
              Vasaloppsresa 2023 
Härlövs IF med medhjälpare ordnar en resa till Vasaloppet 2023.  

Vi åker med Röke Buss.  Avfärd fredag morgon 3 mars. Vi bor på skolan i Malung.  När alla 

kommit i mål på söndagen, samt duschat och ätit, går bussen hemåt och vi är hemma igen 

tidigt måndag morgon 6 mars.  Även supportrar är välkomna att följa med på resan. 

Vi kommer ha en vallakväll i Bockeboda några dagar innan avresan.  Vallaexperterna Pelle 

Gunnarsson och Thomas Johnsson ger oss goda råd/hjälp med vallningen. Vill du ha hjälp 

med vallningen i Malung så ordnar vi det. 

Information inför resan:  

Fredagen 3 mars 

Påstigningsorter:  

Anslutningsbuss  

07.45    Lund, Statoil, Södra infarten   

Ordinarie buss                  

08.30    Kristianstad, Biltema                   

09.00    Hässleholm, Mc Donalds        

Vi stannar för fika/lunch i Torsvik söder om Jönköping.  Förtäringen här ingår ej i priset.  I 

Filipstad bjuder vi på fika. 

Vi anländer till Malung tidigt på kvällen.  När vi är framme äter vi middag. Därefter samlas vi 

för en vallagenomgång och information om lördagen, söndagen och hemresan.   Anmäl till 

Vasaloppet att du vill hämta nummerlappen i Sälen. 

Boende i Malung 

Vi bor och äter på skolan. Vi sover på madrasser, ta med kudde och sovsäck. Det finns 

utrymme att valla i. Vill du prova skidorna är det nära till skidspåren.    

Lördag 4 mars 

9.00  Avfärd till startplatsen i Berga by för besök på Vasaloppsmässan och ev. fixa med 

nummerlappar o.d.  Seedning kan göras av de som har förutsättningar.  

12.00     Återkomst till Malung.            

               På kvällen packar vi färdigt och lastar bussen inför morgondagen. 

Söndag 5 mars - Vasaloppsdagen 

03.00  Väckning 

03.15 Frukost, ta med extra dricka och smörgås till starten. 

04.01 Avfärd till startplatsen.  Bussen står kvar fram till start. När du lagt ut skidorna går    

               du tillbaka till bussen och vilar/laddar upp.   



 
Busschauffören kör efter start till Mora och sover så han kan köra oss säkert hem till Skåne.  

Därför finns inte bussen på parkeringen i Mora förrän 18.00. När du gått i mål och ätit går du 

till bussen och blir avprickad inför hemresan. Utrustningen packas ortsvis för snabb 

avlastning under hemresan då alla är trötta. En kudde är bra att ha med i bussen. 

Kostnader 

Bussresa: 2 000 kr.  

                          Resan ordnas till självkostnadspris. Blir vi tillräckligt många deltagare 

reduceras priset. 

Logi + mat: 1 450 kr för två nätter.                

Anmälan 

Skicka e-post till: Anders eller Leif, se nedan.   

                                       Före 27/11, därefter i mån av plats.  

Ange: Namn, Vasa-ID, Klubb, Mobilnummer, e-postadress, samt var du vill 

stiga på bussen. 

Anmälningsavgift: 2 000 kr. Betalas vid anmälan. 

Betala med: Swish 0708 - 953265, Anders Persson 

Anders Persson Leif Johnsson 

anders@kvistalanga.se revhakenleif@hotmail.com 

0708-953265 0703-169056 

  

Thomas Johnsson Pelle Gunnarsson 

Thomas.a.johnsson@telia.com pellegunnarsson@hotmail.com 

0703-705142 0703-274061 

 

Välkommen med din anmälan och sprid detta till alla intresserade!!! 
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