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Kära funktionär,  
välkommen till  
vinterveckan 2020!

För 96:e året ska Vasaloppet genomföras och vi ser redan nu fram emot  
2022 då det är 100 år sedan det första Vasaloppet arrangerades. 

Det är alltså återigen dags att kraftsamla alla er funktionärer för att 
leverera högkvalitativa skidlopp och uppfylla människors drömmar. Det är 
nämligen precis det vi gör, uppfyller drömmar! Vi bidrar till att många av 
våra deltagare når sina mål, mål som de kanske inte trodde var möjliga att nå.  
Genom vårt gemensamma arbete ser vi till att ge bästa möjliga service, 
glada tillrop, ett varmt och gott bemötande i allmänhet, allt med målet att 
erbjuda en underbar upplevelse för alla.

Vi väntar på att få välkomna hundratusentals besökare under vinterveckan 
2020! Detta gynnar det lokala och regionala näringslivet och skapar  
möjligheter för ytterligare utveckling. Det lokala föreningslivet stärks genom  
evenemangen och skapar möjligheter för bättre verksamhet för fler.  
Tillsammans skapar detta framtidstro och gör skillnad!

Tillsammans gör vi ett fantastiskt arbete som gagnar hela området längs  
Vasaloppsarenan! Varmt välkomna till årets vintervecka, ni är en förutsättning 
för att den genomförs!

Ett varmt TACK för Din/Er insats! 

Eva-Lena Frick  Jonas Estéen  
VD Vasaloppet  Ordf. Vasaloppsföreningen
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Tips till alla funktionärer
Som funktionär under vinterveckan är vi alla Vasaloppets representanter och 
ansikte utåt gentemot deltagarna. Det är därför viktigt att vi känner att vi är 
en del av gänget, att vi alla kan kommunicera med varandra, att vi hjälps åt, 
att vi är fria att ta kontakt med ansvariga då vi ställs inför frågor vi inte kan 
lösa. Vasaloppets funktionärer har ett internationellt erkännande av att vara 
världens bästa – det ska vi fortsätta vara.

SKUMMA IGENOM GUIDEN
Det är en god idé att skumma igenom denna guide innan du går till ditt första 
funktionärspass för året. Det kan det vara bra att ha en överblick, om du får 
allmänna frågor från deltagare och/eller publik.

SAMÅK GÄRNA!
Det är fantastiskt bra om alla som har möjlighet att samåka gör det. Dels bidrar 
man då till en bättre trafiksituation, dels gör man miljön en tjänst.

FÖR DIG SOM ÄR FUNKTIONÄR FÖR FÖRSTA GÅNGEN
Med tanke på den ansträngda trafiksituationen som råder från Sälen–Mora 
under Vasaloppsveckan är det viktigt att du beräknar restiden till ditt funktio- 
närspass. I många fall bör man ta till betydligt mer tid än vanligt för att komma  
i tid, under denna vecka. Tänk på att vissa vägar är enkelriktade vissa dagar  
(se trafiksidorna i denna guide)! Glöm inte att ta med dig matsäck om du har 
ett långt pass vars geografiska läge är långt från start/mål eller kontroller!

CHIP
Om du som funktionär hittar ett chip eller får ett chip av en deltagare eller 
publik skall du lämna det till din närmaste arbetschef på ditt funktionärspass. 
Du kan också lämna in chipet till receptionen  på Vasaloppets Hus i Mora. 
Deltagare som ej lämnar in sitt chip debiteras med 300 kr. 

HAR DU REGISTRERAT DIG I KLUBBARNAS FUNKTIONÄRSVERKTYG?
För att förenkla Vasaloppsarbetet för alla klubbar finns numera ett digitalt 
verktyg där alla klubbar får sitt helt egna klubbrum, där de kan kommunicera 
med och schemalägga sina funktionärer. Verktyget kan även användas i  
klubbens egen verksamhet. Som registrerad i verktyget kommer du att kunna ta  
del av fina erbjudanden och inbjudningar från Vasaloppet och dess sponsorer.  
Om du inte redan är registrerad – kontakta den person i din förening som är 
ansvarig för ert Vasaloppsarbete, så får du en länk där du kan registrera dig.

Välkommen in i klubbrummet!
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Sjukvård
 
Sjukvård finns vid starten, alla kontroller och målområdet. 

Vid akuta händelser under pågående tävling ring Vasaloppets Radiocentral: 
0250-392 90. Detta nummer ringer du i första hand. Annars 112. Telefon tävlings-
läkare: 070-303 44 01.

Via radiocentralen når man sjukvårdspersonal som finns vid start, alla 
kontroller och i målet. På dessa ställen finns blodsockerapparater och 
defibrillatorer. Tävlingsläkare finns utmed spåret.

Åkare som bryter loppet måste besöka sjukvården för att bli registrerad som 
brytande åkare.

Efter målgång finns sjuksköterska och läkare i målområdet.

VID OLYCKA
Om en skidåkare eller åskådare faller ihop och ingen sjukvårdspersonal finns 
i närheten gör du så här:

- Försök få kontakt med personen. Svarar eller reagerar personen på  
 tilltal och eller skakning? Får du kontakt med personen ringer du  
 Radio centralen 0250-392 90 och meddelar vad som hänt.

- Får du inte kontakt med personen kontrollerar du om han/hon andas.

 Andas personen lägger du honom/henne i framstupa sidoläge och kallar 
 på hjälp via Radiocentralen 0250-392 90 eller 112. Se till att personen  
 hålls varm.

- Andas personen inte, påbörjar du omgående HLR (Hjärt-lungräddning).

 Om du inte själv är utbildad i HLR tar du hjälp av någon i din närhet. Se till  
 att någon ringer Radiocentralen 0250-392 90 eller 112.

 Avbryt inte HLR för att ringa om ni är flera på platsen.

- Om det är en skidåkare: kontrollera om han/hon har sin ID-lapp fäst på  
 insidan av nummerlappen (bak eller fram). På lappen finns information  
 om åkaren har någon sjukdom eller äter några mediciner. (Där finns även  
 information om nära anhörig som man kan kontakta.)  
 Avbryt inte HLR för att göra detta.



8 9

Öppettider

 VASALOPPETS  VASALOPPETS 
 HUS HUS
  MORA  MORA MORA MORA MORA MORA SÄLEN SÄLEN
 Reception  Press- Vasaloppsmässan Restaurang Tävlingsexp. Seedning Tävlingsexp. Seedning 
 Funktionärsexp.  center Information  (i Valoppsmässan) Nummerlappar (i Valoppsmässan)  Nummerlappar  
 Utställning  Bussbiljetter    Information 

TEL  0250-174 76      

ONS 19/2 07.30–18.00 Stängt 16.00–18.00 16.00–18.00 16.00–18.00 Stängt Stängt Stängt

TORS 20/2 07.30–20.00 12.00–15.00 10.00–20.00 10.00–20.00 10.00–20.00 10.00–20.00 10.00–18.00 Stängt

FRE 21/2 07.30–20.00 12.00–18.00 10.00–21.00 10.00–21.00 10.00–21.00 10.00–21.00 10.00–20.00 Stängt

LÖR 22/2 07.30–19.30 09.00–15.00 10.00–19.00 09.00–20.00 10.00–19.00 Stängt 09.00–21.00 Stängt 
    22.00–02.00 

SÖN 23/2 07.30–21.00 10.00–15.00 10.00–18.00 10.00–20.00 10.00–18.00 Stängt 05.30–21.00 Stängt

MÅN 24/2 07.30–21.00 12.00–15.00 10.00–18.00 10.00–20.00 10.00–18.00 Stängt 05.30–18.00 Stängt

TIS 25/2 07.30–20.00 12.00–15.00 10.00–18.00 10.00–19.00 10.00–18.00 Stängt Stängt Stängt

ONS 26/2 07.30–18.00 Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt

TORS 27/2 07.30–19.00 12.00–15.00 10.00–19.00 10.00–18.00 10.00–19.00** 12.00–19.00 10.00–20.00 12.00–18.00

FRE 28/2 07.30–21.00 10.00–18.00 10.00–19.00 10.00–18.00 10.00–19.00 12.00–19.00 06.00–21.00 10.00–18.00  
    22.00–02.00

LÖR 29/2 07.30–20.00 10.00–18.00 10.00–18.00 10.00–20.00 10.00–18.00 12.00–18.00 08.00–21.00 10.00–21.00 
    22.00–02.00 

SÖN 1/3 07.30–21.30 07.30–20.30 13.00–18.00* 08.00–22.00 Stängt Stängt 05.00–08.00 Stängt

MÅN 2/3 07.30–16.30 Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt

EJ UTHÄMTADE NUMMERLAPPAR FINNS PÅ RESPEKTIVE STARTPLATS FRÅN:      

Vasaloppet 30 21/2, 07.00 Öppet Spår 23/2, 05.30 Nattvasan 90 Sälen 28/2, 10.00         
Tjejvasan 22/2, 07.00 Öppet Spår 24/2, 05.30  Nattvasan 45 Oxberg 28/2, 18.00 
Ungdomsvasan 23/2, Vasaloppet 45 25/2, 07.00 Vasaloppet 1/3, 05.00 
   Eldris 08.00,  Stafettvasan 28/2, 06.00   
   Hökberg 08.30              

*  Information på Vasaloppssöndagen den 1/3 finns på 
 Mora Gymnasium kl 13.00–21.00. Tel: 070-303 44 05 

** Tävlingsexp. och nummerlappar har öppet till kl 20.00  
 för stafettdeltagare    
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Ceremonier och prisutdelningar

FREDAG 21 FEBRUARI
 18.30  Invigningsceremoni och kröning av kransmas, Älvdalens Kyrka

LÖRDAG 22 FEBRUARI
 13.00  Prisutdelning Tjejvasan samt möjlighet till intervjuer för media,  
  Vasaloppsmålet Mora

SÖNDAG 23 FEBRUARI
 13.30  Prisutdelning Ungdomsvasan,  
  restaurangen Vasaloppsmässan, Mora

FREDAG 28 FEBRUARI
 18.30  Högtidsfest med kröning av kranskulla, Mora Kyrka

LÖRDAG 29 FEBRUARI
 15.00  Pressträff med elitåkarna inför Vasaloppet,  
  Vasaloppsstarten Sälen (arrangeras av Visma Ski Classic)

SÖNDAG 1 MARS
 15.00  Prisutdelning Vasaloppet samt möjlighet till intervjuer  
  för media, Vasaloppsmålet, Mora 
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Informationskarta startplats Sälen

VASALOPPSSTARTEN I BERGA
Husbil och husvagn tillåts parkera på anvisad plats på bilparkeringen vid  
Vasaloppsstartens bilparkering, så se till att följa skyltningen – övrig nattpar-
kering inom tävlingsområdet på Vasaloppsstarten i Sälen är förbjudet. Under 
arrangemangen finns två uppställningsplatser tillgängliga i närheten av 
startplatsen i Sälen.

Ca 600 m norr om Vasaloppsstarten ligger Tjärnhedens IP som har ett begränsat 
antal uppställningsplatser varav 36 med tillgång till el, samtliga platser har 
tillgång till wc, dusch och bastu. Det kostar 200 kr per dygn utan el och 300 kr  
per dygn med el att parkera på Tjärnhedens IP, platserna är inte förboknings-
bara.

Betalning sker på plats (Sälens IF), kontant, swish eller med kort. Personal 
från Sälen IF besöker parkeringen varje eftermiddag/kväll för betalning.  
Mer information finns på plats.

Norra Brändan är en uppställningsplats som ligger cirka en kilometer norr om 
Vasaloppsstarten, på den andra sidan Västerdalälven. Där finns inga bekväm-
ligheter men möjlighet att ställa upp husvagn och husbil. Därifrån tar man sig 
till fots eller med skidor över isen enligt anvisad väg till Vasaloppsstarten. 



16 17

Startplats Sälen Startplats Oxberg
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Informationskarta Mora

4

1

1. MÅL/FINISH

2. VASALOPPETS HUS
 • Utställning/Exhibition
 • Information/Information

3. VASALOPPSMÄSSAN/ 
VASALOPPET FAIR

 • Nummerlappar/Start numbers 
• Tävlingsexp./Race office

 • Seedning/Seeding
 • Information/Information
 • Sportbutik/Sports shop
 • Utställare/Exhibitors

Parkeringsplats finns utanför 
Vasaloppets Hus, söder om  
Klockstapeln och vid Vasalopps-
mässan (visa upp tillstånd för  
parkeringsvakt).

Toaletter för funktionshindrade 
finns på nedre våningen i  
Vasaloppets Hus och vid  
Vasaloppsmässan.

Åskådarplatser  
(en uppbyggd ramp) för  
rullstolsburna finns på  
vänster sida om upploppet.

 • Vallaservice/Ski waxing
 • Restaurang/Restaurant
 • Diplom/Diplomas
 • Hittat-lånat/Lost-found
 • Skidinlämning/Ski lodging
 • Buss till start/Bus to start
 • Buss till dusch/Bus to shower

4.  MARKNAD/MARKET
5.  TURISTINFO/TOURIST CENTER
6.  PRÄSTHOLMENS IP
7.  ÖVERGÅNG/CROSSING
8.  PASSAGE
9.  OMKLÄDNING/CHANGING ROOM
10.  SJUKVÅRD/MEDICAL CARE
11.  BAGAGE/LUGGAGE
12.  P BILAR 500 M/P CARS 500 M
13.  GÅGATA, RESATURANGER, CAFEER, 
  BUTIKER/SHOPPING CENTER 
14.  ZORNMUSEET/ZORN MUSEUM 
15.  MORA ISHALL, JALAS ARENA

SERVICE FÖR FUNKTIONSHINDRADE

2

3

5

6

8 7

9

910

15

10

11

Mora Gymnasium 
29/2 & 1/3

9 11

12

13

14
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Allmän information om vinterveckan A–Ö

BRYTA LOPPET – 0250-392 36
Om deltagaren bryter loppet uppsöker han/hon sjukvården vid närmaste 
kontroll. Sjukvårdarna tar hand om chipet och rapporterar brytningen. 
Räddnings- och sjukvårdstjänstens funktionärer äger rätt att ta deltagare av 
spåren om det krävs. Rapportering av brytande kan göras på tfn 0250-392 36.

DUSCH OCH OMKLÄDNING SKER PÅ OLIKA STÄLLEN BEROENDE PÅ LOPP: 
Vasaloppet 30 (f d Kortvasan)/Tjejvasan/Öppet Spår/ 
Vasaloppet 45 (f d Halvvasan)/Ungdomsvasan/Stafettvasan:
Dusch och omklädning sker på Prästholmens IP. Bussar går regelbundet  
mellan mässområdet (150 m efter mål) och Prästholmens IP. Där finns deltaga-
rens packning sorterad i färg och nummerserie förutsatt att deltagaren skickat 
den med våra transporter. Efter omklädning åker deltagaren tillbaka till 
Mässområdet med buss.

Nattvasan 90 och Nattvasan 45:
Mora Gymnasium

Vasaloppet: 
Dusch/omklädning med matservering finns på två platser i Mora. Bussar går 
regelbundet mellan mässområdet (150 m efter mål) till Prästholmens IP och 
Mora Gymnasium. Deltagare följer färgmarkering på sin plastsäck. Vid om-
klädningen finns packningen sorterad i rätt nummerserie, förutsatt att den är 
skickad med våra transporter. Efter omklädning/mat åker deltagaren tillbaka 
till mässområdet med buss.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT I SPÅRET
Håll till höger. Deltagaren ska gärna se sig om en extra gång när de byter spår 
och lämna det vänstra spåret fritt för omkörningar. Då kan alla åka i sin egen 
takt och det blir bättre flyt i spåret.

FÖRSÄKRING
Arrangören tecknar olycksfallsförsäkring för deltagare i samtliga motions-
lopp. I Vasaloppet och Tjejvasans tävlingsklasser är åkarna försäkrade genom 
den egna klubben. Klubbtillhörighet är därför obligatorisk i dessa lopp. Som 
funktionär är du också försäkrad.

ID-LAPP
Vid nummerlappsutlämningen får deltagaren en klisterlapp (ID-lapp) där 
deltagarna ska skriva sitt namn och den adress de har i samband med loppet, 
samt uppgifter på anhörig eller vän som är kontaktbar under loppet. De skall 
även notera eventuella sjukdomar och medicinering. Lappen klistras på nummer- 
lappens insida. Nummerlappen får inte avlägsnas under loppet och måste 
bäras väl synlig.

KRANSKULLA/KRANSMAS
Kranskulla/kransmas finns i Tjejvasan, Ungdomsvasan och Vasaloppet.  
2020 års kranskulla är Fanny Axelsson och kransmas är Daniel Duhlbo.
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MEDALJER
En nyhet i Vasaloppets vintervecka 2020 är att alla deltagare som fullföljer 
sitt lopp får en deltagarmedalj direkt efter målgång (om de inte tilldelats 
placerings- eller prestationsmedalj). I Vasaloppet får de som klarar av att åka 
loppet på segrartiden plus 50 procent (i dam- respektive herrklass) en presta-
tionsmedalj direkt efter målgång. I Stafettvasan får sista sträckans åkare fem 
medaljer till hela laget, direkt efter målgång. 10- och 20-årsmedaljer delas ut till  
de som genomfört Vasaloppet, Öppet Spår eller Nattvasan 90 10 och 20 gånger.  
Ett lopp per år får räknas. Utdelningen sker vid diplomutlämningen i Centrum- 
kyrkan mot inlämnande av ett ifyllt medaljkort. Nattvasan 90 räknas som 
medaljår från och med 2020. Se öppettider sid 62. 

PARKERING
Vid startplatsernas parkeringar ska såväl deltagare som funktionärer följa 
parkeringsfunktionärernas anvisningar. Parkering i Mora sker på skyltade 
P-ytor. All parkering på startplatserna är förbjuden nattetid. Som funktionär  
är det bra om du läser in dig på kartorna var olika parkeringar finns så du 
snabbt och smidigt kan svara på detta när deltagare frågar. Kartor finns i 
denna funktionärsguide. 

Vasaloppet har i samarbete med Schneider Electric iordningställt ett antal 
platser för laddning av elbilar, nedanför Vasaloppsmålet vid Saxvikensstrand.

REPTID
Vasaloppet 30 (f d Kortvasan), Tjejvasan, Öppet Spår,  
Vasaloppet 45 (f d Halvvasan), Nattvasan 90, Nattvasan 45  
och Vasaloppet:  
Reptider är satta av säkerhetsskäl. Vid extrema väderförhållanden har  
tävlingsledningen rätt att ändra tiden. Om deltagaren kommer för sent till 
någon av kontrollerna tas chipet om hand av sjukvårdspersonal.  
Transport ordnas till Mora. Reptider finns under respektive lopp. 

RESULTAT 
Resultat- och deltagarlistor från samtliga lopp läggs ut på Vasaloppets hem- 
sida. Vasaloppet och Tjejvasans resultatlistor för herrar och damer elit anslås 
också på resultattavlan framför Vasaloppets Hus i Mora.

RYGGSÄCK/VÄSKA/ÖVERDRAGSKLÄDER/PLASTSÄCK
Vid nummerlappsutlämningen får deltagaren en adresslapp som de märker  
sin ryggsäck eller väska med. De får en plastsäck där de klistrar på en etikett  
märkt med sitt startnummer, i den lägger de sina överdragskläder. (Deltagarna 
ska inte packa för mycket i plastsäcken, det ska gå att knyta ihop den utan 
problem.) Man kan välja att skänka innehållet i säcken till välgörenhet genom 
att kryssa i rutan på etiketten. Viktigt att säckarna och väskorna lämnas vid rätt  
lastbil på resp. startplats. Lastbilarna är skyltade med färg och startnummer.

SJUKVÅRD
I samtliga lopp finns sjukvård vid start, samtliga officiella Vasaloppskon-
troller och i målet. I Ungdomsvasan finns sjukvård enbart vid start och mål. 
På Vasaloppet 30 (f d Kortvasan), Tjejvasan, Öppet Spår och Vasaloppet 
finns även sjukvård i Tennishallen fram till 21.00. På Vasaloppet 45  (f d Halv- 
vasan) finns sjukvården i tennishallen fram till 20.00. Läs mer på sid 6 i guiden. 
Där finns viktig information som beskriver hur du ska agera om en person i din 
närhet faller ihop.

Larmnumret till Vasaloppets Radiocentral 0250-39290
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TIDTAGNING
När deltagarna hämtar nummerlappen får de även ett kardborreband och ett  
tidtagningschip. Det ska bäras på höger vrist. Utan chip får deltagaren ingen 
tid, det är en värdesak och måste återlämnas efter målgång. Om du som 
funktionär hittar ett chip eller får ett chip av en deltagare eller publik skall du 
lämna det till din arbetschef på ditt funktionärspass. Du kan också lämna in 
chipet till receptionen på Vasaloppets Hus i Mora. Deltagare som ej lämnat in 
sitt chip debiteras med 300 kr.

TIDTAGNINGSCHIP
Deltagaren ska inte utsätta chipet för kyla före loppet. Chipet är en värde-
handling och ska återlämnas. Ej återlämnat chip debiteras.

VALLASERVICE
Gratis vallaservice finns i alla individuella lopp på alla Vasaloppskontroller 
(gäller inte på Stafettvasan, Nattvasan 90 och Nattvasan 45). På Stafettvasan 
finns möjlighet att komplettera sin fästvallning vid växlingskontrollerna och 
då betalar man den tjänsten via swish. Före loppet kan deltagaren beställa 
och köpa vallning. Mer information finns på sid 60–61. 

WORLDLOPPET 
Stämpling av pass för Worldloppet och de internationella Vasaloppen sker i 
Vasaloppets Hus i Mora. 
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24:e Vasaloppet 30 (f d Kortvasan)  
fredag 21 februari, Oxberg – Mora, 30 km 
TÄVLINGSLEDARE: Tommy Höglund, 070-621 63 56 

Första start kl 09.00. Därefter start var 15:e minut. Åktekniken är klassisk. 
Målet stänger kl 18.30.

START
Den första startfållan till startled 0 öppnar kl 08.00, 60 min före start.  
Därefter öppnar startfållorna 45 minuter före respektive start.

Denna tabell gäller vid fulltecknat lopp. Om loppet inte blir fulltecknat blir 
det färre startled, och tidigare sista starttid.  

Startled Startnummer Starttid
 0 1 – 699 09.00

 1 1 000 – 1 699 09.15

 2 2 000 – 2 699 09.30

 3 3 000 – 3 699 09.45

 4 4 000 – 4 599 10.00

 5 5 000 – 5 599 10.15

 6 6 000 – 6 599 10.30

 7 7 000 – 7 599 10.45

 8 8 000 – 8 599 11.00

 9 9 000 – 9 599 11.15

 10 10 000 – 10 599 11.30

 11 11 000 – 11 599 11.45

 12 12 000 – 12 599 12.00

 13 13 000 – 13 599 12.15

REPTID
För att deltagaren ska få fortsätta loppet ska deltagaren ha anlänt till kontrollen 
i Eldris före kl 17.00. 

TVÅ VASALOPPSKONTROLLER
Hökberg 19 km  kvar till mål
Eldris 9 km  kvar till mål

MEDALJER
Alla som fullföljer loppet tilldelas en medalj direkt efter målgång. 
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32:a Tjejvasan  
lördag 22 februari, Oxberg – Mora, 30 km 
TÄVLINGSLEDARE: Helene Söderlund, 073-036 51 99 och Cathrine Mörk, 
070-254 68 70

Första start kl 09.00. Därefter start var 15:e minut. Åktekniken är klassisk. 
Målet stänger kl 18.30.

SEEDNING
Seedning kan göras till elitled, led1A, led1B och 2 i tävlingsklass och till 
led 3 och led 4 i motionsklass.

START
De främre startfållorna till tävlingsklass öppnar kl 08.00. Därefter öppnar 
startfållorna 45 minunter före respektive start.

Denna tabell gäller vid fulltecknat lopp. Om loppet inte blir fulltecknat blir 
det färre startled, och tidigare sista starttid.

Startled Klass  Startnummer  Starttid

Elit   Tävling   1 – 75         09.00

1A  Tävling  1 000 – 1 099 09.00

1B   Tävling   1 100 – 1 499   09.00

2    Tävling   2 000 – 2 699   09.00

3    Motion   3 000 – 3 699   09.15

4    Motion   4 000 – 4 699    09.30

5    Motion   5 000 – 5 699    09.45

6    Motion   6 000 – 6 699   10.00

7    Motion   7 000 – 7 699    10.15

8    Motion   8 000 – 8 699   10.30

9    Motion   9 000 – 9 699   10.45

10   Motion  10 000 – 10 599  11.00

11   Motion  11 000 – 11 599 11.15

12  Motion  12 000 – 12 599  11.30

13   Motion  13 000 – 13 599  11.45

14   Motion  14 000 – 14 599  12.00

15   Motion  15 000 – 15 599  12.15

REPTID
För att deltagaren ska få fortsätta loppet ska deltagaren ha anlänt till kontrollen 
i Eldris före kl 17.00. 

TVÅ VASALOPPSKONTROLLER
Hökberg 19 km  kvar till mål
Eldris 9 km  kvar till mål

MEDALJER OCH PRISUTDELNING
Alla som fullföljer loppet tilldelas en medalj direkt efter målgång.  
Prisutdelning sker kl 13.00 i målområdet. Träningsstipendier delas ut till  
de 15 främsta damerna. 
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13:e Ungdomsvasan  
söndag 23 februari,  
Eldris – Mora, 9 km / Hökberg – Mora, 19 km 

TÄVLINGSLEDARE: Erik Svensson, 070-353 57 56 och  
Peter Söderlund, 070-333 92 99 

Start sker gemensamt klassvis på två platser, i Hökberg och Eldris.  
Vid starterna i Hökberg och Eldris har vi fyra olika startfållor (A–D),  
där vi tillämpar självseedning, dvs man uppskattar själv vilken fålla  
man ställer sig i enligt våra rekommendationer, som finns på hemsidan.  
Insläppet till fållorna öppnar 10 minuter före respektive starttid. 

Start Eldris
Klass  Starttid  Distans  Född 

H 13–14  kl 10.00 9 km 2006 – 2007

D 13–14  kl 10.15  9 km  2006 – 2007 

H 11–12  kl 10.30  9 km  2008– 2009  

D 11–12  kl 10.45  9 km  2008– 2009

Start Hökberg
Klass  Starttid  Distans  Född 

H 15–16  kl 10.30 19 km 2004 – 2005 

D 15–16  kl 10.45  19 km  2004 – 2005

VÄTSKEKONTROLLER

Vatten och Enervit sportdryck serveras. 

HD 11 – 12 9 km 1 kontroll i Hemus

HD 13 – 14 9 km 1 kontroll i Hemus 

HD 15 – 16 19 km 3 kontroller, i Läde, Eldris, Hemus

PRISUTDELNING
Prisutdelningen sker i Vasaloppsmässan i Mora kl 13.30. Spurtpris delas  
ut till först passerande i Eldris i klasserna H 15–16 och D 15–16, och till först  
passerande i Hemus i klasserna H 11–12, D 11–12, H 13–14 och D 13–14.  
Nyttopriser delas ut till de tre första i varje klass. 

MEDALJER
Alla som fullföljer loppet tilldelas en medalj direkt efter målgång. Den som 
kommer först i mål i varje klass uppvaktas av kranskulla och kransmas.
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40:e Öppet Spår  
söndag och måndag 23 & 24 februari  
Sälen – Mora, 90 km  

TÄVLINGSLEDARE: Sune Brändholm, 070-314 58 99 

Deltagaren kan välja när man vill starta, mellan kl 07.00–08.15.  
Åktekniken är klassisk. Målet stänger kl 20.00.

START
Första start är kl. 07.00. Startfållorna till alla led öppnar kl 06.00. I detta 
lopp har vi gruppstarter och grupperna startar var tionde minut, med cirka 
1000 – 1500 deltagare per grupp. Startpositionen i Öppet Spår är baserad  
på den förväntade åktiden som deltagaren fyllde i vid anmälan. 

Denna tabell gäller vid fulltecknat lopp. Om loppet inte blir fulltecknat blir 
det färre startgrupper, och tidigare sista starttid.

Startgrupper Startnummer Starttid
1   1–999 07.00

2  1 000–1 999 07.10

3   2 000–2 999 07.20

4    3 000–4 499 07.30

5    4 500–5 999 07.40

6    6 000–7 499 07.50

7    7 500–9 999 08.00–08.15

REPTIDER

För att deltagaren ska få fortsätta loppet ska deltagaren ha anlänt till kontrollen i:

 Smågan  före kl 10.30

 Mångsbodarna före kl 12.15

 Risberg före kl 13.45

 Evertsberg före kl 15.00

 Oxberg före kl 16.30

 Hökberg före kl 17.40

 Eldris före kl 19.00

SJU VASALOPPSKONTROLLER
 Smågan 79 km  kvar till mål

 Mångsbodarna 66 km  kvar till mål

 Risberg 55 km  kvar till mål

 Evertsberg 42 km  kvar till mål

 Oxberg 28 km  kvar till mål

 Hökberg 19 km  kvar till mål

 Eldris 9 km  kvar till mål

MEDALJER
Alla som fullföljer loppet får en medalj direkt efter målgång. 
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24:e Vasaloppet 45 (f d Halvvasan)  
tisdag 25 februari, Oxberg – Mora, 45 km 
TÄVLINGSLEDARE: Tommy Höglund, 070-621 63 56 

Gemensam start kl: 09.00 för de som är anmälda och skall åka Vasaloppet. 
Därefter start var 15:e minut. Åktekniken är klassisk. Målet stänger kl 19.00.  
 
SEEDNING 
Vasaloppet 45 är seedningsgrundande för Vasaloppet.

START
Den första startfållan till startled 0 öppnar kl 08.00, 60 min före start. Därefter 
öppnar startfållorna 45 minuter före respektive start.

Denna tabell gäller vid fulltecknat lopp. Om loppet inte blir fulltecknat blir 
det färre startled, och tidigare sista starttid.

 
Startled  Startnummer  Starttid

0  1 – 599   09.00

1  1 000 – 1 599  09.15

2   2 000 – 2 599  09.30

3   3 000 – 3 599  09.45

4   4 000 – 4 599  10.00

5   5 000 – 5 599  10.15

6   6 000 – 6 599  10.30

7   7 000 – 7 599 10.45

8   8 000 – 8 599  11.00

9  9 000 – 9 599 11.15

REPTIDER
För att deltagaren ska få fortsätta loppet ska deltagaren ha anlänt till kontrollen i: 
 Oxberg före kl 14.30 
 Hökberg före kl 15.45 
 Eldris före kl 17.15

TRE VASALOPPSKONTROLLER OCH EN VÄTSKESTATION
 Vasslan 37 km kvar till mål: En enklare vätskestation med  
    vatten. Observera att Vasslan inte  
    är en ordinarie Vasaloppskontroll. 
 Oxberg  28 km kvar till mål 
 Hökberg  19 km kvar till mål 
 Eldris  9 km kvar till mål 

MEDALJER
Alla som fullföljer loppet får en medalj direkt efter målgång. 
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18:e Stafettvasan  
fredag 28 februari, Sälen – Mora,  
90 km för 5-mannalag 
TÄVLINGSLEDARE: Lars-Åke Engström, 070-629 07 37 och  
Anders Throgen, 070-650 14 68

Första start kl 07.00 (startnummer 1–1 999)  
Andra start kl 09.00 (startnummer 2 000–3 349) 
Åktekniken är klassisk. 
Målet stänger kl 20.00.  

FÖRSLAG PÅ TRANSPORT FRÅN MORA 

Transporter kan ske med buss eller med en bil per lag, som parkeras vid 
Startplats Oxberg. Deltagaren bör vara vid växlingen cirka 45 minuter innan 
beräknad tid för växling.

Sträcka 1 Till start i Sälen
 Buss från Mora (mässområdet) till Vasaloppsstarten i Sälen. 
 Startgrupp 1 start kl. 07.00 – bussavgång kl. 04.30. 
 Startgrupp 2 start kl. 09.00 – bussavgång kl. 06.30.

 Efter växling i Mångsbodarna
 Alt. 1 Buss till Mora. 
 Alt. 2 Buss till Evertsberg. Byte av buss för att komma till 
  Startplats Oxberg. Där ansluter deltagaren till övriga  
  lagmedlemmar och tar bil eller buss mot Mora.

Sträcka 2 Till växling i Mångsbodarna
 Buss från Mora (mässområdet) till växling i Mångsbodarna 
 Startgrupp 1 start kl. 07.00 – bussavgång kl. 06.00. 
 Startgrupp 2 start kl. 09.00 – bussavgång kl. 08.00.

 

Efter växling i Evertsberg
 Buss till Startplats Oxberg. Bussavgång var 15 minut  
 kl. 08.30–14.30. Vid Startplats Oxberg ansluter deltagaren  
 till övriga lagmedlemmar och tar bil eller buss mot Mora.

Sträcka 3 Till växling i Evertsberg
 Alt. 1 Bil till Startplats Oxberg. Buss till växling i  
  Evertsberg. Bussavgångar kl. 07.30–14.30.   
 Alt. 2 Buss från Mora (mässområdet) till Startplats Oxberg.  
  Bussavgång  var 15 minut kl. 06.30–13.30. Buss till  
  växling i Evertsberg. Bussavgångar kl. 07.30–14.30. 

 Efter växling i Oxberg
 Buss till Startplats Oxberg. Bussavgång var 15 minut  
 kl. 09.45–15.30. Vid Startplats Oxberg ansluter deltagaren  
 till övriga lagmedlemmar och tar bil eller buss mot Mora.

Sträcka 4 Till växling i Oxberg
 Alt. 1 Bil till Startplats Oxberg. Buss till växling i  
  Vasaloppskontrollen i Oxberg. Bussavgångar  
  kl. 08.30–15.30. 
 Alt. 2 Buss från Mora (mässområdet) till Startplats Oxberg.  
  Bussavgång  var 15 minut kl. 06.30–14.30. Buss till  
  växling i Vasaloppskontrollen i Oxberg. Buss- 
  avgångar kl. 08.30–15.30. 

 Efter växling i Hökberg
 Alt. 1 Buss till Mora, (mässområdet). Bussavgång var  
  15 minut kl. 10.00–16.15.  
 Alt. 2 Buss till Startplats Oxberg. Bussavgång  var 15 minut  
  kl. 10.00–16.15. Vid Startplats Oxberg ansluter del 
  tagaren till övriga lagmedlemmar och tar bil till Mora. 

Sträcka 5 Till växling i Hökberg
 Alt. 1 Bil till Startplats Oxberg. Buss till växling i Hökberg.  
  Bussavgång  var 15 minut kl. 08.30–16.15. 
 Alt. 2 Buss från Mora (mässområdet) till växling i Hökberg.  
  Bussavgång  var 15 minut kl. 08.15–16.15.

Mångsbodarna Evertsberg Oxberg

Startplats Oxberg

Hökberg MoraSälen

1 2 3 4 5
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Sträcka 3 Till växling i Evertsberg
 Alt. 1 Bil från Sälen. Deltagare på sträcka 3 blir avsläppt i 
  Evertsberg, och bilen körs vidare till Startplats 
  Oxberg. 
 Alt.2 Bil till Startplats Oxberg. Buss till växling i  
  Evertsberg. Bussavgång var 15 minut kl. 07.30–14.30.

 Efter växling i Oxberg
 Buss till Startplats Oxberg. Bussavgång var 15 minut  
 kl. 09.45–15.30. Vid Startplats Oxberg ansluter deltagaren till  
 övriga lagmedlemmar och tar bil eller buss mot Mora.

Sträcka 4 Till växling i Oxberg
 Buss från Startplats Oxberg till växling i Vasaloppskontrollen i  
 Oxberg. Bussavgångar kl. 08.30–15.30. 

 Efter växling i Hökberg
 Alt. 1 Buss till Mora, (mässområdet). Bussavgång  var  
  15 minut kl. 10.00–16.15.  
 Alt. 2 Buss till Startplats Oxberg. Bussavgång  var 15 minut  
  kl. 10.00–16.15. Vid Startplats Oxberg ansluter del- 
  tagaren till övriga lagmedlemmar och tar bil till Mora. 
 

Sträcka 5 Till växling i Hökberg
 Buss från Startplats Oxberg till start i Hökberg. Bussavgång var  
 15 minut kl. 08.30–16.15.

FÖRSLAG PÅ TRANSPORT FRÅN SÄLEN

En bil per lag behövs. Samtliga rekommenderas att parkera bilen vid 
Startplats Oxberg. Deltagaren bör vara vid växlingen cirka 45 minuter innan 
beräknad tid för växling.

Sträcka 1 Till start i Sälen
 Hela laget åker bil till Vasaloppsstarten i Sälen, lämnar av   
 deltagare på sträcka 1 och åker vidare mot Startplats Oxberg. 

 Efter växling i Mångsbodarna
 Alt. 1 Buss till Mora. Bussar avgår vartefter de fyllts. 
 Alt. 2 Buss till Sälen. Första bussavgång sker efter att 
  hälften av lagen från respektive start har växlat.   
  Andra bussavgång sker när sista laget på sträcka 2 
  från respektive start har inkommit. 

 Alt. 3 Buss till Evertsberg. Bussar avgår vartefter de fyllts.  
  Byte av buss för att komma till Startplats Oxberg.  
  Där ansluter deltagaren till övriga lagmedlemmar  
  och tar bil eller buss mot Mora.

Sträcka 2 Till växling i Mångsbodarna
 Buss från Vasaloppsstarten i Sälen till växling i Mångsbodarna. 
 Startgrupp 1 start kl. 07.00 – bussavgång kl. 06.45. 
 Startgrupp 2 start kl. 09.00 – bussavgång kl. 08.45.

 Efter växling i Evertsberg
 Alt. 1 Buss till Startplats Oxberg. Bussavgång var 15 minut  
  kl. 08.30–14.30. Vid Startplats Oxberg ansluter  
  deltagaren till övriga lagmedlemmar och tar bil eller  
  buss mot Mora. 
 Alt.2 Buss till Sälen. Första bussavgång sker efter att 
  hälften av lagen från respektive start har växlat. 
  Andra bussavgång sker när sista laget på sträcka 2  
  från respektive start har inkommit. 

1 2 3 4 5

Mångsbodarna Evertsberg Oxberg

Startplats Oxberg

Hökberg MoraSälen
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4:e Nattvasan 90  
fredag 28 februari, Sälen – Mora, 90 km 
TÄVLINGSLEDARE: Anna Wadman, 070-696 28 78 och  
Maria Gustafsson, 070-233 89 69  

Gemensam start kl 20.00. Startgruppstilldelningen baseras på den förväntade 
åktid som laget registrerade vid anmälan. Åktekniken är fristil.  
Målet stänger kl 08.00.

REPTIDER
För att deltagarna ska få fortsätta loppet ska deltagarna ha anlänt till kontrollen i:

 Evertsberg före kl 02.00 
 Oxberg före kl 03.45 
 Hökberg före kl 05.00

VASALOPPSKONTROLLER
Evertsberg efter 45 km är den enda officiella kontrollen. Där serveras pann-
kakor, dryck och energi i olika former. Här erbjuds service med fästvalla samt 
mindre reparationer av din utrustning.  
Vid kontrollerna Mångsbodarna, Oxberg, Hökberg och Eldris finns det vatten 
och sportdryck för påfyllning i egen behållare (självbetjäning).

MÅLET
När den sista deltagaren i laget passerat mål registrerar chipet lagets åktid. Vid 
målgång får det vara ett avstånd på max 20 sekunder mellan lagmedlemmarna.

CAMP NATTVASAN
På Mora Gymnasium finns Camp Nattvasan. Där erbjuds logi i klassrum på 
eget liggunderlag och sovsäck. Kostnaden är 280 kronor per natt. 

Där kan besökarna checka in på från fredag den 28 februari kl 14.00. De får 
tillträde till sin sovplats, och kan lämna bagage innan de åker till starten.  
Vallabodar finns på gården. Det finns möjlighet att köpa varm mat mellan  
kl 24.00–06.00, och frukost på lördagen mellan kl 06.00–12.00. Bussar går 
från mässområdet regelbundet. 

På Camp Nattvasan finns deltagarnas ombyteskläder om de skickat de med 
våra transporter, och här finns även skidinlämning.

LAGUPPSTÄLLNING
Den definitiva laguppställningen lämnas via mina sidor av lagledaren.  
Det är möjligt att göra fram till loppets start.

START
För start 1 öppnar startfållorna kl 05.30. Inpassering genom chipavläsningen 
vid startled 3 (högra delen av startfältet) märkt ”chipregistrering” måste ske 
före kl 06.45. För start 2 öppnar startfållorna kl 07.10. Inpassering genom 
chipavläsningen måste ske före 08.45. 

STRÄCKOR
1. Sälen – Mångsbodarna 24 km (24 km)
2. Mångsbodarna – Evertsberg 24 km (48 km)
3. Evertsberg – Oxberg 14 km (62 km)
4. Oxberg – Hökberg 9 km (71 km)
5. Hökberg – Mora 19 km (90 km)

VÄXLINGAR
Växlingarna sker vid kontrollerna. Växlingsområdet är väl markerat och vi som 
funktionärer hjälper till så att allt går snabbt och enkelt. Endast förvarnade lag 
får beträda växlingsområdet. 

Sträcka 1: 
Uppvärmning på startplatsen. 

Sträcka 2 – 5: 
Uppvärmning kan ske i skidspåret efter kontrollen. OBS! inte före eller i 
anslutning till växlingen. 

VÄXLINGSKONTROLLER OCH VASALOPPSKONTROLLER
Smågan: Vasaloppskontroll 
Mångsbodarna: Växlingskontroll/Vasaloppskontroll 
Risberg: Vasaloppskontroll  
Evertsberg: Växlingskontroll/Vasaloppskontroll  
Oxberg: Växlingskontroll/Vasaloppskontroll  
Hökberg: Växlingskontroll/Vasaloppskontroll  
Eldris: Vasaloppskontroll 

Möjlighet för komplettering av fästvalla finns i växlingskontrollerna mot 
betalning via Swish.

MEDALJER
Alla som fullföljer loppet tilldelas medaljer till hela laget direkt efter målgång. 
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2:a Nattvasan 45 
fredag 28 februari, Oxberg – Mora, 45 km 
TÄVLINGSLEDARE: Anna Wadman, 070-696 28 78 och  
Maria Gustafsson, 070-233 89 69  

Gemensam start kl 20.00. Startgruppstilldelningen baseras på den  
förväntade åktid som laget registrerade vid anmälan. Åktekniken är fristil.  
Målet stänger kl 08.00. 

REPTID
För att deltagarna ska få fortsätta loppet ska deltagarna ha anlänt till kontrollen 
i Hökberg före kl 05.00.

VASALOPPSKONTROLLER
Vid kontrollerna Oxberg, Hökberg och Eldris finns det vatten och sportdryck 
för påfyllning i egen behållare (självbetjäning).

MÅLET
När den sista deltagaren i laget passerat mål registrerar chipet lagets åktid. Vid 
målgång får det vara ett avstånd på max 20 sekunder mellan lagmedlemmarna.

CAMP NATTVASAN
På Mora Gymnasium finns Camp Nattvasan. Där erbjuds logi i klassrum på 
eget liggunderlag och sovsäck. Kostnaden är 280 kronor per natt. 

Där kan besökarna checka in på från fredag den 28 februari kl 14.00. De får 
tillträde till sin sovplats, och kan lämna bagage innan de åker till starten.  
Vallabodar finns på gården. Det finns möjlighet att köpa varm mat mellan  
kl 22.00–06.00, och frukost på lördagen mellan kl 06.00–12.00. Bussar går 
från mässområdet regelbundet. 

På Camp Nattvasan finns deltagarnas ombyteskläder om de skickat de med 
våra transporter, och här finns även skidinlämning.

Blåbärsloppet  
lördag 29 februari, Eldris – Mora, 9 km
TÄVLINGSLEDARE: Ing-Mari Skogs, 070-483 20 65

START 
Grupp 1 – kl 12.30       (Hedersgäster/sponsorer) 
Grupp 2 – Mellan kl 12.40–13.40      (övriga)

TRANSPORT TILL STARTEN
Grupp 1 – För boende i Sälen går bussen kl 10.00 från Högfjällshotellet.  
För boende i Mora går bussen från parkeringen mellan Mora Hotell och  
Korsnäsgården kl 11.00.  
Grupp 2 – Alla deltagare åker gratis buss till starten. Ingen biltrafik är tillåten 
till Eldris. Bussar avgår från mässområdet i Mora kl 11.50–13.00. Anhöriga som 
vill följa med till starten kan åka med bussarna fram och tillbaka.

NUMMERLAPPAR
Grupp 1 – Hämtar nummerlapp och tidtagningschip vid starten i Eldris. 
Grupp 2 – Hämtar sin nummerlapp vid tävlingsexpeditionen i Mora – ingen 
tidtagning.

VÄTSKEKONTROLLER/SJUKVÅRD/MÅLGÅNG
Det finns en kontroll längs med sträckan och det är i Hemus där det bjuds på 
blåbärssoppa (det finns även blåbärssoppa vid målgången). Slutpatrullen 
består av en skidåkande läkare och en skoter.

ÖVERDRAGSKLÄDER
I Eldris finns säckar för överdragskläder. De fraktas till Mora via bussarna 
och hämtas efter målgång vid skidinlämningen. Hedersgäster/sponsorer kan 
lämna sina skidor vid skidinlämningen när de går och äter sin lunch.

DUSCH/OMBYTE
Grupp 1 – Duschmöjlighet i Vasaloppets Hus 
Grupp 2 – Duschmöjlighet finns ej

MEDALJER
Alla som fullföljer loppet tilldelas en medalj direkt efter målgång. 
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Barnens Vasalopp  
lördag 22 februari och lördag 29 februari

SÄLEN, 22 FEBRUARI, MELLAN 11.00–12.00
Vid Vasaloppsstarten sker Barnens Vasalopp i Sälen. Sträckan är 90–800 m  
beroende på ålder. Rekommenderad ålder är 3–10 år. Alla får varm dryck, 
diplom och medalj. Anmälan görs på plats vid Vasaloppsstarten, Berga på 
startmorgonen från kl 09.30 fram till 30 min före start.

MORA, 29 FEBRUARI, START MELLAN 10.00–10.30
Vid campingen på Prästholmens IP startar Barnens Vasalopp i Mora och går  
i mål genom den riktiga Vasaloppsportalen. Barnen startar när de vill mellan  
kl 10.00–10.30. Rekommenderad ålder är 3–10 år. Alla får varm dryck, diplom 
och medalj. Anmälan görs på plats på startmorgonen vid Prästholmens 
Camping, 08.30–10.30.

96:e Vasaloppet  
söndag 1 mars, Sälen – Mora, 90 km 
TÄVLINGSLEDARE: Bo Johansson 070-681 13 58  
och Annlouise Almqvist, 070-282 12 08 

Vasaloppet innehåller två tävlingsklasser, herrar (H19 – ), damer (D19 – ) med 
gemensam start för de båda klasserna kl 08.00. Åktekniken är klassisk. 
Målet stänger kl 20.30.

SEEDNING
Deltagarens seedning är registrerad i chipet och läses av vid insläppet till 
startfållorna.

START
Startfålla till led 10 öppnar kl 05.00. till led 1–9 öppnar startfållorna kl 05.30. 
Deltagaren måste vara på plats i sitt startled senast kl 07.45. 

REPTIDER
För att deltagaren ska få fortsätta loppet ska deltagaren ha anlänt till kontrollen i:

 Smågan  före kl 10.30 
 Mångsbodarna före kl 12.15 
 Risberg före kl 13.45 
 Evertsberg före kl 15.00 
 Oxberg före kl 16.30 
 Hökberg före kl 17.40 
 Eldris före kl 19.00

SJU VASALOPPSKONTROLLER
 Smågan 79 km kvar till mål 
 Mångsbodarna 66 km kvar till mål 
 Risberg 55 km kvar till mål 
 Evertsberg 42 km kvar till mål 
 Oxberg 28 km kvar till mål 
 Hökberg 19 km kvar till mål 
 Eldris 9 km kvar till mål
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DUSCH OCH OMBYTE
Prästholmens IP (busstransport)

 Startnummer Färg på plastsäck

 1 – 300 Gul

 501 – 540 Gul

 1 000 – 4 999 Blå

 8 000 – 10 999 Grön

 14 000 – 15 999 Orange

 17 000 – 30 349 Gul

Mora Gymnasium (busstransport)

 Startnummer Färg på plastsäck

 5 000 – 7 999 Röd

 11 000 – 13 999 Grå

MEDALJER OCH PRISUTDELNING
Alla som fullföljer loppet får deltagarmedalj direkt efter målgång. De som 
klarar av att åka loppet på segrartiden +50 procent (dam resp. herrklass) får 
en prestationsmedalj direkt efter målgång. Prisutdelning sker kl 15.00 i  
målområdet. Träningsstipendier delas ut till de 15 främsta herrarna och till  
de 6 främsta damerna.

Trafikinformation

Privata bilar som ska till startplats Oxberg, och kommer från Mora hållet åker 
Rv 70 via Väsadammen på väg TILL start och över Blybergsdammen på väg 
FRÅN Start. Trafik västerifrån kör via Väsa och Lv 1027

Fredag 21 februari 2020 inleds Vasaloppets vintervecka med Vasaloppet 30 
och fortsätter fram till söndagen den 1 mars 2020 då Vasaloppet äger rum. 
Hela veckan innebär en ansträngd trafiksituation i området Mora – Sälen och 
kan beskrivas enligt följande:

 
FREDAG 2020-02-21 
Vasaloppet 30 – start i Oxberg tre mil norr om Mora kl 09.00–12.45, målgång  
i Mora. 

Länsväg 1012 stängd för genomfart mellan Oxbergs affär och Startplatsen i  
Oxberg riksväg 70 kl 06.00 – ca 14.00. Trafik till starten sker via riksväg 70. 
Övrig trafik mellan Mora och Sälen hänvisas att köra riksväg 70 och länsväg 
1024 via Älvdalen under dagen.

LÖRDAG 2020-02-22 
Tjejvasan – start i Oxberg kl 09.00–12.45, målgång i Mora. 

Länsväg 1012 stängd för genomfart mellan Oxbergs affär och Startplatsen i 
Oxberg riksväg 70 kl 06.00 – ca 14.00. Trafik till starten sker via riksväg 70. 
Övrig trafik mellan Mora och Sälen hänvisas att köra riksväg 70 och Lv 1024 
via Älvdalen under dagen.

Länsväg 1025, (Vasaloppsvägen) är enkelriktad från Oxberg till länsväg 1024 i 
Evertsberg kl 06.00–14.00. Fordon får föras endast i riktning från Oxberg mot 
Evertsberg.

Trafik till starten sker via riksväg 70.

Övrig trafik mellan Mora och Sälen hänvisas under tiden att köra riksväg 70 
och Lv 1024 via Älvdalen.

Då det samma dag även är stugbyte för sportlovsfirare i Dala-och Härjedals-
fjällen förväntas intensiv trafik framförallt i centrala Mora från lunch fram till 
kvällen. Sportlovsfirare rekommenderas därför att välja alternativa vägar, ex 
E16 via Djurås och Malung för att undvika Mora.
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I Sälen förväntas intensiv trafik vid startområdet inför söndagens Öppet Spår. 
Alternativ väg mellan Transtrand och Sälen är länsväg 1051 på västra sidan 
om Västerdalälven.

SÖNDAG 2020-02-23 
Öppet Spår – start i Sälen kl 07.00–08.15, målgång i Mora. 
 
Riksväg 66 vid starten i Sälen är stängd för genomfartstrafik kl 05.00–09.00.
Genomfartstrafik sträckan Sälen – Transtrand hänvisas till länsväg 1051 
påvästra sidan om älven.

Lv 1033 är enkelriktad mellan riksväg 70 via Lövnäs till Horrmund kl 
04.00–08.00. Tillåten färdriktning är alltså från riksväg 70 och västerut mot 
Horrmund.

Den s.k. Vasaloppsvägen, Sälen – Mora, har dubbelriktad trafik som väntas 
bli intensiv. Moras centrala delar förväntas ha intensiv trafik under eftermid-
dagen/kvällen. Trafik till och från dalafjällen rekommenderas att välja riksväg 
66 från norr Borlänge via Malung.

MÅNDAG 2020-02-24 
Öppet Spår – Se söndagens information. 

Mindre antal deltagare och mindre trafikmängd förväntas. Dock ingen 
enkelriktning av länsväg 1033. Riksväg 66 vid starten i Sälen är stängd för 
genomfartstrafik kl 05.00–09.00.

TISDAG 2020-02-25 
Vasaloppet 45 – start i Oxberg kl 09.00–12.00, målgång i Mora. 

Trafik till starten sker via riksväg 70. Övrig trafik mellan Mora och Sälen  
hänvisas att köra riksväg 70 och länsväg 1024 via Älvdalen under dagen.

FREDAG 2020-02-28 
Stafettvasan – start i Sälen vid kl 07.00 och 09.00, målgång i Mora. 

Riksväg 66 vid starten i Sälen är stängd för genomfartstrafik kl 06.00–09.15. 
Genomfartstrafik sträckan Sälen – Transtrand hänvisas till länsväg 1051 på 
västra sidan om älven.

Trafiken efter Vasaloppsvägen ned till Mora förväntas bli intensiv och detta 
speciellt förbi växlingskontrollerna i Mångsbodarna, Evertsberg och Oxberg.

Tung trafik ombeds att undvika Vasaloppsvägen under förmiddagen.

Alternativ vägsträckning är Tennäng via Venjan till Limedsforsen.

Sträckningen är skyltad.

Överfarten över Sjutmodammen är helt stängd för biltrafik kl. 09.00–18.00.

Det är inte tillåtet att åka bil till växlingen i Hökberg. (Det går bussar,  
se transportlogistik  för Stafettvasan)

FREDAG, 2020-02-28 – LÖRDAG 2020-02-29  
Nattvasan 90 – start i Sälen kl 20.00 och målgång i Mora.

Riksväg 66 vid starten i Sälen är stängd för genomfartstrafik kl. 19.45–20.15.

Genomfartstrafik sträckan Sälen – Transtrand hänvisas till länsväg 1051 på 
västra sidan om älven.

Det förväntas vara många fordon som följer arrangemanget under natten.

Nattvasan 45 – start i Oxberg kl. 20.00 och målgång i Mora.  

Länsväg 1012 stängs för genomfart en kort stund kl 20.00–20.10

SÖNDAG, 2020-03-01  
Vasaloppet – start i Sälen kl 08.00, målgång i Mora.

Riksväg 66 är stängd för genomfartstrafik mellan Sälen och Transtrand 
kl 04.30–09.30. Genomfartstrafik hänvisas till länsväg 1051 på motsatta 
(västra) sidan om älven.

Bron över Västerdalälven i Transtrand enkelriktas kl 07.30–09.30.
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Fordon får endast föras i västlig riktning. Trafik på västra sidan älven  
hänvisas ned till Lima och vidare ut på riksväg 66.

Länsväg 1033 är enkelriktad mellan riksväg 70 via Lövnäs till Horrmund  
kl 04.00–08.00. Tillåten färdriktning är alltså från riksväg 70 och västerut  
mot Horrmund.

VASALOPPSVÄGEN MOT MORA ENKELRIKTAD ENLIGT FÖLJANDE. 
Länsväg 1024, Fiskarheden – Evertsberg kl 07.00–15.00.

Länsväg 1025, Evertsberg – Oxberg kl 08.00–16.00.

Tillåten färdriktning är från Sälen mot Mora. Trafik till Sälen på morgonen 
måste alltså vara i Fiskarheden senast kl 07.00.

Vasaloppsvägen, Sälen – Mora, har dubbeltrafik den nedre delen mellan 
Mora – Oxberg.

Mycket trafik förväntas hela sträckan samt i Moras centrala delar under 
eftermiddagen och kvällen. Trafik till och från dalafjällen rekommenderas att 
under söndagen ta Rv 66 via Malung. 

NATTPARKERING INOM TÄVLINGSOMRÅDET PÅ VASALOPPSSTARTEN  
I SÄLEN ÄR FÖRBJUDET! 
Husbil och husvagn tillåts inte att parkera på Vasaloppsstartens bilparkeringar. 
Tjärnhedens IP har begränsat antal uppställningsplatser (ej förbokningsbara) 
med tillgång till wc, dusch och bastu. Avgift tas ut (mer info på sidan 14 och 15  
i Funktionärsguiden). Följ skyltar mot Tjärnhedens IP, ca 600 m norr om 
Vasaloppsstarten.

Det finns även en parkering (endast uppställningsplats) ca 1 km norr om 
Vasaloppsstarten (körväg 7 km), på den andra sidan Västerdalälven som heter 
Norra Brändan, se karta sidan 14. 
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Bussresor  
(Vasaloppets egna)

 
Vasaloppet rekommenderar alla att ta bussen till startplatsen när det är 
möjligt. Detta för att undvika köer. Bussbiljetter kan köpas på vasaloppet.se 
till webbpris. Biljetter kan även köpas i Vasaloppsmässan, vid inpasseringen 
till bussarna i Mora och i nummerlapps-uthämtningen i Sälen. Skidor och 
stavar ska packas i skidfodral.

MORA MÄSSOMRÅDET – OXBERG STARTPLATS  180 KR/WEBB 152 KR 

  Morgon Kväll*

 Fredag 21/2 07.00–11.00 14.00, 16.00, 18.00 och 20.00

 Lördag 22/2 07.00–11.00 14.00, 16.00, 18.00 och 20.00

 Tisdag 25/2 07.00–11.00 14.00, 16.00, 18.00 och 20.00
 Fredag 28/2   18.30, 24.00
 Lördag 29/2   02.00

SÄLENS CENTRUM – SÄLEN VASALOPPSSTARTEN – OXBERG STARTPLATS
– OXBERG STARTPLATS   200 KR/WEBB 175 KR

  Sälen C OK/Q8  Vasaloppsstarten 

 Fredag 21/2  07.00 07.05
 Fredag 21/2  09.30 09.35
 Lördag 22/2  07.00 07.05
 Lördag 22/2  09.30 09.35
 Tisdag 25/2  07.00 07.05
 Fredag 28/2  18.00  18.05

SÄLENS CENTRUM – SÄLEN VASALOPPSSTARTEN 100 KR/WEBB 68 KR

  Sälen C OK/Q8 

 Söndag 23/2 05.30
 Måndag 24/2 05.30 
 Söndag 1/3 05.30

MORA MÄSSOMRÅDET – SÄLEN VASALOPPSSTARTEN  290 KR/WEBB 245 KR

                Morgon Kväll*

 Fredag 21/2 - 14.00, 16.00, 18.00 och 20.00
 Lördag 22/2 - 14.00, 16.00, 18.00 och 20.00
 Söndag 23/2 04.00–05.30 14.00–21.00 (via Älvdalen)
 Måndag 24/2 04.00–05.30 14.00–21.00 (via Älvdalen)
 Tisdag 25/2 - 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
 Fredag 28/2 - 16.30, 24.00
 Lördag 29/2 02.00, 04.00, 06.00, 08.30, 11.00 16.00, 19.00
 Söndag 1/3 04.00–04.30 14.00–21.30 (via Älvdalen)
 Söndag 1/3 - 17.00, 21.30 (via Malung)
* Kvällsbussarna avgår allt eftersom de fylls.

ÄLVDALENS BUSSTATION – SÄLEN VASALOPPSSTARTEN         200 KR/WEBB 175 KR
 

 Söndag 23/2 04.15
 Måndag 24/2 04.15
 Söndag 1/3 04.15

MORA MÄSSOMRÅDET – ÄLVDALENS BUSSTATION 180 KR/WEBB 156 KR

 Söndag 23/2  14.00–21.00

 Måndag 24/2  14.00–21.00

 Söndag 1/3  14.00–21.00

UNGDOMSVASAN  MORA MÄSSOMRÅDET – STARTEN ELDRIS OCH HÖKBERG  

Ingen avgift. Ingen bokning. 

 Söndag 23/2  Mora Mässområdet – Eldris 08.00–09.30 

 Söndag 23/2  Eldris – Mora Mässområde, löpande 09.45–11.00

 Söndag 23/2  Mora Mässområdet – Hökberg 09.00

 Söndag 23/2  Hökberg – Mora Mässområde, löpande från 11.00
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STAFETTVASAN FREDAG 28/2

Ingen avgift, bokning är obligatorisk. Till sträcka 2 är det ett krav att åka buss.

   Start Start   
  07.00 09.00 
 Sträcka 1 04.30 06.30 Mora–Sälen  

 Sträcka 2 06.00 08.00 Mora–Mångsbodarna  

 Sträcka 3  06.45 08.45 Sälen–Mångsbodarna  

   06.30–13.30 Mora – Startplats Oxberg 

   10.00–16.15 Startplats Oxberg – Mora 

BLÅBÄRSLOPPET LÖRDAG 29/2 

Ingen avgift. Ingen bokning.

Bussar avgår från mässområdet i Mora kl. 11.50–13.00 till starten i Eldris. 
Anhöriga som vill åka med får åka med bussen fram och tillbaka.

MALUNG – SÄLEN VASALOPPSSTARTEN **

 Söndag 1/3  04.05

STÖTEN – GRÄNSBO – SÄLEN VASALOPPSSTARTEN **

 Söndag 1/3  04.40

SÄLENS BY VID OKQ8 – GRÄNSBO – STÖTEN **

 Söndag 1/3  19.00, 22.00

** För hållplatser och priser, se Tidtabell för Vasaloppet 1 mars 2020  
     på sidorna 56–57.
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Vasaloppsstarten

Utfart Hund�ället    5.20

Utfart Tandådalen    5.25

Utfart Hög�ällshotellet    5.35

Sälenstugan (Säl�ällstorget)    5.45

Säl�ällsgården (Skistar)    5.50

Rörbäcksnäs    5.10

Stöten    4.40

Gränsbo    5.00

Retur på kvällen från 
Sälen centrum vid OKQ8
19.00 och 22.00

Retur på kvällen från Mora
17.00 och 21.30

Gusjöbyn   

Ungärde   

Risätra   

Malungsfors   

Malung, Vårdcentralen  

Malung, järnvägsstationen

Mora (mässområdet)   

På kvällen kan alla retur-
bussar på begäran gå via 
OKQ8 i Sälen centrum

Gusjöbyn (Kläppen)    5.00

Ungärde, Riksväg 66    4.50

Limedsforsen, Konsum    4.45

Risätra, Riksväg 66    4.40

Malungsfors, Konsum    4.25

Vallerås Vandrarhem     4.20

Malung, järnvägsstationen    4.15

Malung, vårdcentralen    4.10

Malung Gymnasieskola, VDG    4.05

Älvdalens busstation    4.15

Mora (mässområdet)     4.00–4.30
Mora (mässområdet) via Älvdalen
14.00–21.30

Sälen centrum, OKQ8    5.30

Prislista
Priser för turer till Vasaloppsstarten. 

Stöten · Gränsbo · Rörbäcksnäs 190 kr – webb 140 kr
Hund�ället · Tandådalen · Hög�ällshotellet 140 kr – webb 95 kr
Sälenstugan · Säl�ällsgården 120 kr – webb 65 kr

Malung · Malungsfors 180 kr – webb 145 kr
Risätra · Limedsforsen · Ungärde 140 kr – webb 95 kr
Gusjöbyn (Kläppen) 120 kr – webb 80 kr

     Mora 290 kr – webb 245 kr

Sälen centrum 100 kr – webb 68 kr

Älvdalen 200 kr – webb 175 kr

Busslinjer Vasaloppet 
söndagen den 1 mars 2020

Busslinjer Vasaloppet 
Söndagen den 1 mars 2020
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Sms-tjänsten
Det är bra om du som funktionär kan beskriva hur Vasaloppets sms-tjänst 
fungerar. 

Man skickar ett sms med koden för aktuellt lopp och startnummer på den 
deltagare man vill följa till 72700 (svenska användare), så får man löpande 
tidrapporter under loppets gång samt målgång. Så här beställer man tjänsten:

Vasaloppet 30 (f d Kortvasan) – VASA VL30 startnummer – SEK 25
Tjejvasan – VASA TV startnummer – SEK 25
Öppet Spår söndag – VASA ÖSS startnummer – SEK 35
Öppet Spår måndag – VASA ÖSM startnummer – SEK 35
Vasaloppet 45 (f d Halvvasan) – VASA VL45 startnummer – SEK 25
Stafettvasan – VASA STV startnummer – SEK 35
Nattvasan 90 – VASA NV90 startnummer – SEK 35
Nattvasan 45 – VASA NV45 startnummer – SEK 25
Vasaloppet – VASA VL startnummer – SEK 35 
 
(Exempel: SMS:a VASA VL 12488 till 72700)

Tjänsten även tillgänglig för finska mobilabonnemang.  
Nummer Finland 17191.

Alla priser är inkl. moms, trafikavgift tillkommer. Tjänsten gäller för alla  
operatörer inom Sverige.

Vasaloppets app
Appen Vasaloppet vinter kan laddas ned gratis till alla smartphones (iPhone 
eller Android), ca två veckor före arrangemanget. 

I appen kan man köpa hur många bevakningar man vill för en kostnad om 10 kr/st. 

Dessutom innehåller appen information om loppen, kartan över arenan samt 
information över alla programpunkter under veckan.

Bra att veta: Appen kräver datatäckning (3G/4G) för att bevakningarna ska fungera. 
Vet man att man t ex ska vara ute i skogen under loppet fungerar därför smstjäns-

ten bättre (då de skickas på vanliga telenätet). 

Vasaloppet.TV
Det är Vasaloppets egna playtjänst som lanserades inför vinterveckan 2018. 
Här kan tittaren hitta gamla sändningar från tidigare arrangemang men fram-
för allt se våra direktsändningar under veckan för att få en chans att se just 
sin deltagare gå i mål eller följa vad som händer i målet. Vi har fasta kameror 
på startplatserna och utvalda kontroller som sänder hela dagen. Här kan 
man, i kombination med bevakningsappen, ha en chans att se sin deltagare 
passera eller så kan man följa vår huvudsändning från Mora med reportage, 
intervjuer och målgångar. 

Tillsammans med detta innehåll finns även Vasaloppsskolan, en serie  
träningsfilmer där våra deltagare, som åkare eller löpare kan få tips och råd 
om hur de kan tränar inför att delta i något av våra lopp. 

Inför varje arrangemangsperiod bestäms innehåll och sändningstider så för 
uppdaterade sändningstider så kan man läsa mer på vasaloppet.se/

Langningsservice från Enervit (Vasaloppet)   
 Gäller Vasaloppet och Öppet Spår söndag samt måndag. 

Med Enervits energipaket med langningsservice får deltagaren ny kraft längs 
hela loppet. Deltagaren hämtar ut sitt förbeställda paket genom att visa upp 
kvittot som de fått, de kan också köpa paketet på plats i Enervits monter på 
Vasaloppsmässan i Sälen eller Mora, där får man produkterna som ska tas 
före och efter loppet, samt en armbindel. Armbindeln fästes på HÖGER ARM 
och är åkarens biljett till langningsservicen längs loppet. Hundra meter före 
langningsstationerna finns skyltar med texten ”Enervit langningsservice 100 
meter – håll till höger”. Syftet med langningspaketen är att göra det enklare 
för deltagaren att genomföra sitt lopp, men en bonus är att nedskräpningen 
i spåret minskar genom att deltagarna inte själva behöver bära med sig 
förpackningsmaterial i loppet. 
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Vallningsservice
Det finns vallningsservice och hjälp för mindre reparationer vid alla Vasalopps- 
kontroller. Vid Ungdomsvasans start finns kostnadsfri vallningshjälp att få.  
Vasaloppets officiella vallaservice finns att boka inför alla lopp.  
Både vid Vasaloppsmässan i Mora och vid nummerlappsutlämningen i Sälen.  

 Vallningsservice Sälen Mora inlämning Mora utlämning Oxberg utlämning Sälen utlämning 
  (Sälens IF) (IFK Mora) i tältet  (IFK Mora) (IFK Mora) 
    (IFK Mora)  På parkeringsytan i 
      höjd med Startled 4  

 Torsdag 20/2 10.00–18.00  10.00–20.00  –21.00   

 Fredag 21/2 06.30–20.00 10.00–20.00  –21.00 07.30–12.00 

 Lördag 22/2 06.30–21.00 10.00–20.00 –21.00 07.30–12.00 

 Söndag 23/2  05.30–21.00 10.00–20.00 –21.00  05.30–08.15 

 Måndag 24/2  05.30–18.00 10.00–20.00 –21.00  05.30–08.15 

 Tisdag 25/3  06.00–10.00 Stängt Stängt 08.00–11.45

 Onsdag 26/2 Stängt Stängt Stängt

 Torsdag 27/2 10.00–20.00 15.00–20.00  –21.00

 Fredag 28/2  06.30–21.00 10.00–14.00 –15.00 

 Lördag 29/2  08.00–21.00  10.00–20.00  –21.00

 Söndag 1/3  05.00–08.00  Stängt    05.30–08.15

Skidor inlämnade i Vasaloppsmässan i Mora kan  
hämtas ut enligt nedanstående tider, vid respektive start.
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Diplom/åkprofil

Efter målgång kan deltagarna hämta diplom vid diplomutlämningen i  
Centrumkyrkan, 150 m efter målområdet. På Vasaloppssöndagen även i  
Mora Ishall (fram till kl 21.30). På dessa ställen kan man även köpa åkprofil  
till alla lopp, utom Ungdomsvasan.

Diplom över disk är kostnadsfritt och åkprofil kostar 50 kr. Det går också bra  
att beställa diplom och åkprofiler i efterhand via Vasaloppets hemsida.  
Då tillkommer en kostnad för porto och emballage.

 Öppettider Mässområdet 

 Fredag 21/2  10.00–19.30  

 Lördag 22/2  10.00–19.30  

 Söndag 23/2  09.00–21.00   

 Måndag 24/2  08.00– 21.00  

 Tisdag 25/2  10.00–20.00

 Onsdag 26/2 Stängt  

 Torsdag 27/2 Stängt  

 Fredag 28/2  10.30–20.00  

 Lördag 29/2 09.00–16.00  

 Söndag 1/3  12.00–21.30  Centrumkyrkan och Mora Ishall 

 Måndag 3/3  07.00–13.00 

Hittat & Lånat
 
Borttappade och upphittade saker finns vid ”Hittat & Lånat” i Centrumkyr-
kan, ca 150 m efter målet. Under tävlingsdagarna lämnar deltagarna tillbaka 
lånade stavar och skidor där. Vi ansvarar inte för förlust av deltagarnas 
tillhörigheter. 

 
Vasaloppet 30  Fredag  21/2 kl 08.00–19.30

Tjejvasan   Lördag  22/2 kl 08.00–19.30

Ungdomsvasan, Öppet Spår Söndag 23/2 kl 08.00–21.00 

Öppet Spår   Måndag 24/2 kl 08.00–21.00

Vasaloppet 45  Tisdag  25/3 kl 08.00–20.00

   Onsdag 26/2 kl 07.00–12.00

   Torsdag 27/2 Stängt

Stafettvasan  Fredag  28/2  kl 08.00–21.00 

   Lördag 29/2 kl 09.00–16.00

Vasaloppet   Söndag  1/3  kl 12.00–21.30

   Måndag  2/3 kl 06.00–17.00 

   Tisdag 3/3 kl 08.00–16.00

   Onsdag 4/3 kl 08.00–16.00

   Torsdag  5/3 kl 08.00–15.00 
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Skidinlämning
 
Vid mässområdet, ca 150 m efter målet, finns skidinlämningen för samtliga 
lopp (förutom på Nattvasan då skidinlämning finns på Camp Nattvasan, 
Mora Gymnasium). Där lämnar deltagarna in skidorna och får ett kvitto.  
På så vis kan de duscha och klä om och/eller äta en bit mat utan att  
behöva bära med sig skidorna överallt eller oroa sig för att de kommer bort. 
Skidinlämningens tider är enligt nedan.  

 Vasaloppet 30 Fredag 21/2 10.00–19.30

 Tjejvasan  Lördag 22/2 10.00–19.30

 Ungdomsvasan, 
 Öppet Spår Söndag 23/2 10.00–21.00

 Öppet Spår Måndag 24/2 11.00–21.00

 Vasaloppet 45 Tisdag 25/2 11.00–20.00

 Stafettvasan  Fredag 28/2 10.30–20.00

 Vasaloppet Söndag 1/3  11.30–21.30

Maten på våra kontroller

EKSTRÖMS BLÅBÄRSSOPPA
Socker, potatisstärkelse, maltodextrin, blåbär, syra (citronsyra), 
antioxidationsmedel (E300). Färdig soppa innehåller 3,5% blåbär.

KNORR GRÖNSAKSBULJONG
Salt, maltodextrin, stärkelse, socker, jästextrakt, grönsaker 8,6% (lök, morot, 
purjolök) arom, morotsjuicepulver, kryddor.

VASALOPPSBULLEN
Vetemjöl, vatten, vegetabilisk olja (raps), socker, jäst, salt, kardemumma, 
dextros, askorbinsyra. 

GLUTENFRIA VASALOPPSBULLAR (FINNS I BEGRÄNSAT ANTAL)
Mix glutenfri (vetestärkelse, skummjölkspulver, socker, förtjockningsmedel 
(E412, E464), bakpulver (E500, E575), salt, mineral (järn), vitaminer, (tiamin, 
riboflavin, niacin, B6, folsyra). Vatten. Färskost (skummjölk, mjölksyrekultur, 
löpe, grädde) Jäst. Sirap. Margarin(rapsolja, palmolja, cocosolja, emulgering-
medel E471). Kardemumma. Salt. Brödglans: Kasein(mjölkprotein) surhets-
reglerande medel E450 (4%) och E 500, laktos.  
I verksamheten hanteras ägg.

ENERVIT SPORTDRYCK (APELSIN)
Sockerarter (43%) (dextros (28,4%), fruktos (17,3%), maltodextrin (2,6%)), Syra 
(citronsyra), Dinatriumfosfat, Apelsinarom, Förtjockningsmedel (natriumkar-
boximetylcellulosa), Magnesiumcitrat, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Natrium-
klorid, Klumpförebyggande medel (kiseloxid), Vitamin C (L-askorbinsyra), 
Niacin (nikotinamid), Pantotensyra (kalcium-D-pantotenat), Riboflavin, 
Tiaminhydroklorid.
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Vasaloppets sommarvecka
Som funktionär är det bra om du i mötet med olika deltagare passar på att  
berätta om att Vasaloppet är en åretruntarrangör som även arrangerar lopp  
på sommaren:

CYKLA VASALOPPET
Fredag 14 augusti  Cykelvasan Öppet Spår. Ett alternativ med  
  lägre deltagarantal än Cykelvasan 90, för dem som  
  vill cykla med mindre trängsel. Start i Sälen. 95 km.

Lördag 15 augusti  Cykelvasan 90. Hela Vasaloppet fast på cykel.  
  Nordens största MTB-lopp. Start i Sälen. 95 km.

Söndag 16 augusti  Ungdomscykelvasan 30. Tävling för flickor och  
  pojkar mellan 11 och 16 år. Start i Oxberg. 32 km. 

Söndag 16 augusti  Cykelvasan 30. Ett motionslopp för hela familjen.  
  Start i Oxberg. 32 km. 

Söndag 16 augusti  Cykelvasan 45. Ett tuffare MTB-lopp i klassisk  
  Vasaloppsterräng. Start i Oxberg. 45 km. 

SPRING VASALOPPET
Lördag 22 augusti  Ultravasan 90. Individuell löpning hela  
  sträckan från Sälen till Mora. Terränglöpning 90 km.

Lördag 22 augusti  Ultravasan 45. Halva sträckan, men fortfarande en  
  tuff utmaning. Passar bra för den som vill ta nästa steg  
  efter maraton eller som vill prova på terräng löpning.  
  Start i Oxberg. 45 km. 

Lördag 22 augusti  Trailvasan 30. NYHET 2020. Individuell löpning  
  med start från Oxberg. 30 km.

Lördag 22 augusti  Vasastafetten. Varje lag består av tio personer som  
  delar på de nio milen.  

Lördag 22 augusti  Vasakvartetten. Varje lag består av fyra personer  
  som delar på de nio milen.  

Vasaloppstrippeln
För att klara av en Vasaloppstrippel krävs att du åker skidor, cyklar och 
springer 90, 45 eller 30 kilometer i fäders spår under ett och samma år.

För att genomföra Vasaloppstrippeln 90 gäller skidåkning i Vasaloppet,  
Öppet Spår eller Nattvasan 90, cykel i Cykelvasan 90 eller Cykelvasan Öppet 
Spår, och gå, lunka eller spring i Ultravasan 90.

För att genomföra Vasaloppstrippeln 45 gäller skidåkning i Vasaloppet 45 eller 
Nattvasan 45, cykel i Cykelvasan 45 och gå, lunka eller spring i Ultravasan 45.

För att genomföra Vasaloppstrippeln 30 gäller skidåkning i Vasaloppet 30  
eller Tjejvasan, cykel i Cykelvasan 30, och gå, lunka eller spring i Trailvasan 30. 
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Samarbetspartners

Vasaloppet arbetar nära sina samarbetspartners för att tillsammans utveckla 
Vasaloppets olika arrangemang och tillföra mervärden för våra deltagare 
samt för att skapa mervärden och affärsnytta för samarbetspartners. Som 
samarbetspartner till Vasaloppet har man en möjlighet att kommunicera 
och aktivera sig tillsammans med Vasaloppet, både internt och externt, året 
runt! Som funktionär är det viktigt att känna till vilka Vasaloppets officiella 
partners är. Många försöker åka snålskjuts på vårt varumärke vilket de inte 
får. Alla officiella partners bidrar på något sätt till att Vasaloppet kan ge 
ägarna (Sälens IF och IFK Mora Idrottsallians) och funktionärsklubbarna det 
bidrag som gör att idrotts- och föreningslivet kan fungera. De ska därför ha 
ensamrätten att synas och genomföra de aktiviteter som är överenskomna 
med Vasaloppet.

Vasaloppets sponsorstruktur erbjuder företag möjlighet att bli Huvudsponsor,  
Värd, Partner, Mediapartner eller Leverantör beroende på företagets möjligheter, 
behov och syfte. Som huvudsponsor har man så klart kraftigare exponering 
och en större dos av relationsskapande rättigheter och större möjligheter 
till aktivering än om man t ex är leverantör. Vill man fokusera på en specifik 
målgrupp kan man bli värd för ett av Vasaloppets lopp under vinter- eller 
sommarveckan.

LEVERANTÖRER
Som leverantör har man något mindre antal banderoller och synlighet i 
VasaloppsArenan än Partnernivån samt något mindre antal startplatser och 
möjlighet till aktivering. Bland våra leverantörer finns många som stöttar 
Vasaloppet med produkter och tjänster som gör det möjligt för Vasaloppet att 
genomföra uppskattade arrangemang och skapa en trevlig upplevelse för alla 
deltagare.

PARTNERS
Som partner till Vasaloppet erhåller man en jämn exponering i Vasalopps- 
Arenan under Vasaloppets vinter- och sommarvecka. Självklart erhåller man 
som partner relationsskapande värden och rättigheter samt möjligheter till 
aktivering året runt.

MEDIAPARTNERS
Som mediapartner erhåller man liknande värden och rättigheter som en 
partner. Vasaloppet mediapartners gör det möjligt för Vasaloppet att stärka 
sin kommunikation med sina målgrupper.

VÄRDAR
Som värd till ett lopp kan man fokusera starkare på en specifik målgrupp. 
Man har under det aktuella loppet en kraftfull exponering ute i Vasalopps- 
Arenan och möjlighet att aktivera sig och kommunicera med deltagarna i 
det specifika loppet. Självklart har man också sin logotyp på deltagarnas 
nummerlappar.

HUVUDSPONSORER
Vasaloppets huvudsponsorer exponeras i stor omfattning i VasaloppsArenan 
under Vasaloppets vinter- och sommarvecka och finns tydligt med i Vasaloppets 
kommunikation året runt. Som huvudsponsor erhåller man också en stor dos 
av relationsskapande värden samt möjligheter till aktivering. Vasaloppets 
huvudsponsorer är också gemensamt värdar för Vasaloppet första söndagen 
i mars.

OTILLÅTEN EXPONERING
Om du som funktionär ser exponering, typ banderoller eller skyltar i Vasa-
loppsarenan där avsändaren inte är en del av Vasaloppets sponsorstruktur, 
(Vasaloppets sponsorstruktur finns på nästa sida i guiden), ta en bild på 
exponeringen och skicka sms till: 

Lena Hermansson, Sponsorchef  070-303 40 92
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Vasaloppet och hållbarhet 
 
En röd tråd i Vasaloppets hållbarhetsarbete är att värna om vår historia och 
samtidigt utvecklas i takt med omvärlden. Vasaloppets strategi följs upp årligen 
och revideras vid behov. Viktiga resultat i arbetet är nöjdare och friskare 
deltagare, stöd till föreningslivet och regional utveckling, hållbart ekonomiskt 
resultat till ägarklubbarna och minimerad miljöpåverkan.

VASALOPPETS MILJÖPOLICY 
”Som en av världens största idrottsarrangörer ska Vasaloppet vara en ledande 
och god förebild inom miljöområdet. Vi vill att hela organisationen är engage- 
rad i miljöarbetet och att varje medarbetare och funktionär väger in miljöhänsyn 
i de beslut som tas. Successivt ska Vasaloppets miljöpåverkan minskas i relation 
till antalet deltagare genom medvetna val.”

Vi arbetar bl a med att minska avfallet genom källsortering vid våra evenemang. 
Vi återvinner alla våra pappersmuggar. Vi har miljövänlig el (vind, vatten,  
sol och bioenergi) vid alla våra fasta och tillfälliga abonnemang. Tillsammans 
med partners försöker vi hitta lösningar för kollektiva transporter i till våra 
arrangemang. Vi uppmanar även våra leverantörer att vara med och bidra till 
ett mera miljömedvetet arrangemang.

VÅRT ANSVAR 
Vi kan alla bidra i olika former. Som funktionär vill vi i första hand uppmana 
dig att samåka, åka kollektivt, promenera eller cykla i största mån och  
att ta hand om allt skräp på ett sätt som gör att det kan återvinnas mest möjligt.
Tänk på att allemansrätten gäller i Vasaloppsarenan och det innebär att  
det är förbjudet att slänga skräp i naturen. Vi har nolltolerans vad avser 
nedskräpning vid våra arrangemang och tillsammans måste vi informera 
deltagare och alla medarbetare att skräpet ska slängas i avsedda kärl vid 
start, mål och vid varje kontroll. Läs mer om Vasaloppets hållbarhetsarbete 
på vasaloppet.se. 

Låt oss tillsammans visa att Vasaloppet agerar för miljöns bästa!



V A S A L O P P E T  Ä R  E N  I D E E L L  V E R K S A M H E T 
S O M  Ä G S  A V  I F K  M O R A  O C H  S Ä L E N S  I F . 

E N  M O T O R  F Ö R  F O L K H Ä L S A  O C H  F Ö R E N I N G S L I V .

Hösten 2014 inledde Vasaloppet en tradition där svenska  
konstnärer bjuds in att skapa Vasaloppsmotiv.  

Bakom årets motiv ”Äventyret Vasaloppet”  
står konstnären Ernst Billgren. Verket utstrålar både  

sommar och vinter. Och låter städer och vägar mötas och länkas  
samman på ett sätt som det allra första loppet länkade  

samman Mora och Sälen. I motivet syns Dalarnas  
landskapsdjur berguven, klockstapeln i Mora, segerkransen  

och medaljer för väl genomförda ansträngningar  
i Vasaloppsarenan.


