
 

Information och nyheter – Vasaloppets vintervecka 2018 

 

Under 2017 anmälde sig hela 97 411 deltagare till något av Vasaloppets lopp. Både 

vinterveckan och sommarveckan har växt mycket under de senaste åren och numera 

arrangerar Vasaloppet tio lopp på vintern och tio lopp på sommaren i Vasaloppsarenan. 

För sjunde året i rad kommer Vasaloppets vintervecka att locka över 60 000 anmälda och 

det finns fortfarande gott om startplatser kvar i flera av loppen. Snötillgången i år är 

dessutom mycket god. 

 

Årets kranskulla Sara Wadman och kransmas Joakim Kullberg kommer att få jobba hårt. 

Bland loppen hittar vi ju världens största skidlopp bara för kvinnor (30-årsjubilerande 

Tjejvasan), världens största skidstafett (Stafettvasan), världens största nattskidlopp 

(Nattvasan, med fullmåne i år!) och världens största långlopp på skidor (det 94:e 

Vasaloppet). Den som vill kan under 2018 också genomföra Vasaloppstrippeln, där man 

tar sig 90 eller 45 kilometer på skidor, på cykel och genom löpning.  

 

Här presenterar vi en hel del information och nyheter inför Vasaloppets vintervecka 

2018. Ännu mer fakta och statistik finns i vår nya 132-sidiga Faktaguide. 

 

Välkommen till Sälen och Mora! 

 

Vasaloppets vintervecka 2018 

Fre 23 feb: Kortvasan 30 km. Start Oxberg 

Lör 24 feb: Tjejvasan 30 km. Start Oxberg 

Sön 25 feb: Ungdomsvasan 9 och 19 km. Start Eldris och Hökberg  

Sön 25 feb: Öppet Spår söndag 90 km. Start Sälen 

Mån 26 februari: Öppet Spår måndag 90 km, start Sälen 

Tis 27 februari: Halvvasan, 45 km, start Oxberg 

Fre 2 mars: Stafettvasan, 9–24 km. Stafett för femmannalag. Start Sälen (12 000 

anmälda, FULLT 171220) 

Fre 2 mars: Nattvasan, 90 km fri stil, start Sälen (3000 anmälda, FULLT 170319)  

Lör: 3 mars: Blåbärsloppet, 9 km, start Eldris, öppet för alla 

Sön 4 mar: Vasaloppet, 90 km, start Sälen. (15 800 anmälda. FULLT 170319) 

 

 

Anmälningsläget, 25 januari 2018  

Kortvasan 6 357   

Tjejvasan 7 030 

Öppet Spår sön  7 677 

Öppet Spår mån 4 388 

Ungdomsvasan 156 

Stafettvasan 2 400/12 000 personer 

Halvvasan 3 420  

Nattvasan 750/1 500 personer  

Blåbärsloppet  176  

Vasaloppet 15 800 

 

 

Upplevelsen i fokus när Tjejvasan firar 30 år – Från 1 550 deltagare 1988 till 

världens största skidlopp för kvinnor med årligen nära 10 000 deltagare. I år fyller 

Tjejvasan 30 år vilket ska firas stort! Deltagarna i årets upplaga av det klassiska loppet 

kan räkna med en extra festlig upplevelse och främst blir det efter målgången som 



firandet äger rum med blåbärsbubbel, musikunderhållning och ett specialdesignat 

jubileumsstråk. Tolv tjejer som kört samtliga lopp sedan premiären och siktar på sitt 

30:e kommer självklart att uppmärksammas lite extra.  

 

Största Stafettvasan någonsin – Populära 

Stafettvasan, som avgörs fredag 2 mars, utökades i fjol 

med 400 startplatser till totalt 2 400 lag med fem 

deltagare i varje. Något som möjliggjordes tack vare 

dubbla starttider, klockan 07.00 och 09.00. I år 

fullbokades loppet redan i december och således blir 

årets upplaga av Stafettvasan den absolut största i 

världshistorien.  

 

Vasaloppstrippeln för både 90 och 45 kilometer – Intresset för Vasaloppstrippeln, 

där du åker skidor, cyklar och springer 90 kilometer i fäders spår under ett och samma 

kalenderår, har vuxit rejält. Från de 14 deltagare som på eget initiativ genomförde en 

Vasaloppstrippel 2014, året när Ultravasan hade premiär, till de 121 personer som 

klarade av bedriften i fjol. Redan i januari var 95 personer anmälda för att genomföra tre 

Vasalopp à nio mil under 2018. För den som tycker det är mastigt med nio mil 

presenterar Vasaloppet nu även möjligheten att ta sig an Vasaloppstrippeln 45 där det 

krävs att deltagarna klarar av Halvvasan på skidor, Cykelvasan 45 på cykel samt går, 

lunkar eller springer i Ultravasan 45.  

 

Ännu mer magi i andra upplagan av Nattvasan – Premiären av världens första  

etablerade nattlopp blev både en deltagarsuccé och en publiksuccé. Till i år har antalet 

platser utökats till totalt 1 500 för att ge ännu fler chansen att ta del av den nattliga 

utmaningen som summerades 

av deltagarna med främst ett 

ord: magiskt. Nattvasan är nio 

mil långt, körs i tvåmannalag 

och det finns särskilda krav på 

utrustning som främst handlar 

om deltagarnas säkerhet. 

Även 2018 avgörs Nattvasan 

fredagen innan Vasaloppet och 

den magiska upplevelsen 

förstärks förhoppningsvis ännu 

mer i och med naturens eget 

bidrag i form av fullmåne 

fredagen den 2 mars.  

 

 

Vasaloppet fortsätter bestraffa deltagare för nedskräpning – Flera deltagare 

straffades och fick ett tidstillägg på 15 minuter på sin sluttid när de blev påkomna med 

att ha kastat skräp på otillåten plats under sitt deltagande i något av loppen under 

Vasaloppets arrangemang 2017. Regeln gäller även under 2018 och nu stärks 

bevakningen med fler kontrollanter och bättre utrustning.  

- Att införa tidsstraff för nedskräpning var ett lyckat drag som minskade skräpet markant 

både under vinterveckan och sommarveckan och vi fortsätter på samma linje, säger 

Tommy Höglund, sportchef.  

 

Livet i Hökberg live med Vasaloppet TV – I år fokuserar Vasalopps-TV på att, i 

direktsändning, skildra livet som sker parallellt med våra skidlopp. Tanken är att visa 

arrangemangen med fokus på människorna både i och utanför spåret. Bland annat 

kommer funktionärerna i Hökberg och deras utmaningar att följas liksom aktiviteterna i 

vallaboden och deltagarnas färd nerför Hökbergsbacken. Livet i Hökberg sänds under 

Kortvasan, Tjejvasan, Öppet Spår söndag, Stafettvasan, Nattvasan och Vasaloppet.  



 

Anders Ståhl från Leksand skapar Vasaloppsmotiven 2018 – I november avtäcktes 

2018 års officiella Vasaloppsmotiv. De två verken går under namnen ”Vinterkrans” och 

”Sommarhjul” och är målade av 

konstnären Anders Ståhl från Leksand. 

 – Det här är ett hedersuppdrag. Att få 

vara en del av Vasaloppet genom min 

konst känns jätteroligt och jag hoppas att 

deltagarna ska tycka om motiven, säger 

Anders Ståhl.  

För fjärde året i rad har konstnärer från 

hela Sverige bjudits in för att tävla om att 

skapa konstverk som sätter sin prägel på 

Vasaloppets vinter- respektive 

sommarvecka. I år föll juryns val alltså på 

Anders Ståhl med följande motivering: Anders Ståhl har skapat två motiv som på ett 

färgstarkt och underfundigt sätt förenar Vasaloppets historia och tradition med förnyelse 

och framtidstro. Med lekfullhet lyckas han fånga Vasaloppets inneboende själ och 

förmedla upplevelsen som är bekant för många.  

 

Aldrig stått på skidor: klass 6 på Centrumskolan coachas till Ungdomsvasan 

2018 – De har flytt över berg och 

simmat över hav. De har gömt sig 

från faror och klarat av några av 

världens tuffaste utmaningar. I 

nästa utmaning satsar klass 6 på 

Centrumskolan i Araby i Växjö på 

att lära sig åka skidor och delta i 

Ungdomsvasan under Vasaloppets 

vintervecka 2018. Under hösten och 

vintern har eleverna haft flera 

träningstillfällen med den officiella 

Vasaloppscoachen Mattias Svahn 

och även tränat på egen hand. Söndag den 25 februari är det dags för klassen att ta sig 

an Ungdomsvasan, med start i Eldris, i fäders spår!  

 

Vasaloppets skolutmaning är ett årligen återkommande projekt där Vasaloppet och Swix 

ger en idrottslärare möjlighet att träna och genomföra Ungdomsvasan tillsammans med 

en av sina klasser.  Läs mer om Vasaloppets skolutmaning på www.vasaloppet.se  

 

Mer Vasaloppskänsla i Ungdomsvasan – I år flyttas Ungdomsvasan in helt och hållet 

i Vasaloppsarenan för att alla ungdomarna ska få åka sina sträckor i Vasaloppsspåret. 

Flytten av spårdragningen gör även att banlängderna ändras och klasserna blir från 11–

16 år där 15–16-åringarna startar i Hökberg, åker 19 kilometer och tävlar om spurtpris i 

Eldris, och 11–12 och 13–14-åringarna åker 9 kilometer med start i Eldris och chans att 

vinna spurtpris i Hemus. För den yngsta klassen, 9–10 år, erbjuds Blåbärsloppets 9 

kilometer som alternativ. Dessutom arrangeras Barnens Vasalopps skidor i Sälen med 

start vid Vasaloppsstarten i Berga by lördagen den 24 februari och i Mora med start vid 

Mora Camping och målgång i Vasaloppsmålet lördagen den 3 mars.  

 

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. 

 

 

http://www.vasaloppet.se/


Arrangemang i restaurangen – Vasaloppsmässan 

Fredag 23 feb Trubadurkväll, öppet 21.00-24.00  

Lördag 24 feb DJ, nattklubb och Liveband (John Lindberg trio), 22:00-02:00 

Fredag 2 mars DJ och nattklubb, dansbanskväll, 22:00-02:00 

Lördag 3 mars DJ, nattklubb och Liveband (Rydell & Quick), 22:00-02:00 

Söndag 4 mars  16:00 Afterski med livemusik (fri entré) 

Entré 225: - inkl. serv. avg. Åldersgräns 20 år.  

 

 
 

 

Eric Saade inviger Vasaloppets vintervecka 2018 

Vid invigningen av Vasaloppets vintervecka fredagen den 23 februari klockan 19.30 vid 

målområdet står Eric Saade för musiken och komikern Jan Bylund för underhållning och 

presentation. Den trettionde kransmasen, Joakim Kullberg, kommer att krönas och 

Vasaloppets vd Eva-Lena Frick håller välkomsttal. Som vanligt är det fri entré till 

invigningen! 

 

Vasaloppets Faktaguide 2018 – 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 23 februari 

19.30 Invigningskonsert, Vasaloppsmålet Mora 

 

Lördag 24 februari 

13.00 Prisutdelning Tjejvasan samt presskonferens topp-tre damer, på scen vid 

Vasaloppsmålet, Mora 

18.00 Invigning, Älvdalen 

 

Söndag 25 februari 

12.30 Prisutdelning Ungdomsvasan, restaurangen Vasaloppsmässan, Mora 

 

Torsdag 1 mars 

18.30 Invigning, Sälen 

 

Fredag 2 mars 

18.30 Högtidsfest, Mora kyrka 

 

Lördag 3 mars 

15.00 Pressträff med eliten inför Vasaloppet, Tjärnheden, Sälens IF:s klubbhus, Sälen. 

Ski Classic arrangerar  

 

Söndag 4 mars 

15.00 Prisutdelning Vasaloppet samt presskonferens Vasaloppet herrar och damer topp-

tre, på scen vid Vasaloppsmålet, Mora 

 

Välkommen tillbaka i augusti till Vasaloppets 10:e sommarvecka!  

 

Anmälan till Vasaloppets vintervecka 2019 öppnar 09.00 söndag 18 mars 2018 

 

 

 


