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Måns Möller och coach Christer Skoog har
skidat 10 Vasalopp på 10 dagar, 90 mil på
skidor. Slagit Världsrekord och samlat in
fantastiska summan 1,751 626 :- till Viggo
Foundation
Det var inte många som trodde att komikern Måns Möller och skidcoachen
och fd förbundskaptenen för svenska skidlandslaget Christer Skog skulle klara
det.

För vem kommer på tanken att efter nio mil i spåret, sätta sig i bilen, åka
tillbaka till Sälen, för göra det hela nästa dag igen? 10 gånger!
Men de har klarat det trots en hel del strapatser. De har slitit, kämpat, haft
kramp på nätterna, kraschat i höga hastigheter och brutit ihop och gråtit av
trötthet och smärta. Hela kroppen gör ont och de har haft svackor när de inte
trodde det var möjligt att klara av utmaningen.
Det har också varit tufft att få i sig mat. Under loppen förbränner de 10 00012 000 kalorier och för att orka måste de äta lika mycket på kvällen och
under loppet. De har lagt in extra matkontroller där Bengt Jonsson från
Vasaloppsbyn kommit in och åker runt med sig bil och lagar varm mat flera
gånger efter spåret. Christer och Måns har försökt äta så mycket de kunnat,
Måns har till och med gått upp på natten varje natt vid 02.00 för äta gröt och
Christer som i vanliga fall hatar chips har ätit chips på nätterna för att få i sig
salt.
Det har inte varit en hälsoresa direkt!
Dessutom har Jonas Orsén agerat chaufför, vallare och allt-i-allo varje dag. De
har också haft hjälp av Fredrik Heikki från Cykel och längd i Sälen. Även
svenska landslagets fd chefvallare Urban Nilsson har hjälpt att valla skidorna.

I morse stod de alltså på startlinjen för tionde gången och målet är nära.
Världsrekordet för #VärldensLängstaVasalopp är nu i hamn.
Måns Möller och coach Christer Skog gick idag i mål för 10:e gången på 10
dagar med sluttiden: 09:08:22
Många har frågat sig varför de utsatts sig för det här. Det är för att
Insamlingsstiftelsen Viggo Foundation, som jobbar för att barn med
neuropsykiatriska funktionsvariationer ska få tillgång till idrott, är i stort
behov av pengar. Tidigare år har Måns Möller och Christer Skog cyklat
världen runt för att samla in medel, men i år har detta uteblivit på grund av
covid-19. Istället kom Christer med en ny idé.
”Jag läste att Vasaloppet skulle hålla spåren öppna i hela tre veckor i år. Då
tänkte jag att om vi lyckas göra tio Vasalopp i rad blir vi de första i världen att

lyckas med denna bedrift. Vi har fått smak för att sätta världsrekord efter att vi
2017 lyckades ta oss in i Guinness Book of Records med vår cykling. Idén är helt
vansinnig och jag tror om väderförhållandena blir bra har vi 50/50 chans att
lyckas,” säger Christer Skog.
Målet med #världenslängstavasalopp är att skriva svensk idrottshistoria och
samtidigt samla in pengar till de projekt som insamlingsstiftelsen Viggo
Foundation idag driver. Några exempel på aktiviteter som stiftelsen anordnar
är bland annat Viggo Crawlet, Viggoloppet, Viggoklassikern, Viggo
Foundation Summer Camp och Viggo Foundation Winter Camp.
Idag kl. 16.50 gick Måns Möller och coach Skog imål, på sista etappen fick
dom sällskap av Måns Möllers son Viggo som är anledningen till varför Måns
startade insamlingsstiftelsen Viggo Foundation för sex år sedan.
Grattis hela gänget till Världsrekordet.
Vill du hjälpa Viggo Foundation och se till att barn med NPF ska kunna
idrotta på lika villkor som alla andra. Hjälp oss att hjälpa, läs mer på
Viggofoundation.se
Vill du komma i kontakt med Måns Möller och Christer Skog hör av er till oss.

Om VIGGOFOUNDATION - Insamlingsstiftelsen Idrott för Barn i behov
En nystartad insamlingsstiftelse grundad av Måns Möller som har ett stort
engagemang och erfarenhet vad som krävs för barn i behovs (ADHD, autism,
asperger) möjlighet att idrotta. I nuläget finns oftast ingen plats för dessa
barn i befintligt svenskt föreningsliv. Barn i behov kräver ofta lite extra
resurser och målet är att uppmuntra föreningar/ föräldragrupper att starta
egna sektioner för barn i behov.
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