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SOM VI HAR LÄNGTAT - ÄNTLIGEN
Håll ut. Snart är vi uppe. I över ett år har vi,
tillsammans, kämpat och slitit i en lång backe
som bara blivit längre, längre och längre.
Nu äntligen börjar vi att se krönet. Snart skall
vi få njuta av utsikten. Äntligen har vi snart
besegrat vår tids tuffaste uppförsbacke.
Det är med stor glädje och lättnad vi för
åttonde gången kan samlas och
genomföra årets stora trailäventyr –
Bagheera Fjällmaraton Sälen.

Var och en av er som antagit utmaningen
kommer hit med olika förväntningar och målbilder. Några kommer springa fort och några
kommer ta det lugnt. Vilken är din målbild?
Det kommer vara tufft, jobbigt och kämpigt.
Ni kommer ställas inför backar – både uppför
och nedför. Loppet kanske inte alls blir som du
har föreställt dig, det är okej, för just i år spelar
ingenting av det där någon roll. Det som spelar
roll är att vi är här, tillsammans och kan göra
det vi älskar – springa och utmana oss själva.
Passa på och njut, ta vara på denna utmaning
och känn glädjen av att du faktiskt är här,
att krönet är här och att vi alla snart är uppe!
Snart kan vi njuta av de fantastiskt
storslagna vyerna.

Mycket har hänt under året som gått och
kanske blir inget sig nog riktigt likt igen,
förutom en sak - fjället. Fjället är sig likt och
ligger just nu och väntar på dig. Oavsett om du
ska ge dig an ett nattlopp, 10km, 21km
eller 42km har ni alla antagit en
kittlande utmaning.
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TIDSPROGRAM
FREDAG

3 SEPTEMBER

15:00–21:00 Expeditionen håller öppet
i Skilodge
18:00
Barnens Fjällmaraton, Kort
18:30
Barnens Fjällmaraton, Lång
Ca 21:15
Start Fjällnatten Sälen
Ca 22:00
Beräknad målgång,
Fjällnatten

LÖRDAG

4 SEPTEMBER

06:30–10:00 Expeditionen håller öppet
i Skilodge
08:40
Start 21 km
- rikttid under 2:30
09:00
Start 21 km
- rikttid över 2:30
09:20
Start 10 km
09:40
Start 42 km
17:00
Målet stänger

ÄR DET DAGS
Tyvärr är det inte alla som klarade
uppförsbacken. Våra tankar går till alla de som
har fått bryta längs vägen. I helgen ska alla ta sig
upp. tillsammans pushar vi och hjälper varandra
hela vägen in i mål.
Vi kommer att ställas inför flera uppförsbackar,
men kom ihåg att det alltid finns ett krön som du
kan ta dig över. Nu gör vi något riktigt bra och fint
av den här helgen. Vi funktionärer är redo,
ni deltagare är redo och fjället står redo.
Det här är Bagheera Fjällmaraton Sälen 2021!
Varmt välkomna!

John Börjesson
Tävlingschef Fjällnatten,
Bagheera Fjällmaraton Sälen

3

DELTAGARINFORMATION
Bagheera Fjällmaraton Sälen
DATUM
Lördagen den 4 september 2021

PUBLIK
Det är tillåtet att som publik heja fram sina nära
och kära, dock ber vi er tänka på covid-reglerna.
Bra ställen för publik är Högfjällshotellet, toppen
av Gustav Express och målområdet. Vi ber
publik undvika startområdet för att ge mer
plats åt deltagarna.

KLASSER
Herrar 42 km Herrar 21 km Herrar 10 km
Damer 42 km Damer 21 km Damer 10 km
ARENA
Arenan är placerad på Experiumtorget mellan
Experium och slalombackarna i Lindvallen.

BANAN
Banan går i omväxlande terräng, uppe på
kalfjället, nere i stugbyarna, längs vandringsleder och skogsvägar. Banan är märkt med
snitslar och km-skyltar i terrängen och går alltid
längs någon stig/vandringsled eller väg. Löpbarheten är mycket varierad, från lättlöpt
väg till mer steniga vandringsleder.

PARKERING
Avgiftsbelagd parkering i anslutning till arenan.
START & STARTGRUPPER
Gemensam start.
21 KM är uppdelad i två startgrupper utifrån
den tid du beräknar ta dig runt banan. Du behöver inte meddela vilken startgrupp du väljer,
men för att undvika för stor masstart och få
ett jämnt flöde bland löparna är det bra om du
hittar rätt startgrupp.
21 KM - rikttid under 2:30
21 KM - rikttid över 2:30
10 KM - alla deltagare
42 KM - alla deltagare

OBS! Vandringslederna uppe på kalfjället är
delvis steniga och stora delar belagda med
spänger. Dessa partier kan vara hala vid nederbörd. Iakttag försiktighet!
TOALETTER
Toaletter finns inne på Experium och Majkens Take
Away. Gå gärna på toaletten hemma i stugan.

08:40
09:00
09:20
09:40

FÖRVARINGSUTRYMME
Vid startområdet finns möjlighet att förvara
väskor och kläder i huset Majkens Take Away.
Dina ägodelar övervakas under loppet av
arrangören, men all förvaring sker på egen risk
och arrangören tar inget ansvar för förlorade
värdesaker.

OBS! För dig som vill tävla, är det första startgruppen som gäller.
MÅL
Målet på arenan vid Experiumtorget stänger kl. 17:00.
TÄVLINGSEXPEDITION
Tävlingsexpeditionen finns inomhus i SkiLodge
i anslutning till arenan. Öppettider: fredag kl.
15:00–21:00 och lördag kl. 06:30–10:00.

RESULTAT
Liveresultat finns på www.fjallmaratonsalen.se/live
Inga resultat anslås på arenan.

DELTAGARKUVERT
Deltagarkuvert innehållande nummerlapp hämtas i tävlingsexpeditionen. Nummerlapp skall
bäras väl synlig på bröstet.

PRISUTDELNING
Alla deltagare i loppet får Bagheera
Fjällmaraton Sälens medalj. Prisutdelning med
hederspriser för de fem främsta i respektive
klass. Prisutdelning sker vid arenan omgående
efter att topp fem gått i mål i respektive klass.

UTRUSTNING/KLÄDSEL
Bagheera Fjällmaraton Sälen har inga särskilda
restriktioner på utrustning, men vi rekommenderar starkt alla deltagare att oavsett väderlek
bära med en vindjacka under loppet. Väderleken på fjället kan snabbt förändras och för
lite kläder kan leda till nedkylning vilket kan vara
förenat med livsfara.

DUSCH/RELAX/ÄVENTYRSBAD
Vi hänvisar alla deltagare till att duscha hemma
efter loppet. Dusch, relax och äventyrsbad på
Experium kräver förbokning via Skistars
hemsida www.skistar.com/experium
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COVID-REGLER
•
•
•
•

Följ funktionärers anvisningar
Kom till arenan tidigast 15 minuter innan din start.
Gå gärna på toaletten hemma i stugan.
Håll avstånd på minst 1,5 meter till andra.
Tänk till extra i köer, vid energistationer, start & mål.
• Använd handsprit eller tvätta händerna med
tvål och vatten – ofta!

• Använd handsprit innan du tar för dig av energi
vid energistationerna
• Efter målgång: fira, ta emot din välförtjänta
medalj, fyll på med energi, pusta ut och lämna
sedan målområdet direkt.
• Det viktigaste: stanna hemma om du känner av
minsta symptom! Tvekar du? Avstå! Det kommer
fler Bagheera Fjällmaraton Sälen.
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ENERGISTATIONER
Använd handsprit innan du tar något från energistationerna, samma sak gäller vid målet. Släng muggar
och skräp i soppåsar efter energistationerna. Nedskräpning längs med banan leder till diskvalifikation!
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ENERGISTATIONER
21 km
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Station 1 – 5,6 Km
Stensjön
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ENERGISTATIONER
42 km
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Station 1 – 5,9 Km
Högfjällshotellet
Station 2 – 11,3 Km
Storfjällsgraven
Station 3 – 14,4 Km
Hemfjällsstugan
Station 4 – 16,8 Km
Stensjön

Station 1 – 5,9 Km
Högfjällshotellet
Station 2 – 10,4 Km
Östfjällsstugan
Station 3 – 17,7 Km
Högfjällshotellet
Station 4 – 23,1 Km
Storfjällsgraven
Station 5 – 26,2 Km
Hemfjällstugan
Station 6 – 31,4 Km
Hemfjällstangen
Station 7 – 37,8 Km
Stensjön
FÖRSTA HJÄLPEN/SJUKVÅRD
Vid samtliga energistationer finns första hjälpen-utrustning. Sjukvård finnsi anslutning till arenan.
Om något händer så att du behöver hjälp, ring nödnumret som finns på din nummerlapp och som du
ska lägga in i din telefon innan start. Det går till en sjukvårdskoordinator. Vid allvarlig olycka eller
sjukdomsfall – ring alltid 112 direkt!!
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Kilometermarkering 10 KM

10,8 KM

Kilometermarkering 21 KM

31,4 KM

Kilometermarkering 42 KM
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5,6 K

42 KM
21 KM

orem ipsum

10 KM
Energistation

TECKENFÖRKLARING

31,4 KM

26,2 14,4 KM

KM

Experium
61.156571, 13.203262
Högfjällshotellet
61.155976, 13.123410
23,1 11,3 KM

Östfjällsstugan
61.191562, 13.122163
Storfjällsgraven
61.127273, 13.162003
Hemfjällsstugan
61.122392, 13.189556
Hemfjällstangen
61.09048, 13.215562
Stensjön
61.140964, 13.186917

I år erbjuder RaceONE loppets officiella app, där du som deltagare finner
all viktig information om loppet. När
du som deltagare registrerat dig
till loppet i appen, gör du det möjligt
för familj och vänner att enkelt följa
dig hela vägen mot mål. Dela din
position längs banan, se filmer från
loppet, få peppande HEJA-rop och
fira målgången tillsammans!

Leonarden Outdoor
Outdoorbutik - Fiske - Friluftsliv
Upplevelseresor - Yamaha Store

Sälenfjällen
Weekend
EST. 2019

Sälenfjällen

Weekend

9 - 11 september

Sälenfjällen Hike & Kanot
Sälenfjällen Hike
Ring för mer info
0280-260 65

Vi ses på fjället!
Ni hittar oss mitt emot Circle K, Lindvallen
www.leonardenoutdoor.se - 0280-260 65

Prestera på topp
med Trailpaketet
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DUBBELN
Möt Ema & Mange, två deltagare som inte nöjer
sig med ett lopp under årets Fjällmaratonhelg
utan ger sig på dubbeln – utmaningen för
den som söker det där lilla extra,
Fjällnatten + lördagens lopp.
Hur kommer det sig att ni kör dubbeln under
Fjällmaraton Sälen-helgen?
– För att vi äntligen fick med oss barnvakt till
våra fyra barn. Då passar vi på att springa så
många lopp som möjligt. Fjällnatten är dessutom
ett riktigt roligt lopp!
Vad kommer ni se fram emot under helgen?
– Att få återuppta vår tradition som vi haft att i
flera år ha kört Bagheera fjällmaraton och är så
glada att det blev en fjällmarahelg i år!
Stämningen och miljön är fantastisk under helgen. En annan sak vi ser fram emot är att tre av
våra fyra barn ska springa barnloppet, vilket alltid
är lika uppskattat.
Hur blir er plan/taktik för helgen?
– Manges plan är att komma upp i god tid för
att slippa stressa innan start, att ha en högre
kadens i löpsteget och äta mer under loppet.
Emas plan är att försöka ha ett lugnt och jämnt
tempo från start till mål.

Då ni tidigare har deltagit på Fjällmaraton Sälen, har
ni något tips till den som skall genomföra någon av
distanserna för första gången?
– Eftersom underlaget skiftar ordentligt så blir fotlederna trötta och man får vara med så man inte trampar
snett när man börjar bli trött. Om man inte är van vid
trail/kuperad terräng så skulle vi tipsa om att ta det
lugnt så man inte sliter ut sig tidigt i loppet. Ett lopp i
fjällmiljö kommer ta längre tid än på platt mark.
Passa också på att njuta ordentligt längs vägen!
Det är vacker natur, härlig stämning och
välkomnande känsla runt hela evenemanget.
Vi är så taggade!

UPPLEV FJÄLLET
I MÖRKRET
OFÖRGLÖMLIG UPPLEVELSE
För tredje gången arrangeras årets mörkaste
fjällutmaning Fjällnatten. Ett unikt lopp som är
här för att stanna.
– Att uppleva fjället i dagsljus är en sak, men att
ta sig fram över fjället med pannlampa i mörker
är en mäktig känsla som jag önskar alla skall få
uppleva, den är oförglömlig. Det är häftigt att se
ledet av pannlampor som slingrar sig fram
över fjället, säger tävlingschefen för
Fjällnatten John Börjesson.

7 ELLER 12 KM
Fjolårets succé 7 km blev ett perfekt komplement till 12 km som fanns sedan tidigare. Valet
av att ha starten förlagd uppe vid Snögubben
innebär att Fjällnattens deltagare kommer
direkt ut på fjället.

– Bara äventyret att ta liften upp till start i
solnedgången är pirrigt nog. Nu finns det
verkligen något för alla under Fjällmaratonhelgen i Sälen, avslutar John Börjesson.

FÖLJ FJÄLLNATTEN ONLINE
Fjällnatten startar ca 21:15 på fredagskväll
med en gemensam start vid Snögubben ovanför
Gustavsliften. Under loppet följer du Fjällnatten
genom Bagheera Fjällmaraton Sälens sociala
kanaler. Prisutdelning sker på arenan efter
målgång.
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TECKENFÖRKLARING
Energistation
7 Km
12 km
2,6 KM

Kilometermarkering 7 Km

7,6 KM

Kilometermarkering 12 Km

Experium
61.156571, 13.203262
2,6

Högfjällshotellet
61.155976, 13.123410

7,6 KM

Östfjällsstugan
61.191562, 13.122163
Storfjällsgraven
61.127273, 13.162003
Hemfjällsstugan
61.122392, 13.189556
Hemfjällstangen
61.09048, 13.215562
Stensjön
61.140964, 13.186917

KORT FAKTA
DISTANSER: 7 km / 12 km.
STIGNING: 80 hm / 190 hm.
START: När mörkret har lagt sig, ca 21:15
ENERGISTATION: Stensjön 3 km / 8 km
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Slutgiltigt PM för Fjällnatten publiceras
onsdag 1 September på hemsidan.

Välkommen till vår butik!
Vi finns också på nätet
och erbjuder hemkörning!
HANDLA PÅ ICA.SE/LINDVALLEN

Vi har smak för det goda livet!

Öppet alla dagar 7–22

Hemfjällsvägen 5 • Telefon 0280-757 50

OMRÅDESKARTA
Parkering

P

Tävlingsexpedition
Start & Mål

P

Toaletter
Väskinlämning
Energistation

WC
WC

EXPERIUM

Entré fäboden
(mässområde)

WC

BARNENS FJÄLLMARATON
DATUM
Fredag 3 September.

ANMÄLAN & NUMMERLAPPAR
Anmälan sker via hemsidan fjallmaratonsalen.se
till och med torsdag 2 september. Därefter
sker anmälan på plats i tävlingsexpeditionen.

STARTTID
Korta barnloppet startar klockan 18:00
Långa barnloppet startar klockan 18:30
KLASSER
Korta barnloppet 1,0 km (rek. ålder 3–10 år).
Långa barnloppet 2,0 km (rek. ålder från 11 år).

BANAN
Banan för Barnens Fjällmaraton Sälen utgår
från Experiumtorget i Lindvallen. Den häftiga
trailbanan slingrar sig upp i slalombackarna
med knixiga svängar och tuffa backar.

KOSTNAD
Korta barnloppet 60 SEK
Långa barnloppet 90 SEK

SPONSOR
Barnens Fjällmaraton sponsras av
ICA Nära Lindvallen.

TIDTAGNING
Tidtagning sker på långa barnloppet.
PRIS
I anmälningsavgiften ingår medalj. Vid målgång
får alla barn drickyoghurt och banan.

PERMANENT BANMARKERING
Under 2020 genomfördes ett projekt där Fjällmaraton Sälens banor kommer vara
skyltade året om. Banchefen Linus Bohman ledde arbetet med de
nya markeringarna och berättar själv om arbetet:
– Vi har haft planer på att permanenta banan
under de senaste två åren och bestämde oss
vintern 2019 för att undersöka möjligheterna
att genomföra detta. När berörda markägare
kontaktats och ställt sig positiva till initiativet
började vi arbetet omgående.

Vad är anledningen till att
banorna nu permanentats?
– Först och främst är det för att
intresset att springa banorna mer
än under själva evenemanget har
varit stort. Det har varit stort redan
tidigare år, men exploderade under
pandemin. Att uppleva glädjen och
gemenskapen under fjällmaratonhelgen blir svårt att ersätta men
att njuta av banan i Sälenfjällen går
att göra under större delen av året!
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Är det samma bana som
tidigare år?
– Nej, vi har valt att dra om vissa
sträckningar för att ta bort ytterligare asfalt och grusväg.
Vi kan nu stolt säga att 95 %
av sträckningen på 42 km
banan är stig eller spång och
nästan lika mycket av banorna för 21 km och 10 km.
Under sommaren i år har vi
även fått upp informationstavlor som du finner längs
med banorna. Där kan du
hitta information om hur
banorna sträcker sig och
annan nödvändig information.

JENNY GÅR FÖR
TREDJE RAKA SEGERN
DE SENASTE TVÅ UPPLAGORNA AV
BAGHEERA FJÄLLMARATON SÄLEN
HAR JENNY BJÖRNBERG FRÅN FALUN
STÅTT SOM SEGRARINNA I
DAMERNAS MARATONDISTANS.
Hur är det med Jenny och hur har träningen
gått inför årets tävling?
– Det är bra med mig, det har varit en slitsam
tid i och med pandemin då jag arbetar som
läkare på Falu lasarett, men nu börjar jag sakta
återhämta mig igen. Träningen har gått helt
okej, men har fått vara flexibel i min planering
för att få ihop helheten med träning, återhämtning och heltidsjobb med många jourpass.
Hur har pandemin påverkat dig som elitlöpare
och har du förändrat något i ditt
upplägg kring träning?
– När det gäller träningen har inte så mycket
förändrats. Det är en av alla fördelarmed löpning som sport, att den går att utöva i princip
oavsett rådande yttre omständigheter. Du är till
exempel inte beroende av en specifik lokal eller
arena för sin träning.
Har du några tips du vill dela med dig
av till övriga deltagare som ska springa
Bagheera Fjällmaraton Sälen? Dels till
elitlöparna, men även till motionären som kanske ska springa för allra första gången?
– Oavsett om man siktar på en bra tid eller har
som målsättning att ta sig igenom loppet, kan
det på tävlingsdagen vara bra att börja lugnt för
att känna av hur dagsformen är. Vi har alla gott
om tid att öka tempot om det känns bra.
Att vara mentalt förberedd på att
man kommer att få svackor under

Jenny Björnberg som på lördag ger sig ut på den 42 km långa
maratonbanan för att försvara sin seger ifrån 2019.

loppet är också viktigt. För att minimera
svackorna är det viktigt att få i sig både vätska
och energi, antingen medhavd eller vid de olika
välfyllda energi- och vätskestationerna.
Sist men inte minst: försök att titta upp
emellanåt och njut av de vackra vyerna!
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För femte gången arrangerar vi en mässa här i Lindvallens fäbod, ett stenkast
från Bagheera Fjällmaraton Sälens tävlingsarena.
Tidigare har mässan haft ett fokus på jakt och vildmark, till i år har vi ökat fokus på
träning och hälsa. Det kommer vara en bra blandning av utställare där det finns något
för alla.
På området kommer det även finnas en vildmarksbar med mat och dryck. Fäbod caféet är
öppet och det blir underhållning med liveband.
Sommaren som nyss varit och hösten med september, oktober och november är fantastiska
fjällmånader som bjuder på massor av naturupplevelser. Är vädret för hårt och kängorna blöta
så är du välkommen in på t. ex Olarsgården och värma upp dig vid braskaminen. På Olarsgården
där du för övrigt är välkommen förbi efter din målgång och kan avnjuta en after-run med
”fish & hunt” på menyn.
När du väl är här, testa Sälenkassen som du kan beställa året om – varje vecka.
Fräscha säsongsbetonade råvaror med lokal och hållbar förankring.
Välkomna till årets Game fair - Outdoormässa
Jonas i Sälen

VI SES NÄSTA ÅR!
2–3 SEPTEMBER 2022
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OLAS FOND HAR LAGT GRUNDEN
FÖR EN MER NATURNÄRA BANA
Den 28 augusti 2015 omkom Ola Fagrell från
Stenungsund i en bilolycka på väg upp till sin fjällmaratonstart i Sälen. Ola var en människa som
älskade naturen, bergen och att löpträna.
För att hedra minnet av Ola och hans intressen
startades stiftelsen ”Ola Fagrells minnesfond –
för utveckling av leder i Sälenfjällen” med avsikt
att verka för att främja och utveckla intresset för
vandring och löpning i Sälenfjällen.

Fonden skall ta emot och förvalta ekonomiska
medel som kan komma från kondoleanser,
donationer eller gåvor. Tio kronor per anmäld
deltagare under fjällmaratonhelgen avsätts
årligen till fonden.
I mån av tillgångar sker årligen investeringar i
arbetet med att förbättra leder och möjlighet för
vandring och löpning i Sälenområdet.

Vill du bidra till utvecklingen av
vandringsleder i Sälenfjällen så tar
fonden gärna emot ditt bidrag.

BANK: Handelsbanken
CLEARINGNUMMER: 6466
KONTONUMMER: 780 961 048

19

TITELSPONSOR

OFFICIELL PARTNER

LEVERANTÖRER

2011-03-17

