekstremt
høyt nivå, helt overlegent det jeg har opplevd på renn i Norge og i utland. Vi snakker vel her om
nivåforskjell tilsvarende de beste lag i Champions league kontra norsk eliteserie ( og den er stor for

øyeblikket!). Personellet var svært hjelpsomme etter hvert som jeg gikk helt tom fpr ernæring (noe jeg
bare kan skylde på meg selv, jeg fikk hele tiden tilbud om og servering av mat og drikke). Grunnet
ernæringssvikt ble de siste 20 km ekstremt tøffe, men jeg sitter tilbake med bare gode minner og
enorm tilfredshet og stolthet over å ha fullført løpet.
Jørgen Amdahl, Norge
Sammanfattningsvis så blev det för mig ca 40 000 staktag, ca 111 500 hjärtslag och ca 8000
förbrukade kcal. Stort tack till arrangörerna, funktionärerna, publiken och alla andra runt omkring
som hjälpt till och gjort det möjligt att genomföra loppet. Ni har alla gjort ett jättejobb! Tack också till
Wolfgang Mehl som fick den utmärkta idén att införa ultradistans även i skidsporten.
Nina Lintzén, vinnare Red Bull Nordenskiöldsloppet 2017.
Gled in över mållinjen och kände mig high on life samtidigt som jag bad en bön och önskade att jag
inte ska utsätta mig för det här nästa år igen. Hög på adrenalin så klarade jag av både intervjuer och
målfoton innan Karl hjälpte mig av med skidorna och jag fullkomligt kollapsade. Kunde inte gå själv
till bilen, skakade i hela kroppen, såg suddigt, hade ingen känsel i varken händer eller fötter och fick
knappt någon luft.
Emma Bergström, 2:a plats damer
Arrangemanget var liksom i fjol mycket bra! Alla i arrangörsledet och alla funktionärerna borde få
Pavva-Lasse-medaljen!
Rolf Olofsson
Tack för ett fantastiskt välorganiserat lopp. Det var fantastiskt kul.
Isak Nilsson, Gnösjö
Man hinner tänka ”Va fan håller jag på med?” rätt många gånger på ett dygn. För så lång tid tar det
att åka 22 mil på skidor. Eller för mig gör det det iaf. 24 timmar, 39 minuter och 30 sekunder för att
vara exakt. Smaka på det en stund.
Hasse Gustafsson, Frösö

Feedback och förbättringsförslag från FIS:ens TD Olof Ahlmark
Synpunkter från deltagare i loppet
- Trevlig spårdragning och bra kvalitet på spår.
- Positiv och trevlig stämning.
- Trevlig personal vid kontrollerna.
- Bra med km-markeringar efter spåret.
Tips till förbättringar från deltagarna
- Sista-minuten-tips inför loppet på hemsidan och sociala medier.
Synpunkter från TD
- Imponerande engagemang hos alla funktionärer - även i år.
- Positiv anda bland alla inblandade - även i år.
- Bra samarbetsklimat - även i år.
- Bra tidtagningsfunktion och duktig speaker.
- Positivt bemötande från deltagare – även i år.
- Bra avspärrning och bevakning vid mål.

Tips till förbättringar
- Involvera TD-funktionen tidigt t ex vid tveksamheter om hantering av spår.
- Ännu tydligare fördelning av ansvar mellan ansvarsområden
- Bättre struktur på info/lagledarmöte i år, men kan förberedas mer t ex i samarbete med TD.
- Målområdet har förbättrats men kan göras ännu bättre med t ex idealspårdragning sista 200 m.
- Tillverka egen mållinje.

Stort tack till alla våra partners som stöder loppet!

Annex 1: Medierapporter
SVT
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/som-att-aka-tva-vasalopp-och-en-femmil
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/luleabo-vann-varldens-langsta-skidlopp
http://www.svt.se/sport/vintersport/varldens-langsta-skidlopp-har-startat-1
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/varldens-langsta-skidlopp-igang
SvD
https://www.svd.se/varldens-langsta-skidlopp-har-startat
NSD
http://www.nsd.se/sport/lintzn-jag-ska-fraga-chefen-om-jag-far-ledigt-en-manad-nm4521183.aspx
http://www.nsd.se/extraboden/veckans-snackis-varldens-langsta-lopp-avgjort-nm4523436.aspx
http://www.nsd.se/sport/internationella-stjarnan-hyllar-jokkmokk-nm4521524.aspx
http://www.nsd.se/sport/bildspecial-fran-jatteutmaningen-i-jokkmokk-nm4521473.aspx
http://nsd.se/sport/snoforskare-vann-varldens-langsta-skidlopp-nm4520925.aspx
http://nsd.se/sport/luktar-lansseger-i-unikt-lopp-nm4521070.aspx
http://nsd.se/nyheter/tv-starten-har-gatt-nm4520886.aspx
http://www.nsd.se/sport/fjolarsvinnaren-avstar-extremloppet-nm4517208.aspx
http://www.nsd.se/nyheter/500-arbetar-med-nordenskioldsloppet-nm4517773.aspx
http://www.nsd.se/sport/dags-for-den-extrema-utmaningen-nm4518902.aspx
SR
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6675067
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6675715
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6675859
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=6674914
Aftonbladet
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/78dv3/vann-varldens-langsta-skidlopp-med-tva-sekunder
Skidsidor
http://www.langd.se/nina-lintzen-overlagsen-i-nordenskioldsloppet.5981729-87537.html
http://www.vismaskiclassics.com/external_news/andreas-nygaard-spurtade-hemnordenskioeldsloppet
http://www.langd.se/dags-for-varldens-langsta-lopp.5981718-86106.html
http://www.sweski.com/vem-vinner-nordenskioumlldsloppet.5981666.html
https://www.langrenn.com/nordenskioldsloppet-vunnet-av-andreas-nygaard.5981754-1743.html
http://www.langd.se/andreas-nygaard-spurtade-hem-nordenskioldsloppet.5981769-86106.html
http://www.sweski.com/haardare-an-24-timmarsforsoket.5983249-184999.html
http://www.sweski.com/40-000-stavtag-paa-220-kilometer.5983245-184999.html
http://www.sweski.com/nina-naadde-sitt-maal-i-jokkmokk.5981762-184999.html
http://www.sweski.com/andreas-nygaard-vann-nordenskioldsloppet.5981757-184999.html
http://www.langrenn.com/startliste-nordenskioldsloppet-220-km-langt.5981679-1743.html

Regionala media, hela Sverige
https://mitti.se/sport/huddingebor-glanste-varldens/
http://www.gp.se/om/Nordenski%C3%B6ldsloppet
http://norran.se/sport/nilsson-femma-i-varldens-langsta-lopp-tappar-begreppet-801491
http://www.dt.se/sport/varldens-langsta-skidlopp-avgjort-1
http://www.pt.se/sport/dubbelt-norskt-i-topp-i-nordenskioldsloppet-10503972.aspx
http://www.blt.se/blekinge/angrar-inte-en-sekund-att-jag-gjorde-det/
http://www.folkbladet.nu/1826991/umeabo-pa-pallen
http://www.barometern.se/kalmar/kalmarbor-aker-varldens-langsta-skidlopp-sa-gar-det/
http://www.barometern.se/kalmar/kalmarbor-aker-varldens-langsta-skidlopp-sa-gar-det/
http://nwt.se/kristinehamn/nkp-sport/2017/04/13/oscar-i-varldens-langsta-skidlopp
http://www.dt.se/sport/varldens-langsta-skidlopp-avgjort-1
http://24nybro.se/2017/04/16/kalmarkillar-akte-varlden-langsta-skidlopp/
http://www.folkbladet.nu/1826776/fyra-lansakare-topp-tio-i-kraftprov
Bloggar, föreningar m.m.
https://erikwickstrom.se/2017/04/18/nordenskioldsloppet-2017-the-story/
https://erikwickstrom.se/2017/04/17/jonas-colting-intervju-nordenskioldsloppet-efter-20-mil/
https://erikwickstrom.se/2017/04/15/11a-i-nordenskioldsloppet/
https://ninalintzen.wordpress.com/2017/04/17/nordenskioldsloppet-2/
http://www.hassegustafsson.se/nordenskioldsloppet-2017
http://www.allmanningen.se/nyheter/jokkmokks-allmanning-bjuder-pa-avgiften-for-akare-avnordenskioldsloppet/
http://www.utsidan.se/cldoc/nordenskioldsloppet-avgjordes-i-helgen.htm
http://emmabergstrom.weebly.com/blogg/nodenskioldloppet
http://www.stockholmsrullskidklubb.se/uncategorized/srk-tog-ledningen-i-nordenskioldsloppetvarldens-langsta-langlopp-22-mil/
Norge
https://www.nrk.no/sport/nordmann-vant-verdens-lengste-skirenn-1.13475619
http://www.tv2.no/a/9064592/
http://www.kondis.no/andreas-nygaard-vant-verdens-lengste-skirenn.5981777-127696.html
http://www.varden.no/kjop-tilgang?aId=1.1807658
Finland
http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/140533
https://svenska.yle.fi/artikel/2017/04/15/lindvall-trea-i-varldens-langsta-skidlopp
Internationellt utanför Skandinavien
https://www.xc-ski.de/events/skimarathons-2-2/news-66/nygaard-und-lintzen-gewinnen-220kilometer-nordenskioeldsloppet/
https://www.redbull.com/se-en/nygaard-wins-red-bull-nordenski%C3%B6ldsloppet-2017
http://actionsportsconnection.com/nygaard-nicks-nordenskioldsloppet/

https://article.wn.com/view/2017/04/18/Andreas_Nygaard_and_Nina_Lintzen_won_Nordenskioldsl
oppet_in_/
http://www.vismaskiclassics.com/external_news/nygaard-und-lintzen-gewinnen-220-kilometernordenskioeldsloppet
http://www.slowtwitch.com/Lifestyle/Nordenski_ldsloppet__220km_on_skis_in_Sweden__6311.html
Instagram posts:
https://www.instagram.com/explore/tags/nordenski%C3%B6ldsloppet/

Annex 2: Resultatlista placeringar 1-16 och 1-49 damer och herrar

Annex 3: Bilder från loppet

