Danmarks Skiforbund indbyder til VASALOPPET
Søndag den 6. marts 2022
Vasaloppet:
Er det klassiske svenske skiløb fra Sälen til Mora, hvor du skal løbe 90 km på langrendsski i
klassisk stil under 12 timer og 30 minutter. Vasaloppet er søndag den 6. marts 2022.
Dette løb markerer 100 året for det første Vasaloppet i 1922, det kommer til at gå
over i historien.
Deltagere:
Alle der er født i 2003 eller tidligere, og er medlem af en skiklub under Danmarks
Skiforbund kan deltage. Deltagelse sker under eget ansvar og risiko.
Vi følger myndighedernes gældende retningslinjer vedr. COVID-19, så derfor må vi være
forberedte på, at der kan komme ændringer til afviklingen af Vasaloppet, transport og logi.
Danmarks Skiforbund udbyder i alt 300 startpladser til Vasaloppet,
16 hotel buspladser, 20 sovepladser i Hole Bystuga/Lillmokyrkan 120
soverpladser på Västerdalarnas Gymnasieskola og 140 buspladser, derfor er det i
egen interesse at tilmelde sig så tidligt som muligt.
Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet.
Tilmelding og betaling:
Tilmeldingen åbner, torsdag den 26. august 2021 kl. 12:00, og lukker søndag den 26.
september 2021 kl. 23:59 eller tidligere hvis der er udsolgt.
Du kan tilmelde dig:
Startplads til Vasaloppet uden bus og logi.
Startplads til Vasaloppet med bus, logi Västerdalarnas Gymnasieskola og kost, med bus
Jylland eller bus Sjælland.
Bus, logi Västerdalarnas Gymnasieskola og kost uden startplads til Vasaloppet, med bus
Jylland eller bus Sjælland.
Startplads til Vasaloppet med bus, logi Hole Bystuga/Lillmokyrkan og uden kost, med bus
Sjælland.
Bus, logi Hole Bystuga/Lillmokyrkan uden kost
Startplads til Vasaloppet med hotelbus
Hotelbus uden startplads til Vasaloppet
Med forbehold for alle COVID-19 restriktioner.
Al tilmelding og betaling sker gennem www.runraces.dk
Din tilmelding er bindende, og du kan kun deltage i dit eget navn. Hver person skal have
sin egen e-mail adresse. Det vil sige at 2 personer eller flere, ikke kan anvende samme email adresse.
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Pris er i DKK incl. alle gebyrer:
Startplads til Vasaloppet, uden bus og logi:
Startplads til Vasaloppet med bus Jylland t/r, logi og kost
Bus Jylland uden startplads til Vasaloppet t/r, logi og kost
Startplads til Vasaloppet med bus Sjælland t/r, logi og kost
Bus Sjælland uden startplads til Vasaloppet t/r, logi og kost
Startplads til Vasaloppet med bus Sjælland t/r, logi Hole
Bystuga/Lillmokyrkan uden kost
Bus Sjælland uden startplads til Vasaloppet t/r logi Hole
Bystuga/Lillmokyrkan uden kost
Hotelbus med startplads til Vasaloppet t/r
Hotelbus uden startplads til Vasaloppet t/r

1750
3875
2280*
3675
2080*
3475
1880
7075
5500*

*indtil der er udsolgt, eller senest lørdag den 26. februar 2021 kl. 12:00
Danmarks huen: Ved tilmeldingen, kan du bestille en Danmarks hue, som koster DKK.
250,-, incl. forsendelse og til levering medio december 2021.

Her er lidt om Danmarkshuen.
Da Vasaloppet havde Dannebrog på startnummeret, blev de danske deltagere i Vasaloppet ofte
mødt med et ”Heja Danmark” fra publikum. Det forstummede da Vasaloppet fjernede
Dannebrog fra startnummeret, og mange manglede disse ”Heja Danmark”, derved opstod ideen
til huen, og har du huen på er ”Heja Danmark” tilbage i sporet og til dig.
Hue findes i disse størrelser S, M, L og XL
Hue størrelse: Mål omkredsen af dit hoved i centimeter, fra panden og hele vejen rundt.
Omkreds hoved: 56 er S, 57 er M, 58 er L og 59 er XL
Afbestilling, aflysning og afbud.
Mulighed for refusion/overførsel af startplads til Vasaloppet afgøres af Vasaloppet.
Retningslinjer vil kunne findes www.vasaloppet.se. Betaling til bus og logi tilbagebetales
ikke.
Derfor må det på det kraftigste anbefales, at du selv tegner en rejseforsikring,
afbestillings- og aflysningsforsikring, hvis du ønsker dækning for sygdom, tilskadekomst
eller aflysning af Vasaloppet.
Aflysning af transport og logi grundet COVID-19
Hvis gældende restriktioner i forhold til COVID-19 gør det umuligt at vi kan gennemføre
transport og logi, vil du få refunderet det indbetalte beløb minus de udgifter vi har afholdt
og et administrationsgebyr på 250 kr.
Du er selv ansvarlig for at overholde de til den tid gældende retningslinjer for bustransport,
indrejse/udrejse til/fra Sverige, overnatning i fællessal, fælles spisning samt Vasaloppets
retningslinjer for at stille til start. Kan du ikke overholde retningslinjerne ved afgang fra
Danmark kan du ikke komme med bussen og du vil ikke få refunderet noget.
Bus:
Bus Jylland og Bus Sjælland er “4 stjernede busser”
Logi:
Västerdalarnas Gymnasieskola
Västra Bangatan 20
782 30 Malung
og
Hole Bystuga/Lillmokyrkan
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Begge steder sover man på eget liggeunderlag og sovepose.
Bus Jylland har logi Västerdalarnas Gymnasieskola.
Bus Sjælland har logi Västerdalarnas Gymnasieskola eller Hole Bystuga/Lillmokyrkan.
På Hole Bystuga/Lillmokyrkan kan der max sove 20 personer.
Kost:
Västerdalarnas Gymnasieskola er med kost.
Som er morgenmad, frokost og middag om lørdagen og morgenmad om søndagen.
Logi Hole Bystuga/Lillmokyrkan er uden kost, her er der mulighed for selvhushold.
Der kan købes mad i Malung by.
Efter målgang og omklædning i Mora, serverer Vasaloppet et måltid varmt mad.
Forbehold:
Vi forbeholder os retten til at ændre rute, tidspunkt, opsamlingsstederne og logi i forhold til
COVID-19, logistik og deltagerantallet.
Hotelbus:
Logi:
Man sover i hotelbussen i eget værelse med opredning, tæt ved starten, efter 10. led i
Sälen. Hotelbussen er med toilet, men uden bad.
Kost:
Hotelbussen er med morgenmad, frokost og middag lørdag, morgenmad søndag og
sandwich fra kl. 20.
Efter målgang og omklædning i Mora, serverer Vasaloppet et måltid varmt mad.
Loyalitet.
Har du været med hotelbussen til Vasaloppet 2021, vil du få tilsendt en personlig kode,
således at du kan tilmelde dig hotelbussen tidligere.
Købs-og salgsliste:
Der er oprettet en købs- og salgsliste på: www.langrendsløb.dk/vasa. Hvor køb og salg af
startnummer, bus og logi til Vasaloppet, og andre langløb er mulig.
Om seedning til Vasaloppet:
Du sørger selv for om seedning. Se www.vasaloppet.se. Efter medio februar 2022 sker al
om seedning ved afhentning af dit startnummer i Mora eller Sälen, og senest kl. 18.00
dagen inden Vasaloppet.
Ændring af navn, startnummer til Vasaloppet:
Al salg og køb af startnumre skal ske inden fredag den 18. februar 2022 kl. 12:00, og kan
kun ske via www.langrendsløb.dk. Herefter vil ændringerne blive sendt samlet til
Vasaloppet. Du vil som køber først kunne se dit navn på startlisten til Vasaloppet ultimo
februar. Dette er gebyr frit.
Efter fredag den 18. februar 2022 kl. 12:00 skal du selv sørger for navneændringen se
www.vasaloppet.se, det sker ved afhentning af dit startnummer i Mora eller Sälen, og
senest kl. 18.00 dagen inden Vasaloppet.
Gebyret for navneændringen er ca. SEK 200,Ændring af bus og logi:
Hvis du overtager en andens bus og logi, ske det gennem købs - og salgslisten:
www.langrendsløb.dk . Dette er gebyr frit.
Det er ikke muligt at sælge eller bytte bus og logi efter, lørdag den 26. februar
2022 kl. 12:00, afbud herefter er et mellemværende mellem dig og dit
forsikringsselskab.
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Program for busserne:
Fredag den 4.marts 2022: Busserne kører fra Danmark.
Lørdag den 5. marts 2022: Morgen, ankomst Malung/Sälen.
Lørdag den 5. marts 2022: Formiddag, afhentning af startnumre i Sälen.
Søndag den 6. marts 2022 kl. Meget tidligt, afgang Malung med bus Jylland og Sjælland.
Søndag den 6. marts 2022 kl. 08.00: Vasaloppet start.
Søndag den 6. marts 2022 Adgang til busserne i Mora fra kl. 19:00, afgang senest kl.
22:00
Mandag den 7. marts 2022 Morgen/middag, ankomst Holte/Aarhus.
Bus Jylland kører over Sjælland og har opsamling:
Aarhus musikhus kl. 17:00,
Fredericia banegård øst kl. 18:15,
Odense, rasteplads Odense SØ, krydset Ørbækvej-ring 3 kl. 19:10 og
Helsingør færgehavn kl. 22:00.
Mødetid er senest 15 minutter før de oplyste tider.
Bus Sjælland og hotelbus har opsamling:
Holte station kl. 21:30 og
Helsingør færgehavn kl. 22:00.
Mødetid er senest 15 minutter før de oplyste tider.
Endelig rejseplan og informationer:
Endelig rejseplan med opsamlingssteder, tider og logi vil blive oplyst dig mandag den 28.
februar 2022 aften, og vil blive sendt til din e mail adresse.
Grunden til at du ikke får den endelige rejseplan tidligere skyldes de ændringer der normalt
er op til afrejsen. Udvis venligst lidt tålmodighed.
På https://www.facebook.com/dedanskevasaloebere finder du danske Vasaløbere’s
facebook. På www.langrendsløb.dk kan du finde praktiske informationer og læse
beretninger fra Vasaloppet og andre langløb.
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 startnummer er korrekt.
Hvis det ikke er korrekt, så kontakter du info@vasaloppet.se, og beder om ændring af
afhentningsstedet.
VASA ID:
Ønsker du en VASA ID, som med fordel kan anvendes ved flere seedningsløb, går du ind på
www.vasaloppet.se opretter en konto under login (anmälan/mine sidor)
Har du spørgsmål vedrørende VASA ID skal du kontakte info@vasaloppet.se
Loyalitetsprogram:
Hvis du har købt din startplads til Vasaloppet 2021 og/eller transport/logi gennem
www.runraces.dk og Danmarks Skiforbund, kan du tilmelde dig Kongevejsløbet
(seedningsløbet til Vasaloppet) søndag den 12. september 2021 med kr. 200,- rabat på
tilmeldingsgebyret. Brug koden VASA21. Sidste frist for denne tilmelding er søndag den 5.
september 2021 kl. 12:00.
Hvis du køber din startplads til Vasaloppet 2022, gennem www.runraces.dk og Danmarks
Skiforbund, kan du tilmelde dig Kongevejsløbet (seedningsløbet til Vasaloppet) søndag den
12. september 2021 med kr. 200,- rabat på tilmeldingsgebyret. Brug koden VASA22.
Dette gælder fra tilmeldingen til Vasaloppet 2022 åbner og til søndag den 5. september
2021 kl. 12:00
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Din skiklub:
Det kan anbefales at deltage i DM langrend i uge 5, 2022, eller i en af de mange
træningsture der bliver arrangeret af skiklubberne, eller deltag i et af de mange
seedningsløb der afholdes i Sverige. Kontakt din skiklub for mere information om de 3 t’er,
ture-teknik-træning, find skiklubberne på, www.skiforbund.dk
Velkommen til Vasaloppet - 100 års jubilæumsløb
På vegne af Danmarks Skiforbund
Gert Olsen
Vasakoordinator
E-mail: go@skiforbund.dk
Web: www.skiforbund.dk
Vigtige datoer
Dato
26.08.2021
05.09.2021
12.09.2021
26.09.2021
14.11.2021
08.01.2022
18.02.2022
26.02.2022
27.02.2022
28.02.2022
04.03.2022
05.03.2022
06.03.2022
06.03.2022
07.03.2022

Kl.
12:00
12:00
12:00
23:59
09:30
10:00
12:00
12:00
12:00
Aften
Aften
Formiddag
08.00
22.00, senest
Morgen-middag

Aktivitet
Tilmelding til Vasaloppet, bus og logi åbner
Sidste dato for tilmelding til Kongevejsløbet, Holte
Kongevejsløbet, Holte
Tilmelding til Vasaloppet lukker *
Vasatesten, Holte
Run the Runway, Flyvestation Værløse
Sidste frist for gratis bytte af navne
Tilmelding til bus og logi lukker *
Sidste frist for bytte af bus og logi
Rejseplan for busserne udsendes
Busserne kører fra Danmark
Nummer afhentning for busdeltagerne
Vasaloppet start
Busserne kører fra Mora mod Danmark
Busserne ankommer til Danmark

* lukker tidligere hvis der er udsolgt.
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