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Välkommen till   
Östgöta Ultra Trail
Östgöta Ultra Trail erbjuder dig en naturupplevelse kombinerat 
med en fysisk utmaning. Hjärnan stimuleras samtidigt som 
benen får jobba. Vi har valt trakterna väster om Kisa för sina 
vackra utsiktsplatser, stigar och sjöar och förhoppningsvis har du 
tid att njuta av omgivningen under loppets gång. Med den här 
guiden vill vi underlätta för dig att komma fram till målet så läs på 
innan loppet så kommer det att bli en fin resa.

Banmarkering
Banan går delvis på Östgötaleden, grusvägar, skogsvägar, stigar, och 
delvis på obanade segment. Vi använder befintliga orange markeringar på 
Östgötaleden, där har vi inte snitslat extra utan du får vara uppmärksam 
på ledmarkeringarna. Vid vägval utanför Östgötaleden har vi satt upp 
stakkäppar med enduropilar på eller orange flaggor. Flera av markeringarna 
har reflexer men inte alla.

Allemansrätten
Banan går till största del inne i skogarna väster om Kisa. Där gäller 
allemansrätten. Under loppet ska du tänka på att inte skräpa ner eller störa 
djur och människor. Du ska ta med dig allt skräp som du producerar — ta 
gärna upp andras skräp också om du ser sådant.

#tomorrowisyours och #litetekniskt
Salomon Sverige har en passion för löpning, vacker natur och hållbarhet. 
Det har vi gemensamt med dem och det passar det enkla och lilla 
arrangemanget som ÖUT står för. Vi har ett samarbete kring loppet med 
utrustning och priser. Loppets egna hashtag är #litetekniskt och syftar med 
viss ironi till de mer svårpasserade passagerna.

Tagga gärna @salomonsverige och @ostgota_ultra_trail och använd gärna 
hashtaggarna #tomorrowisyours och #litetekniskt när du delar bilder från 
helgen.





En banchefs bekännelser
Den här är lite som ett terapiarbete så känn ingen press, du 
klarar dig utan att läsa och memorera banan i den här guiden! Se 
det som en försmak och sammanfattning av resan runt banan. 
Så, putsa skorna, ta fram favoritstrumporna, packa ryggan, på 
lördag kör vi!

Vad är nytt för i år?
Det var för lite trail förra året! Det har vi tagit till oss och vi har markerat 
nya skogsavsnitt som ersätter vägen mellan 7 och 11 km. Det är en helt ny 
sträckning och underlaget är härligt mossmjukt, det blir garanterat tyngre 
men också 100% vackrare. Nästa förändring är Vid Tolvmannabacken, där 
sprang vi rakt nedför backen förra året, i år kommer du få nytt både utför 
och uppför när vi rundar berget istället för att ta oss rakt ner. I övrigt är det 
samma bana som året innan.





Starten
Starten går på vägen utanför Grönebo 
Lägergård och du springer ca trehundra meter 
på en bred väg. Sedan kommer du ned till 
Glimmingen och följer stigen utmed sjön. Efter 
ungefär en kilometer kommer du fram till en 
större sandstrand, vik upp vänster i kanten på 
stranden och korsa grusvägen in på stigen till 
vänster om parkeringen.

Första berget
Ungefär tvåhundra meter efter stranden 
kommer du fram till dagens första 
uppförsbacke. Den bjuder på hundra härliga 
höjdmeter där stigningen börjar lite lugnt för 
att avslutas med ett brantare parti.

Ner till Bredagöl och vidare till Mögöl
Från toppen tar du dig genom skogen ned till 
Bredagöl. Se upp lite var du sätter fötterna, här 
är underlaget tekniskt och brant nedför. Efter 
en teknisk passage över ett kalhygge följer ett 
magiskt avsnitt skogslöpning på myr, genom 
odon, skvattram, blåbär och lingonris, med raka 
tallar som visar vägen. När du kommer fram till 
grusvägen ska du ta höger och sedan vänster 
in på stigen, följ markeringarna och ta dig upp 
på höjden.

Över åsarna och ner till sjön
Uppe på höjden bjuds du snart på snabb 
nedförslöpning mellan smala tallstammar, här 
kan den som känner sig säker på foten ösa 
på rejält, en riktig smilbandssträcka. Efter ner 
kommer upp, det är sedan gammalt följ därför 
åsen uppför och sedan flaggorna nedför i 
teknisk terräng i 900 meter. När du kommer 
ut på grusvägen följer du den och får skön 
återhämtning till nästa stigparti.

Utmed sjön fram till Östgötaleden
När grusvägen tar slut tar du vänster och följer 
flaggorna bort till vägen där Östgötaleden 
går. Där svänger du vänster på leden och 
sedan ska du snart svänga in till höger på 
skogsmaskinspåret. Nu börjar banans andra 
stora stigning och du ska följa flaggor och pilar 
genom skogen.

Blåbärsriket väntar
Du möts av magisk blåbärsskog, full med 
mossa och raka ståtliga tallar. Under ytan 
lurar stenar och ett och anna hål, så håll utkik. 
Det börjar uppför och efter ca 100 höjdmeter 
så får du vända neråt på djurstigar, över en 
bäck och brant nedför till grusvägen. Fortsätt 
över grusvägen, genom granplantaget, uppför 
branten och ta nya stigen och körvägarna till 
Bredgölen. Där följer sedan fin löpning upp 
till toppen innan du far nedför till Sundet och 
vätskan.

Grönebo till
Sundet

Varv 1: 0-11 km
Varv 2: 55-66 km
Varv 3: 110-121 km

“Run when you can, 
walk if you have to, 
crawl if you must, 
just never give up.”
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Vätskekontroll 1
Vid Sundet, som ligger vid Glimmingens 
nordöstra spets, ligger dagens första 
vätskekontroll. Hit är det ca 11 km. Vi serverar 
vatten och sportdryck och nu har du ca 14 km 
till nästa kontroll.

Vid vätskekontrollen
Vid vätskekontrollen ska du ta vänster i 
korsningen och sedan höger i nästa och följa 
grusvägen söderut utmed Glimmingen. Här 
passerar du några torp som ligger vackert vid 
sjön.

Sväng vänster vid vägbommen
Efter ca en kilometer, när du kommer till en 
vägbom på vänster sida, så är du framme vid 
Intervallbacken. Du ska svänga in på vägen vid 
bommen, spring eller gå uppför backen, det är 
ett Stravasegment som är ca 900 meter och ca 
90 höjdmeter.

När du kommit upp för backen
På backens topp finns en andra vägbom, 
passera den och följ grusvägen som går 
lätt utför fram till ett T-kors. Där svänger du 
vänster. Följ nu grusvägen ända fram tills den 
viker höger, samtidigt som den övergår i en 
igenvuxen skogsväg rakt fram.

Följ flaggorna
Spring in på skogsvägen och följ den rakt fram. 
Här sitter det flaggor som visar dig vägen. 
Efter ca 200 meter kommer du fram till en 
liten glänta. Där har vi dragit upp banan mot 
kalhygget och den svänger snart neråt genom 
skogen och ut på grusvägen på andra sidan 
skogen.

Fortsättning på nästa sida.

Sundet till
Sandshult

Varv 1: 11-18 km
Varv 2: 66-73 km
Varv 3: 121-128 km

“Do you think we 
were supposed to 
turn back there?”

“Do you think we 
were supposed to 
turn back there?”
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Underbar utförslöpning fram till gamla 
Östgötaleden
Nu ska du springa på grusvägen, mestadels 
nedför, endast en höjd innan nästa delsträcka. 
Det här är ett av dom längsta utförspartierna 
på banan och det går att rulla på i en jämn fin 
fart om benen tillåter. Du kommer passera 
några avfarter men du ska inte vika av från 
vägen. Vi har ställt skyltar där det finns 
alternativ, följ skyltarna.

Fortsätt rakt fram i Y-korsningen
I slutet av backen, då du nästan är framme vid 
sjön kommer ett hus till vänster. Passera huset 
och fortsätt rakt fram korsningen. 

Sväng höger vid M-skylten
Strax efter korsningen kommer du fram till en 
gammal rostig M-skylt på vänster sida. Här ska 
du vika av upp i skogen till höger. Följ flaggor 
och pilar mot Tolvmannabacken.

Sundet till 
Sandshult 
forts.

“Find the level of 
intolerance you 
can tolerate and 
stay there.”
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Sväng höger



Följ gamla Östgötaleden
När du svänger av från grusvägen kommer 
du in på gamla Östgötaleden som leder dig 
fram mot Tolvmannabacken. Det är i stort fem 
uppförsbackar och fem nedförsbackar fram 
tillkontrollen och vi har markerat hela sträckan 
med orange flaggor och pilar. 

Nytt avsnitt för i år
När stigen kommer ut på en större vändplan 
ska du snart vika av grusvägen i första 
vänsterkurvan, in i skogen.

Böljande fram till grusvägen
Du följer den nya delen av banan genom 
relativt ung skog, den har blivit gallrad nyss 
och vi har markerat vägen fram med flaggor. 
Efter ungefär 500 meter kommer du ut på en 
grusväg igen och där svänger du höger. Följ i 
100 meter utför och sväng in till höger på den 
fina stigen nedför.

Stiglöpning när den är som bäst
Väl inne på stigen så följer fin nedförslöpning 
tills du kommer ut på en endurostig. Följ 
markeringarna för att hitta upp på stigen som 
går uppför. Nu får du springa på gammal stig 
fram till en ukikspunkt. 

Branten efter höjden
Strax efter höjden ska du följa en bit 
downhillbana, det är ett riktigt brant part, håll 
till vänster så är det enklare att gå ner.

Grusvägen ner
När du lämnar downhillstigen så ska du ta 
höger på grusvägen och nu får du springa 
nedför på en lagom lutande grusväg. Släpp på 
eller ta det lugnt, fint är det hursomhelst. 

Passera motorbanan
När du kommit ner för grusvägen ska du 
svänga 90 grader vänster in på stigen. 
Den tar dig förbi motorbanan bort till 
Tolvmannabackens fot och första bemannade 
kontrollen.

På kontrollen

Nu är du framme vid första kontrollen som har 
både vatten, sportdryck och även annan energi. 
Fyll på och förbered dig på nästa sträcka.

Varv 1: 18-25 km
Varv 2: 73-80 km
Varv 3: 128-135 km

Sandshult  
till Tolvmannabacken

Var uppmärksam vid tolvmannabacken!
Kisa MTB Park har öppet under loppet klockan 10-17.  
Det innebär att det är downhillcyklister i backarna. Vi 
får vara där och vi har dragit banan så lite som möjligt 
på deras leder. Håll uppsikt, visa hänsyn och se dig över 
axeln då och då.
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Du springer en sväng på elljusspåret
Efter kontrollen springer du en liten 
upplevelseböj på det fina elljusspåret. Det 
måste vara Sveriges mest välskötta elljusspår? 
När du kommer ned från utförslöpan svänger 
du vänster ut på Föllingsö och är tillbaka på 
Östgötaleden.

Spring på den Vackra vägen
Efter ca en kilometer, i ett fyrvägskors, viker 
banan av åt höger och hundra meter senare åt 
vänster, in på Vackra vägen. Det är en stig som 
leder dig ut på en grusväg där du tar höger.

Nu kommer du på Östgötaleden
Efter en bro passerar du väg 134 och är 
framme på Östgötaleden. Se upp med bilar 
när du passerar vägen. Här är ett parti där du 
får springa en stund på plant underlag. Sedan 
kommer du in på stigar igen och nu ska du följa 
Östgötaledmarkeringarna hela vägen fram till 
ett vägkors vid gården Ulvingebo.

Vätskekontroll 2
Väl nedanför den långa utförsbacken har vi 
nästa vatten och sportdryckstation.

Varv 1: 25-32 km
Varv 2: 80-87 km
Varv 3: 135-142 km 

Tolvmannabacken
till Ulvingebo

“Running…  it’s about 
having the courage to 
be what you are.”



Ulvingebo
Vätskekontroll 2

Östgötaleden

Tolvmannabacken



Du ska snart lämna Östgötaleden
Efter vätskekontrollen fortsätter banan norrut 
på en grusväg. I kurvan viker du av från 
Östgötaleden strax innan du kommer fram 
till den vackra gården på vänster sida, efter 
ungefär 300 meter.

Ta in på körvägen
Du viker av från leden in på en relativt nyligen 
använd körväg. Den ska du följa fram till ett 
kalhygge. När du är framme vid kalhygget 
ska du vika upp mot toppen på berget. Följ 
flaggorna till toppen och glöm inte kolla på 
utsikten när du är uppe.

Följ pilar och flaggor till banans nordli-
gaste punkt
Härefter tar du dig fram på varierat underlag, 
stigar varvas med grusvägar fram till banans 
nordligaste punkt. Vi har markerat hela vägen 
med flaggor och pilar. 

Vätskekontroll 3
Vid banans nordligaste punkt, nära Öknehult, 
ligger vår tredje vätskekontroll. Här serverar vi 
vatten och sportdryck. På varv två kommer det 
finnas lite annat också.

Vägen runt sjön är tydlig
Det är enkelt att hitta runt sjön, följ den gamla 
skogsvägen. Den tar dig bort till en större 
grusväg där Östgötaleden börjar igen. Där har 
vi satt upp en skylt som visar att du ska svänga 
vänster på leden.

Följ Östötaleden till båtpassagen
Nu ska du följa leden hela vägen till 
båtpassagen. Observera att det ibland är svårt 
att se ledmarkeringarna - så var uppmärksam! 
Du bjuds på fantastisk stiglöpning varvat 
med grusvägslöpning. Och du får en fin 
utförslöpning som avslutning.

Andra kontrollen med energi och sista 
innan mål/varvning
Nu har du sprungit en maraton. Här har vi 
banans andra energikontroll. Utöver vatten 
och sportdryck kommer det finnas saker att 
äta och dricka. Det här är sista gången du fyller 
på innan målgång. Det är 10 km kvar till mål så 
planera väl.

Varv 1: 32-45 km
Varv 2: 87-100 km
Varv 3: 142-155 km

Ulvingebo till
Båtöverfarten

“Somewhere along the 
line we seem to have 
confused comfort with 
happiness.”



Båtöverfart
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Vik av från leden, in på körvägen,
följ enduropilar bort till kalhygget

Öknehult
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Båten, en del av Östgötaleden
Du har nu kommit till banans mest originella 
inslag. Östgötaledens alldeles egna båtöverfart 
vid Övre Föllingen. 

Du drar dig över med hjälp av rep
Båten dras över med hjälp av rep. Ju fler som 
drar desto snabbare överfart. Vi försöker 
hjälpa till att dra tillbaka båten när du är över 
men ibland kan det går fortare för dig att 
hjälpa till med det också. Här har vi också ett 
Stravasegment – så kan du se hur lång tid 
båtöverfarten tog dig.

På andra sidan sjön
När du tagit dig över med båten kommer du 
fram till stranden vid Kinda Ridklubb. Det är 
i närheten av Pinnarp Camping. Du kommer 
först till en uppförsbacke från sjön och förbi 
ridhuset. När du kommer upp för backen efter 
ridhuset ska du svänga höger. Du fortsätter 
föllja Östgötaleden.

Vid Pinnarps camping följer du leden
När du tagit dig över rondellen vid Pinnarps 
camping ska du fortsätta på Östgötaleden mot 
Misterfall.

Varv 1: 45-46 km
Varv 2: 100-101 km
Varv 3: 155-156 km

Båtöverfarten till
Pinnarps camping

“Your body will argue to 
stop. Your only resource is 
to call on your spirit, which 
fortunately function  
independently of logic.”
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Uppför mot Misterfall och vidare
Det här partiet av Östgötaleden bjuder på fin 
stiglöpning som sakta tar dig uppåt, och uppåt, 
med ett par rejält branta och längre stigningar. 

Vägvalet vid Misterfall
Den backen som du kommer minnas bäst 
kommer strax innan Misterfall. När du kommer 
upp till Misterfall delar sig leden i två riktningar. 
Du tar först vänster och sedan in höger. Vi har 
satt skyltar så du ska hitta lätt. 

Nedför mot Humlehögsravingen
Väl uppe på högsta delen så får du fortsatt fin 
stiglöpning och en rolig nedförsbacke ner mot 
Humlehögsravingen.

Humlehögsravinen
Du följer den långa nedförslöpningen som 
avslutas med en rejält brant del ut på en bro. 
Du är nu framme vid en en 800 meter lång 
ravin med branta väggar där en isälv grävt 
sig ner i fast berg. En av bygdens största 
geologiska sevärdheter. Följ Östgötaleden och 
se vart du sätter fötterna. Det är mycket rötter 
här.

Följ Östgötaleden till Vimantorp
Ute vid vägen ska du springa åt vänster, se 
upp med bilar! Fortsätt på Östgötaleden och 
ta dig uppför den långa grusvägsbacken till 
Vimantorp, som ligger en dryg kilometer från 
ravinen.

Varv 1: 46-51 km
Varv 2: 101-106 km
Varv 3: 156-161 km

Pinnarps camping
till Vimantorp

“Only those who will 
risk going too far can 
possibly find out how 
far one can go.”
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Följ Östgötaleden
Nu ska du följa Östgötaleden från Vimantorp 
över till Grönebo. Det börjar på en grusväg 
som snart övergår i en stig över ett kalhygge. 
Efter hygget följer en fin stig. Du kommer 
fram till kanten på en vändplats och en hyvlad 
avverkningskörväg. Du ska ta vänster.

Följ skylten
När du kommit ca 50 meter på 
avverkningsvägen så har vi satt upp en skylt. 
Stigen har också vuxit igen lite men det finns 
gott om markeringar så du ska hitta vägen.

Fin och varierad löpning fram till mål
Nu får du några kilometer med riktigt härlig 
löpning, växelvis stig och grusväg. Sista biten 
ned mot Grönebo går lätt utför och när du 
är nere följer du markeringarna in till mål/
varvning.

För dig som springer 110k eller 100M
Varvning följer samma väg som målgången. När 
du kommer fram till Grönebo efter varv ett och 
två så får du tillgång till din dropbag.

Varv 1: 51-55 km
Varv 2: 106-110 km
Varv 3: 161-165 km

Vimantorp
till Grönebo

“I decided to go for a 
little run...”
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Östgötaleden



Oavsett om det gått fort eller långsamt, om du fått kämpa 
eller haft det lätt, så brukar det infinna sig en känsla, en sorts 
målmedvetenhet, när en närmar sig mål. 
Och när du nu kommer ut ur skogen från stigen vid Grönebo, 
och sprungit den lilla grusvägen ned mot sjön. Kanske svurit över 
banchefen en sista gång. Fånga då känslan och njut. Du är i mål! 
Vilken prestation du gjort! Du är stolt. Vi är imponerade. 
Var du å andra sidan tvungen att bryta just den här gången så 
finns banan kvar för dig även nästa dag, nästa vecka, nästa år – 
var stolt även då, att du försökte men var klok nog att kliva av ifall 
det inte var din dag.
Till alla som sprungit, delar eller hela loppet, välkommen till vilan, 
stoltheten, glädjen, snacket, medaljen, och maten. Och ett stort 
tack att just du kommer och springer det lilla Östgöta Ultra Trail 
och delar upplevelsen med oss.
Vi ses nästa år igen!

Välkommen i mål på   
Östgöta Ultra Trail




