
PM Salomon 27K & Ottsjö 12K, 31 juli 2021

Etapp 1 Tour de Fjällmaraton

STARTTIDER

Salomon 27K, Trillevallen 09.00
Ottsjö 12K, Ottsjö 10.30

NUMMERLAPPAR

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 uthämtning av nummerlappar eller i mån av plats efteranmälan:

Salomon 27K

Fredag 30/7 16:00-20:00 Åre Torg
21:00-21:30 Trillevallens Högfjällshotell

Lördag 31/7 07:00-08:45 Ripan, Trillevallen

Ottsjö 12K

Fredag 30/7 16:00-20:00 Åre Torg
21:00-21:30 Trillevallens högfjällshotell

Lördag 31/7 08.30-10.15 Fjällmaraton-centret i Ottsjö

Tour de Fjällmaraton

Fredag 30/7 16:00-20:00 Åre Torg
21:00-21:30 Trillevallens högfjällshotell

Lördag 31/7 07:00-08:45 Ripan, Trillevallen
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BUSSTRANSFER TILL START SAMT EFTER MÅLGÅNG

Busstransfer till start kommer att avgå enligt nedan till starterna i Trillevallen samt Ottsjö.

Boendeanläggningarna, Edsåsdalen och Vålådalen, har egen transferlösning till loppen som
bokas med respektive reception.

Ange önskad avresetid via det formulär som mailas ut i nyhetsbrev den 23:e juli samt läggs
upp på hemsidan.

Biljetter bokas senast fredagen den 30:e juli kl 16.00 via hemsidans

bokningsformulär

Salomon 27K 31 juli 2021, start 09.00 Trillevallen

Åre tågstation 07:30
Åre Björnen 07:45
Underåkers tågstation 08:05

Ottsjö 12K 31 juli , start 10:30 Ottsjö

Åre tågstation 09:00
Åre Björnen 09:15
Underåkers tågstation 09:25
Trillevallen 09:40

För er som ankommer med morgontåget till Undersåker 07:45, meddela om ni önskar

direkttransfer till starten i samma formulär som angivet ovan.

Tips för er som kommer med bil

Salomon 27K

Åk längst upp i Trillevallen till stora parkeringen vid skidbackarna och följ Trillevallens
Sportklubbs vägledning till anvisad parkeringsplats. Mot ett bidrag till den lokala skidklubben
på 50:- ingår Parkeringsservice samt transfer tillbaka till bilen efter loppet.

Ottsjö 12K

Åk in mot Ottsjö och följ Trillevallens Sportklubbs vägledning till anvisad parkeringsplats.
Mot ett bidrag till den lokala skidklubben på 50:- ingår Parkeringsservice, transfer ned till
arenan samt transfer tillbaka till bilen efter loppet.
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KIA FJÄLLTRANSFER – TRANSFER EFTER MÅLGÅNG

KIA Fjälltransfer, som ligger i nära anslutning till målområdet i Ottsjö, erbjuder fri transfer i
KIA´s elbilsmodeller till parkeringen i Trillevallen samt bilar parkerade i Ottsjö.
Avgångar sker i takt med att bilarna fylls.
Även KIA Fjälltransfer busslinje kommer att avgå från målområdet mot Undersåker/Åre varje
heltimme under eftermiddagen.

KÅSA TILL VÄTSKESTATIONER

I samband med nummerlappsutdelningen tilldelas alla deltagare en liten kåsa för dryckeshantering på
vätskestationerna. Vi har sedan något år avvecklat 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

När du hämtar ut din nummerlapp får du även en klisterlapp med ditt startnummer som kan fästas på
eventuell väska eller påse till medhavda överdragskläder till starten.
Väskan/påsen lämnas på anvisad plats vid starten och transporteras till mål av arrangören.

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.

REGLER

- 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.

- 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 officiella vätskestationerna, dock inte utefter

banan.

3 av 8



4 av 8



Har du missat något i packningen inför helgen? Ingen panik!
All utrustning kan köpas på plats på Hanson vid Åre torg eller vid Fjällmaratoncentret i
Ottsjö.

REPTIDER

Inget rep kommer att dras på något av loppen Salomon 27K eller Ottsjö 12K.

MAT I MÅL

I mattältet beläget i målområdet i Ottsjö erbjuds samtliga deltagare i loppen Salomon 27K samt Ottsjö
12K enklare mat efter avslutad löpning. Matkuponger tilldelas i samband med målgång.

Utbud av mat finns även tillgängligt att köpa för anhöriga/publik på plats.

DUSCH & TOALETTER

Inga duschmöjligheter finns i år, men badmöjligheter i nära anslutning till målområdet ger möjlighet
till varmbad en normal fjällsommardag. Toaletter finns i Ottsjö i anslutning till målområdet på två
ställen – se områdesskiss.

1. Startplatsen för 12K
2. Bajamajor i anslutning till Fjällmaratoncentret
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OMRÅDESSKISSER

Trillevallen (Start Salomon 27K)
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Ottsjö (Start & Mål Ottsjö 12K, Mål Salomon 27K)

KIA FJÄLLMARATON-CENTER
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Covid-19 och smittskyddsprotokoll kring Fjällmaraton

Riktlinjer till deltagare

- Stanna hemma om du har symptom
- Uppehåll dig inte vid startplatsen samt målområdet i onödvändigt lång tid
- Håll 1,5 m avstånd till varandra även i utomhusmiljöerna
- Tvätta händerna eller använd handsprit vid toalettbesök m.m.
- Använd din personligt tilldelade kåsa vid vätske/matstationer
- Sprita händerna i samband med busstransfern

Övriga anpassningar av Covid-19

- All nummerlappsutdelning utomhus
- Masstart, men med uppdelade startgrupper i den vida fållan
- Ingen samlade banketter eller prisutlottning inomhus
- Handsprit finns tillgängligt på samtliga våra vätskestationer
- Utbildning av alla volontärer samt hälsostatus-kontroll av samtliga inblandade
- Väl tilltaget målområde för utspridning av deltagare samt anhöriga i samband med målgångarna
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