
Barnens Vasalopp 
är vinterns roligaste 

friluftsdag

Beställ material idag  
för 2,60 kr*/barn

Kul grej som kommer  
att bli tradition
Furulundsskolan, Halmstad



  

Barnens Vasalopp – en rolig, billig och 
lättarrangerad friluftsdag för barn i alla åldrar

I Barnens Vasalopp är stämningen minst lika hög som i Vasaloppet. Upp emot 100 000 barn deltar 

varje år. Kontrollerna är de samma, kinderna lika uppspelt röda och alla får diplom eller medalj 

vid målet. Barnens Vasalopp vänder sig till barn i alla åldrar och kan arrangeras av förskolor, 

skolor och skidklubbar. Bakom arrangemanget står Vasaloppet och Svenska Skidförbundet i 

samarbete med SAS, Stadium, Swedbank och Vattenfall.

Barnens Vasalopp är roligt. Alla är vinnare  

i Sveriges största skidarrangemang.

Barnens Vasalopp är billigt. Ett Barnens 

Vasaloppspaket med nummerlappar, diplom 

och kontrollskyltar för 50 barn kostar 130 kr.

Barnens Vasalopp är enkelt att arrangera. 

Ingen tidtagning, inga resultatlistor, valfri 

banlängd och allt material kommer med 

posten. Kontakta gärna närmaste skidklubb  

om du behöver hjälp med arrangemanget.

* Ett Barnens Vasaloppspaket innehåller:

• 50 nummerlappar (1  –  50)

• 50 diplom

• 9 kontrollskyltar från starten i Sälen  

till målet i Mora

• Information och redovisningsblankett

 Ett paket för 50 barn kostar 130 kronor  

(2,60 kr/barn). 

Komplettera gärna med populära medaljer:

Välj mellan medaljknappar (50 st för 160 kr) 

och medaljer med band (50 st för 250 kr).

”Kul! I ett mångkulturellt område fick alla barn åka skidor.” Flöjtens förskola, Uppsala ”Många barn 
åkte flera varv och de ropades upp i megafon.” Tuvans förskola, Härnösand ”Medaljerna är en höjdare.” 
Hede SK ”Jättekul att arrangera, nöjda barn och påhejande föräldrar, Kul!” Föräldrakooperativet Ö-barna, 

Östersund ”Jättekul! Många barn provar för första gången. Vissa får sina första skidor till detta 
lopp.” Hummelstadsskolan, Enköping.
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Beställ material idag! Vilket sätt är enklast för dig? 
Posta folderns kupong till Holmbergs i Malmö AB, Box 16045, 200 25 Malmö. Eller faxa kupongen  
till 040-660 66 70. Eller ring och beställ på telefon 040-660 66 69, telefontid vardagar kl 08-16.30.  
Eller beställ genom att skicka ett mail till distribution@holmbergs.com. Eller beställ via vår hemsida  
www.barnensvasalopp.se. Leveranstid 6 dagar. Alla priser inklusive moms, frakt tillkommer.

Välkommen med din beställning!

LEVERANSADRESS 
Förening / Skola

Kontaktperson

Adress

Postadress

Telefon

E-postadress

Önskat leveransdatum

FAKTURAADRESS (ifylls alltid) 

Kommun/ skola /förening

Referens

Adress

Postadress

Ja, jag beställer            st  Barnens Vasaloppspaket  
(50 deltagare), 130 kr inkl. moms.

Jag beställer dessutom:  

 st 50-pack medaljknappar,  
 160 kr inkl. moms.

 st 50-pack medaljer med band,  
 250 kr inkl. moms.



Beställ material idag  
för 2,60 kr*/barn

Frakt tillkommer.



Barnens Vasalopp arrangeras av Vasaloppet och 
Svenska Skidförbundet i samarbete med SAS, Stadium, 
Swedbank och Vattenfall. Tack vare samarbetet kan vi till 
mycket låg kostnad erbjuda vinterns roligaste friluftsdag.

Gå gärna in på vår hemsida www.barnensvasalopp.se   

Där kan barnen få veta mer om skidåkning, snö, kroppen, 

historien om Gustav Vasa m.m. De kan även rita och måla.  

För de vuxna finns tips på hur man genomför loppet och 

övrig beställningsinformation.

Du kan även beställa fler foldrar om du vill sprida 

informationen till fler. Kom ihåg att redovisa ert genom- 

förda arrangemang till Svenska Skidförbundet och delta 

genom det i utlottningen av priser. Redovisningsblankett 

medföljer paketet. 

Beställ material idag! 

Välkommen med din beställning!

Holmbergs i Malmö AB, Box 16045, 20025 Malmö, www.barnensvasalopp.se


