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Transporter för deltagare
Sträcka 1 – till start: Buss från målområdet i Mora till starten i Sälen kl. 06.45.
E�er växling: Buss från Smågan tillbaka till Sälen, eller buss med möjlighet till avstigning i Mångsbodarna, Evertsberg eller vid 
målområdet i Mora. Obligatorisk bussresa från Smågan e�ersom biltra�k till och från Smågan inte är tillåten.

Sträcka 2 – till växling: Obligatorisk bussresa från starten i Sälen till Smågan kl. 08.40. 
Buss går från målområdet i Mora till starten i Sälen kl. 06.45. (samma buss som deltagare på sträcka 1 åker). 
E�er växling: Buss från Mångbodarna tillbaka till Sälen. Första bussavgång sker e�er att häl�en av lagen har växlat. Sista och andra 
bussavgång sker när sista laget på sträcka 2 inkommit. 
Alternativt buss från Mångsbodarna med möjlighet till avstigning i Evertsberg eller vid målområdet i Mora. Deltagaren kan också ansluta till 
sitt lag e�er växling.

Sträcka 3–10: Laget sköter själv sina transporter till och från sträcka 3–10. Möjlighet att åka buss från Evertsberg till Sälen �nns. Första 
bussavgång sker e�er att häl�en av lagen har växlat. Sista och andra bussavgång sker när sista laget på sträcka 4 inkommit.

Tips på logistik
Bil 1: Mångsbodarna lämna sträcka 3. Risberg lämna sträcka 4 och hämta sträcka 3. Evertsberg 
lämna sträcka 5 och hämta sträcka 4. Gopshus hämta sträcka 6. Hökberg hämta sträcka 7. Läde hämta sträcka 8. Bil 2: Läde 
lämna sträcka 9. Hökberg lämna sträcka 8. Gopshus lämna sträcka 7. Oxberg lämna sträcka 6 och hämta sträcka 5. Eldris lämna 
sträcka 10 och hämta sträcka 9.

Laguppställning

Registrera laguppställningen
Lagledaren ändrar själv laguppställningen på Mina sidor på vasaloppet.se. Uppgi�er som e�erfrågas är personnummer, för- och e�ernamn 
och kön. Ändringar kan göras fram till loppets start. Påverkar ändringen vilken klass laget tävlar i måste tävlingsexpeditionen kontaktas, 
0250-392 00. Loppet delas in i tre klasser: Dam, Herr och Motion. Herrklass och motionsklass är öppna för såväl damer som herrar, 
damklass endast för damer. I motionsklass är det tillåtet att springa flera sträckor per person.

Sträckor: 1. Start (Sälen)–Smågan, 2. Smågan–Mångsbodarna, 3. Mångsbodarna–Risberg, 4. Risberg–Evertsberg, 
5. Evertsberg–Oxberg, 6. Oxberg–Gopshus, 7. Gopshus–Hökberg, 8. Hökberg–Läde, 9. Läde–Eldris, 10. Eldris–Mål (Mora)
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