
Uppdaterad 2019-06-30

Transporter för deltagare
Sträcka 1 – till start: Buss från målområdet i Mora till starten i Sälen kl. 05.00.
Biljetter säljs på vasaloppet.se, vid inpassering till bussarna och vid tävlingsexpeditionerna i Sälen och Mora.
Överdragskläder kan skickas med Vasaloppets bussar till Mångsbodarna.

Sträcka 2–4: Laget sköter själv sina transporter till och från sträcka 2–4. 

 
Laguppställning

Gemensam start kl. 07.00.
Sträckor: 1. Start (Sälen)–Mångsbodarna, 2. Mångsbodarna–Evertsberg, 3. Evertsberg–Hökberg, 4. Hökberg–Mål (Mora)
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Personnummer
ååååmmdd-xxxx E�ernamn Förnamn Kön

Beräknad 
sträcktid

Beräknad 
växlingstid

Mångsbodarna Evertsberg Hökberg

MoraSälen

Registrera laguppställningen
Lagledaren ändrar själv laguppställningen på Mina sidor på vasaloppet.se. 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.

 
Bansträckning – obanad terräng
På sträcka 1 e�er cirka 18 km kommer ett parti med obanad terräng i 500 meter.
På sträcka 2 e�er cirka 2 km kommer ett parti med obanad terräng i 200 meter.

 
Tidtagning
Tidtagning sker med chip. Chip och kardborreband hämtas vid startplats Sälen från kl. 05.00 på tävlingsdagen. Varje lag har ett 
chip, som fungerar som en budkavel och fästs med kardborreband runt vristen eller handleden. Chippet registrerar mellantider, 
individuella sträcktider, lagets sluttid och placering. 
 Växling vid kontrollerna sker genom överlämning av chippet. Endast förvarnade lag får beträda växlingsfållan. I år har vi digital 
förvarning. Distansen mellan förvarning och växling är ganska kort, så var beredd på att det kan gå fort där emellan. Lämna 
växlingsfållan snabbt e�er växling, för att göra plats för fler deltagare. Håll koll på lagets förväntade ankomst med hjälp av appen 
Vasaloppet sommar, sms-tjänsten eller resultatsidan på vasaloppet.se.
 Vasakvartettens deltagare passerar även Vasastafettens växlingskontroller. Vasastafetten är en stafett för tiomannalag, med 
kortare sträckor och fler växlingar. Vid dessa växlingskontroller följer Vasakvartetten samma fålla som Ultravasan.
 Av säkerhets- och tidsskäl sker gemensam omstart cirka kl. 14.00 i Evertsberg för lag som inte växlat där. Gemensam omstart 
kan även komma att ske vid övriga växlingskontroller. E�er omstart fortsätter laget i tävlingen. Även lag som brutit får starta om, 
men får då inget totalresultat. 
 Chippet är en värdehandling och ska återlämnas. Ej återlämnat chip debiteras med 300 kr.

Särskild information till förväntade topplag
Vid växling till sträcka 2 i Mångsbodarna förses topplagen i varje klass med en GPS-sändare monterad på ett handtag tillsammans 
med ett chip för tidsregistrering. Detta bärs i handen och överlämnas till nästa löpare i laget vid växlingskontrollerna. För att erhålla 
mellantider i Risberg och Oxberg ombedes löparen hålla ner handtaget med chippet mot marken vid passering av 
registreringsmattorna. Vid kontrollen i Hökberg kommer deltagaren på sista sträckan, Hökberg–Mora, att få ett extra chip av 
funktionär. Chippet fästs runt vristen för att kunna registrera löparens målgång. Vissa utvalda lag kommer redan vid start att 
tilldelas GPS. Dessa lag blir kontaktade i förväg av arrangören.
 Herr- och motionslag med förväntad tid under 6 timmar och damlag med förväntad tid under 7 timmar ombeds skicka in 
kompletterande information om lagmedlemmarnas eventuella meriter. Skicka lagnamn, startnummer, beräknad sluttid och 
individuella meriter till info@vasaloppet.se. För vårt speakerstöd ser vi gärna att ni skickar in namn på eventuella kända pro�ler i 
laget. Denna information kan inte inlämnas ihop med laguppställningen. 

 
Visa hänsyn
Det kommer att vara mycket aktivitet i Vasaloppsarenan då Ultravasan, Vasastafetten och Vasakvartetten avgörs samtidigt. Med 
både motionärer och elit är det extra viktigt med god samverkan löpare emellan. Vi uppmanar alla att hålla till höger. Passera 
långsamma löpare på vänster sida. Tack på förhand för visad hänsyn!

 
App och sms-tjänst
Skicka VASA mellanslag VK mellanslag startnummer till 72 700 (Exempel: VASA VK 653 till 72 700). Kostnad för tjänsten är 35 kr. 
Du får SMS när beställt startnummer startar, passerat Smågan, Mångsbodarna, Risberg, Evertsberg, Oxberg, Hökberg och Eldris 
samt gått i mål.
 Du kan även ladda ned vår app, Vasaloppet sommar, utan kostnad. Då får du även tillgång till de senaste nyheterna från 
Vasaloppet. I appen kan du köpa bevakning på ett eller flera lag. Kostnaden är 10 kr per bevakning.

 
Diplom och medalj
Alla i laget får medalj direkt e�er målgång. Laget kan sedan hämta ett gratis diplom med sträcktider vid målområdet i Mora. 
 Prisutdelning sker i målområdet i Mora kl. 14.30. Träningsstipendier på vardera 10.000 kronor delas ut till det segrande laget i 
dam- respektive herrklass.

 
Läs mer om Vasakvartetten på vasaloppet.se.

Vasakvartetten – transportlogistik och laguppställning



Registrera laguppställningen
Lagledaren ändrar själv laguppställningen på Mina sidor på vasaloppet.se. 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.

 
Bansträckning – obanad terräng
På sträcka 1 e�er cirka 18 km kommer ett parti med obanad terräng i 500 meter.
På sträcka 2 e�er cirka 2 km kommer ett parti med obanad terräng i 200 meter.

 
Tidtagning
Tidtagning sker med chip. Chip och kardborreband hämtas vid startplats Sälen från kl. 05.00 på tävlingsdagen. Varje lag har ett 
chip, som fungerar som en budkavel och fästs med kardborreband runt vristen eller handleden. Chippet registrerar mellantider, 
individuella sträcktider, lagets sluttid och placering. 
 Växling vid kontrollerna sker genom överlämning av chippet. Endast förvarnade lag får beträda växlingsfållan. I år har vi digital 
förvarning. Distansen mellan förvarning och växling är ganska kort, så var beredd på att det kan gå fort där emellan. Lämna 
växlingsfållan snabbt e�er växling, för att göra plats för fler deltagare. Håll koll på lagets förväntade ankomst med hjälp av appen 
Vasaloppet sommar, sms-tjänsten eller resultatsidan på vasaloppet.se.
 Vasakvartettens deltagare passerar även Vasastafettens växlingskontroller. Vasastafetten är en stafett för tiomannalag, med 
kortare sträckor och fler växlingar. Vid dessa växlingskontroller följer Vasakvartetten samma fålla som Ultravasan.
 Av säkerhets- och tidsskäl sker gemensam omstart cirka kl. 14.00 i Evertsberg för lag som inte växlat där. Gemensam omstart 
kan även komma att ske vid övriga växlingskontroller. E�er omstart fortsätter laget i tävlingen. Även lag som brutit får starta om, 
men får då inget totalresultat. 
 Chippet är en värdehandling och ska återlämnas. Ej återlämnat chip debiteras med 300 kr.

Särskild information till förväntade topplag
Vid växling till sträcka 2 i Mångsbodarna förses topplagen i varje klass med en GPS-sändare monterad på ett handtag tillsammans 
med ett chip för tidsregistrering. Detta bärs i handen och överlämnas till nästa löpare i laget vid växlingskontrollerna. För att erhålla 
mellantider i Risberg och Oxberg ombedes löparen hålla ner handtaget med chippet mot marken vid passering av 
registreringsmattorna. Vid kontrollen i Hökberg kommer deltagaren på sista sträckan, Hökberg–Mora, att få ett extra chip av 
funktionär. Chippet fästs runt vristen för att kunna registrera löparens målgång. Vissa utvalda lag kommer redan vid start att 
tilldelas GPS. Dessa lag blir kontaktade i förväg av arrangören.
 Herr- och motionslag med förväntad tid under 6 timmar och damlag med förväntad tid under 7 timmar ombeds skicka in 
kompletterande information om lagmedlemmarnas eventuella meriter. Skicka lagnamn, startnummer, beräknad sluttid och 
individuella meriter till info@vasaloppet.se. För vårt speakerstöd ser vi gärna att ni skickar in namn på eventuella kända pro�ler i 
laget. Denna information kan inte inlämnas ihop med laguppställningen. 

 
Visa hänsyn
Det kommer att vara mycket aktivitet i Vasaloppsarenan då Ultravasan, Vasastafetten och Vasakvartetten avgörs samtidigt. Med 
både motionärer och elit är det extra viktigt med god samverkan löpare emellan. Vi uppmanar alla att hålla till höger. Passera 
långsamma löpare på vänster sida. Tack på förhand för visad hänsyn!

 
App och sms-tjänst
Skicka VASA mellanslag VK mellanslag startnummer till 72 700 (Exempel: VASA VK 653 till 72 700). Kostnad för tjänsten är 35 kr. 
Du får SMS när beställt startnummer startar, passerat Smågan, Mångsbodarna, Risberg, Evertsberg, Oxberg, Hökberg och Eldris 
samt gått i mål.
 Du kan även ladda ned vår app, Vasaloppet sommar, utan kostnad. Då får du även tillgång till de senaste nyheterna från 
Vasaloppet. I appen kan du köpa bevakning på ett eller flera lag. Kostnaden är 10 kr per bevakning.

 
Diplom och medalj
Alla i laget får medalj direkt e�er målgång. Laget kan sedan hämta ett gratis diplom med sträcktider vid målområdet i Mora. 
 Prisutdelning sker i målområdet i Mora kl. 14.30. Träningsstipendier på vardera 10.000 kronor delas ut till det segrande laget i 
dam- respektive herrklass.

 
Läs mer om Vasakvartetten på vasaloppet.se.


