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NÖDINGE. Första 
söndagen i maj går 
traditionsenligt Vätt-
lefjällsvandringen 
(startad 1976). 25 km 
bland tjärnar och sjöar 
i natursköna och vårfa-
gra Vättlefjäll. 

Intresset för vandringen 
ökar. Vår kalla och snöiga, 
men härliga vinter, gjorde att 
föranmälningarna stannade 
upp lite. Nu är våren här och 
föranmälningarna till hem-
sidan  (www.vattlefjall.se)  är 
nu 20 % fler än förra året vid 
samma tid. 2009 registrera-
des 849 vandrare i mål.

– En ökning med 20 % 
skulle innebära att vi blir 1 
000 st vandrare detta jubi-
leumsår, säger Ove Karls-
son som skickar med några 
ord på vägen till dem som 
tänker vandra Vättlefjälls-
vandringen/KortVättlen för 
första gången:

Olika tempo
Vättlefjällsvandringen 25 km 
tar för ”medelvandraren” 6-7 
timmar. Det finns de som går 
på 4 timmar (några springer 
på 2) och de som använder 9 
timmar, beroende givetvis på 
vilket tempo du vill hålla och 
hur många raster/pauser du 
vill ta. Kortvättlen tar i snitt 
4-5 timmar. Ta det gärna 
lugnt, glöm inte att rasta 
och njuta av naturen. Du kan 
använda vanliga joggingskor, 
men vandrarkängor är natur-
ligtvis bäst och då särskilt om 
det är blött.

Märkning av leden: Vätt-
lefjällsleden är märkt med 
orange fyrkantiga plåt-
brickor på stolpar, orange 
målade prickar på träd och 
berghällar samt träskyltar 
Vättlefjällsleden. 

För godkänd vandring 
ska Startkortet vara stämp-
lat: Vättlefjällsvandringen 
stämplar vid alla vätskekon-
trollerna Rördalen-Damme-
kärr-Jennylund-Vättlestu-
gan. Kortvättlen stämplar 
vid vid tre kontroller; Jenny-
lund-Rördalen-Dammekärr 
eller Rördalen-Jennylund-
Vättlestugan.

Fikapauser
Vid vätskekontrollerna (cirka 
var 6:e km) finns det nypon-
soppa, saft och vatten. Efter 
halva sträckan (gäller Vättle-
fjällsvandringn) och vid mål-
platserna Dammekärr och 
Vättlestugan kan du köpa 
korv, kaffe, bullar med mera.

Vart femte år får alla som 
går Vättlefjällsvandringen 
25 km, en utmärkelse: Efter 
5 vandringar Brons-, 10 ggr 
Silver- och 15 ggr Guld-pla-
kett, 20 vandringar ett Stan-
dar, 25 ger Minnestavla, vid 
30 vandringar får du Svett-
droppen och efter den 35:e 
blir det? Den 2 maj 2010 vid 
start/mål-platserna Damme-
kärr och Vättlestugan får vi 
svaret.

Bland föranmälda finns 
4 personer som i år vandrar 
sin 35:e Vättlefjällsvandring 

i obruten svit. Det är Olle 
Jörgensen, Hans Elge-
brand, Carina Andersson 
och Magnus Uppström. 

Kerstin Pantzare får Guld-, 
Christina Järnvik och John 
Aspervall Bronsplakett.

Vättlefjällsvandringen 35-årsjubilerar
– Stolt tradition som förhoppningsvis lockar tusen deltagare

Vättlefjällsvandringen arrangeras för 35:e året i rad, Vättlefjällsvandringen arrangeras för 35:e året i rad, 
söndagen den 2 maj.söndagen den 2 maj.
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TOTAL 

UTFÖRSÄLJNING!
BUTIKEN UPPHÖR

50-70%
RABATT

PÅ ALLT I BUTIKEN!

VAROR FÖR MILJONER SKALL BORT.


