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Skarverennet 2018 ble ikke som tidligere år. Skarverennet ble avlyst kl.05.47, etter lenge vurdering 

med politi, rennleder, sikkerhetsansvarlig og jury, ble rennet offisielt avlyst. Pga. storm i fjellet. 

Sikkerhet kommer i førsterekke uansett. Noe politi og sikkerhetsansvarlige har ansvar for. Det ble 

lagt ut videoer og filmer fra Finse til Ustaoset om hvordan været var, noe alle deltagere hadde 

forståelse for. 

Skarverennet håpte lenge på å få arrangert rennet som på vanlig måte, men måtte kaste inn håndkle. 

Stor takk til Politi, Røde Kors og ledelsen i organisasjonskomiteen 2018.  

Dugnadsfolk leverte i år som før en fantastisk innsats. Like mye arbeid, selv om det ikke ble renn. 

1200 funksjonærer jobber dag og natt for å løfte Skarverennet opp på de høyder vi er i dag. Alle ledd 

er basert på dugnad, hele bygda står på for å gjøre dette mulig.  

Påmelding 2018 gikk som vanlig, helt perfekt. Bra folk som sitter og styrer alt sammen. Geilo IL har 

valgt gode samarbeidspartnere for å gjennomføre en vellykket påmelding.  

Tog ble innstilt. Busser vi hadde til dispensasjon ble brukt til å frakte deltagere rundt i bygda. Kikut, 

Ustedalsfjorden rundt, Ruperanden og Prestholtseter ble brukt som turmål. Swix smøreservice stilte 

opp med full service ved Geilohallen. All mat fra funksjonærteltet på Ustaoset, ble gitt ut gratis i 

startnummerteltet, ved Geilohallen. Noe deltagerne satte stor pris på.  

Skarverennet hadde meget bra samarbeid med lag og foreninger, som fungerte optimalt.  

Økonomisk overskudd i 2018 er på kr. (Espen fyller inn) 
Budsjett for 2018 var på kr. (Espen fyller inn) 

Administrasjonen i Geilo idrettslag legger ned et fantastisk stykke arbeid hele året, for at 
Skarverennet skal bli den suksessen den er blitt.  

En stor takk til små og store hender, som alle er en meget viktig i brikke i Skarverennet. Alle jobber 
dag og natt for at Geilo IL og Skarverennet skal bli en suksess. Takk til Geilo IL for tilliten som 
organisasjonsleder for Skarverennet 2018.  
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