
 
 

1 februari 2014 
Inbjudan 

 

Seedningsgrundande till Vasaloppet och Tjejvasan! 
 
Start och mål: Skogsvallens IP i Storvreta ca 1 mil N Uppsala. Gemensam start kl 11.00. 
 
Bana: Svag till måttligt kupering. Vid snörik vinter kommer Team Sportialoppet gå på en 20 
km slinga. 
 
Åkstil: Klassisk teknik 
 
Tävlingsklasser Banlängd Anmälningsavgift : 

 

Stora Team Sportialoppet 

  H/D 17-18 20 km 120 kr 

H/D 19-20 20 km 120 kr 

H/D 21 40 km 350 kr 

H/D 35 40 km 350 kr 

H/D 45 40 km 350 kr 

H/D 55 40 km 350 kr 

H/D 65 40 km 350 kr 

H/D Motion 40 km 350 kr 

H/D Motion 20 km 275 kr 

H/D Motion 10 km 200 kr 

Vi förbehåller oss rätten att slå ihop klasser vid få antal anmälda i någon klass. 

 
Vätska: Kommer finnas per 10 km för 20 och 40 km klasserna samt vid målgång för alla 
klasser. 
 
Nummerlappar: Hämtas vid Skogsvallens IP från kl. 09.00 på tävlingsdagen. 
 
Anmälan: Anmälan görs på www.storvretaik.com/teamsportialoppet/anmalan/. För ej 
klubbanslutna åkare går det bra att anmäla sig till motionsklasser.  
 
ANMÄLAN OSS TILLHANDA SENAST 26  januari. Anmälningsavgiften betalas samtidigt 
med anmälan på vårt BG : 5671-9685 ange namn och referensnummer. 

Efteranmälan: Efter den 26/1 tas efteranmälningar emot på anmälningssidan till 150:- 
förhöjd avgift  senast kl 24.00 den 30 januari. Direktanmälan i mån av plats kan göras under 
tävlingsdagen senast kl 10.00, efteranmälningsavgift 250 kr. 
 
Vallahjälp: Kostnad 200:- /fästvallning, betalas kontant på plats. 
 
Priser: Presentkortspriser från Team Sportia i till de tre snabbaste damerna resp. herrarna 
på 40 km samt hederspriser i alla klasser. Utlottade priser i alla motionsklasser. 
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Upplysningar: Upplysningar, pm samt start- och resultatlistor kommer att finnas på Team 
Sportialoppets hemsida: www.storvretaik.com/teamsportialoppet. 
 
Tävlingsregler: Svenska skidförbundets gällande regler. Arrangören fritar sig ansvaret för 
eventuella skador som kan uppstå i samband med tävlingsarrangemanget. 
 
Reservplats: Information via Team Sportialoppets hemsida. 
I händelse av att tävlingen måste ställas in återbetalas 50% av anmälningsavgiften. 
 
 
 

VÄLKOMNA! 
Storvreta IK skidor 


