
 

Välkomna till Kroppefjäll hösttrail  
med  

F&S Vänersborg 
 

Här kommer lite information för er 25 som hittils anmält er till Kroppefjäll hösttrail, detta ska bli riktigt trevligt och 

förhoppningsvis ett fint minne från 2020.                

SMHI lovar dessutom, än så länge, fint väder så detta kan bli riktigt bra. 

Alltså nu på söndag 20/9 kl.10:30 startar vi vår trailrunda, vart vi startar, se vägbeskrivningen nedan.  

Obs! Har ni tur finns det en gnutta mobiltäckning någonstans, men räkna inte med detta      . Så uppe på fjället kan ni 

ha svårt att nå oss, vi finns vid starten. 

Tänk på att det tar 45minuter med bil från centrum i Vänersborg så 09:30 är nog lagom att köra från Vänersborg. 

Obs!!! Jag och Stefan kommer inte att ha möjlighet till att samordna resan för er, det hoppas vi att ni löser på 

lämpligaste sätt! 

Jag och Stefan har nu ritat och bestämt oss för bansträckningarna, rundorna kan ni se via 

https://rogerevertsson.wixsite.com/roger och där går även att ladda ner GPX-filen om någon så önskar. 

Vi beräknar att båda grupperna är ute ungefär lika lång tid vilket innebär att den grupp som springer kortare också 

har något lägre fart. 

Själva löpningen beräknar vi ta strax under 2timmar, för säkerhets skull ta med vätska om ni tror er behöva dricka 

under löpningen. Glöm heller inte att ta med extra kläder så att ni kan dra på er något torrt efter löpningen. 

Kl.13 räknar vi med att båda grupperna är framme hos Dag Andersson och att han har grillat korvarna varma till oss 

samt att kaffet är kokt på järnspisen i skogshuggarstugan mitt ute i den storslagna naturen. 

Ni kan även välja att ta ett svalkande dopp i tjärnen vid stugan, Dag har snickrat en liten badstege för att vi enklare 

ska kunna ta sig ner och upp ur tjärnen. 

 
 

Behöver någon uträtta andra behov finns det ett utedass vid stugan. 

 

Obs! Har ni tur finns det en gnutta mobiltäckning någonstans, men räkna inte med detta       

https://rogerevertsson.wixsite.com/roger


 

Vägbeskrivning 
 

Man kan komma till vår startplats på Kroppefjäll via flera alternativa vägar men jag beskriver resvägen via Brålanda 

då den är rakast. Räkna med 45minuters bilfärd 

Jag bifogar här även länken ifall ni vill köra med hjälp av GPS. 

 

Kör 45an norrut till Brålanda och ta vänster vid ”Rasta” och kör rakt igenom samhället. 

 

Tag sedan höger mot Dals Rostock följ vägen ca. 200m. 

 

https://goo.gl/maps/6YNGDbcnoQhYT1ko8


 

 

 

Vid Dalbergs Slakteri ta vänster mot V Bleken och följ denna väg ca.8km. 

 

 

I V Bleken tag in på grusvägen och fortsätt mot Hallesjön, efter 6,7km är ni framme.  
Vi kommer att sätt en Friskis beachflagga där ni ska parkera. 
 

 


