
 

 

 

VASALOPPET 2023 
Vreta Skid- och Motionsklubb anordnar en resa till Vasaloppet med suveränt 

boende nära starten. Resan passar alla, från motionär till elit. Vi reser denna 

gång i en gemensam buss med 28 platser. Bussen går hem när alla kommit i 

mål. 

 ● Vi åker upp fredagen den 3/3 ca kl. 08:00. Beroende på anmälningar så 

stannar bussen för att plocka upp deltagare i Linköping, Ljungsbro, Borensberg 

och Motala 

● Under lördagen testar vi spåren vid kontrollen i Risberg och laddar.  

● Vi bor som vanligt på Skotercenter, på gångavstånd (ca 2km) från starten 

med helpension. Vi har 28 platser (först till kvarn).  

● Kostnad 4150 kr, inkl. resa, logi samt helpension på Skotercenter. Hela 

summan betalas in vid anmälan. 

Om Vasaloppet ställs in på grund av snöbrist, pandemi, eller annan händelse 

som klubben inte kan råda över återbetalas inte någon del av 

anmälningsavgiften. Detta på grund av att klubben har kostnader för resan som 

i sin tur inte återbetalas. Klubben uppmanar dig att undersöka möjligheten att 

teckna avbokningsskydd via din hemförsäkring. 

● Vi har ingen kollektiv reseförsäkring för sjukdom eller skada men allt som 

oftast har vi en reservlista. Om inte så har man rätt att sälja sin resa. ’ 

● Vi hämtar nummerlappar i Sälen. 



● Anmälan: Meddela namn, epost, telefon och startled till Pontus 

Boström                                                                                                                                                       

(pontus.bostroem@gmail.com , 072-7348731).  

Betala därefter hela beloppet till klubbens Swish-konto 123 197 94 83 eller     

BG 893-3483, märk betalningen med Vasaloppet och ert namn. 

 Maila sedan en kvittens på betalningen till Pontus för bekräftelse. 

 

 

AVFÄRD 

Avfärden kommer preliminärt ske kl. 08:00 från Linköping, därefter passeras 

Ljungsbro. Beroende på er som anmäler er kommer vi också ha möjlighet att 

plocka upp åkare i Borensberg och Motala. Har vi Nattvasan-åkare med på 

resan kan vi komma att tidigarelägga avresan 1 timme.  

BOENDE  

Vi bor på Skotercenter i Transtrand 

(http://www.skotercenter.se/sv/boende/vasaloppet.aspx). Man behöver ha 

med sig eget sänglinne. Vi har blandade rum. Det finns också några enkelrum. 

Om någon skulle ha särskilda önskemål om hur ni vill bo, hör av er med det.  

VALLNING 

 En del vallar själva, det finns vallabod på Skotercenter. En del lämnar in 

skidorna för vallning. Vi ser till att en buss går till Vasasvahn 

(http://www.vasasvahn.se/vasaloppet-vallaservice/) för inlämning av skidor 

efter att vi provat spåren i Risberg, innan lunch. Vi hämtar dem senare på 

kvällen. Det skadar inte att boka vallning innan, men det brukar gå bra ändå.  

 

PRELIMINÄRT SCHEMA 

 Fredag: 

 ● Avfärd 08:00 med några stopp för att plocka upp deltagare 

● Lunch på vägen, vi bokar upp ett lämpligt ställe på vägen (ingår inte)  

● När vi kommer till Sälen åker vi till starten och hämtar ut nummerlappar och 

tittar lite i paniktältet.  



● Sedan vidare till Skotercenter för incheckning.  

● Från kl. 17:30 är det middag.  

● För de som vill åker vi ner och tittar på starten av Nattvasan, kl. 20.  

● Kort kvälls genomgång ca kl. 21 inför morgondagen.  

 

 

Lördag:  

● Frukost 7:00-9:30  

● Avfärd för att prova på spåren vid Risberg, ca kl. 10  

● Prova spår lite lätt i Risberg. Förhoppningsvis får vi smaka blåbärssoppan och 

se på när topplagen provar skidor.  

● Hemresa lagom till lunchen, lunch mellan kl. 12-14 på Skotercenter.  

● De som vill följer med i buss för inlämning av skidor för vallning. Bussen går 

ned en gång på kvällen för möjlighet att hämta skidorna. 

● För eftermiddagen finns inget schema. Här finns tid för egen uppladdning, 

vallning, sista inköp i paniktältet, sova, etc.  

● Middag mellan 17-20:30  

● Kvällsgenomgång ca kl. 20:30 inför morgondagen för att planera avfärd till 

starten.  

 

Söndag:  

● Frukost brukar serveras från kl. 3:30, avfärd sker till starten så att de som vill 

köa för bra platser i respektive startled får den möjligheten och bussen står 

sedan på parkeringen så man kan hålla värmen. Det finns också möjlighet att gå 

till starten för de som vill sova lite längre. 

● Bussen står sedan parkerad på lämpligplats i Mora så nära målet som möjligt. 

Hemresan sker när samtliga deltagare är i mål och ombytta. 

 



 


