
Gillar du 
längdskidåkning? 

Tänker du åka Vasaloppet 30 
den 24 februari 2023?



Vill du vara med i Kyrklaget under Vasaloppet 30.
Du har världens chans att hänga med Kyrklaget i Västerås stift. Vi erbjuder ett 
paket i trevligt sällskap även för dig som bor utanför Västerås stift. Två helger med 
träningstillfällen och uppladdning inför Vasaloppet där vi peppar och tipsar varandra. 
Läs mer i informationen från Västerås stift hur det går till längs ner.

För härlig träningsgemenskap med kyrklaget så inbjuder vi till två fristående 
uppladdningshelger. 

Kyrklagets skidpaket – uppladdning 7-8 januari samt 18-19 februari 2023
Ankomst antingen:
   - 6 januari på fredag kväll (ingen middag erbjuds i paketet)
   - 7 januari på lördag morgon

   - 17 februari på fredag kväll (ingen middag erbjuds i paketet)
   - 18 februari på lördag morgon

Lördag 7 januari och/eller 18 februari
8-9.30   Frukost. Hämta även ut lunchpaket.
   Grupp med skidteknikträning erbjuds. 
c.a kl 15.00   Besök hos Team Sportia med information om utrustning och  
   rabatt på inköp.
18.00    Middag
   Kvällsprogram: Föreläsning om skidåkning och Vasaloppet.

Söndag 8 januari och/eller 19 februari
8-9.30   Frukost. Hämta även ut lunchpaket.
   Grupp med skidteknikträning erbjuds. 

Egen transport eller samåkning till IK Jarls IP, Boda skidstadion eller Grönklitt beroende av 
snötillgång. Skidpass för arenorna köper du själv. 

Kostnader för Skidpaket Kyrklagets Vasaloppsuppladdningshelg
Kost och logi   Måltider inräknat lördag och söndag
     (Inga måltider fredag) 
     
     Ankomst fredag    Ankomst lördag frukost 
Enkelrum med dusch   2 570 kr    1 715 kr
Enkelrum utan dusch   2 030 kr     1 445 kr
Dubbelrum med dusch   2 030 kr     1 445 kr
Lägergård exkl. sänglinne 1 470 kr    1 165 kr



Vasaloppet 30 Kyrklaget Stiftsgårdspaket

Möjlighet att boka boende samt frukost på Stiftsgården i samband med Vasaloppet 30. 
Det går även att boka en extra natt efter Vasaloppet. Det finns fina skidjackor med texten 
Svenska kyrkan på som du kan låna under loppet. I paketet ingår bussresa till starten från 
Stiftsgården (bussen tar hand om dina ytterkläder och tar dem till Andreasgården i Mora). 
Efter loppet har vi uppsamling på Andreasgården där finns det möjlighet till dusch. Det 
går även att köpa soppa på församlingshemmet vid målet. Bussen tar oss tillbaka till 
Stiftsgården från Mora. 

Fredag 24 februari Vasaloppet 30 
OBS! Anmälan till Vasaloppet 30 och Kyrklaget gör du enligt uppgifter nedan. Antalet platser 
är begränsat, först till kvarn. 

En natt - torsdag 23 februari inför Vasaloppet 30
Boka övernattning torsdag natt och delta i Vasaloppsprogrammet med Kyrklaget. I paketet 
ingår Vasaloppsmiddag torsdag och frukost fredag.

Enkelrum med dusch   2 030 kr  
Enkelrum utan dusch   1 760 kr   
Dubbelrum med dusch   1 760 kr   
Lägergård exkl. sänglinne 1 425 kr  

Buss, nummerlappshämtning och ”valla själv” inkluderat i totalpriset för Vasaloppet 30.
Vallaservice finns som tillval. 
Glid- och fästvallning   440 kr
Glid + behandling av skins  375 kr
Enbart glidvallning   315 kr

Extra natt fredag 24 februari
Möjlighet att boka till en extra natt med övernattning och frukost.
Enkelrum m dusch   1 015 kr  
Enkelrum utan dusch   745 kr   
Dubbelrum med dusch  745 kr   
Lägergård exkl. sänglinne 410 kr  



Anmäl dig, familjen eller kollegor till kyrklaget Vasaloppet 30. 

För mer information om hur du anmäler dig till kyrklaget och få del av vårt 
Vasaloppspaket samt startkod till Vasaloppetsanmälningssida, kontakta Ulrika 
Knutsson på tel. 010-160 80 68 eller e-post: ulrika.knutsson@svenskakyrkan.se

Varmt välkommen att höra av dig med frågor. På Stiftsgårdens hemsida finns 
information om andra Vasaloppspaket. 

Varmt välkommen 
Ulrika Knutsson och Jimmy Nilsson på Stiftsgården

Avbokningsregler 
Vi tillämpar förskottsbetalning. Betalning skall vara Stiftsgården tillhanda senast
en vecka innan ankomst. Bg 470-0050. Vid utebliven betalning faktureras beloppet
och en administrationsavgift på 75 kr tillkommer

 

Stiftsgården Rättvik
Kyrkvägen 2, 795 32  RÄTTVIK

Tel: 010-160 80 00, Bokning: 010-160 80 01
info@stiftsgardenrattvik.se • www.stiftsgardenrattvik.se

VÄSTERÅS STIFT


