
Nordkapp til Lindesnes

Et verdensrekordforsøk

med 

ultraløper Simen Holvik



Livets løp
Dette er historien om en familiefar som 
plutselig mistet kona i kreft. Om en far som 
måtte fortelle sine barn på åtte og ti år at 
mamma skulle dø. Hvordan takler man sånn? 

«Dette er helt i ytterkanten av hva et 
menneske tåler. Helt, helt på grensen». Her 
måtte han trå varsomt. Det var to skolebarn 
som skulle ha sin matpakke og gjøre sine 
lekser. Hver dag. 

For å bevare sin mentale helse og få styrke, 
begynte Simen å løpe. Langt. Veldig langt. Nå 
skal han løpe enda lengre.



Hva?

• 1. Juli 2021 skal Simen prøve å sette 
verdensrekord på Nordkapp – Lindesnes   (2 600 
km). 

• Dagens rekord er fra 2010 og er på 42 dager, 9 
timer og 6 minutter.

• Simen sitt mål er ikke bare å ta rekorden, men å 
bruke under 30 dager.

• Minst to maraton hver dag.

• Alle bevegelser er synlige og skal kunne ettergås. 
En evt. rekord vil også bli registert som en 
supported FKT (på Fastestknowtime.com).



Hvorfor?
• Ønsker å fortelle sin historie, møte 

mennesker og ha fokus på hvordan man kan 
bruke løping som mental trening og 
«medisin» når man står på ytterkanten av 
livet. 

• I tillegg er dette en helt ekstrem utfordring, 
noe som få har gjort før. Ønsker å sette fokus 
på at alt er mulig. 

• Det er lov å tenke stort. Gi gass!



Hvem?
• Simen er 43 år, har to barn, utdannet 

Sivilingeniør og jobber med IT.

• Begynte å løpe i 2015 etter at hans far 
fikk hjerteinfarkt. Da kona døde i april 
2019, brukte Simen løpingen til å 
bearbeide sorg og finne sin indre ro.

• Oktober samme år løp Simen seg rett  inn 
i verdenstoppen i 24 timersløping. 

• I 2020 var Simen med på legendariske 24 
timersløpet #Phanstasm24 med Killian 
Jornet. Det løpet ble sett av 3 millioner 
mennesker verden over.

• Skal representere Norge i VM i 24 
timersløping i Romania i oktober 2021.



Hvordan?
• Simen løper med crew/support (følgebil). 

• Han vil hovedsaklig ha alle måltidene i 
bobilen og det vil også være der han sover.  

• Starten er fra Nordkapplatået 1. juli 
klokken 06:00, og oppsatt rute skal være 
den raskeste veien til Lindesnes fyr.

• Dette betyr hovedsaklig mange bilveier og  
endel farlige tunneler.

• Basert på respons fra SoMe, er det veldig 
mange som har planlagt å hoppe inn og 
løpe sammen med Simen.

• Løper med tracker på føttene og alle vil til 
enhver tid se hvor Simen befinner seg.



Foreløpige etapper (*)

1/7 Nordkapplatået - Olderfjord (127 km)

2/7 Olderfjord - Alta (109 km)

3/7 Alta - Burfjord (90 km)

4/7 Burfjord - Sørkjosen (78 km)

5/7 Sørkjosen - Skibotn (100 km)

6/7 Skibotn - Bardufoss (110 km)

7/7 Bardufoss - Bjerkvik (84 km)

8/7 Bjerkvik - Storjord (107 km)

9/7 Storjord - Mørsvikbotn (80 km)

10/7 Mørsvikbotn - Fauske (88 km)

21/7 Venabygd - Lillehammer (79 km)

22/7 Lillehammer - Brandbu (92 km)

23/7 Brandbu - Hoksund (92 km)

24/7 Hoksund - Lunde (96 km)

25/7 Lunde - Treungen (81 km)

26/7 Treungen - Evje (85 km)

27/7 Evje - Lindesnes Fyr (108 km)

11/7 Fauske - Krokstranda (114 km)

12/7 Krokstranda - Dalsgrenda (79 km)

13/7 Dalsgrenda - Mosjøen (69 km)

14/7 Mosjøen - Namsskogan (118 km)

15/7 Namsskogan - Medjå (72 km)

16/7 Medjå - Steinkjer (80 km)

17/7 Steinkjer - Stjørdal (87 km)

18/7 Stjørdal - Soknedal (98 km)

19/7 Soknedal - Hjerkinn (97 km)

20/7 Hjerkinn - Venabygd (94 km)

(*) Kommer til å bli løpende oppdatert



Utfordringer?
• Åpningsuka. Det er kritisk viktig at det går lett 

og fint første uka, hvis ikke kan det bli 
vanskelig å motivere seg videre. 

• Været. Med mye sønnavind og regn mange 
dager på rad må kanskje dagsetappene 
justeres. Ekstrem varme kan også skape 
problemer.

• Skade og sykdom må unngås 27 dager på rad 
under ekstrem belastning og med løping langs 
trafikkerte veier. Belastningsskade og 
trafikkuhell er de største farene.



Opplegg
• Simen sin far Audun kjører bobil og er Road 

captain.

• Bilen vil bli utstyrt med mange kameraer og
det vil bli live streaming ute og inne 24/7. 
Det samarbeides med Scream Media. 

• Blir i tillegg mye live intervjuer og status 
rapporter på Instagram og Facebook.

• Det vil bli et apparat med Jone Skjold og
Nanna Guldbæk i bakgrunnen som hhv. Race 
Manager/presseansvarlig og illustratør.

• Fra sponsorer vil det bli mye giveaways når vi 
setter camp. 

• Det planlegges en bokutgivelse i ettertid.



Audun 
Holvik

• Audun er 69 år og er Simen sin far, 
og hans faste support.

• Blir Road captain og sjåfør under 
løpet.

• En fantastisk mann og en utrolig
ressurs.



Jone 
Skjold

• Race manager og pressekontakt.

• Jone er en energibombe og også en 
ultraløper. 

• Ta kontakt med ham på telefon 458 06 
666 eller mail jone.skjold@hotmail.com 
for å diskutere sponsorsamarbeid eller 
lignende. 

• Jone er alltid tilgjengelig.



Nanna 
Guldbæk

• Nanna er dansk og er hjernen bak 
figurene og det grafiske landskapet. 

• Hun er mye involvert i prosjektet, og vil 
under løpet illustrere for å binde 
sammen det fysiske og det abstrakte.

• Under løpet kommer Nanna til levere 
grafiske tolkninger, fordreninger og 
historier basert på Simen sin 
sinnstilsand og omgivelser.



Sondre 
Amdahl

• Verdenskjent ultraløper.

• Har vært Simen sin faste coach siden
2016 og kjenner hans svakheter og ikke
minst hans styrker. 

• Før løpet er Sondre hans viktigeste
diskjonspartner når det gjelder
målsetting, utstyr og opptrening.

• Under løpet vil det være kontinuerling
kontakt for å minimere og helst unngå
alvorlige skader.



Sponsing

• Dette blir ingen billig løpetur. Budsjettet er på NOK 210.000. 

• Hovedkostnaden er leie av bobil, driftstoff, teknisk utstyr, mat, samt tapt 
arbeidsinntekter. For å dekke dette, ønsker vi samarbeid med kommersielle 
aktører i tillegg til «crowdfunding».

• Et eventuelt overskudd blir gitt til Kreftforeningen.

• Ønsker et samarbeid med flest mulig aktører slik at utgiftene blir dekket og at et 
fint beløp kan doneres til Kreftforeningen.

• Det vil bli tilbudt følgende sponsorpakker: 
• NOK 5.000
• NOK 16.000
• NOK 48.000



Sponsorpakker

Logo på 
Race 
Tracker 
plakat

Logo på en 
race t-
skjorte

En stk race 
t-shirt

Logo på 
prosjekt 
nettside

Bli nevnt i 
felles IG –
og FB post 

Bli nevnt i 
IG og FB 
posts under 
race

Bli nevnt i 
en bok som 
kommer

Bli nevnt i 
en promo 
film

Logo på 
Simen sine 
løpeklær

Logo på 
følgebil

Bli nevnt i 
en  dedikert 
IG post /  
og et FB 
innlegg per 
dag

Bil nevnt  i 
en daglig 
live sending

Bli nevnt i 
en  dedikert 
IG story per 
dag 

Får 
dedikert en 
etappe (der 
de blir 
nevnt 
utover 
dagen)

Ett fysisk 
foredrag på 
en time 
(valgfritt 
tema)

5 000 X X X X x X X

16 000 X X X X X X X X x X
(liten)

X X

48 000 X X X X X X x X X X
(stor)

X X X x X



Sponsorpakke 1: 5 000 NOK

Navn i forord 
til en bok. In 

progres



Sponsorpakke 2: 16 000 NOK

Navn i forord 
til en bok. In 

progres

Blir nevnt daglig. Blir nevnt daglig.

Blir nevnt i daglig 
live sending

Liten logo på følgebil

Logo på en skjorte 
Simen løper med



Sponsorpakke 3: 48 000 NOK

Navn i forord 
til en bok. In 

progres

Blir nevnt i daglig 
live sending Logo på en skjorte 

Simen løper med

Blir nevnt daglig. Blir nevnt daglig.

Stor logo på følgebil

Blir nevnt daglig. Blir nevnt daglig.

Fysisk foredrag

Dedikert etappe



Crowdfunding/Vipps
• Dette er et kostbart prosjekt for Simen  

personlig.

• Ønsker at det skal være feriepenger igjen til 
opplevelser sammen med ungene, etter han 
har fullført denne egotrippen.

• Ber i all ydmykhet om støtte til å 
gjennomføre en drøm.

• Vipps nummer: 408 58 456.

• Alle som vippser blir, dersom de ønsker det, 
nevnt i sosiale medier.

• Alle som i tillegg vippser mer enn 500 NOK 
får tilsendt en gratisk race t-skjorte, i tillegg 
vil de bli nevnt, hvis ønskelig, i forord til 
boken som kommer.



SoMe
#SimenPåLangs 

Adresse Oppdateres Post Story Live Kommentar

Race Tracker https://map.racetracker.no/?race=nl_2021 kontinuerlig

Live stream kontinuerlig In progress

Facebook https://www.facebook.com/simen.holvik/ 1-2 hver dag 3-4 hver dag Før og etter dagens 
etappe

Samme story og 
post går til FB og IG

Instagram https://www.instagram.com/simenholvik/ 1-2 hver dag 3-4 hver dag Før og etter dagens 
etappe

Samme story og 
post går til FB og IG

Blog https://simen-holvik.medium.com/ Add-hoc

Web side 
prosjekt

http://simenpålangs.no/ Ofte in progress. 
Samlingsside for all 
SoMe

Web side 
utøver

https://simenholvik.no/ Av og til Oversikt over alle 
tidligere løp

YouTube https://www.youtube.com/channel/UC2BiY
EJei3NlI-AnecgiFFQ

Daglig

Twitter https://twitter.com/HolvikSimen Daglig

Strava https://www.strava.com/athletes/34684656 Daglig



Forventet 
medie 
eksponering

• 200 antall oppslag (avis, 
radio/podcast og TV) før start.

• 10-20 oppslag hver dag under løpet.

• Vil anta total 10.000 følgere via 
Instagram.



Race Tracker

• Simen løper med et sporingssystem fra 
Race Tracker. 

• Denne viser planlagt og løpt rute, og en 
prikk der Simen til en hver tid befinner seg.

• Dagstappene er markert med et flagg. 





Folkelig engasjement

• Dette er er løp som alle kan bli med på.

• Responsen fra media mellom Radio Nordkapp til 
Lindesnes Avis har allerede vært enorm.

• Ruten ligger nå åpen på nettet og blir kontinuerlig 
oppdatert basert på en strøm av tilbakemelding fra 
Facebook og Instragram følgere.

• Det er fasinserende å se alle menneskene der ute 
som kommer med forslag og forbedringer, og alle 
som har tilbudt seg å hjelpe prosjektet på alle måter.

• Vi har stor tro på at dette vil bli et veldig vellykket 
prosjekt med mye oppmerksomhet. 



Et grafisk univers
Denne turen handler ikke bare om å løpe fra A til Å. Dette handler om så mye mer. Hele prosjektet har på en 
uforklarlig måte «tvunget» seg selv frem der jeg har hatt et behov for å løpe lengre og lengre. Dette universet 
er noe jeg vil dykke enda dypere inn i. 

Sammen med illustratør Nanna Guldbæk er det laget en karakter og et grafisk univers til prosjektet. Disse 
figurene vil følge meg på hele turen. Blir spennende hvilken retning dette tar. Hele prosjektet kommer ut som 
bok før jul 2021. Som en kombinasjon av sanntidsbetraktninger og modnere ettertanker.



Kontakt oss
Simen Holvik 

• 408 58 456

• simen.holvik@gmail.com

Jone Skjold (sponsing/presse)

• 458 06 666

• jone.skjold@hotmail.com



Til slutt

Tilbake til begynnelsen. For de fleste har 
livet for lite galskap. Som sorte tær etter å 
ha løpt litt for langt,  eller at man sovner av 
utmattelse mens man løper. Dette vil mange 
være en del av – uten å gjøre det selv. Hvis 
man skreller av alt det fysiske omkring, så 
står man igjen med kjernen; en mann som 
skal løpe ekstremt langt på kortest mulig tid. 


