Vértex Fjällsportklubb inbjuder till Vértex Fjällmaraton 7 augusti 2010
Upplev Sveriges vackraste maraton - En oförglömlig utmaning!
Vértex Fjällmaraton är ett årligt återkommande ultramaratonlopp i fjällmiljö. Den 7:e augusti 2010 är det
dags för den sjätte upplagan i Vålådalen. Tre olika banor har avverkats genom åren. Årets bana är densamma som de två senaste årens fruktade men uppskattade och tuffa bansträckning mellan Edsåsen och
Vålådalen över 43 km och 1800 höjdmeter. Ett kortare banalternativ, Blanktjärnsrundan över 13 km, finns
för dem som vill uppleva en vacker och minnesvärd bana i fjällterräng, utan att behöva ge sig i kast med
den fulla maratondistansen.
Målsättningen med Vértex Fjällmaraton är att locka såväl rutinerade löpare som motionärer som vill prova
på ett lite tuffare maraton i storslagen miljö. Lördagen avslutas, som alltid på Vértex-arrangemang, med en
rejäl bankett, bildspel och prisutdelning på fjällstationen. Förutom premier till segrarna i Herr- och
Damklassen kommer större delen av övriga prisbordet att fördelas genom lottning.
Plats

Vålådalen, Jämtlands län

Tävlingsbeskrivning

Löpararrangemang med två olika banalternativ:
Fjällmaraton: 43 km längs leder och markerade stigar. Total stigning är 1800
höjdmeter. Start i Edsåsen, via Välliste, Ottsjö, Hållfjället, Nordbottnen och
Ottfjället till mål vid Vålådalens Fjällstation.
Korta banan: Blanktjärnsrundan 13 km.

Bana

Se skisser och banbeskrivningar på hemsidan: www.vertex.cx

Tider

Start Fjällmaraton: Kl 9.00. Buss till start avgår från Vålådalens Fjällstation kl 8.00.
Start Korta banan: Kl 10.15

Klasser

Dam – Fjällmaraton och Korta banan
Herr – Fjällmaraton och Korta banan
Duo (Dam, Herr och Mix) – Endast Fjällmaraton

Tävlingsregler

Viss obligatorisk utrustning på Fjällmaraton. Se mer på hemsidan: www.vertex.cx.
Deltagande sker på egen risk.

Start- &
målområden

Fjällmaraton: Start i Edsåsen. Mål vid Vålådalens Fjällstation. Buss till start från
Vålådalens Fjällstation ingår i anmälningsavgiften.
Korta banan: Start och mål vid Vålådalens Fjällstation.

Nummerlappar &
löparbrickor

Nummerlappsutdelning i sporthallen 17.00-21.00 fredag samt 7.00-9.45 lördag.
Deltagare på Fjällmaraton registrerar mellan- och måltid m h a. SportIdent-chip.

Startavgifter

Fjällmaraton 500:- Korta banan 200:- Bankett 250:Efter sista anmälningsdag (28:e juli) efteranmälan mot förhöjd avgift med 100:-

Priser

Segerpremier delas ut till segrare i dam och herr på Fjällmaraton, samt till segrare i
dam och herr på Korta banan. I övrigt lottas alla priser ut.

Tävlingsledare

Patrik Nordin, tfn: 070-319 87 86, e-post: info@vertex.cx

Anmälan

Anmälan sker via anmälningsformulär på hemsidan www.vertex.cx.
Anmälningsavgift sätts in på Bg. 410-0467, Vértex Fjällsportklubb.
Sista anmälningsdag är den 28:e juli, därefter efteranmälan mot förhöjd avgift.

Dusch & omklädning

Omklädning, dusch och bastu finns vid Vålådalens Fjällstation.

Övrigt

För mer information, se hemsidan: www.vertex.cx

