
PÅSEN INNEHÅLLER
1. Nummerlapp Ultravasan 90 (får inte avlägsnas under loppet)  

ska vara väl synlig och fästes med säkerhetsnålar på ett  
race belt eller kläder. Fyll i uppgifterna på baksidan.  

2. Nummerlapp Ultravasan 45 (får ej avlägsnas under loppet)  
ska vara väl synliga som fästes med säkerhetsnålar på bröstet. 
Fyll i uppgifterna på baksidan. 

3. Chip och kardborreband som ska monteras ihop. Fästs på 
din högra vrist. Utan chip – ingen tid! Var noga med att inte 
förväxla chipet med annan deltagare, det är kopplat till ditt 
startnummer. Chipet är en värdehandling och skall återlämnas. 
Ej återlämnade chip debiteras med 300 kr.

4. Bagageetiketter Ultravasan 90, 2 st för att märka din påse och 
 ryggsäck/väska innehållande ombytes- och eventuella  

överdragskläder. Innehållet bör vara skyddat mot väta.
5. Bagageetikett Ultravasan 45 för att märka din ryggsäck/väska 
 innehållande ombytes- och eventuella överdragskläder.  

Innehållet bör vara skyddat mot väta.
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BAGAGEETIKETT
Bagageetiketten fäster du på din  

väska för ombyteskläder.
Fasten the luggage tag to your bag.
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BAGAGEETIKETT
Ena bagageetiketten fäster du på påsen,  

den andra på väskan.
Fasten one of the luggage tags to the sack   

and the other one to your bag.
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Namn/name:

Personnummer/Personal ID number: 

Telefon vid olycksfall/phone number in case of emergency: 

Medicinsk info/medical info, health risk factors:

Fyll i uppgifterna ovan. Nummerlappen får inte avlägsnas under loppet. Chipet bär du på vristen. Utan chip – ingen tid!   
Chipet är en värdesak som måste återlämnas efter målgång. 

Please fill out his form. Do not take off your number bib during the race.

Please attach your time chip to your ankle. No chip – no timing! The chip must be returned after your finish.

IN CASE OF EMERGENCY: DIAL 112

SJUKVÅRDSINFORMATION:
LARM TILL 112    
 – Vid hjärtstopp (medvetslöshet, ingen andning). Påbörja hjärtmassage. Invänta hjälp.
 – Vid cirkulationspåverkan (blek, kallsvett, svag puls, ev medvetandepåverkad). Invänta hjälp.
 – Vid tecken på skadad halsrygg. Rör inte deltagaren i onödan. Behöver man flytta undan deltagaren,  
    håll i så fall stadigt i huvud-hals. Invänta hjälp.
 – Vid tecken på utmattning. Ge deltagaren vätska. Invänta hjälp.

Kontakta 0250-392 90, Vasaloppets radiocentral vid lindrigare skador (stukningar, skrapsår, frakturer, slag). Invänta svar och kom 
överens om åtgärder.

Call +46 250 392 90, the Vasaloppet alarm central, when you come in contact with less severe injuries (fatigue, sprains, wounds, contu-
sions, fractures). Await answer and make an agreement about actions.

Lycka till!
We wish all starters a good race!
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SÅ HÄR FÄSTER DU TIDTAGNINGSCHIPET
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How to fasten your chip. No chip – no time keeping.  
Please return your chip in the finish area.


