
Nu är det dags att planera för skidåkningen mellan Sälen och Mora.
Här kommer lite info angående resan.
OBS! Resan anordnas endast för medlemmar i Östervåla IF 2021/2022.

Avresa med buss lördag 5/3 
Harbo kl. 08.00, 
Östervåla ca kl. 08.15 
Tärnsjö ca kl. 08.45

Vi äter lunch (som du betalar själv) i Rättvik ca kl. 10.30 därefter åker vi vidare till Mora för 
att hämta nummerlapparna. 
OBS! Du som ska hämta nummerlappen i Sälen, byt till Mora!
Vid 15.00 tiden är vi framme vid Oxbergs skola. Middagen serveras ca kl. 17.00 och en rejäl 
frukost serveras innan avfärd till starten i Sälen. Maten här betalar du också själv (150kr).

Anmälningsavgift 
Vi fortsätter med två olika avgiftsnivåer. Vi har en hel rad med aktiviteter som vi måste utföra 
och för att ge stimulans till er att medverka i dessa har vi en lägre avgift för dessa resenärer. 
Aktiva Vasaloppsresenärer (medverkat i minst två aktiviteter) ska betala 1000kr och ni andra 
betalar 2000kr. Exempel på en aktivitet är: deltar i styrelsearbetet, hel arbetskväll på 
Skogsvallen, heldagsfunktionär på MTB/Rajden eller Lundaruset, medlem i spårpatrullen, 
tränare, arbete vid och runt skidspåranläggningen, vätskeservice på Vasaloppet.

Anmälan
Du anmäler dig genom att betala in 1000kr/2000kr på bankgiro nr: 771-1062
(Sala sparbank) senast 30/11 Märk anmälan med: Vasaloppet 2022 och namn.
Det är först till kvarn som gäller!!      
Om du inte betalar in avgiften innan den 30/11 får någon annan din plats. Anmälan är 
bindande. 
Vid sjukdom eller annan anledning får DU ordna med ersättare själv. 
ALLA SKA ta kontakt med Annika Gunnarsson senast en vecka innan avresan och meddela 
vart du kliver på, m.m. (el. om du har frågor) 
Tel. 070 170 77 27 
Ta med: Sänglinne. Ej sovsäck. Sängar, kuddar och täcken finns.

VASALOPPET 2022

MEDLEMSAVGIFT ÖIF

Resan arrangeras endast för medlemmar 
i ÖIF. Är du inte medlem sedan tidigare 
anmäl dig på ostervalaidrottsforening.se

ANMÄLAN TILL ÖVRIGA TÄVLINGAR

Gå in på ostervalaidrottsforening.se och 
klickar dig sedan vidare till skidsidorna och 
tävlingskalendern. Där kan du anmäla dig till 
övriga skidlopp. Du måste vara medlem i ÖIF
för att kunna anmäla dig. Föreningen betalar 
startavgifter på DM tävlingar.

Glöm inte att 

kontakta Annika om 

vart du kliver 
på!


