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Hej Vasaloppsåkare! 
I detta brev kan Du läsa om hur Tranemo IF Skidklubb tänker arrangera resan inför 
Vasaloppet 2023. Det följer ungefär samma rutiner som tidigare år 
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Pris för logi, frukost och buss är: 

Buss (tur o retur), Logi, Mat i Torgås/Transtrand/Mora    2000: - 

För Dig som inte är medlem i Tranemo IF Skidklubb, men valt att anmäla Dig till 
Tranemo IF Skidklubbs buss, lägger vi på en kostnad om 300:- (motsvarande 
medlemsavgiften). OBS! Pris kan ändras och regleras när vi vet exakt antal 
deltagare. 
I Transtrand har vi logi hos Antonssons. I Torgås hos Larssons. 
I Transtrand och Torgås ligger alla i säng, tag med egna lakan. TiF Skidor köper ut 
mat för lördag kväll och söndag morgon som lagas i respektive boenden. Frukost 
på måndag morgon ingår också i priset och serveras på Fridhemskyrkan.  
I Missionskyrkan i Mora är det hårt underlag, liggunderlag är lämpligt.  

På tävlingsdagen blir vi hämtade av buss för transport till start, bussen väntar på 
plats tills starten har gått så vi håller oss varma. 

Inom Skidklubben är vi angelägna om att behålla denna service med gemensam 
bussresa och att så många som möjligt åker med. Vänligen skicka er bindande 
anmälan senast 31/12 till Hans eller Ove. 

Betalning görs i januari när vi vet hur många som har anmält sig. Priset ovan är 
preliminärt. Vi återkommer med besked när betalning ska göras och betalning 
sker då till Tranemo IF Skidklubbs bankgiro 393-6630, ange Vasaloppet och ditt 
för- & efternamn.  

Avresa:    från Bussterminalen Tranemo lördag 4/3 kl. 07.30. 
Bussen är på plats kl. 07.00. KOM I GOD TID!  Du som stiger på i 
Limmared, Gällstad eller Ulricehamn vänligen meddela någon av 
undertecknade. 

Hemresa:  från Mora måndag 6/3 kl. 08.15 

Välkommen till en trevlig samvaro i Vasaloppsanda! 

Tranemo IF Skidklubb 
Hans Karlsson  Ove Bernroth 
0325-30185, 0706-301863 0738-487755,  ove.bernroth@hotmail.com 
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