anette andersson

FJALLMARATON.SE

”Deltagarantalet ökade
igen, en liten ökning men
ändå en klar trend.”

MATFAKTA
Huvudloppet AXA Fjällmaraton
» 2000 chokladbollar handrullas kvällen innan loppet
» 1500 våfflor gräddas i målet
» 500 pastasallader serveras vid Hållfjällets station
» 100 liter buljong sörplas upp av deltagarna

”Mycket energi och
resurser gick också
åt att minska slitaget
på miljön.”
FJALLMARATON.SE

björn gund

JOHAN MARKLUND

» 120 kg smågodis ger extra energi efter banan

« Vällistes topp skulle det upp och vändas på i tidigare
bansträckning under en period, vilket innebar möten på
den stäckningen.

Johannes Poignant

2010

Året efter var det markarbeten i Vålådalen som
påverkade bansträckningen så loppet blev lite längre.
Deltagarantalet ökade igen, en liten ökning men ändå
en klar trend.

Fakta
Arbetet med
fjällmaratonlederna

» Över 2.000.000:- har
investerats i lederna för
att tåla ett högre deltagarantal
» 1000 handgjorda ledstolpar sattes upp inför
2015 års ”fjm” i Södra
Årefjällen
» 15.000 femtumsspikar har spikats ner i
spångvirket
» Ca 2000 stenar har
det målats en rödorange cirkel på
6 FJÄLLMARATON 2016

Många slet ont i värmen 2011. Skugga och salt bröd vid matstationen kan förebygga kommande krampkänningar.

2011 kom ett lyft sett till antal deltagare. Totalt var det 344 löpare i den långa och numera mytomspunna klassen. Lägg till 122 i korta klassen så landar vi på 466 löpare. Ambitionen med hemlagat på
matstationerna och i mål bestod. Det blev många långa timmar med chokladbollsrullning och våffelgräddarna vid målet fick jobba hårt.

Matti Rapila Andersson

» 4.000 löpmeter dubbelspång har lagts ut
genom åren

2011

Till loppet 2013 försvann startplatserna på bara någon timme. Det var styv kuling i databasen. Arrangören svarade upp med att skapa fler möjligheter, en hel vecka av möjligheter
faktiskt. Steget från det enkla arrangemanget i Storulvån 2005 till Fjällmaratonveckan 2013
var gigantiskt. Nu fanns fem lopp att välja bland: Öppet Fjäll, Ottfjället Upp, Halvmaraton,
Korta banan och huvudtävlingen AXA Fjällmaraton. Mycket energi och resurser gick också
åt att minska slitaget på miljön. Totalt lades fyra kilometer spång ut längs lederna. En nödvändighet för arrangemangets långsiktiga hållbarhet.

”4.000 löpmeter dubbelspång har lagts ut genom åren.”

2012

Trenden att ”alla vill springa Fjällmaraton”
bara ökade. Konkurrensen om segern blev
hårdare, men Andreas Svanebo fortsatte sitt
segertåg. Totalt sprang 459 löpare in under
målportalen i Vålådalen.

Andreas Svanebo, Fjällmaratons meste segrare
tar sin sjätte seger på lika många försök. »

HENRIK FLYGARE

» Totalt har 125 kilometer led upprustats för
löpning

2013

Startfältet nedanför Köja i Edsåsdalen började locka allt fler löpare i Fjällmaratonsammanhang.

2014

Återbesök och rekordtid av vår Svenska världsstjärna inom bergslöpning Emelie Forsberg, tredje
starten och tredje segern för henne 2014.

2014 blev Fjällmaratonveckan ännu ett lopp
rikare. Precis som vid första tävlingen 2005
skapades nu en Sprint – Inov8 sprinten. Där
gick det fort och publiken gillade vad man såg.

2015

Till 2015 skapades flera nya banor
där särskilt Halvmaratonbanan hyllades. Ottfjället Upp flyttade in till Åre
och blev Peak Performance Vertical K.
Tävlingscentrum flyttades också till Trillevallen. Anders Kleist var kung under
veckan och Emmie Collinge drottning.
Det som inte är under utveckling är
under avveckling. Men, glöm inte –
upplevelsen står fortfarande i fokus.
Och den äger du.

« Många timmar har lagts på Vertical-leden
från torget till toppen av Åreskutan och
nyttjas numera flitigt av löpare dagligen.
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