
Traillöpning  

lugnt tempo,  

löpteknik med Jörgen Brink  

Föreläsning Mia Karlsson. 

 Jan Gulliksvängen,  

Hullstaklippen & magiska Multrå-

bergsrundan. Hallstatestet. 

Helpension 

Grupper anpassade utifrån  

FOHM´s  

rekommendationer 

I samarbete med 

https://www.hallstaberget.se/


DET HÄR KAN DU SE FRAM EMOT: 

• Styrketräning/ löpstyrka, träningstips med Jörgen Brink, flerfaldig Vasaloppsvinnare.  

• Mia Karlsson berättar om hur Sollefteå får fram alla sina skidstjärnor (lördag). 

• Löpteknik uppför och utför, prova på en av topparna i Five peaks. Multråbergsrundan. 

• Fantastiska toppar med utsikt över Nipornas stad, Sollefteå.  

• Kvällstur och kvällsdopp för den som vågar... 

• Fredagsbuffé. 3-rätters middag lördag . Helpension. 

• Tillgång till relaxavdelningen hela helgen. 

• Boende på Hotell Hallstaberget. Del i dubbelrum, alt. Enkelrum  (pristillägg). 
 

Vi fyller helgen med upplevelser och skön känsla! Fokus närvaro, glädje och vårens intryck i naturen 
kring Sollefteå och Hallstaberget. Vi peppar varandra och bygger tillsammans en tillåtande stäm-
ning. Vi lägger undan telefoner och är i nuet.. 



LUGNT TEMPO…Att springa på stigar och i skogsterräng är annorlunda mot asfalt. Farten 

är här inte det viktiga utan upplevelsen, att kunna titta upp och le, ta in omgivningen och utsik-
ten. När leden sticker av brant uppför går vi eller sänker farten. När leden planar ut lufsar vi på 
igen. Vi stannar och pausar ofta och upptäcker Sollefteås små smultronställen längs vägen. Det 
går inte fortare än 6.30 min/km. Kan du springa 10 km hemma, med paus då och då så klarar du 
detta läger. Den långa turen är uppdelad med lunch och vila på mitten! 

FÖR VEM...för de som vill komma igång med sin träning, för de som vill prova något nytt och få 

inspiration och ny energi...vi anpassar farten och delar in gänget i mindre grupper för att alla ska 
känna sig bekväma ( corona anpassat). 



Dagsaktiviteterna kan komma att flyttas runt beroende på väder. 

14/5, Fredag, kl. 14.00 Incheckning på Hotell Hallstaberget.  

Kl. 14.30-18.00 Information, presentation, styrketräning för löpare och träningstips med Jörgen Brink. 

Lättare pass.  Gruppindelat enligt Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. 

Fredagsbuffé. Tillgång till relaxavdelningen. Logi dubbelrum alt enkelrum.   

15/5, Lördag. Frukost. Långpass och topptur! Magisk upplevelse upp till Multråberget, 16 km (uppför 

kommer vi att gå mycket!).  

Start kl. 9 .00 från Risön där  passet börjar nedströms längs Ångermanälven. Vi plockar upp varsin 

lunchlåda vid Multråbergets fot och tar oss till toppen för att vila, äta och njuta av den vidunderliga 

utsikten. Vi ”tankar energi” och nya upplevelser.  Bad i Ångermanälven för den som vågar vid åter-

komst till Risön. 

Tidig kväll: För den som vill finns möjlighet till ett besök på Sportringen (25% på alla löparskor) . Efter-

middagsfika på hotellet.  

Kväll: Spa och Middag tillsammans på Hotell Hallstaberget. Kvällshike till Lappkåtan för efterrätt, där 

vi får besök av Mia Karlsson, som berättar om hur Sollefteå får fram alla sina skidstjärnor.  

16/5, Söndag. Sovmorgon  och Frukost. Hullstaklippensvängen avslutas med Hallstatestet.   

Kl. 11.30 Avslut.  

Kl. 12.00 Lunch.  Tillgång till relaxavdelningen hela söndagen. 

Frågor: Ring oss, Eva 070-313 61 93 eller Daniel 070-270 89 88 eller mejla info@sollefteaguiderna.se 

 

Pris:  3750:-/ person inklusive all träning 

och guidning, helpension två dagar, till-

gång till Spa under hela vistelsen, föreläs-

ning, enkelrumstillägg 600 kr. 




