Startbevis – Hemmavasan Trail 10 – 2020-08-15–2020-08-22
Namn
Hans Sundgren
Klubb

Innan start – kolla in våra tips

Inloggningsuppgifter till tidsregistrering
Registrerings-ID
VA:43QW
Efternamn
Sundgren

LÄS MER >

Registrera ditt lopp
Registreringen av ditt lopp i Hemmavasan sker via
gratisappen Hemmavasan. Logga in med inloggningsuppgifterna ovan (Registration ID och efternamn).
Via appen tar du dig virtuellt genom Vasaloppsarenan. Samtidigt kan dina vänner följa dig under
loppets gång.
Vi har sammanställt tips på hur du förbereder din
smartphone så att den fungerar korrekt under loppet. Detta är extra viktigt för Android-telefoner där
telefonens inställningar kan behöva anpassas.
Det är även möjligt att manuellt ange din tid efter
genomfört lopp med hjälp av inloggningsuppgifterna
ovan.
LÄS MER >

Hemmavasan Live med Johanna och Clara
Lördag den 15 augusti bjuder Vasaloppet.TV på Hemmavasan Live. Det blir en hel dags direktsändning
från en studio i Mora med liverapporter från deltagare i hela landet och intervjuer med inbjudna gäster.
Programledare är Johanna Ojala och Clara Henry. Gå
gärna in och kika.
LÄS MER >

h u v u dsp o ns o r er

Vad är viktigt när det gäller säkerhet och vägval? Hur
kan du tänka kring energipåfyllning? Ta del av alla
våra rekommendationer och tips.

Erbjudanden från våra partner
Vasaloppets officiella partner har tagit fram fina
erbjudanden – bara för dig som deltar i Hemmavasan. Här finns bland annat rabatter på funktionskläder, hotell, liniment, gym, drivmedel, energibarer
och mycket annat. Missa inte!
LÄS MER >

Hyllningsfilm från Volvo
Direkt efter målgång får du en personlig Vasaloppsfilm, signerad Volvo. Din fantastiska insats hyllas
och blir ett minne som du enkelt kan dela med dig
av. Filmen levereras via sms och e-post.
Vi har
nolltolerans
mot nedskräpning
i Vasaloppsarenan.
Självklart gäller det även den
digitala Vasaloppsarenan.
Oavsett var du genomför
Hemmavasan, ta hand om
ditt skräp så att det inte
skadar djur och
natur. Tack!
Anmälan till
Hemmavasan är
öppen fram till den
22 augusti. Tipsa nära
och kära så kanske
du får sällskap.

vä r da r

Preem bjuder
på fika. Besök en
bemannad station
under Hemmavasan så
får du en god fika fylld
av energi.

LÄS MER >
Vi kommer att
sakna att inte få se dig
och alla andra på plats i
Vasaloppsarenan i sommar.
Men använder du hashtaggen
#hemmavasan har vi i alla fall
möjlighet att vara närmare
dig och ditt lopp – även
på hemmaplan.
Lycka till!
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