
Under måndagens Öppet Spår avled tragiskt vår Torsten  

Löfgren. Han var en av pionjärerna till Veterankubbens bil-

dande och som tidigt valdes in i styrelsen. Torsten var vår 

ständige sekreterare och hade ovärderliga kunskaper om vet-

eranklubben och dess historia samt ett stort kontaktnät. Det 

är med stor saknad vi kommer att minnas honom som en god 

kamrat och för hans gärningar. Vasaloppsveteraner och många 

andra deltog vid begravningsgudstjänsten efter Torsten som 

ägde rum i Stora Kopparbergs kyrka den 24 mars. 

.

Årets Vasaloppsvecka blev tradi-
tionsenlig och storartad. Nyheter 
för året var premiären av Nattvasan 
som blev en succé och det andra var 
värnandet om miljön med förut-
bestämda skräpzoner och tidsstraff 
om någon ertappades. Detta 
resulterade i en minskning med ca 
90% av allt som kastas under alla 
lopp förutom Vasaloppet där vi 
nådde 50%. En imponerande insats 
med gott resultat. 

Bra väderförhållanden
Antalet deltagare blev i år ca 66.000 
från 63 nationer och veteranerna 
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Vasaloppets
Veteranklubb

nyheter från

bidrog inte minst till uppslutningen 
som nu är nära 1000 till antalet. 
I Stafettvasan på fredagen del-
tog veteranerna med två lag som 
skidade Sälen/Mora på de utmärkta 
tiderna 6,59 respektive 7,37.
Söndagens och måndagens Öppet 
Spår bjöd på riktiga vinterförhål-
landen. Under måndagen möttes 
deltagarna av snöfall och motvind 
där det blev åkning endast i några 
enstaka spår som brukligt är i så-
dana förhållanden. Vasaloppet bjöd 
på någon minusgrad och stabilt 
förhållande. Spårkvalitén var god 
under hela veckan. 

Årets Vasaloppsvecka
50 -loppare
Vi fick 2 nya 50-loppare i mål, Åke 
Davidsson från Borås och Bengt 
Andersson från Tidaholm som togs 
emot av KEA i Vasaloppets Hus med 
Dalahästhuvud och signerad tårta. 
Antalet åkare som uppnått 50 lopp 
är nu 27 till antalet.

Fler jubilarer
Övriga jubilarer i Fädrens spår 
tillkom med 14 nya 40-loppare och 
nu är det 250 st noterade. 
Nya Veteraner med 30 år i spåren 
blev 18 st varav en dam – kan kom-
ma att kompletteras. Bland dessa 
var en från Norge.och en från 
Danmark.

När tusen veteraner
I dagsläget är vi därmed 989 Vetera-
ner noterade i församlingen. 
I Vasaloppet deltog 191 Veteraner, 
Öppet Spår söndag 38 st och i 
måndagens Öppet Spår 89 st. Totalt 
318 Veteraner i årets olika kvalifi-
cerande lopp. 

Torsten Löfgren

50-lopparen Ingvar Hanses hyllas i mål

50-loppare i mål, Bengt Andersson från Tidaholm och Åke Davidsson från Borås
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Veterantinget hölls traditionsen-
ligt lördagen före Vasaloppet på 
Andreasgården. Det 30:e i ordnin-
gen sedan klubben bildades 1987. 
Uppslutningen var stor och det 
hade dukats till närmare ett 100-tal 
gäster. Mötet gästades av bland 
andra vår hedersordförande Eric 
Erlandsson.

Ordförande Lennarth Larsson häl-
sade samtliga välkomna och mötet 
inleddes med en parentation till 
minne av Torsten Löfgrens bort-
gång. John-Erik Eggens spelade ett 
gitarrstycke och Arne Sundquist höll 
ett minnestal som kan läsas på vår 
hemsida tillsammans med övriga 
tingsnoteringar.
Se www.vasaloppet.se/om-oss/vara-
partners/veteranklubben

Vasaloppets VD Eva-Lena Frick 
beättade om vasaloppets organisa-
tion och det värdefulla samarbetet 
med Veteranerna. Under året hyllar 
vi Mora Nisses insatser och 100 år 
sedan hans födelse.
Björn Håkenrud, Swix – en av Vasa-
loppets samarbetspartners – pre-
senterade nyheter inom vallor och 
produktutveckling,
Sandra Carlander, Craft berättade 
om profilkampanjen tillsammans 
med veteranerna som det goda 
exemplet, ” År efter år med hjärta 
och pannben ”. Se www.craftsports-

wear.com/veteran. Som en hyllning 
har Craft riktat ett erbjudande till 
veteranerna med 40% rabatt ur hela 
sortimentet. 
Wade Weber och Håkan Mossberg 
informerade om Vasaloppet i Min-
nesota samt visade en filmsekvens 
från loppet den 11 februari.
Anita Holknekt-Andersson berät-
tade om att familjens engagemang 
i Veteranklubben fortsätter med 
matkontroll i Gopshus,
Mats Rylander presenterade den 
nya klädkollektionen och beställn-
ingsrutiner, se
www.vasaloppet.se/om-oss/vara-part-
ners/veteranklubben/kladbestallning/

Arne Sundquist presenterade Veter-
anlagen i Stafettvasan och medaljer 
tilldelades. 
Erik-Åke Tranberg, den s k Te-
gelstenen, som numera är en 
imponerande och unik Vasaloppsh-
istoria.
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Birger Fält berättade tradtionsen-
ligt om flera lopp i historien med 
årtalssiffran -7. Birger gav även en 
aktuell väderprognos inför Vasalop-
pet på uppdrag av Pia Hultgren.
Per Nilsson – Valberedningens 
ordförande – vädjade om förslag 
på namn som kan tänkas träda in i 
styrelsen efter bortgångne Torsten 
Löfgren.
Dragspelskullorna med komp – 
Maj-Lis Burtus stod för den musika-
liska underhållningen det 22:a året 
i följd.

Efter en innehållsrik och intressant 
förmiddag kunde ordföranden Lenn-
arth Larsson tacka för visat intresse 
och hälsa samtliga välkomna till 
höstens årsmöte och 30-årsjubile-
um i Mora Parken den 9 september.
Mötet avslutades med en välsmak-
ande pastalunch.

Veterantinget på Andreasgården

Välbesökt Veteranting på Andreasgården

Åke Davidsson och “Gustav Vasa”Krister Gustavsson, Grycksbo i nya 
veteranjackan

Bengt Andersson redo för jubilartårta
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Medlemsförmåner och rabatter
Vi har för närvarande sponsoravtal med Stadium och en rad anläggningar från Vålådalen i norr till Göteborg i söder. 
Passa på att utnyttja dessa när du kommit igång med träningen. Genom att betala medlemsavgiften till veteranklubben 
samt på plats visa upp ditt betalningsbevis kan du utnyttja följande rabatter:

Stadium Rabatt på inköp i Mora och Sälen under Vasaloppsveckan med samma
procentsats som man har genomförda ”Vasaloppsår” som Veteran.

Vålådalens Fjällstation 10 % på ordinarie priser för logi (Tipshuset eller Hotellet)
med halvpension för medlem och medföljande maka/make i samma rum.
Kan ej kombineras med andra rabatter

Orsa Grönklitt och  
Mora Parken

10 % på ordinarie boendepriser för medlem och medföljande maka/make i samma rum 
(dock ej högsäsongsveckor som nyår, sportlovsveckor och påsk). Kan ej kombineras 
med andra rabatter.

Högbo Brukshotell
Högbo Bruk

10 % rabatt på ordinarie logipriser inkl. frukostbuffé under lågsäsongsdygn för medlem 
och medföljande maka/make i samma rum. Kan ej kombineras med andra rabatter. 30 
% rabatt på ordinarie priser för åkning i det konstfrusna skidspåret. Rabatten gäller vid 
sidan av de ev. andra rabatter (grupper, pensionärer etc) som kan vara aktuella.

Torsby Skidtunnel & 
Sportcenter

30 % rabatt på ordinarie priser (endags- och flerdagskort) för åkning i Torsby 
Skidtunnel. Kan ej kombineras med andra rabatter.

Bro - Bålsta Konst-
snöspår

Årskort för åkning i de preparerade skidspåren till ett rabatterat pris av 500:-. 

First Hotel Billingehus Upp till 30 % på ordinarie priser för logi inkl. frukost för medlem och medföljande 
maka/make i samma rum. Kan ej kombineras med andra rabatter.

Nordic Wellness Ski-
dome och Kviberg Park 
Hotel & Conference

Rabatterade rumspriser (enkelrum 595:- dubbelrum 795:-) för medlem och medföl-
jande maka/make i samma rum. 20 % på ordinarie priser för åkning i Nordic Wellness 
Skidome, både engångsbesök och årskort. Vasaloppsveteraner som är pensionärer får 
10 % även på Skidomes pensionärspriser.

Gynna våra sponsorer!

Värdegrund 
Veteranklubbens värdegrund är att vara förebilder för 
skidsporten samt bära Vasaloppets värderingar. Del-
tagande sker under eget ansvar där en god hälsa är en 
förutsättning.

Gå med i Veteranklubbens 
Facebook - Bo Wallin kontakt!
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Anmälan och rabatterade priser för  
Vasaloppsveteraner  
Vasaloppsveckan 2018 
(åkare som genomfört 30 år i Vasaloppet och/eller Öppet Spår)

Anmälan till Vasaloppet skall göras före den 31/12-2017. Vi på Vasaloppet 
har 350 st platser bokade för Veteraner till Vasaloppet 2017. Vet du att du 
ska åka, är det bra med en tidig anmälan.

Anmälan
Ni veteraner kan anmäla er på tre olika sätt. Er anmälan är personlig och kan inte överlåtas eller säljas vidare till 
någon annan.

1. Gå in på www.vasaloppet.se och logga in på Anmälan/Mina sidor. Anmäl dig till det lopp du ska åka, ange 
koden som ni fått mailat i nyhetbrevet och gå vidare till betalning med kort eller internetbank. (Denna kod 
använder ni även till Öppet Spår måndag, som då ger er en fristart).

2. Ni anmäler er genom att betala in avgiften på pg nummer 1922-4, Vasaloppsföreningen Sälen-Mora. Där anger 
ni vilket lopp ni ska åka, vilken klubb ni åker för, ert namn, personnummer, och var ni vill hämta nummerlappen  
i Sälen eller Mora.

3. När ni skall anmäla er till ett lopp som är fritt (31:a, 41:a loppet och 50:e loppet eller fler.) Anmäl er genom att 
skicka ett mail till info@vasaloppet.se med samma uppgifter som ovan, eller ring 0250-392 00 och välj Vasaloppet.

Veteranpriser

Anmälningsavgifter för veteran till Vasaloppets vintervecka 2018 

KortVasan 23/2 295 kr 

TjejVasan 24/2 415 kr 

Öppet Spår söndag 25/2 630 kr  

Öppet Spår måndag 26/2 Fri start

HalvVasan 27/2 395 kr 

Vasaloppet 4/3 870 kr

   

Fria starter
För nya veteraner gäller fri start till det 31:a loppet. De som åkt sitt 40:e lopp åker fritt i sitt 41:a lopp i Vasaloppet 
4/3 eller Öppet Spår 25/2. För de som ska åka sitt 50:e lopp gäller fri start det loppet och när du åkt 50 lopp är det 
fri start i alla lopp framöver. 

Försäkring Startklar
Ni kan även teckna en försäkring i samband med anmälan, den heter Startklar. Startklar = sjuk och olycks-
fallsförsäkring, kostar 155 kr per år. Startklar plus 275 kr per år.


