
 

 

Pressmeddelande 2020-09-29 
 

Ahlsell ny huvudsponsor till Vasaloppet 
 
Vasaloppet och Ahlsell har skrivit ett huvudsponsoravtal som gäller till och med 2023. Ahlsell 
har varit sponsor till Vasaloppet sedan 2017 och utökar nu sin sponsring av Vasaloppet, som 
har motionsarrangemang både på vintern och på sommaren. Det innebär att Ahlsell bland 
annat kommer att synas på de klassiska nummerlapparna i Vasaloppet den första söndagen i 
mars. 
 
– År 2017 inledde vi som en del av vårt hållbarhetsarbete ett samarbete med Vasaloppet. Vi är väldigt 
stolta över att nu tre år senare stärka vårt samarbete ytterligare. Vi bygger därmed vidare på vår 
satsning, en Hälsosam Rörelse, och gör det ännu enklare för medarbetare och partners att mötas i 
sunda och energiskapande sammanhang, säger Claes Seldeby, som är vd för Ahlsell Sverige AB. 
 
– Vasaloppets vision är att vara en motor för motion och hälsa. Därför är med stor glädje och stolthet 
som vi kan presentera en ny huvudsponsor, Ahlsell som engagerar och motiverar sin personal till 
fysisk aktivitet året runt i fäders spår, säger Lena Hermansson, Vasaloppets sponsor- och 
rättighetschef. 
 
Ahlsell har tidigare varit värd för Öppet Spår samt Vasakvartetten och Vasastafetten. Men utökar nu 
sitt sponsorskap och ingår numera som en av fem huvudsponsorer till Vasaloppet. I vintras samlade 
Ahlsell över 200 skidåkare i Vasaloppets vintervecka, även vd och ledningsgruppen! 
 
 
Ahlsell om Vasaloppet – ”flyttar relationsskapande aktiviteter från krogen till skogen” 
Vi tror på att främja fysisk aktivitet på arbetsplatsen och vill uppmuntra våra anställda till ett 
hälsosammare liv. Det är en del av vårt hållbarhetsarbete. Vi vill också göra det enklare att träffas i 
sunda miljöer. Därför har vi inlett ett samarbete med Vasaloppet. 
 
Alla mår bra av att röra på sig. Att åka skidor, springa och cykla är kul, och ännu roligare när det görs i 
sällskap av andra. Det blir ju också lite av en utmaning, men framför allt: Ett sätt att ha roligt 
tillsammans. 
 
Vasaloppet är ett klassiskt svenskt evenemang som under de senare åren vuxit till att erbjuda ett stort 
utbud av olika skid- cykel- och löplopp under hela året. Detta har skapat en folkfest med aktiviteter för 
de allra flesta. Det inkluderande förhållningssättet tilltalar oss på Ahlsell. 
 

Fakta om Ahlsell 
Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk 
installation driver vi utvecklingen tillsammans med yrkesproffs som tillverkar, installerar, bygger, 
reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, vår 
specialistkunskap och med logistik i världsklass är det vårt jobb att göra proffsens vardag enklare. 
Ahlsell finns i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, Polen och Ryssland och omsätter cirka 33 
miljarder SEK i koncernen. Med 5 700 anställda, över 240 butiker och tre centrallager, gör vi allt för att 
uppfylla vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs. För mer information besök 
www.ahlsell.se. 



För ytterligare information vänligen kontakta: 

Claes Seldeby, VD Ahlsell Sverige AB 
Telefon: 08-685 70 00 
E-post: claes.seldeby@ahlsell.se 
 
Camilla Sandy, pressansvarig Vasaloppet 
Telefon: 070-384 95 00 
E-post: camilla.sandy@vasaloppet.se 
 

Mer om Ahlsell?  
www.ahlsell.se 
Nyhetsrum: Cision News 
Facebook: facebook.com/ahlsellsverigeab  
Instagram: @ahlsellsverige 
LinkedIn: linkedin.com/company/ahlsell-ab/ 

 
Mer om Vasaloppet?  
www.vasaloppet.se 
Pressrum: mynewsdesk.com/se/pressroom/vasaloppet  
Facebook: facebook.com/vasaloppetofficial  
Instagram: @vasaloppet 
Twitter: @vasaloppet 

 
 
Högupplösta bilder från Vasaloppet: 
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/vasaloppet/image/list 
Text och bilder är för fri publicering. 
 
Läs mer om Vasaloppets huvudsponsorer och sponsorstruktur 
https://www.vasaloppet.se/om-oss/vara-partners/sponsorer 
 
 
 
Vasaloppets kommande arrangemang 
 
Vasaloppets vintervecka 2021 
Fre 26 feb: Vasaloppet 30. 30 km. Start Oxberg 
Lör 27 feb: Tjejvasan. 30 km. Start Oxberg 
Sön 28 feb: Ungdomsvasan. 9/19 km Start Eldris/Hökberg 
Sön 28 feb: Öppet Spår söndag. 90 km. Start Sälen 
Mån 1 mar: Öppet Spår måndag. 90 km. Start Sälen 
Tis 2 mar: Vasaloppet 45. 45 km. Start Oxberg 
Fre 5 mar: Stafettvasan. 9–24 km. 90 km stafett för femmannalag. Start Sälen 
Fre 5 mar: Nattvasan 90. 90 km. Parlopp i fri stil. Start Sälen 
Fre 5 mar: Nattvasan 45. 45 km. Parlopp i fri stil. Start Oxberg 
Lör 6 mar: Blåbärsloppet. 9 km. Start Eldris 
Sön 7 mar: Vasaloppet. 90 km. Start Sälen 
 
Vasaloppets sommarvecka 2021 
Fre 13 aug: Cykelvasan Öppet Spår. 94 km. Start Sälen 
Fre 13 aug: Cykelvasasprinten. 1 km. Lindvallen. Start Sälen 
Lör 14 aug: Cykelvasan 90. 94 km. Start Sälen 
Sön 15 aug: Cykelvasan 30. 32 km. Start Oxberg 
Sön 15 aug: Ungdomscykelvasan. 32 km. Start Oxberg 
Sön 15 aug: Cykelvasan 45. 45 km. Start Oxberg 
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Fre 20 aug: Trailvasan 10. 10 km. Start Mora 
Lör 21 aug: Trailvasan 30. 30 km. Start Oxberg 
Lör 21 aug: Ultravasan 45. 45 km. Start Oxberg 
Lör 21 aug: Ultravasan 90. 90 km. Start Sälen 
Lör 21 aug: Vasastafetten. 4,5–15 km. 90 km löparstafett för tiomannalag. Start Sälen 
Lör 21 aug: Vasakvartetten. 19,1–24,2 km. 90 km löparstafett för fyramannalag. Start Sälen 
 
 

Vasaloppet is the world's biggest cross-country ski race. Vasaloppet's Winter Week with its cross-
country skiing and Summer Week with mountain biking and running attract a total of almost 100,000 
registered participants every year. Since the beginning in 1922 over 1.6 million participants have 
passed the finish line portal in Mora. Vasaloppet is a non-profit making organization owned by IFK 
Mora and Sälens IF. An engine for public health and sports club activities, in forefathers' tracks for 
future victories! 

 


