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Fjällmaratonfesten i Södra Årefjällen drog igång idag med Halvmaraton, 27 kilometer
och 1150 höjdmeter längs ny bansträckning. Anders Kleist och Emmie Collinge ledde
sina klasser från start till mål och var klara segrare.
Brittiska Emmie Collinge, Vegetarian Cycling & Athletics, var tvåa i fjolårets AXA
Fjällmaraton och hon gillade loppet så mycket att nu hon i år är tillbaka för fler
tävlingar. Idag var hon ohotad.
- Det är så vackert här och vilka fantastiska stigar sen. Det här är helt klart en
favoritplats att springa på och det är därför vi kom tillbaka. Jag körde inte så hårt idag
utan det var lite ”nice and easy”. Ser fram mot Vertikalen på onsdag och långa loppet
på lördag.
Emmie var 10 minuter före tvåan Madeleine Omma, Östersunds klätterklubb som i
sin tur var knappt fyra minuter före Lisa Ring, från Linköpingsklubben Nocout.se.
Den nya banan startar i Ottsjö och går över tre fjäll , Hållfjället, Grofjället och Välliste
innan målgång i Trillevallen. Banan går på stiglös mark vissa delar och bjuder på fina
fjällvyer, mer kalfjäll än tidigare bana och även mer myrlöpning.
Favoriten i herrklassen, Anders Kleist, IK Akele, var uppe och sprang igenom
banorna för två veckor sedan. Hur det påverkade dagens resultat må vara osagt.
Kleist har i alla fall imponerat i Jämtland tidigare med sina vinster i 2013 år AXA
Fjällmaraton samt Ottfjället upp. Idag fortsatte han sitt segertåg då han vann med
drygt sex minuter före André Jonsson, Peak Performance/Sportsgym SC och knappt
nio minuter före Petter Engdahl, Sportsgym SC.
- Vinst var det jag hoppades på och förberett mig för. Jag hade kunnat springa
fortare än idag, men ramlade och tog det lugnare på slutet, säger Kleist.
Han fokuserar främst på kommande lördags AXA Fjällmaraton. Dagens lopp var
hans från början till slut:
- Jag körde hårt från början för att skapa en lucka. När man ligger först är det
lättare att springa avslappnat.
Idag kördes också Öppet Fjäll. Banan och servicen är densamma som AXA
Fjällmaraton, men den springs under mindre tävlingslika förhållanden.
Nästa tävlingsdag är onsdag då den nya och spektakulära Peak Performance
Vertical K körs. Banan går brant upp från Åre Torg och upp till Skutans topp. Dagen
efter är det Inov-8 sprinten i Trillevallen och på lördag det stora loppet – AXA
Fjällmaraton.

