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STARTTIDER       8 aug 2020 

Öppet Fjäll 42 km, Vålådalen  06.00-12.00 öppen starttid 
Öppet Fjäll 24 km, Nordbottnen  09.00-11.00 öppen starttid 
 

NUMMERLAPPAR 

För att hämta nummerlappar krävs inget startbevis.  
Efteranmälan är möjlig på plats i Trillevallen eller vid starten i Vålådalen. 
Ett SMS kommer att skickas ut på fredagen med info om vilket startnummer respektive deltagare 
har tilldelats, ange detta samt fullständigt namn vid uthämtningen för snabbare service. 
 
Följande tider och platser gäller för att hämta ut nummerlappar: 
 
Öppet Fjäll 43 km 
Fredag 7/8 16:00-21:00 Trillevallens Högfjällshotell – se områdeskissen 
Lördag 8/8 05:30-09:00 Starten för Öppet Fjäll, Vålådalen på sportplanen 
 
Lundhags Öppet Fjäll 26 km 
Fredag 7/8 16:00 - 21:00 Trillevallens Högfjällshotell – se områdeskissen 
Lördag 8/8 07:45 – 09:45 Trillevallens Högfjällshotell 
 
 
KÅSA TILL VÄTSKESTATIONER 
 
I samband med nummerlappsutdelningen tilldelas alla deltagare en liten kåsa för dryckeshantering 
på vätskestationerna. Vi har sedan något år avvecklat vatten- och sportdryckshantering i 
engångsmuggar på vätskestationerna, varför kåsan kan vara lämplig att ha med under dagen för att 
få i sig vätska. Självklart kan egen variant användas istället för den tilldelade.  
 
 
ÖVERDRAGSKLÄDER 
 
Du får en påse för överdragskläder när du hämtar ut din nummerlapp. Du får även en klisterlapp med 
ditt startnummer som du fäster på påsen. Påsen lämnar du vid starten på anvisad plats.  
Påsarna transporteras till mål och sorteras på en yta i nära anslutning till målet.  
 
Anländer du med tåg på morgonen och har en väska så fäster du klisterlappen med ditt startnummer 
på väskan för transport från start till målområdet. 
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OMRÅDESSKISS ÖVER TRILLEVALLEN & MÅLOMRÅDET 

BUSSTRANSFER TILL START 

Busstransfer till start kommer att avgå enligt nedan från Högfjällshotellet i Trillevallen. 

Ange önskad avresetid i formuläret nedan: 

https://forms.gle/ufrN1kF71UB97Jsk9 

Till Start 43 km i Vålådalen 

05:30, 06:20, 07:10, 08:00 

Till start 26 km i Nordbottnen 

08:20, 09:10, 10:00 

Hämtning vid Undersåkers tågstation 07:50 för transfer till Trillevallen är även möjligt, meddela oss 
vi info@fjallmaraton.se så löser vi det. 

För er som ankommer med morgontåget till Undersåker 07:04, meddela om ni önskar 
direkttransfer till starten till mailadressen ovan. 
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Tips  
 

Om ni vill ha bilen på plats efter avslutat lopp 
Åk till Trillevallens Högfjällshotell och parkera på anvisad parkering för påstigning av transferbuss. 
Efter avslutat lopp har ni bilen på plats i direkt anslutning till målområdet. 

REGLER 

- Allt “skräp” i form av papper, flaskor m.m. skall tas med till nästa station eller målgång. 
- Vid ev. olycka/sjukdomsfall är Du som tävlande skyldig att på bästa möjliga vis bistå den/de 

skadade/sjuka. 
- Om tävlande bryter tävlingen, måste detta meddelas vid närmaste bemannade kontroll. 
- Support är inte nödvändigt men tillåtet vid de tre mat/drickastationerna, dock inte utefter 

banan. 
- Alla deltagare måste vara medvetna om riskerna vid tävlingar i denna typ av miljö och vara 

väl förberedda. Arrangemanget har en säkerhetsorganisation för att minimera tiden för att 
evakuera en allvarligt skadad deltagare. Men väder- och terrängförhållanden kan påverka 
tiden, varför den obligatoriska utrustningen är viktig att medföra. 

 
 
REPTID 
 
Ett rep kommer att dras vid passagen vid Tobaksdalens matstation vid 27 km kl. 14.00. 
Du måste bege dig från kontrollen innan denna tid. Löpare som inte klarar rep-tiden måste bryta 
tävlingen på grund av säkerhetsskäl. Transport tillbaka till målområdet ombesörjs av arrangören (1,8 
km promenad till vägen). 
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DUSCH & TOALETTER 

I årets Coronaanpassade upplaga erbjuds tyvärr inga publika duschmöjligheter efter avslutat lopp. 
 
 
BANKETT/MIDDAG 

Efter avslutat lopp erbjuds en middagsbuffé från kl 18:30 på Trillevallens Högfjällshotell. 
Bokning av denna sker direkt till hotellets reception, 0647-360 90. 
  
Ingen publik prisutlottning i år, utan en weblöst variant med hemskickaning av eventuella priser 
kommer att ske.  
 
 
MENY FJÄLLMARATON ÖPPET FJÄLL 
 

 

BOENDE 

Vi rekommenderar boende på Trillevallens Högfjällshotell eller Vålådalens Fjällstation som har 
paketerbjudanden med helpension, fredag – söndag, i samband med Lundhags Öppet Fjäll.  

Trillevallens Högfjällshotell: 0647-360 90           
www.trillevallen.com 
 
Vålådalens Fjällstation: 0647-353 00 
www.valadalen.se 
           


