
Kart-Bosses beskrivning av halvmarathon banan. 
 
Tällberg Halvmarathon är ett tufft lopp men det är lättsprunget på det sättet att det 
hela tiden går fram i ett oerhört vackert, världsberömt dalalandskap på krokiga 
småvägar med ömsom asfalt och ömsom grus. Loppet startar vid den ganska högt 
belägna Majstångsplatsen mitt i Tällberg och börjar med löpning lätt utför de första 
två kilometrarna. Sedan blir det ett sugande motlut som leder upp till bergspriset i 
byn Plintsberg efter 5,2 kilometer. Ni kan ju följa med på kartan som jag ritat över 
loppets sträckning. Den finns här på hemsidan. 
 
Från bergspriset är det sedan två kilometer skön utförslöpning med vidunderlig utsikt 
mellan de dalaröda stugorna som kantar vägen i denna långa sluttning. Därefter blir 
det en stigning igen till Villa Långbers. Att löparna återigen är på hög höjd skvallrar 
vägnamnet om: Vår Herres Gattu. Himlen direkt alltså. 
 
Jag tror att löparna har det lika jobbigt att nå dit upp som Mats i Himlaspelet - om jag 
nu skall vara kulturell i min beskrivning. En krokig, skön väg att ta sig fram på men 
jobbig på slutet. 
 
Men nu är maratonlöparna långt ifrån framme när de kommit upp på Vår Herres 
Gattu - utan därifrån rundar banan Holens vackra gammelgård och slingrar sig sedan 
på småvägar utför genom Tällbergs by och efter drygt 9 kilometer passerar löparna 
vid startgärdet igen. Hela denna utförslöpning bland röda dalahus bjuder på 
underbara vyer ut över Siljan och de blånande bergen där bortom. 
 
Bansträckningen fortsätter tråckla sig fram i den oerhört vackra tällbergsbyn och går 
sedan ut på plattare mark bortåt byarna Laknäs och Östanhol. Fortfarande är 
omgivningen mest röda dalahus i öppen natur. 
 
Först vid 13 kilometer blir det en kort sträcka omgiven med enbart skog. 
 
Efter vätskekontrollen vid 14,5 kilometer, fortsätter banan på en mycket liten väg som 
slingrar sig fram i en ny härlig skog, innan löparna vid 16 kilometer kommer in i byn 
Östanhol igen och springer ned mot Siljans vatten. Det är bara att hoppas att löparna 
inte är för trötta när de tagit sig hit, utan kan njuta av denna natursköna del av loppet 
utefter Siljans strand och vidare in till målet vid Tällbergs brygga. 
 
En vacker, lättlöpt sträcka med dalanatur som borde kunna liva upp även de tröttaste 
av trötta. 
 
Nu är det bara att skicka in anmälan, putsa tävlingsskorna och göra Siljansbygden i 
början av augusti. Det är inte fel. 
 
Lycka till! 
 
Kart-Bosse 


