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Nyheter inför CykelVasan – miljonbelopp
har investerats i VasaloppsArenan
När den tredje CykelVasan, Sveriges största mountainbikelopp, körs lördag
den 13 augusti 2011 har 1,1 miljon kronor investerats i VasaloppsArenan
sedan förra loppet. Nya vägar och broar har byggts, våtmarker dikats och
smala passager breddats. Sedan fjolårsloppet har tre kilometer ny cykelväg
byggts och 4000 kubikmeter grus har planerats ut. Detta har lett till att hela
10 km av CykelVasans bana har kunna lämna asfalten.
Vasaloppskommunerna, Stiftelsen Vasaloppsleden, Besparingsskogarna i
Älvdalen och Transtrand, Leaderområdena Dalälvarna och Södra Fjällen samt
Vasaloppsföreningen Sälen-Mora arbetar tillsammans i projektet

VasaloppsArenan för att utveckla den nio mil långa och tio meter breda
VasaloppsArenan.
Ny skyltning
Ambitionen med CykelVasan är att det ska vara lättcyklat och att alla ska
kunna delta, men loppet ska förstås även kännetecknas av ”Vasaloppskänsla”
och inte minst Vasaloppskvalitet!
Just nu består arbetet i projektet VasaloppsArenan främst i att göra
bansträckningen för CykelVasan till en ännu säkrare och bättre
naturupplevelse. Men under våren har även hela sträckan skyltats upp med
helt nya skyltar, så att den som vill lätt ska kunna cykla eller vandra hela eller
delar av sträckan när som helst.
Ny startplats
En annan nyhet 2011 är att CykelVasan 90 km startar från Vasaloppsstarten i
Berga by. De två första åren har Tjärnhedens IP i Sälen fungerat som
startplats. Tävlingsklassen för herrar och damer startar först i gemensam start
kl 09.00. Motionsklassen startar sedan gruppvis var femte minut med cirka
200 i varje grupp från kl 09.15.
Till årets lopp görs dessutom en avkoning mellan cyklister och bilister där så
erfordras och antalet korsningar har minskats från tio till bara en enda.
Hårdare krav på seedningstider har införts och i Oxberg, där starten är
belägen för de båda kortare loppen 30 och 45 km, har starttiderna
senarelagts för att undvika trängsel i banan.
I dagsläget är över 7.500 cyklister anmälda till CykelVasan 2011. CykelVasan
90 km är fullbokad, men i de båda kortare loppen över 30 och 45 km finns
platser kvar.
FAKTA CYKELVASAN 2011
CykelVasan 90 km
Skogsväg/-stig ca 49 km
Grus ca 23 km
Asfalt ca 18 km
CykelVasan 45 km
Skogsväg/-stig ca 28 km
Grus ca 9 km
Asfalt ca 8 km

CykelVasan 30 km
Skogsväg/-stig ca 23 km
Grus ca 4 km
Asfalt ca 3 km
OBS! Nytagna pressbilder från VasaloppsArenan!
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/vasaloppet/image/list
CykelVasans program i Sälen som PDF:
http://www.skistar.com/Global/Destinationer/Salen/Diverse_PDFer/Sommar_2
011/CykelVasan.pdf
Kommande arrangemang i VasaloppsArenan:
Vasaloppets Sommarvecka 2011:
Lördag 13 augusti: CykelVasan 90 (FULLT), 45, 30 km. Startplatser Sälen,
Oxberg.
Lördag 20 augusti: VasaStafetten 4,4–15 km löpstafett för tiomannalag.
Startplats Sälen.
Söndag 21 augusti: StavgångsVasan 3/9/19 km. Startplatser Hemus, Eldris,
Hökberg.
Vasaloppets Vintervecka 2012:
Fredag 24 feb: KortVasan, 30 km. Startplats Oxberg.
Lördag 25 feb: TjejVasan, 30 km Startplats Oxberg.
Söndag 26 feb: UngdomsVasan, 3/5/7/9 km. Startplats Hemus.
Söndag 26 feb: Öppet Spår, 90 km. Startplats Sälen.
Måndag 27 feb: Öppet Spår, 90 km. Startplats Sälen.
Tisdag 28 feb: HalvVasan, 45 km. Startplats Oxberg.
Fredag 2 mars: SkejtVasan, 30/45 km. Startplats Oxberg.
Fredag 2 mars: StafettVasan 9 km – 24 km. Startplats Sälen.
Söndag 4 mars: Vasaloppet, 90 km (FULLT). Startplats Sälen.
OBS!!Högupplösta bilder från Vasaloppets olika lopp:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/vasaloppet/image/list
Text och bilder för fri publicering.
För mer information
Anders Holmberg,Banchef CykelVasan och projektledare VasaloppsArenan
Tel: 070-620 24 07

Per Strid, Informationschef Vasaloppet
Tel: 0250-392 10
Mobil: 070-664 52 66
E-post: per.strid@vasaloppet.se
Vasaloppet:
www.vasaloppet.se
www.vasaloppet.se/wps/wcm/connect/se/info/press
vasaloppet.se i mobilen: SMS:a VASA MOBIL till 72777
Vasaloppet på YouTube:
www.youtube.com/user/vasaloppet
Vasaloppet på Facebook:
www.facebook.com/vasaloppetofficial
Vasaloppets pressrum hos Mynewsdesk:
www.mynewsdesk.com/se/pressroom/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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