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ÄLVDALEN  Om du inom 
loppet av tolv månader 
skidar mellan Hemavan 
och Ammarnäs i Lapp-
land, cyklar uppför 
Åreskutan och springer 
maran i Idres fjällvärld  
– då har du genomfört 
Svenska Fjällklassikern.

 Bakom idén står 
 tvillingarna Erika och 
Linnea Nilsson-Waraa. 

– Idén fick vi när jag 
pluggade till fjäll- och 
äventyrsledare i Älv-
dalen, säger Linnea.
För att locka människor ut  
i den svenska fjällvärlden - 
därför har systrarna Erika 
och Linnea Nilsson-Waara 
skapat en ny utmaning för 
alla dem med lite pannben 
– Svenska Fjällklassikern. 

– Tre tuffa tävlingar  
i fjällmiljö som du ska 
 genomföra under loppet av 
ett år i Lappland, Jämtland 
och i norra Dalarna, förkla-
rar Linnea Nilsson-Waara.

Hon och tvillingsyrran 
 Erika kallar sig själva fjäll-
farare och har gedigna 
 erfarenheter av äventyr och 
inte minst tuffa fysiska 
 utmaningar i de svenska 
fjällen. Tjejerna kommer 
från Norrbotten och har 

 vistas mycket i Lapplands-
fjällen. Men när Linnea 
pluggade till Fjäll- och 
äventyrsledare vid Älvda-
lens utbildningscentrum 
2015 och bodde i Grövel-
sjön, upptäckte hon även 
norra Dalarnas fjällvärld.

– I Lappland är fjälltop-
parna högre och man tar sig 
fram mer i dalgångarna.  
I Dalarna är fjällen plattare 
och vidderna mer oändliga. 
De charmar lika mycket 
men på olika sätt.

Och det var just under 
 tiden i Älvdalen och Grövel-
sjön Linnea och syrran 
kläckte idén om en åre-

truntutmaning i den svens-
ka fjällvärlden. 

 – Det känns fantastiskt 
kul att idén nu blir verklig-
het, konstaterar Linnea 
Nilsson-Waraa. 

Att Idre Fjällmarathons 45 
kilometers lopp – eller Sal-
ming Idre Fjällmaraton som 
den numera heter – platsar 
som ett av de tre loppen  
i Svenska Fjällklassikern var 
självklart:

–  Det är ett fint arrange-
mang i en otroligt vacker 
fjällmiljö, säger Linnea Nils-
son-Waara.

David Andersson är täv-

lingsledare för Salming Idre 
Fjällmaraton:

– Att starta Fjällklassikern 
är ett kul initiativ som vi  
vill stötta och samtidigt är 
glada att få vara en del av.

I somras satte coronapan-
demin stopp för den tredje 
starten i ordningen sedan 
Idre Fjällmaraton arrange-
rades för första gången 
2018.

Övriga tävlingar som ingår 
i Svenska Fjällklassikern är 
bland annat Kungsleden-
rännet. Ett åtta mil långt 
lopp på längdskidor i fri 
 teknik utmed Kungsleden 
mellan Ammarnäs och 

Hem avan. Det tredje är Åre 
900 Hillclimb. Ett mtb-lopp 
på 10 kilometer nästan hela 
 vägen upp till Åreskutans 
topp. 

Första loppet ut i Svenska 
Fjällklassikern är Kungsle-
denrännet den 10 april 2021:

– Corona kan sätta stopp 
för starten men vi hoppas 
att alla lopp kan genomför-
as som planerat, säger Lin-
nea Nilsson-Waara.

Och precis som den gam-
la svettiga klassikern En 
svensk klassiker där lopp 
som Vasaloppet och Vans-
brosimningen ska genom-

föras under en period på 
tolv månader – kan man 
starta med vilket lopp man 
vill också i Svenska Fjäll-
klassikern.

Den 28 augusti nästa år går 
så, förhoppningsvis, starten 
för Salming Idre Fjällmara-
ton. Gott om tid finns såle-
des att hinna träna upp sina 
springben tills dess.

– Förutom alla fina upple-
velser man fått med sig kan 
man bland annat beställa en 
medalj och ett fint diplom 
och sätta upp på väggen, 
 säger Linnea Nilsson-Waara.
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Idre Fjällmara platsar  
i Svenska Fjällklassikern 

Systrarna  Erika och Linnea Nilsson-Waara, 36 år gamla, är glada över att Svenska Fjällklassikern äntligen blir verklighet. Med på banan finns tre tävlingar, varav en av dem är Salming Idre Fjäll-
maraton.  FOTO: ÅSA BERGLUND 

Löpare passerar Städjan under Idre Fjällmaraton, som arrangerades första 
gången 2018.  FOTO: ALEXANDER NEIMERT, FJÄLLFOTO

David Andersson är tävlingsledare för Idre Fjällmaraton. ”Vi är glada över att få 
vara en del av Fjällklassikern”, säger han. FOTO: NISSE SCHMIDT/ARKIV


