Inbjudan till Kortvasan och/eller Öppet spår
21 och 23 februari 2020
Allmänt
Det är dags att ta nya stavtag ”I fädrens spår för framtids segrar”. Inbjudan gäller i första hand er som är
juniorer under 2020 men i mån av plats tar vi också med U23- och seniorroddare. Självklart ser vi gärna
att även klubbledare/tränare hänger på! Vi har ett samarbete med Vasaloppet på 50 platser till
Kortvasan (Vasaloppet 30 som det heter numera), i samma startgrupp (startled 2). Kortvasan är de sista
30 km på Vasaloppet, från Oxberg till mål och körs i klassisk skidteknik.
Vi har fått indikationer från några tuffa roddare att de gärna vill köra ”the real thing” på 90 km. För er
finns möjlighet att bo kvar och åka Öppet spår på söndagen. Här får man dock ombesörja anmälan på
egen hand! Då det är fri start och man inte står i givna startled kan ni ändå starta samtidigt och åka ihop
om ni vill. Ange i anmälan vilket/vilka av loppen ni vill åka! Om ni ska åka Öppet spår gör ni anmälan
själva här . Åker ni Kortvasan anmäler vi er men då behöver vi följande information: För- och efternamn,
klubb, födelsedatum, gatuadress, gatunummer, postnummer och postadress, mobilnummer och
mejladress.

Program
Tors 20 feb, c:a 15:00 Samling, inkvartering på Gesunda vandrarhem. Därefter åker vi till
Vasaloppsspåret vid Hemus för vallning och test av skidor, kvällsmål.
Fre 21 feb, gemensam transport till starten i Oxberg, där vi åker i ”fäders spår för framtids segrar”.
Lunch i mässtältet
Avslutar dagen med gemensam middag på Moraparken med buffé och eftersnack.
Lör 22 feb, hemresa efter frukost för de som vill och inte ska åka Öppet spår. Vill man stanna kan man
köra ett skidpass eller strosa runt i Mora. För de som tänker åka Öppet spår blir det vallning och test av
skidor.

Resa
Ordnas av deltagarna själva. Samtransport kan ev. ordnas från västkusten/RIG Jönköping, beroende på
antalet anmälda.

Boende
Vi kommer att bo på Gesunda Vandrarhem där det finns 17 platser plus två extramadrasser.

Mat
Vi kommer att fixa kvällsmål samt frukost gemensamt på boendet.
Meddela ev. allergier i samband med anmälan.
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Ekonomi
Boende, startavgift (Kortvasan) samt mat är till självkostnadspris, ca 1300 kr per deltagare. Stannar man
tills söndagen och åker Öppet spår tillkommer ytterligare en natts boende, startavgift (f n 1295 kr) och
mat för lördag lunch till söndag em.

Anmälan
Görs senast 30 december 2019 och den är bindande till: malin.kallstrom@rodd.rf.se
Glöm inte att ange vilket/vilka lopp du vill köra, personuppgifter för att vi ska kunna göra anmälan enligt
ovan, om du ska stanna tills på lördag eller söndag samt om eventuella allergier/specialkost.

Frågor
Hör av er till:
Malin Källström, 0766955011, malin.rodd.rf.se
Välkomna på ro-ligt skidäventyr!
Malin, Annelie, Göran, Josef och Johan
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