Hålogalandløpet
Hålogalandløpet var i sin tid Nord-Norges mest populære skirenn og ble arrangert først gang i 1935.
Det var NORD-HÅLOGALAND IR. 15 som tok initiativ til rennet, og første året var det 186 deltakere.
Allerede i 1936 steg deltakerantallet til over 300, og i 1937 var antall påmeldte kommet opp i 450.
Deltakerne kom fra hele Ofoten, Sør-Troms, Lofoten, Vesterålen, Indre Troms og Tromsø. IR 15 var i
mange år arrangør i samarbeid med lokale idrettslag.
Løpet ble arrangert en søndag i april måned hvert år. Om morgen på renndagen rullet et fullastet
ski-tog ut fra Narvik jernbanestasjon. På Bjørnfjell strømmet skiløperne ut fra toget, og det ble stor
aktivitet med skismøring og andre forberedelser. Løypepatruljer hadde gått opp løypa dagen i
forveien og gikk dessuten gjennom løypa like før start.
På Bjørnfjell var det sanitet og lege til stede og det var og også ordnet med helsetjeneste langs
løypa.
Når været var dårlig var løpet en hard påkjenning. Det verste var vestavær og nedbør, men når det
var fint vær var turen over fjellet en fin opplevelse for løperne.
.

Løpet gikk fra Bjørnfjell stasjon over fjellet til Elvegårdsmoen og var ca. 35 km langt. De første årene gikk
løypa ned Medbyskaret. Der kunne det ofte være vanskelige forhold med steinet og ujevnt underlag. Derfor
ble nedkjøringen etter noen år flyttet til Vassdalen. Turen over Hartvikvannet kunne ofte bli slitsom når det

var vanskelige føreforhold med is og overflatevann. Underveis var det avstandsbedømmelse, og
løpet ble avsluttet med skyting mot selvanvisende skiver.
I informasjonen til løperne står det at «umiddelbart etter innkomsten får løperne en kopp varm
melk og skal skyte like etterpå». På standplassen var det lagt ut halmmadrasser, og ulltepper for
dem som måtte ønske det.
Samtidig med løpet ble det arrangert en skitur for publikum i den samme løypa, og som det står i
programmet: «Herunder kan publikum studere livet i en langrennsløipe. Løipen er lang. Spar derfor
på kreftene i begynnelsen. Ha koppen klar ved matstasjonene!»
Publikumsturene fikk veldig god oppslutning og ble arrangert av Narvik Skiklubb.
Transport mellom Narvik og Bjerkvik var ordnet slik at det var satt opp båtruter mellom Vassvik og
Bjerkvik, blant annet med motorskipet Laugen.
Størstedelen av arrangementsstaben var offiserer fra IR 15. Narvik Skytterlag hadde ansvaret for
skyting, og Bjerkvik Skytterlag hadde ansvar for garderober. Bjerkvik Tuberkoloseforening sørget for
restaurant på Elvegårdsmoen.
Etter løpet var det sosial sammenkomst med premieutdeling og dans i en av soldatmessene. Denne
delen trakk alltid mange mennesker og gjorde arrangementet til en folkefest.

Starten på Bjørnfjell
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Under krigen var det naturlig nok opphold, men IR 15 tok opp arrangementet igjen i 1946. Da var
interessen og deltakelsen som aldri før. Slik fortsatte det i mange år. Flere hundre løpere gikk over
fjellet fra Bjørnfjell til Elvegårdsmoen hvert år.
Etter hvert ble det problemer med å skaffe frivillige som funksjonærer og støtteapparat. I forsvaret
ble det nye arbeidstidsbestemmelser og man kunne ikke lenger beordre funksjonærer til
arrangementet.
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Løpere fra Evenesmark på tur til Hålogalandløpet i 1949.
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F.v.: Asmund Tverfjell, Hilfrid Bartholsen, Ole Dalhaug, Håkon Tverfjell, Marie Dalhaug Brekkan,
Benjamin Dalhaug, Per Kirkhaug.
Bilen tilhørte Benjamin Dalhaug og ble brukt til turbil. På lasteplanet var det montert et avsaget
karosseri til å sitte i under transport. Det var benker av tre som sto i rader og to på hver side. Det
var ca. 20 sitteplasser.
Så tidlig som i 1937 deltok 21 løpere fra Evenes. Dette var før det ble bilvei over Herjangsfjellet, så
de måtte reise med båt fra Liland til Narvik dagen før løpet. Etter premieutdeling og dans på
Elvegårdsmoen gikk de til Skallvatnet og overnattet der før de gikk hjem på mandag.
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Næringslivet støttet løpet med annonsering i programmet

I 1983 skrev daværende sjef for IR16, oberst Ole Nilsen til skikretsen og redegjorde for problemet
med å skaffe frivillige funksjonærer fra forsvaret. Etter dette ble det ikke flere Hålogalandsløp i
militær regi. Det ble vedtatt at Bjerkvik Idrettslag skulle overta arrangementet i egen regi og alt av
premier og merker for flere år fremover overført til idrettslaget.

Hålogalandløpet i den senere tid ble flyttet på grunn av utbyggingen av mellomriksveien. Da
anleggsarbeidet startet ble rennet flyttet til Herjangsfjellet. Det var start på Trollhøgda og løypa
gikk opp til Varden. og konkurranseklassene gikk 2 runder.

Reportasje i Fremover 1.april 1987
Noen klassevinnere:
K2 Lisbeth Johnsen Bjerkvik IF 2.07.06
M2 Alf J. Horringmo Narvik SK 1.38.27
M3 Trond Høgli SOIF 1.46.05
M4 Ernst Rørelv Grovfjord IL 1.30.43
M5 Oddleif Bakkejord Bjerkvik IF 1.38.08
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