Bli med på Cykelvasan
CykelVasan går 14 dager før Birken, og vil være et fint oppkjøringsritt
for de som skal sykle der. For andre er Vasan et treningsmål gjennom
sommeren.
Bli med på dette fine rittet som passer for alle som har trent litt, løypa er på 90 kilometer i relativt
flatt terreng. Det er mest grus og noe asfalt. Rittet er veldig godt organisert, med mange
drikkestasjoner underveis og god servering når man kommer til mål.
Overnatting
Vi har leid hytter på Sälenfjellet fra torsdag - søndag. (Minste leietid)
Det betyr at dere kan bli med på fellesopplegget eller planlegge reise og opphold helt på egenhånd.
Dere kan velge når dere vil kommer og hvor lenge dere vil være innenfor dette tidsrommet.
Hyttene har fire dobbeltrom,to bad og badstu.
Transport til og fra rittet
Hyttene ligger på toppen av bakken før Sälen, det er bare 15 minutter nedover på sykkel til selve
startområdet. ( Du trenger ikke bil her)

Program for CykelVasaen – Fellesreisen.
Fredag 16. august
12.00
15.00

- Felles avreise fra Skullerud skole med buss og sykkeltransport
- Ankomst Sälen
- Besøk på det lille messeområdet
- sykkelmekking,ferdiggjøring og forberedelser
- gjennomgang av rittet
- felles middag, pastabuffet

Lørdag 17. august

12.00 - 17.00
17:00

- frokost
- individuell sykling ned til start
- Start på CykelVasaen
- Målgang i Mora og "after cykel"
- Retur til Oslo fra Mora etter at alle er i mål
(Her sparer vi mye tid i forhold til å ta Vasalopp-bussen
tilbake til Sälen for å hente egen bil)

Ønsker noen å dra torsdag - søndag med egen bil kan gjøre det for samme pris.
Prisen er nok 2950 kroner og inkluderer:
(

Overnatting i hytte i delt dobbeltrom valgtfritt fra torsdag – søndag eller kortere.
Felles middag fredag
Frokost lørdag
Startnummer
Sykkeltransport
Sengetøy kommer i tillegg)

For dere som allerede har kjøpt startnummer og vil være med på opplegget er prisen: nok 1.950
For dere som vil reise med egen bil og har startnummer er prisen: nok 1.200
Les mer om rittet her

