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Pressinbjudan: Ultravasan och
Vasastafetten 2015
PRESSINBJUDAN 2015-08-19
Välkommen till Ultravasan och Vasastafetten 2015!
Cykelvasans lopp är avgjorda och det har blivit dags att rikta fokus mot de 7
000 anmälda löpare som ska ta sig till målet i Mora. Under lördagen den 22
augusti avgörs klassikern Vasastafetten samt andra upplagan av Ultravasan
45 och Ultravasan 90.
Vasaloppet välkomnar media att vara med och bevaka arrangemanget –
nedan hittar du viktig information och hålltider för sommarens stora löparfest
i fäders spår.
Ultravasan
Förra årets succé har till andra upplagan vuxit med över 20 procent och på
lördag samlas ett ännu starkare startfält. Just nu 1819 ultralöpare anmälda
till de två loppen, varav över 16 procent är internationella gäster från 29
länder. 1329 i Ultravasan 90 och 490 i Ultravasan 45 (2015-08-18).
I Ultravasan möts extremlöpare från världens alla hörn för att ta sig an den
historiska sträckan mellan Sälen och Mora. Deltagarna springer i gryningen
över myrar, förbi vattendrag och möter soluppgången i den svenska
barrskogen på vägen mot Mora. Ultravasan 90 är ett terränglopp och utgår
precis som det traditionella Vasaloppet från Sälen och följer banan österut
mot Mora. Loppet har en herr- och en damklass. Ultravasan 45 går samma
dag, har också en herr- och en damklass och följer sträckningen med start i
Oxberg.

Läs mer:
Flera VM-löpare springer UltravasaBuud tillbaka efter skadanSnabba löpare
till Ultravasan 45Superstarkt startfält i Ultravasan 2015Video: Race report
Ultravasan 2014
Vasastafetten
Vasastafetten har funnits sedan 1991 - 25-årsjubilieum! – och arrangeras
sedan 2008 i Vasaloppets regi. Loppet går igenom den anrika terrängen
mellan Sälen och Mora. Varje lag består av tio deltagare och det finns tre
klasser att tävla i, dam, herr och mixed, som springer sträckor mellan
4,5–15,1 km. Det finns inga åldersgränser för att vara med. Just nu är 500 lag
anmälda.
HÅLLTIDER FÖR MEDIA
21/8 Breakfast Run kl 09.00
Träffa världseliten inom ultralöpning och följ dem under en morgonjogg från
Eldris till Mora kl 09.00. Begränsat antal platser, endast föranmälan.
Möjlighet för intervjuer och bilder i Eldris, längs spåret och i Mora. Meddela
ditt intresse till ola.granfeldt@vasaloppet.se eller 0733-550 620.
21/8 Presskonferens kl 12.00
Representanter från Vasaloppet och tävlingsledningen informerar om loppet
och banan samt intervjuer med förhandsfavoriter till Ultravasan 45 och
Ultravasan 90 i Vasaloppets Hus i Mora som efterföljs av lunch i restaurangen
på Mötesplats Mora kl. 12.30. Meddela ditt intresse till
ola.granfeldt@vasaloppet.se eller 0733-550 620.
Elitlöpare vid podiet:
Max King, USA
Didrik Hermansen, Norge
Jasmin Nunige, Schweiz
Emmanuel Gault, Frankrike
Jonas Buud, Sverige
22/8 Pressbil under loppet

Möjlighet finns att följa eliten i Ultravasan 90 med särskild pressbil.
Begränsat antal platser, endast föranmälan. Meddela ditt intresse till
ola.granfeldt@vasaloppet.se eller 0733-550 620.
Hålltider start- och målgångar (samtliga lopp går den 22 augusti)
Ultravasan 90
Start Sälen kl 05.00, första passering i Oxberg ca 09.05, första målgång ca
11.00.
Ultravasan 45
Start Oxberg kl 09.00, första passering i Hökberg ca 10.35, första målgång ca
11.50.
Vasastafetten
Start Sälen kl 09.00, första växling i Oxberg ca 12.30, första målgång ca
14.00.
Vill du bevaka specifika deltagare? Ladda ner appen ”Vasaloppet Sommar
2015” (iPhone och Android) eller beställ vår SMS-tjänst. Det går också att
följa utvalda elitlöpare via GPS. Läs mer på vasaloppet.se, där du även kan
följa samtliga målgångar som streamas live under dagen.
BRA ATT VETA
Ackreditering
Ingen ackreditering krävs för media. Ackreditering krävs dock för de som ska
fotografera under loppen. Fotovästar kvitteras ut i receptionen i Vasaloppets
Hus, Mora.
Presscenter
Inget särskilt presscenter kommer att finnas inför Ultravasan. På
tävlingsdagen, lördag 22 augusti, finns representanter från Vasaloppet på
plats vid startplatsen i Sälen samt i målområdet i Mora för att vara media
behjälplig. Vid behov av skrivplats, kontakta Vasaloppets pr-ansvarige Ola
Granfeldt.
Start- och resultatlistor
Start- och resultatlistor finns på http://media.vasaloppet.se

Användarnamn / Username: vasa
Lösenord / password: media
Bilder och pressmeddelanden
Bilder och referat från loppen publiceras i Vasaloppets pressrum:
http://www.mynewsdesk.com/se/vasaloppet
Boende för media
Inget anordnat boende för media finns i Vasaloppets regi. Vi rekommenderar
att ni bokar boendet i Sälen/Lindvallen. Boka direkt hos SkiStar på
www.skistar.com. Boende i Mora kan bokas via www.siljan.se.
Möjlighet för journalister att delta i loppen
Till samtliga lopp finns ett fåtal startplatser reserverade för media. Är du
intresserad av att delta i och rapportera direkt från spåret? Hör av dig till
ola.granfeldt@vasaloppet.se med beskrivning av din planerade rapportering.
Först till kvarn gäller. OBS! Anmälan är personlig och går ej att överlåta.
Kringarrangemang
Hela programmet för Vasaloppets Sommarvecka finns på
www.vasaloppet.se/program/vasakalendern
Varmt välkommen till Sälen och Mora!
Ola Granfeldt, PR-ansvarig
Tel: 0250-392 77
Mobil: 0733-550 620
E-post: ola.granfeldt@vasaloppet.se
Mer om Vasaloppet?
www.vasaloppet.sePressrum: mynewsdesk.com/se/pressroom/vasaloppet
Facebook: facebook.com/vasaloppetofficial
Instagram: @vasaloppet

Vasaloppet är världens största arrangör av motionslopp året runt och en del

av En Svensk Klassiker. Vasaloppets vintervecka med längdskidåkning och
sommarveckan med mountainbikecykling och löpning lockar årligen ca 100
000 anmälda deltagare. Sedan starten 1922 har över en miljon 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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