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I tre år har Staffan Larsson och Mat-
tias Svahn arrangerat träningsläger för 
motionärer i Ramsau. Få längdskidorter 
i världen erbjuder bättre träningsförhål-
landen i oktober. ”En perfekt kombi-
nation av träning och själavård”, säger 
deltagarna Sofia Svanteson och Pål 
Olofsson från Bromma.

- RAmSAu VAR mitt och Staffans absoluta favo-
ritställe när vi var elitaktiva. Orten erbjuder 
optimala träningsförhållanden för skidåkning, 
rullskidåkning, stavgång och löpning under 
hösten. Kombinationen av fina träningsför-
hållanden och en fantastiskt avkopplande 
alpmiljö är svårslaget, så nu vill vi dela detta 
med våra adepter, säger Mattias Svahn, som 
hann med att bli 4:a i Vasaloppet innan han 
avslutade sin egen skidkarriär.
 - Har man en gång upplevt glaciärskid-
åkning i Ramsau, så vill man gärna komma 
tillbaka, säger 1999 års Vasaloppssegrare 
Staffan Larsson.
 Många längdskids- och skidskyttelands-
lag åker varje år till österrikiska Ramsau 
för några tuffa lägerveckor. De flesta bor på 
pensionat eller hotell i byn Ramsau på ca 
1000 meters höjd. Där finns fin terräng för 
barmarksträning och vädret är ofta betydligt 
varmare och soligare än i Sverige vid samma 
tidpunkt.
 Men det bästa med Alperna är naturligtvis 
snön. Från Ramsau går en slingrig väg upp 
till kabinbanan, som sedan tar dig från 1700 
meter till 2700 meter över havet. Där uppe 
ligger Dachsteinglaciären, som erbjuder två 
olika pistmaskinspreparerade slingor: en på 
cirka 5 km och en på knappa milen.
 - Vi brukar köra dagens första pass uppe 
på glaciären. Då tränar vi teknik, koordina-
tion och balans. Vi filmar deltagarna och ger 
sedan individuell feedback. På eftermiddagen 
får deltagarna välja mellan löpning, rullskidor, 
skidgång eller egna aktiviteter berättar Mat-
tias Svahn.

”Det blir svårt att komma hem”

Sofia Svanteson och Pål Olofsson från 
Bromma är två av 34 deltagare – plus tre 

instruktörer – som är med på Staffan Larsson 
och Mattias Svahns läger. 
 - Vi såg annonsen om det här av en tillfäl-
lighet och tyckte det lät roligt. Vi är båda i 
35-årsåldern och har åkt väldigt lite skidor 
förut, säger Sofia, som tidigare tränat mycket 
löpning.
 - Självklart får vi bra tekniktips och 
skidträning, men det här är lika mycket en 
mental semester som träning. Att få åka 
skidor på 2700 meter höjd, komma ner och 
äta en god trerätters lunch, sova ett par tim-
mar och sedan snöra på sig löpskorna för en 
tur i kortbyxor bland alla vackra höstfärger 
är svårslaget. Det blir svårt att komma hem, 
säger Sofia och skrattar.
 Sofia och Pål valde den korta varianten, 
fyra dagar. Det går även att förlänga lägret till 
sju respektive tio dagar. Arrangörerna hyr en 
buss som fungerar som transfer till och från 
flygplatsen i Salzburg, som ligger två timmar 
bort. Bussen används även som transport till 
och från träningspassen.
 - Förutom skidåkning på glaciären och 
löpning i byn Ramsau har vi även prövat på 
några lite mer extrema aktiviteter, berättar 
Sofia.
 - Vi åkte bussen ned till Schladming och 
gick stavgång uppför slalombacken. Det var 
bland det jobbigaste jag har gjort. De snab-
baste i gruppen gick på knappt 45 minuter, 
medan de som inte hade så bråttom behövde 
dubbelt så mycket tid. Staffan och Mattias 
peppade oss flitigt och körde sedan hem våra 
trötta och nöjda kroppar från toppen av 
backen. En del var hurtiga nog att jogga ned-
för berget. Jag längtar redan till nästa år, då 
ska jag slå min tid, säger Sofia entusiastiskt.
 Pål testade även på att åka rullskidor för 
första gången.
 - Pål gjorde en ganska häftig premiär, jag 
är stolt över honom. På sitt livs första rull-
skidpass körde han uppför Pichl-backen, säger 
Sofia, som själv valde att springa den dagen.

ok att vara nörD

Pichl-backen startar några hundra höjdmeter 
nedanför Ramsau och slingrar sig uppför 
berget på serpentinvägar, den passerar bland 
annat rullskidbanan och Ramsau by innan 
målet nås. Landslaget brukar köra rullskid

tester i denna tuffa stigningen och det var 
här som Marcus Hellner utmanade Per 
Elofssons rekordtider förra året.
 - Det är något av det bästa med Ramsau, 
säger Mattias Svahn. Motionärerna och 
elitmotionärerna får träna på exakt samma 
ställen som landslagen: skidåkningen på 
glaciären, skidgången i Schladming och 
rullskidåkningen i Pichl-backen gör att alla 
känner sig som proffs. Jag tror det är en av 
hemligheterna till att den här typen av läger 
lockar så många deltagare. Vidare förvånas 
jag varje år över hur hårt alla våra adepter 
vågar träna, jag och Staffan ligger i lä den 
här veckan.
 
AVSLutNiNgSViS bERättAR Sofia om hur 
mycket hon uppskattade allt prat om valla, 
pulskurvor, träningsupplägg och GPS-
klockor.
 - I ett sådant här sällskap får du verkli-
gen lov att vara en riktig nörd. Det kan vara 
skönt att inse att det är fler som är insnöade 
på konditionsidrott.
 Hur gick det då för Sofia och Pål i Vasa-
loppet? Jodå, både gjorde ett jättebra lopp 
den första söndagen i mars och kom i mål 
på 7:52 och 8:14.

WWW mer information
www.vasasvahn.se
www.aktivsport.se

”En perfekt kombination av träning och själavård”
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tyPiSk dAg På LägREt i 
RAmSAu i bÖRjAN AV oktobER

07.00 Frukost

08.00 Avfärd med buss till kabinbanan,   
  resan tar ca 15 min

08.30 Upp med kabinbanan

09.00 Skidåkning på glaciären, teknik-  
  träning klassiskt ca 2 timmar

12.30 Lunch

15.30 Löpning/Skidgång/Rullskidor/
  Egna aktiviteter/Relax

19.00 Middag

20.00 Vallagenomgång/Videoanalys/Relax


