Danmarks Skiforbund indbyder til VASALOPPET
søndag den 8. marts 2015
Vasaloppet:
Er det klassiske svenske skiløb, hvor du skal løbe 90 km på langrendsski i klassisk stil på
under 12 timer og 30 minutter. Vasaloppet er søndag den 8. marts 2015.
Deltagere:
Alle der er født i 1996 eller tidligere, og er medlem af en skiklub under Danmarks
Skiforbund. Deltagelse sker under eget ansvar.
Danmarks Skiforbund udbyder 210 buspladser, 15 hotelbus pladser, 355
startpladser, i alt 580 startpladser, derfor er det i egen interesse, at tilmelde sig så
tidligt som muligt. Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet.
Tilmelding og betaling:
Er fra tirsdag den 22.04. 2014 kl. 12:00, på https://app.events4u.dk/event/2014-

vasaloppet-2015/register eller på www.events4u.dk
Du kan tilmelde dig:
1. Vasaloppet med transport og logi. 2. Vasaloppet alene. 3. Transport og logi alene
Al tilmelding og betaling sker gennem events4u.
Det er ikke muligt at lave gruppe tilmeldinger med samme e-mail adresse. Dvs en person
kan ikke tilmelde flere personer på samme e-mail adresse.
Pris:
Startgebyr til Vasaloppet, DKK. 1500,-.
Bus Jylland t/r: DKK. 1700,-.
Bus Sjælland t/r: DKK. 1500,-.
Hotelbus t/r: DKK. 5200,-.
Hertil skal lægges et gebyr på DKK 30, - plus kortgebyr
Ved tilmeldingen, kan du bestille en Danmarks hue, som koster DKK. 225,-, incl.
forsendelse og til levering ultimo november 2014.
Afbestilling, aflysning og afbud.
Det må på det kraftigste anbefales, at du skal selv tegne en afbestillings- og
aflysningsforsikring, hvis du ønsker dækning for eventuel sygdom, tilskadekomst
eller aflysning af Vasaloppet.
Overtegning:
Tilmeldingen til Vasaloppet 2015 lukker senest søndag den 2. november 2014 eller når 580
deltagere nås.
Tilmeldingen til transport lukker, når max antallet for transport eller logi nås.
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Venteliste:
Der er oprettet en venteliste på: www.vestcup.dk/vasa/vasaliste Hvor køb og salg af
startnumre, transport til Vasaloppet, og andre langløb er mulig.
Transport:
Bus Jylland er hvilebus ”Royal Class” og kører over Sjælland, med opsamling: Århus,
Fredericia, Odense og Helsingør færgehavn.
Bus Sjælland er hvilebus ”Royal Class” har opsamling: Holte station og Helsingør
færgehavn.
Hotelbus kører over Sjælland, med opsamling: Odense, Holte station og Helsingør
færgehavn. Man sover i bussen i enkeltværelse tæt ved starten i Sälen. Hotelbussen er
med toilet, men uden bad.
Turen i hotelbus gennemføres kun ved 10 betalende deltagere pr. 2. november 2014. I det
tilfælde, at der ikke er 10 deltagere til turen, vil turen blive aflyst, og turens fulde pris vil
blive tilbagebetalt.
Vi forbeholder os retten til at ændre rute og opsamlingsstederne, afhængig af
deltagerantallet.
Logi:
Er sovesale med eget liggeunderlag og sovepose på skoler og lignende i Malung.
Bus Jylland har logi Malung skole.
Bus Sjælland har logi IOGT, Malung Skole eller Hole Bystugan.
Vi forbeholder os retten til at ændre det ønskede logi i forhold til logistik og deltagerantallet
i busserne.
Forplejning:
Bus Jylland og Sjælland er uden forplejning.
Der kan købes mad på Malung skole og i Malung by.
Der er køkken på IOGT og Hole Bystugan, hvor der med fordel kan laves morgenmad og
frokost.
Hotelbussen er med fuld forplejning lørdag, morgenmad søndag og snitter fra kl. 20.
Efter målgang og omklædning i Mora, serverer Vasaloppet et måltid varmt mad.
Ændring af navn og startnummer:
Startnumre, hvis du overtager en andens startnummer, skal dette meddeles Vasaloppet
Hus i Sverige, og senest dagen inden Vasaloppet ved nummerudleveringen. Gebyret for
ændringen var SEK 200,-. i 2014
Transport og logi, hvis du overtager en andens transport og logi, skal dette meddeles
ventelisten: www.vestcup.dk/vasa/vasaliste med oplysning om navn, adresse, klub, telefon
og e-mail, såvel for sælger, som for køber. Gebyret for den ændring er DKK 200,-, som
indsættes på Sydbank konto 8075 1140999, oplys købers navn.
Omseedning:
Du sørger selv omseedning på info@vasaloppet.se og efter medio februar 2015 sker al
omseedning ved afhentning af startnumre i Mora eller Sälen, og senest kl. 18.00 dagen
inden Vasaloppet.
Det kan anbefales at deltage i et af de mange seedningsløb der afholdes i Sverige for en
bedre startplads til Vasaloppet. Kontakt din ski klub for nærmere information.
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Program for bus Jylland og Sjælland:
Fredag den 6.marts 2015: Afgang fra Århus kl. 17.00 og fra Holte kl. 21.30.
Lørdag den 7. marts 2015: Morgen, ankomst Malung.
Lørdag den 7. marts 2015: Formiddag, afhentning af startnumre i Sälen.
Søndag den 8. marts 2015 kl. Meget tidligt, afgang Malung.
Søndag den 8. marts 2015 kl. 08.00: Vasaloppets start.
Søndag den 8. marts 2015: Afgang fra Mora, senest kl. 22.00
Mandag den 9. marts 2015:Morgen/middag, ankomst Holte/Aarhus
Endelig rejseplan og informationer:
Endelig rejseplan med opsamlingssteder, tider og logi vil blive oplyst dig den 4. marts 2015
aften, og vil blive sendt til din e mail adresse.
Grunden til at du ikke får den endelige rejseplan tidligere skyldes de mange ændringer der
er op til afrejsen. Udvis venligst lidt tålmodighed.
På https://www.facebook.com/dedanskevasaloebere findes De Danske Vasaløbere’s
facebook. På www.vestcup.dk/vasa kan du læse lidt praktisk information eller kontakt din
lokale skiklub.
På www.vasaloppet.se, kan du finde udførlige informationer om Vasaloppet.
Når du får dit startbevis fra Vasaloppet i Sverige skal du kontrollere om afhentningsstedet
af dit stratnummer er korrekt.
Hvis det ikke er korrekt, så kontakter du info@vasaloppet.se , og beder om ændring af
afhentningsstedet.
Et tips til dig, der skal løbe Vasaloppet for første gang: Træn mindst 500 km på rulleski/ski
før start.
Velkommen til Vasaloppet nr. 91
På vegne af Danmarks Skiforbund
Gert Olsen
Vasakoordinator
E-mail: go@dskif.dk
Web: www.skiforbund.dk
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