
 

Information och nyheter – Vasaloppets vintervecka 2017 
 

Det är dags för ännu en vintervecka som inleds med Kortvasan fredagen den 24 februari 

och avslutas med det 93:e Vasaloppet söndagen den 5 mars.  

 

För sjätte året i rad kommer över 60 000 motionärer att ta sig an utmaningen att få gå i 

mål under den klassiska devisen i Mora. Januari har börjat bra med snö, sol och fina 

förhållanden för skidåkning på många håll i Sverige. I januari var över 61 000 anmälda 

till något av de tio loppen under vinterveckan.  

 

Långloppscupen Visma Ski Classics innehåller i år 13 lopp, fler än någonsin. Men 

Vasaloppet är fortfarande juvelen i kronan som alla vill vinna. Senaste svenska segern i 

Vasaloppet kom 2012. De fyra senaste årens herrsegrare har kommit från Norge; 2016 

vann John Kristian Dahl och Katerina Smutná, Österrike, vann damklassen. Lördag 25 

februari, helgen innan Vasaloppet, avgörs den 29:e upplagan av Tjejvasan, världens 

största skidlopp för kvinnor, där Britta Johansson Norgren är titelförsvarare. 

 

Vasaloppets vintervecka 2017 
Fre 24 feb: Kortvasan 30 km. Start Oxberg 

Lör 25 feb: Tjejvasan 30 km. Start Oxberg 

Sön 26 feb: Ungdomsvasan 3, 5, 7 eller 9 km. Start Mora skidstadion 

Sön 26 feb: Öppet Spår söndag 90 km. Start Sälen 

Mån 27 februari: Öppet Spår måndag 90 km, start Sälen 

Tis 28 februari: Halvvasan, 45 km, start Oxberg 

Fre 3 mars: Stafettvasan, 9–24 km. Stafett för femmannalag. Start Sälen  

Fre 3 mars: Nattvasan, 90 km fri stil, start Sälen (1 500 anmälda, FULLT 160320)  

Lörd: 4 mars: Blåbärsloppet, 9 km, start Eldris, öppet för alla 

Sön 5 mar: Vasaloppet, 90 km, start Sälen. (15 800 anmälda. FULLT 160320) 

 

Anmälningsläget, 10 januari 2017 

Kortvasan 6 275  

Tjejvasan 7 532  

Öppet Spår sön  9 727  

Öppet Spår mån 4 312  

Ungdomsvasan 90  

Stafettvasan 2 301/11 505 personer 

Halvvasan 3 867  

Nattvasan 750/1 500 personer  

Vasaloppet 15 800 

 

 

 

Premiär för Nattvasan – Klockan 20.00 fredagen den 3 mars går premiären för 

Nattvasan. Nio mil upplysta endast av månen, stjärnorna och en och annan pannlampa. 

En bemannad kontroll, Evertsberg, finns längs vägen till Mora. I övrigt är det upp till de 

750 anmälda lagen att klara sig själva. Som en extra säkerhetsåtgärd finns kravet att 

bära en ryggsäck med viss utrustning och en GPS-sändare. Loppet körs i par, det är bara 

tillåtet att starta två och två, och blir det enda loppet under vinterveckan som går i fri 

stil. Två klassiska spår finns dragna och en pistad yta för skejt.  



– Nattskidåkning är en helt fantastisk 

företeelse men också en större utmaning, 

särskilt när det bara finns en kontroll på nio 

mil. En utmaning att ta sig an tillsammans 

med en vän mot ett gemensamt mål. 

Nattvasan är ett mycket viktigt steg i vår 

utveckling för att fortsätta vara relevanta, 

stärka vår unika position och nå nya 

spännande målgrupper, säger Vasaloppets vd 

Eva-Lena Frick. 

 

 

Mora-Nisse 100 år hyllas med röd mössa – Den 5 mars 2017 uppmanar vi alla 

deltagare i Vasaloppet att starta i röd mössa för att hedra minnet av vår stora hjälte, Nils 

”Mora-Nisse” Karlsson (1917–2012). År 2017 är det nämligen hundra år sedan Mora-

Nisse föddes. Totalt har Mora-Nisse nio segrar på tio starter, vilket är fler än någon 

annan i Vasaloppets långa historia. Dessutom hade Mora-Nisse framgång i andra 

tävlingar. 1948 tog han OS-guld på femmilen och 1950 VM-brons på samma distans. 

Under sina aktiva år vann Mora-Nisse 37 SM-guld, varav 17 individuella. Han tilldelades 

även Svenska Dagbladets Bragdmedalj och Holmenkollenmedaljen. Efter sin aktiva 

karriär fortsatte Mora-Nisse att arbeta inom Vasaloppet, först som spårchef och sedan 

som tävlingsledare och ordförande i Vasaloppets organisationskommitté. Under 

vinterveckan öppnar en specialutställning i Vasaloppets hus som visar upp Mora-Nisses 

liv i text och bild, delar av hans prissamling och berättar om hans arbete inom 

Vasaloppet. Fri entré.  
 

Tydligare regel och fortsatt gemensam start – I fjol gjordes flera åtgärder för att 

lyfta fram och underlätta för elitdamerna i Vasaloppet. Bland annat placerades de högst 

rankade tjejerna i en separat startfålla, en särskild stavservice infördes i den första delen 

av banan och spurtpriser på kontrollerna höjdes till samma nivå som för herrarna. 

Samtidigt gjordes ett försök att skapa fritt upplopp för damerna sista biten in i mål. En 

åtgärd som inte fungerade som det var tänkt. Efter att ha haft en dialog med flera av 

elittjejerna har ett gemensamt beslut fattats att överge den varianten och istället 

tydliggöra regeln som säger att de tävlande inte får hindra varandra under loppet. En av 

konsekvenserna om en åkare bryter mot regeln och hindrar en annan åkare i spåret kan 

bli diskvalificering. Extrapersonal kommer sättas in för att bevaka att den regeln följs och 

i slutänden är det Vasaloppets tävlingsjury som avgör vilka följderna blir. 

 

Tidsstraff införs för nedskräpning i spåret– Vasaloppspåret är ett naturreservat och 

går över marker som ägs av 900 olika markägare. Enligt svensk lag är det förbjudet att 

skräpa ner och organisationen har i flera år arbetat för nolltolerans mot nedskräpning i 

arenan men inte fått den effekt som man önskat. Nu tar Vasaloppet krafttag för att 

komma tillrätta med problemet. Blir en åkare 

påkommen med att slänga skräp kommer han 

eller hon att bestraffas med ett tidstillägg på 

15 minuter. Samtidigt som den nya regeln 

införs görs flera insatser för att underlätta för 

deltagarna att kunna slänga skräp på rätt 

ställen. Sju nya skärpzoner placeras ut på 

lämpliga platser mellan de ordinarie 

kontrollerna och tydliga skyltar och symboler 

ska visa var du kan slänga ditt skräp. Regeln 

gäller i alla tio lopp under vinterveckan och för 

samtliga deltagare.  

 

 



Vasalopps-TV utökar med livesändningar – Till vinterveckan 2017 tar Vasalopps-TV 

ännu ett kliv och börjar med livesändningar. Studion, med placering vid målet i Mora, 

kommer att sända varje dag, 08.45-09.15 samt 15.00-15.30. Live-studion kommer även 

att visa bilder från starten och under eftermiddagssändningen bjuds det på höjdpunkter 

från de lopp som genomförts och uppsnack inför det lopp som väntar dagen efter. Från 

klockan 18.00 kommer också dagens sammanfattande program. 

http://www.vasaloppet.se/om-oss/vasalopps-tv 

 

Vasaloppsmotivet – För tredje året i rad har konstnärer från hela Sverige bjudits in för 

att tävla om att få skapa särskilda alster som sätter sin prägel på Vasaloppets sommar- 

respektive vintervecka. I år kunde juryn 

välja mellan fyra olika förslag och det 

slutgiltiga valet föll på Gagnefkonstnärens 

Kerstin Bergmans verk ”Att vilja och våga” 

och ”Äntligen i mål”.  

Motiveringen lyder: ”Med naivistiskt och 

okonstlat handlag skapar Kerstin Bergman 

bilder som går rakt in i hjärtat. Hennes verk 

känns spännande och förmedlar en 

lekfullhet som vi vill lyfta sida vid sida med 

allvaret i en tävling.”  

– Att Vasaloppet har tagit initiativet och får in konsten på det här sättet tycker jag är 

jätteroligt. Det är fantastiskt att få den här spridningen och få ut sina bilder till en ny 

målgrupp. Jag hoppas att de kommer att beröra och att deltagarna ska tycka om dem, 

säger Kerstin Bergman. 

 

Öppet Spår 9 kilometer byter namn till Blåbärsloppet – Succén från i fjol, Öppet 

spår 9 kilometer där många ovana skidåkare tog sig mellan Eldris och Mora och fick gå i 

mål under den klassiska portalen, byter i år namn till Blåbärsloppet. Startgrupp 1 blir det 

traditionella Blåbärsloppet som är ett inbjudningslopp för sponsorer, hedersgäster och 

media. Därefter startar övriga åkare som släpps iväg löpande under en timme. Anmälan 

är gratis liksom bussar till start och det finns utrustning att låna till cirka 50 deltagare 

(föranmälan krävs). Längs spåret finns även skidguider som kommer med löpande tips 

och stöttar ovana åkare. Självklart får deltagarna nummerlapp och det finns en kontroll 

där det delas ut blåbärssoppa. Alla som går i mål får också en medalj.  

 

Vasaloppsbyn för publiken – Tillsammans med Mora Köpstad satsar Vasaloppet nu 

ännu mer på att utveckla upplevelsen i Mora för besökarna. I Tingshusparken intill 

skidspåren, byggs en gammeldags marknad upp där lokala producenter lyfts fram. Mat 

och dryck med smak av Mora och Dalarna serveras kring torgeldar i parken och snölek 

och skoj för barnen ordnas strax intill. Lokala konstnärer kommer färdigställa isskulpturer 

i centrum och en utomhusutställning längs gångstråket mellan mässområdet och 

målgången planeras. Överlag läggs också mer fokus på det estetiska för att skapa en 

genuin skid- och vinterstämning i hela Mora.  
– Det här blir också ett sätt att öka engagemanget i bygden för allas vårt Vasalopp och 

skapa en helhetsupplevelse för besökarna. Förhoppningen är att utveckla konceptet ännu 

mer under kommande år, säger Johan Eriksson, utvecklingschef vid Vasaloppet.  

 

Rekordantal deltagare och två starttider i Stafettvasan – Populära Stafettvasan, 

som avgörs fredag 3 mars, har i år utökats med 400 startplatser till totalt 2 400 lag med 

fem deltagare i varje. Något som möjliggjorts tack vare dubbla starttider, klockan 08.00 

och 10.00. Samtidigt har flera förändringar gällande transportlogistiken införts för att 

undvika trängsel och underlätta för deltagarna. Oavsett var deltagarna utgår ifrån, Sälen 

eller Mora, rekommenderas alla att parkera bilen i Terminal Oxberg och därifrån ta 

bussar till de olika växlingarna. Det kommer inte längre att vara tillåtet att åka bil till 

växlingen i Hökberg och överfarten över Spjutmodammen är helt stängd för biltrafik.  

 

http://www.vasaloppet.se/om-oss/vasalopps-tv


Vasaloppsmässan – Vid målet hittar du vår stora mötesplats, Vasaloppsmässan - ett 

uppvärmt jättetält på 4 500 kvadratmeter som rymmer nummerlappsutlämning, 

tävlingsexpedition, Stadiums sportbutik, vallaservice, restaurang och ett 50-tal 

spännande utställare. 

Arrangemang i restaurangen – Vasaloppsmässan 

Fredag 24 feb DJ och Nattklubb (entré 100: -) 

Lördag 25 feb DJ, nattklubb och Liveband (John Lindberg trio)  

Fredag 3 mars DJ, nattklubb och Liveband (Rydell & Quick) (öppnar 22.00) 

Lördag 4 mars DJ, nattklubb och Liveband (Partypolarna) 

Söndag 5 mars  16:00 Afterski med trubadur (fri entré) 

Entré 200: - inkl. serv. avg. Åldersgräns 20 år. Öppettider 21:00-02:00  

 
 

Vasaloppets invigningsceremoni – När Vasaloppets vintervecka 2017 invigs fredagen 

den 24 februari klockan 19.30 blir det med en hejdundrande musikfest. Bandet Panetoz 

står på scenen och komikern Jan Bylund underhåller och presenterar. Kransmasen Linus 

Rapp kommer att krönas under invigningen och Vasaloppets vd Eva-Lena Frick håller ett 

välkomsttal. I fjol var det cirka 2 000 personer i publiken under invigningskvällen och det 

finns plats för lika många till. Tar du dig till Vasaloppets målområde kan du förvänta dig 

en härlig och fartfylld folkfest. Invigningen är kostnadsfri.  

 

Vasaloppets Faktaguide 2017 – I vår populära Faktaguide hittar du allt om 

Vasaloppet, både från nutid och dåtid. Även i år erbjuder vi en digital version, på 

www.vasaloppet.se/faktaguide. Fysiska exemplar finns att hämta i Vasaloppets 

presscenter i samband med arrangemanget. 

 

Vasaloppsradion – Radio Siljan kommer som vanligt att följa loppen under hela veckan 

med tonvikt på Tjejvasan och Vasaloppet, där eliten följs lite extra. Allt om loppen, 

trafikläget och folkfesten hör du i radio (Sälen 107,5 MHz, Oxberg/Älvdalen 89,1 MHz och 

Mora 94,1 MHz), på webben eller i mobilen (www.vasaloppsradion.se). 

http://www.vasaloppet.se/faktaguide
http://www.vasaloppsradion.se/


Ceremonier och presskonferenser 

 

Fredag 24 februari 

17.00 Nummerlappsutlämning och intervjuer med några av favoriterna i Tjejvasan. 

19.30 Invigningsceremoni och konsert, Vasaloppsmålet Mora 

 

Lördag 25 februari 

11.30 Presskonferens Tjejvasan, Gustav Vasa-salen, Vasaloppets Hus, Mora 

13.00 Prisutdelning Tjejvasan, Vasaloppsmålet, Mora 

18.00 Invigningsceremoni, Älvdalen 

 

Söndag 26 februari 

12.30 Prisutdelning Ungdomsvasan, restaurangen Vasaloppsmässan, Mora 

 

Torsdag 2 mars 

18.30 Invigningsceremoni, Sälen 

 

Fredag 3 mars 

18.30 Högtidsfest, Mora kyrka 

 

Lördag 4 mars 

16.00 Pressträff med eliten inför Vasaloppet, Tjärheden, Sälens IF:s klubbhus, Sälen  

 

Söndag 6 mars 

12.45 Presskonferens Vasaloppet herrar, Gustav Vasa-salen, Vasaloppets Hus, Mora 

13.15 Presskonferens Vasaloppet damer, Gustav Vasa-salen, Vasaloppets Hus, Mora 

15.00 Prisutdelning Vasaloppet, Vasaloppsmålet, Mora 

 

Vasaloppet 2018 – anmälan till nästa års vintervecka öppnar 09.00 söndagen 19 

mars 2017 

 

 
 


