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Ny led i fjällen ger maratonlöpare bättre upplevelse
För att bjuda de drygt 2 500 löparna på bästa möjliga upplevelse har Fjällmaraton-gänget
byggt en helt ny led mellan Ottsjö och Trillevallen. Patrik som lett arbetet menar att det
snart är en upptrampad stig efter alla dagar av skyltning och spångning.
Just nu pågår bygget av målområdet för fullt för på lördag är det dags för ”Öppet Fjäll” och Halvmaraton.
Två av de sju olika tävlingarna som erbjuds under Fjällmaratonveckan. Men den senaste veckan har fokus
legat på att skapa en helt ny vandrings- och löparled.
– Det känns häftigt att vi skapat en helt ny led på fjället. Det normala är att nyttja leder som redan finns
sen tidigare och kanske bara behöver rustas upp lite. Nu har vi ritat om fjällvandringskartan och sett till att
det finns fler möjligheter att vandra och springa i våra jämtländska fjäll. Det är klart att det är mycket
arbete, men vår belöning just nu är att se glädjen i de 2 500 deltagarnas ögon när de går i mål som vinnare
allesammans, säger Patrik Nordin som arrangerar Fjällmaratonveckan.
Halvmaraton är 26,5 kilometer lång och för att få den på plats har det krävts 400 stolp med 400 skyltar
och 400 löpmeter brädor till spänger. Nu återstår att få leden inlagd på fjällkartan också.
Innan tävlingarna drar igång på lördag är det många timmars hårt arbete kvar i Trillevallen, Ottsjö och
Vålådalen. 4-6 personer jobbar nästan dygnet runt med att spika, skruva, röja, lägga spång, skylta och köra
grejor för att ge de 2 500 löparna en upplevelse utöver det vanliga.

Kortfakta
Maratonveckan i Södra Årefjällen omfattar sju tävlingar.
1 augusti – Halvmaraton
1 augusti – Öppet fjäll
2 augusti – minimaraton
5 augusti – Peak Performance Vertical K
6 augusti – Inov-8 sprinten
8 augusti – AXA Fjällmaraton
8 augusti – Kvartsmaraton
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Fjällmaraton omsätter närmare 2,5 miljoner kronor.
40 funktionärer finns på plats.
Maratonveckan och Bydalsfjällen genererar ungefär 10.000 gästnätter totalt.
Några mer namnkunniga deltagare är Malin Ewerlöf, Helena Ekholm, Jerry Ahrlin och Anna Haag.
Fler väntas anmäla sig med kort varsel.
Under Fjällmaratonveckan serveras 3000 liter sportdryck och 3500 hembakta bullar.
Inför årets fjällmaratonvecka har 1500 ledstolpar satts ut.
Yngsta deltagaren är Elis Stenberg som är 1 år och anmäld till Minimaraton.
Äldst i år är Alla Wickén som är 74 år och ska ta sig an Halvmaraton.
Av alla anmälda är 65% män och 35% kvinnor.

Kontaktperson:
Patrik Nordin, arrangör. tel. 070-319 87 86
patrik@desporter.se

