Till föreningar som ställer upp med funktionärer till Vasaloppet!
Att arrangera en Vasaloppsvecka (vinter som sommar) är något som Vasaloppsorganisationen och alla
föreningar gör tillsammans - vi har ett ömsesidigt behov av varandra, nästan som en slags symbios, faktiskt.
Lika viktig som snön är på vintern är alltså ni som funktionärer. Runtom i landet och i världen är Vasaloppet
och dess funktionärer kända för sitt utomordentligt goda värdskap. Detta hoppas vi att ni är stolta över och
att ni därför vill visa alla att just ni är flera av alla ideellt arbetande hjältar! Genom att ta del av erbjudandet
om jackan nedan kan du även visa att du och din förening ställer upp och bidrar med er insats för bygden,
genom ert funktionärsskap i Vasaloppet.
Vi vill bli bättre på att kommunicera med alla er i funktionärsorganisationen och sjösatte därför vårt så kallade
”Funktionärsverktyg” för något år sedan. Vi vill genom detta kunna nå så många som möjligt av er, då ni är
viktiga för oss. Erbjudandet är ett led i arbetet med att bygga upp detta verktyg till en väl fungerade
kommunikationskanal till er funktionärer, men framför allt är det vårt sätt att visa vår uppskattning och att ert
funktionärsskap verkligen betyder någonting för oss och våra samarbetspartners – alla gillar Vasaloppets
funktionärer!
Inför vinterveckan 2016 har Vasaloppet tillsammans med CRAFT tagit fram en lätt dunjacka till alla funktionärer
(se bild nedan). Jackan håller hög kvalité och kan användas året runt. Jackan har Vasaloppets logotyp tryckt på
ena ärmen och måldevisen på ryggens nederkant.
För den som önskar finns det även möjlighet att trycka sin klubblogotyp på den andra ärmen, vilket betyder att
de föreningar som vill även kan använda den som klubbjacka. Jackan finns i dam- och herrmodell i storlekarna
S-XXL. Som Vasaloppsfunktionär och registrerad i funktionärsverktyget får man köpa jackan för 150 kronor
(butikspris 1 600 kronor). Första året har vi beställt ett begränsat antal jackor. Visar det sig att intresset är stort
kommer vi att beställa ytterligare jackor nästa år.
Under denna vecka kommer detta erbjudande att skickas ut i funktionärsverktyget och eventuellt även i någon
annan kanal. Beställning av jackan görs antingen direkt i funktionärsverktyget eller genom att komma till något
av utprovningstillfällena nedan (där man även får hjälp med att registrera sig i verktyget), för att se vilken
storlek som passar dig bäst, innan man gör sin beställning.
Utprovningstillfällen:
1-2/6 2015, kl. 15-19, Tjärnhedens IP (klubbstugan), Sälen
3-4/6 2015, kl. 15-19, Vasaloppets Hus, Mora
5/6 2015, kl. 15-19, Bygdegården, Evertsberg

Under dessa tider finns personal på plats för att hjälpa dig
med utprovning och eventuell registrering i funktionärsverktyget. Leverans och betalning sker i januari 2016.
Hur går man tillväga om man inte är registrerad i verktyget?
För att registrera sig i verktyget finns olika alternativ.
1. För att era medlemmar ska kunna registrera sig i verktyget krävs att er förening upprättar ett klubbrum i
verktyget. Hör av er till jenny.eriksson@vasloppet.se för att få hjälp med detta och meddela då även vem
(eller vilka) från er förening som ska vara er kontaktperson i detta ärende. När klubbrummet är upprättat
skall registreringslänken till ert egna klubbrum spridas via era interna kanaler (mail, hemsida, facebook
m.m., m.m.) så att era medlemmar kan registrera sig. Efter att de registrerat sig och mottagit lösenord kan
de logga in verktyget och ta del av erbjudandet om jackan (erbjudandet skickas ut i mitten av vecka 22) och
göra sin beställning.
2. Man kan komma till något av utprovningstillfällena och få hjälp med att registrera sig (och samtidigt
beställa jackan om man vill).
Senast den 10:e juni behöver vi ha beställningen, om man vill ha en jacka.
Vänlig hälsning från Vasaloppet

