Salomon 27K, det inledande loppet under KIA Fjällmaraton Årefjällen, avgjordes i strålande väder som bjöd deltagarna på mäktiga
vyer.
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KIA Fjällmaraton Årefjällen inleddes med
strålande fjällväder
KIA Fjällmaraton Årefjällen inleddes idag med Salomon 27K och Välliste Runt.
28 juli - Salomon 27K och Välliste Runt
För andra året i rad bjöd Årefjällen på ett fantastiskt väder under inledningen på
Fjällmaratonnveckan. Sol, värme och en välbehövlig fläktande vind gjorde dagen
till en underbar upplevelse för både deltagare och publik. Med deltagarrekord i
båda loppen blev det totalt 750 startande under dagen.

Salomon 27K:s bana på 27 kilometer tar löparna över tre fjälltoppar i södra
Årefjällen vilket medför att det också är 1150 höjdmeter som ska avverkas innan
målet nås i Trillevallen. Loppet beskrivs som ett av de vackraste fjälloppen i
Sverige.
Herrklassen vanns av Patrik Wikström från Team Salomon på 2:05:53. Med tanke
på det torra och fina underlaget hade det spåtts nytt banrekord på under två
timmar men Petter Engdahls tid på två timmar och 41 sekunder från förra året
stod sig. I damklassen däremot så skrällde Moa Lundgren (även hon Team
Salomon) till med tiden 2:19:45 och slog därmed Emelie Forsbergs tid från förra
året med nästan tio minuter.
Fjällmaraton har i år även lyckats locka långväga deltagaren i form av Hayden
Hawks från Utah, USA, som satsar på att deltaga i flera av loppen. Förra året vann
han CCC, en 10 mil lång tävling mellan Courmayeur och Chamonix. I dagens
Salomon 27K sprang han in på en tredje plats.
Dagens andra lopp var Välliste Runt där herrklassen vanns av Jesper Lundberg
från Äppelbo 1:00:34 och damklassens segrarinna var Emy Thorén från
Solvikingarna 1:12:34. Välliste Runt är 13,5 kilometer och har 550 höjdmeters
stigning. Det är ett perfekt lopp för de som vill testa på fjällöpning. Eller också
kan man göra som Elov Olsson från Ockelbo/Scott Running och inleda med
Salomon 27K som startar klockan nio för att sedan byta nummerlapp och starta
Välliste Runt klockan 12. Han lyckades dessutom med att komma på sjunde
respektive tredje plats.
Veckan fortsätter med totalt åtta lopp och avrundas med det prestigefyllda
huvudloppet KIA Fjällmaraton, 43 km och 2100 höjdmeter, den 4 augusti med
närmare 1000 startande.

En utmaning för kroppen och en hälsoresa för själen. Fjällmaraton som
numera består av en hel vecka med olika lopp lockar stora och små, gamla
och unga till Sveriges vackra fjällvärld.
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