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 2013 
Söndagen den 20 januari 

Skogsvallens idrottsplats i Storvreta 
 

Åkstil: Klassisk teknik 

 
Klasser: 

H/D -8 1,5km    10:00 
D 9-10 1,5km 10:10 
H 9-10 1,5km 10:10  
D 11-12 2,5km 10.20 
H 11-12 2,5km 10:20 
D13-14 5km 10:30 
H13-14 5km 10:30 
D 15-16 5km 10:30 
H 15-16 5km 10:30 
Alla klasser 20km 11:30 
Alla klasser 40km 11:30 
 
Banan: Se separata banbeskrivningar. 
Stora Team Sportialoppet, Banan kommer vissa sträckor att vara dubbelriktad. Två 
spår i vardera riktning. Det är inte tillåtet att använda något av spåren i motsatt 
åkriktning. Vid en passage på 100m kommer det att vara enkelspår i vardera riktning. 
Inte heller där är det tillåtet att använda spåret i motsatt åkriktning. Detta är efter ca 
3,5 km och motsatt riktning efter ca 6 km och på 10kmvarvet. 
 
Start: 
Lilla Team Sportialoppet, distans vis från kl 10.00, se ovan. Lagledarmöte 09.30 vid 
målhuset. 
Stora Team Sportialoppet, kl 11.30. Det kommer vara 4 startled: 
Startled 0:  ”Elitled” endast utvald löpare av tävlingsledningen startar i detta led. 

Lista med utvalda löpare publiceras dagen innan på hemsidan och på 
tävlingsplatsen. 

Startled 1: De som stod i led 0-2 i Vasaloppet 2012 står i främsta gruppen. Här litar 
vi på att åkare ställer sig där de hör hemma för att alla ska få en trevlig 
upplevelse. 

Startled 2: Övriga åkare i tävlingsklass. 
Startled 3: Åkare i motionsklass. 
OBS! var på plats vid starten minst 10 min innan start. Det finns minst 30 spår på 
startgärdet. 
 
Nummerlappar: Hämtas föreningsvis i sekretariatet från kl.08:30 för klasser upp 
t.o.m. D/H 19-20. Åkare anmälda i tävlingsklasser D/H 21- och äldre samt 
motionsklasser hämtar sin egen nummerlapp från kl.08:30. Nummerlapparna fästs på 



framsidan av tröjan/jacka väl synlig. Det är åkarens ansvar att se till att 
nummerlappen är synlig vid målgång. Vid händelse av tappad nummerlapp ska 
löparen meddela tidtagningen inom 10 minuter efter målgång. 
 
Efteranmälan: Se inbjudan. OBS gärna jämna pengar. 

 
Parkering o transport: Följ skyltning från södra infarten i Storvreta mot IP. Vakter 
hänvisar plats. Var ute i god tid då det är några minuters promenad till stadion från 
vissa P-platser. Vi hoppas att så många som möjligt samåker av utrymmes- och 
miljöskäl. Det finns även goda förbindelser med Upptåget (700m till IP) och buss 
(direkt anslutning till IP). 
 
Vätska: Vätskekontroll vid 7,5 km därefter var 5:e km. 

 
Sjukvård: Sjukvårdskunnig personal finns att nå via tävlingsexpeditionen eller tel. på 

070-58 99 561. Vid akuta fall ring 112 och sen kontakta enligt ovan. 
 
Prisutdelning: Vid cafeterian löpande efter att klasser avslutats. I motionsklassen 
lottas priser ut på startnummer under loppet och anslås på informationstavlan. 
 
Dusch och ombyte: I direkt anslutning till stadion. 
 
Vallaservice: Team Sportia kommer att finnas på plats vid startområdet och erbjuda 

fästvallning. Kostnad 150 kr i kontanter. Skidor som lämnas in för fästvallning ska ha 
rengjord fästvallazon. 
 
Servering: Lättare förtäring finns att köpa i serveringen på skidstadion. 

 
Seedning vasaloppet: Endast löpare anmälda via idrottonline får automatisk 

seedning. Övriga måste själva skicka sina resultat till seedning@vasaloppet.se  
senast 10 februari 2013. 
 
Tävlingsregler: Svenska Skidförbundets tävlingsregler gäller. Tävlande, ledare, 

åskådare och funktionärer medverkar och närvarar på egen risk.  
 
Tävlingsjury: Per Grywenz (tävlingsledare), Thomas Landberg (banchef) samt en av 
lagledarmötet utsedd. 
 
Upplysningar: Tävlingsledare Per Grywenz 0701-682616 
 

Välkomna! 

 

  

https://webmail.prevas.se/owa/redir.aspx?C=E7z01tZkWUa_JNFTFrut0IvloECTxs8IwE3bTCo5pQxVt0Ry8i84MiBAZZRAQZtYmn9XNkAkeEE.&URL=mailto%3aseedning%40vasaloppet.se

