
u Söndag 11 maj, etapp 6
Fline–Folkärna, 35 km
Start 08.30 • bygdegården i Fline, Vikarbyn

u Måndag 12 maj, etapp 7
Folkärna–Saladamm, 36 km
Start 08.30 • kyrkan i Folkärna

u Tisdag 13 maj, etapp 8
Saladamm–Altuna, 33 km
Start 08.30 • Årbyskolan, Saladamm

u Onsdag 14 maj, etapp 9
Altuna–Hjälsta, 38 km
Start 08.30 • bygdegården i Altuna

u Torsdag 15 maj, etapp 10
Hjälsta–Upplands Bro, 30 km
Start 08.30 • hembygdsgården i Hjälsta

u Fredag 16 maj, etapp 11
Upplands Bro–Solna, 35 km
Start 08.30 • Klints hembygdsgård i Bro

u Lördag 17 maj, etapp 12
Solna–Gamla stan, Stockholm, 10 km
Start 08.30 • Vandrarhemmet i Solna

Du kommer att känna 

igen dig – storvandringen 

på Dalkarlsvägen följer 

traditionen. Men allt kan  

utvecklas och föreningen 

arbetar ständigt på att 

slipa på rutinerna, bättra 

på märkningen, hitta nya 

och bättre sträckor – kort 

sagt göra vandringen till en 

ännu bättre upplevelse för 

de ökande skaror som går. 

Här hittar du årets nyheter, 

ändringar, lite påminnelser 

och tips om vad som bör 

uppmärksammas.

Ny sträcka: Orsa–Tammeråsen

Dalkarlsvägen utvecklas och förändras. Föreningen arbetar ständigt för att förbättra vandringsleden. 
I år har vi märkt upp en ny sträcka: etappen 1B Orsa–Tammeråsen. Det fi nns nu totalt 14 sträckor 

(men fortfarande tolv etapper) på Dalkarlsvägen. Den nya sträckningen går efter Orsa kompanis gamla 
uppmarschväg, är hyggligt lättgången och 30 km lång. 

Så här går vi
u Tisdag 6 maj • etapp 1A
Mora–Tammeråsen, 30 km
Start 09.00 • Vasaloppshuset i Mora

u Tisdag 6 maj • etapp 1B
Orsa–Tammeråsen, 30 km
Start 09.00 • kyrkvallen i Orsa

u Onsdag 7 maj, etapp 2
Tammeråsen–Rättvik, 20 km
Start 08.30 • Tammeråsen

u Torsdag 8 maj, etapp 3A
Rättvik–Bjursås, 30 km 
Start 08.30 • Rättviks kyrka

u Torsdag 8 maj, etapp 3B
Leksand–Bjursås, 32 km
Start 09.00 • Kyrkvallen i Leksand

u Fredag 9Fredag 9Fredag  maj, etapp 4
Bjursås–Gamla Staberg, 30 km
Start 08.30 • kyrkan i Bjursås

u Lördag 10 maj, etapp 5
Gamla Staberg–Fline, 35 km
Start 08.30 • Gamla Staberg

Det drar ihop sig!
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Mer detaljerad beskrivning av etapperna, om sträckning, 
målgång, raster med mera hittar du på hemsidan:  



Ny tid för avmarsch
u I år gäller det att vara lite 
morgonpiggare. Vi kommer att med 
några undantag starta en timme 
tidigare än förra storvandringen; 
incheckning från 07.00, avmarsch 
08.30.

Välmärkt väg
u Stora mödor 
har många lagt 
ner sedan förra 
storvandringen på 
att förbättra märk-
ningen av leden. 
Den ska så långt 
möjligt vara permanent märkt med 
vår symbol: de korsade dalpilarna, 
andra sträckor är snitslade. Jan-
Olof Dahlström – ledansvarig, 
har arbetat hårt med märkningen 
av leden. Nu har vi också en 
storvandringsledare, Torsten Jo-
hansson, som tillsammans med 
etappansvariga ansvarar för att allt 
fungerar som det ska. 

Ny viktig partner
Hemvärnet och Dalregements-
gruppen  (Dalabataljonen) är en 
ny, viktig samarbetspartner i våra 
vandringar. Genom åren har vi haft 
ett gott samarbete, och fått låna 
både materiel och fordon. 
 Från i år deltar Hemvärnet 
ännu mer aktivt med personal 
och andra resurser. Hemvärnets 
veteranförening ansvarar även för 
etappen Fline–Folkärna.

Förtäring efter vägen
u Vid tidigare storvandringar har 
vi varit bortskämda med rikligt med 
måltider, mellanmål, fruktstunder 
och drickastationer efter vägen. 
Och gott om enskilda, föreningar 
och organisationer som bjuder 
vandrarna på uppskattad förtäring. 
Så blir det säkert också i år. 
 Så har exempelvis Avesta kom-
mun beslutat bjuda vandrarna på 
buff é när vi anländer till Åsgarns 
bygdegård   söndagen den 11 maj.
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Många anmälda
u Läget vad gäller anmälningar till stor-
vandringen är gott – kanske till och med lite för 
gott på sina ställen eftersom det fi nns etapper 
som har begränsningar när det gäller logi.
 Den 19 april var 48 långvandrare anmälda, 
och med tanke på att vi var 41 som gick hela 
vägen 2012 pekar det mot ett stort intresse.
 I Tammeråsen har Röjeråsens bystuga 
tillkommit för övernattning. I Fline har vi fått 
tillskott av Svinö Bygdegård med golvförläggning, 
där behövs inga tält. På Solna Vandrarhem är 
totalt 68 platsen bokade. 

Vad orkar din hund?
u 2012 hade vi ett stort antal hundar som var 
med och gick en eller fl era etapper och många  var 
med hela vägen. Men få – om ens någon – orkade 
gå hela långa vägen. Om du har hunden med på 
årets storvandring, tänk på: hunden måste vara 
kopplad under vandringen. Du måste sova i tält, 
inga hundar får sova inomhus. Du behöver en 
plan för hur du ska lösa problemet om hunden 
inte orkar fortsätta. Vi använder lånade och 
inhyrda bilar till vandrarnas service som inte kan 
användas för att transportera trötta hundar.

Sova i kyrkstallarna 
u Även i år har vi möjlighet att övernatta i 
Rättviks kyrkstallar. Kyrkan ställer återigen ett 
antal av de gamla byggnaderna till vårt förfogande 
vilket gör att vi kan sova under tak (om ock 
ganska luftigt) och lyssna till Siljans vågor.

Sockenfanor efterlyses
u Vid några tillfällen på storvandringen är 
sockenfanor extra viktigt – avmarschen från 
Mora första dagen, vandringen genom Falun 
till landshövdingens residens dag 4 ( 9 maj) och 
förstås sista dagens vandring från Solna till och 
igenom Stockholm. 
 Vi har både Dalarnas Spelmansförbund och 
Hemvärnets Musikkår från Borlänge med oss, så 
vi kommer verkligen att höras och märkas. Och 
då är ju så många sockenfanor som möjligt att 
önska!
 Sockenfanorna transporteras, inslagna i 
märkta fanfodral, i lastbil från Mora den 6 maj, 
men vi kan också hämta upp fanor efter vägen.
 Fanbärarna i tåget bär sockendräkt. Dräkterna 
transporteras, inslagna och hängande, i lastbilen. 
 Har du en sockenfana? kontakta  föreningens 
ordförande Jan-Olof Montelius, 070-322 81 26. 

Samlingsplats på Skeppsholmen
Nytt för i år är att vandrarna samlas på 
Skeppsholmen i Stockholm för att under 
ordnade former marschera till Stortorget där 
slutprogrammet äger rum. Skansen har tidigare 
varit ett slutmål, förra gången gick sista sträckan 
från Kungsträdgården, som dock är upptagen i 
år. Men Skeppsholmen är ett minst sagt fullgott 
alternativ. Samlingen sker 12.30 vid bron där det 
blir musik av såväl musikkår och som spelmän 
innan den pampiga avmarschen 13.15. Den 
sista delen av Dalkarlsvandringen – som av 
arrangörerna har fått namnet etapp 13 – kommer 
att bli något alldeles extra med såväl polishästar 
som musikkårer, spelmanslag, sockenfanor och 
dräkter. 

Stor avslutning på Stortorget
Även avslutningen på Stortorget blir pampig. 
13.40 ska vandrarna vara på plats och fem minuter 
senare startar programmet som innehåller mycket 
musik av olika sorter, tal och deklamation. Vi 
hoppas på samma utmärkta väder som vi hade 
2012 så att dräkter, uniformer och fanor verkligen 
kommer till sin rätt och publiken kan njuta av 
skådespelet – medan vandrarna får njuta av 
stunden.

Vandrarmåltid i Grillska huset
u En sista programpunkt står på programmet 
för de vandrare som vill: en avslutningsmiddag. 
Den aväter vi i år, inte på Den Gyldene Freden 
som förra gången, utan i Grillska huset som 
ligger på själva Stortorget. Där serveras pasta 
med kyckling (vegetariskt/glutenfritt alternativ 
fi nns), smör, bröd och dryck, samt kaff e med 
kaka.  Den som vill kan köpa till öl eller vin.

 Pris: 250:- Bankgiro: 5274-4505 
 (Skriv namn på talongen!)

 Anmälan och betalning allra senast 11 maj!
 (Obs! Begränsat antal platser, men fl er än på Freden)

 Det går att anmäla sitt deltagande under 
vandringens gång till kvartermästaren. 

Info: Lennart  Hökpers 070-513 48 45   
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följ oss på Facebook!

info@dalkarlsvagen.se
070-322 81 26


