Clara Henry och Johanna Ojala blir programledare för Hemmavasan Live 15 augusti i Vasaloppet.TV.
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Johanna Ojala och Clara Henry blir
programledare för Hemmavasan Live 15
augusti
Nära 9 000 deltagare är redan anmälda till något av loppen i Hemmavasan
2020 som i år ersätter Vasaloppets sommarvecka. Med start 09.00 lördag 15
augusti bjuder Vasaloppet.TV på en hel dags direktsändning med rapporter
och inslag från deltagarnas prestationer runt om i landet i Hemmavasan Live,
där det nu är klart att Johanna Ojala och Clara Henry blir programledare.
Lördag 15 augusti är Hemmavasan Live startskottet för Hemmavasan,

arrangemanget där deltagare kan cykla och springa Vasaloppet i den digitala
Vasaloppsarenan under valfri dag och tid 15–22 augusti.
Utgångspunkten blir en studio vid Vasaloppsmålet där alltså Johanna Ojala,
skidexpert i SVT:s Vinterstudion sedan 2013, årets sport-tv-profil 2016 och
SVT:s åkande profil i Vasaloppet med Britta Zackari 2018 – tillsammans med
Clara Henry – komikern, programledaren, tidigare videobloggaren och SVT:s
åkande profil i Vasaloppet med Mattias Svahn 2020, guidar tittarna genom
dagen tillsammans med en rad inbjudna gäster.
– Det här ska bli så kul och är verkligen något jag ser fram emot att få göra
tillsammans med Clara! Ladda energidepåerna och bli med på Hemmavasan.
Cykla eller spring och rapportera in hur det går för dig eller ditt gäng. Vi ses
den 15 augusti på Hemmavasan Live på Vasaloppet.TV, säger Johanna Ojala.
– Att få leda Hemmavasan Live tillsammans med Johanna kommer bli
fantastiskt kul. Jag älskar att Vasaloppet pågår året runt och engagerar från
norr till söder. Är dessutom mäkta imponerad av alla som tar sig an
utmaningen att cykla eller springa Vasaloppet. Lördag 15 augusti kommer bli
en riktig fest, säger Clara Henry.
Hemmavasan Live sänds direkt i Vasaloppets egen playtjänst Vasaloppet.TV
och är helt kostnadsfri. Här kan nära och kära följa deltagarnas framfart i
deras olika lopp runt om i Sverige och världen. Flera flygande reportrar
kommer att finnas på plats ute i landet för att prata och peppa deltagarna i
deras olika satsningar. Bland annat tidigare alpinåkarna Maria Pietilä
Holmner och Hans Olsson i Åre, systrarna Sanna och Jenny Kallur i Falun,
mtb-proffset Emil Lindgren i Alingsås och Anders Ekh, tidigare professionell
landsvägscyklist i Göteborg.
Deltagarna i Hemmavasan kommer även ha möjlighet att bli uppringda under
sitt lopp och få lite extra support och stöttning på vägen. Dessutom kommer
det bjudas på spännande fakta och kuriosa från Vasaloppets långa historia
och många intressanta gäster. I studion i Mora får Johanna Ojala och Clara
Henry bland annat besök av cykelprofilen Roberto Vacchi och
ultralöpningsexperten Johnny Hällneby. Även kranskullan och kransmasen,
historieexperten Anders Romson, tidigare Vasaloppssegraren Daniel Tynell
och innehavaren av rekordtiden i Ultravasan 90 Jonas Buud (5.45.08) kommer
att dyka upp i sändningen.
– Vi vill bjuda våra deltagare och tittare på en heldag med inspiration, pepp
och goda råd. Förutom våra fantastiska reportrar ute i landet som kommer att

möta deltagare på plats kommer vi även att ringa upp deltagare för att hjälpa
och peppa dem hela vägen in i mål även i den digitala Vasaloppsarenan,
säger Simon Gromer, digital producent för Hemmavasan Live.
Hålltider och mer detaljer för Hemmavasan Live presenteras i augusti på
www.vasaloppet.se
Anmäl dig och läs mer om Hemmavasan 2020 på
www.vasaloppet.se/hemmavasan/
Fakta Vasaloppet.TV
Vasaloppet.TV lanserades av Vasaloppet, i samarbete med IBM, till
vinterveckan 2018. Här kan du följa och ta del av allt som rör Vasaloppet,
sommar som vinter, med historiska klipp, tränings- och kosttips och självklart
direktsändningar under arrangemangen. www.vasaloppet.tv
Högupplöst pressbild på Clara Henry att ladda
ned: https://www.kahlo.se/clarahenry
Pressbild på Johanna Ojala att ladda
ner: www.mynewsdesk.com/se/vasaloppet/images/johanna-ojala-1988351
Vasaloppets kommande arrangemang

Hemmavasan 15–22 augusti 2020
Hemmavasan Cykel 90 (cykla 94 km)
Hemmavasan Cykel 45 (cykla 45 km)
Hemmavasan Cykel 30 (cykla 32 km)
Hemmavasan Cykel 10 (cykla 10 km)
Hemmavasan Ultra 90 (gå, lunka, spring 90 km)
Hemmavasan Ultra 45 (gå, lunka, spring 45 km)
Hemmavasan Trail 30 (gå, lunka, spring 30 km)
Hemmavasan Trail 10 (gå, lunka, spring 10 km)
Vasaloppets vintervecka 2021
Fre 26 feb: Vasaloppet 30. 30 km. Start Oxberg

Lör 27 feb: Tjejvasan. 30 km. Start Oxberg
Sön 28 feb: Ungdomsvasan. 9/19 km Start Eldris/Hökberg
Sön 28 feb: Öppet Spår söndag. 90 km. Start Sälen
Mån 1 mar: Öppet Spår måndag. 90 km. Start Sälen
Tis 2 mar: Vasaloppet 45. 45 km. Start Oxberg
Fre 5 mar: Stafettvasan. 9–24 km. 90 km stafett för femmannalag. Start Sälen
Fre 5 mar: Nattvasan 90. 90 km. Parlopp i fri stil. Start Sälen
Fre 5 mar: Nattvasan 45. 45 km. Parlopp i fri stil. Start Oxberg
Lör 6 mar: Blåbärsloppet. 9 km. Start Eldris
Sön 7 mar: Vasaloppet. 90 km. Start Sälen
Vasaloppets sommarvecka 2021
Fre 13 aug: Cykelvasan Öppet Spår. 94 km. Start Sälen
Fre 13 aug: Cykelvasasprinten. 1 km. Lindvallen. Start Sälen
Lör 14 aug: Cykelvasan 90. 94 km. Start Sälen
Sön 15 aug: Cykelvasan 30. 32 km. Start Oxberg
Sön 15 aug: Ungdomscykelvasan. 32 km. Start Oxberg
Sön 15 aug: Cykelvasan 45. 45 km. Start Oxberg
Lör 21 aug: Trailvasan 30. 30 km. Start Oxberg
Lör 21 aug: Ultravasan 45. 45 km. Start Oxberg
Lör 21 aug: Ultravasan 90. 90 km. Start Sälen
Lör 21 aug: Vasastafetten. 4,5–15 km. 90 km löparstafett för tiomannalag.
Start Sälen
Lör 21 aug: Vasakvartetten. 19,1–24,2 km. 90 km löparstafett för
fyramannalag. Start Sälen
GILLA VASALOPPETOFFICIAL PÅ FACEBOOK OCH FÖLJ VASALOPPET PÅ
INSTAGRAM.
Högupplösta bilder från Vasaloppet:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/vasaloppet/image/list
Text och bilder är för fri publicering.
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Mer om Vasaloppet?
www.vasaloppet.se
Pressrum: mynewsdesk.com/se/pressroom/vasaloppet
Facebook: facebook.com/vasaloppetofficial
Instagram: @vasaloppet
Twitter: @vasaloppet

Vasaloppet är världens största långlopp på skidor. Vasaloppets vintervecka
med längdskidåkning och Vasaloppets sommarvecka med
mountainbikecykling och löpning lockar årligen nära 100 000 anmälda
deltagare.Sedan starten 1922 har över 1,6 miljoner deltagare passerat
målportalen i Mora. Vasaloppet är en ideell verksamhet som ägs av IFK Mora
och Sälens IF. En motor för folkhälsa och föreningsliv, i fäders spår för
framtids segrar!
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