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Datum: 4 mars 2017 

Tid: kl 10.00 - 13.00  
Plats: Andreasgården, Mora 

 
Närvarande: 
     Från styrelsen: 

     Karl-Erik Andersson, John-Erik Eggens, Gudrun Hedlund, Lennarth Larsson 
     (ordf) och Arne Sundquist. 

Från Vasaloppet: Gun-Britt Christoferson, Anna-Lena Frick och Mats Rylander.  
I övrigt: ett 80-tal VL-veteraner. 
 

1. Veterantingets öppnande 
Ordf. Lennarth Larsson hälsade alla välkomna och inledde med informationen 

om sekreteraren Torsten Löfgrens bortgång varefter John-Erik spelade P-E 
Moreus Koppången och Arne höll en enkel parentation med inblickar från den 
bortgångnes liv och gärning.  

Torstens porträtt med ett tänt ljus hade arrangerats på podiet. 
 

2.  Vasaloppet 2017 - Anna-Lena Frick 
Anna-Lena lämnade en bred redovisning över alla de aktiviteter som numera 

inryms under begreppet och varumärket Vasaloppet. Cirka 16 100 har anmält 
sig till årets d v s morgondagens vasalopp med representation av bl a 3400 
utländska deltagare från 53 olika nationer. 

Hon betonade VL-veteranernas stora betydelse för Vasaloppet som förebilder 
och uttryckte sin beundran för vårt starka engagemang för skidsporten och 

Vasaloppet. Varumärket Vasaloppet har självfallet mycket stor betydelse för 
Mora kommun och dess näringsliv men är också en motor för den regionala 
utvecklingen i Ovansiljan.    

Anna-Lena nämnde att cirka 1,8 milj. TV-tittare följde förra årets vasalopp 
och slutade med att slå ett slag för att årets vasalopp skulle gå i ”de röda 

toppluvornas tecken”, en hyllning till Mora-Nisse, legendarisk vasalopps-
segrare och Vasaloppets ordförande i många år, som skulle ha fyllt 100 år i 
år. 

Ordf. Lennarth Larsson instämde i Anna-Lenas ord och betonade det goda 
samarbete som VL-veteranerna och Vasaloppet som organisation har 

utvecklat tillsammans.  
  
3.  Craft of Scandinavia – Sandra Carlander, Trade Marketing Coordinator  

Sandra Carlander talade om företaget Craft of Scandinavia, “Craft”, och 
företagets samarbete med Vasaloppet. Craft har i år i samband med deras 

40-årsjubileum lagt ned ett stort arbete på att lyfta fram VL-veteranerna som 
det goda exemplet och deras betydelse med fotopresentationer och annan 
information i anslutning till Vasaloppet, allt under devisen ”År efter år med 

hjärta och pannben”. Alla veteraner har hyllats av Craft för sina insatser 
genom ett riktat inköpserbjudande med erhållna rabatter ur Crafts hela 

sortiment. Erbjudandet gäller under tiden 17 februari till den 31 mars 2017. 
 
4.  Tillbakablickar på några tidigare vasalopp – Birger Fält 

 Birger Fält, vinnare av frågetävlingen Kvitt eller Dubbelt i TV 1986 med ämnet 
Vasaloppet gjorde på sitt sedvanliga sätt från många tidigare års veteranting 

en tillbakablick på några vasalopp från år som har samma slutsiffra som det 
lopp som nu ska gå i morgon. Han inledde med 1937 års vasalopp där Arthur 
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Häggblad, IFK Umeå var storfavorit. Efter Eldris tog dock den mer eller min-

dre okände Erik Matslofva, Orsa IF, över ledningen från den tröttkörde Hägg-
blad och behöll den ända till dess skidlöparna skulle upp för den branta 

älvbrinken I Mora där Häggblad gjorde ett desperat ryck, fick ett litet för-
språng och vann hårfint, 4 sekunder, sitt tredje vasalopp. 
1947 var Mora-Nisse favorit men de två skidlöparna Mora-Nisse och Anders 

Törnkvist var jämnstarka, växeldrog och ökade alltmer försprånget till de 
efterföljande åkarna varför man ute vid Selja kom överens om att åka ”dött 

lopp”. Att kora två segrare gick dock inte för sig 1947 och Mora-Nisse 
tilldömdes segern. Man kom dock vid prisceremonin fram tillsammans och 
hyllades båda som segrare. 

1967 var Janne Stefansson, Sälens IF, storfavorit men hade en stark konkur-
rent i Assar Rönnlund, IFK Umeå. Assar hade föresatt sig att vinna, offrade 

ingen kraft på att dra utan lät både Janne Stefansson från Sälen och Roland 
Hedström, Storviks IF, ”göra grovjobbet”. Efter Hemus och fram till Morapar-
ken låg Assar och Janne relativt tätt ihop men vid den lilla backen upp från 

Hemusån och till kurvan vid Zornmuséet ryckte Assar till sig ett klart för-
språng och vann med 17 sek. 

1987, det kallaste Vasaloppet dittills; under fem hela dygn hade det varit 
kallare än -300 i Sälen och det var -300 till -350 grader kallt på startplatsen i 

Berga  på morgonen inför starten. Enligt en boende i Tennäng hade det där 
varit -420 vid fem - sextiden på morgonen. Anders Larsson, Bondsjöhöjdens 
IF gick i mål i Mora vid cirka -150  i det kallaste Vasaloppet någonsin. Birger 

Fält, endast 18 år gammal, hade fått dispens för att delta och blev därmed 
och då den yngste deltagaren dittills att fullfölja ett vasalopp. På pressens 

förfrågan efter målgången ”Svarade jag” sade Birger, ”Det här var mitt första 
av femtio”. Birger är anmäld till morgondagens vasalopp som då väntas bli 
hans s a s ”riktiga” entré i veterankretsen med sitt trettionde år i ”Fädrens 

Spår”.    
   

5.  Swix Scandinavia – Björn Håkenrud  
Björn höll ett intressant anförande om materialutvecklingen inom längdskid-
åkningen där ett par nya trender är värda att nämnas. Moderna vallor inne-

håller fluor vilket så småningom läcker ut i naturen med klart negativa 
följder. Utveckling av fluorfria vallor är därför i full gång. Parallellt med 

utvecklingen av nya skidvallor pågår utveckling av vallningsfria skidor 
(fiskfjällsmönster, stighudsliknande belag av filt under fästytan mm). 
Utvecklingsarbetet i Norge sker på bred front med stöd av bl a norska staten. 

Vallningsmomentet har ju sällan varit enkelt och kan man förenkla eller rent 
av eliminera skidvallningen så torde det medverka till att alltfler människor 

kommer sig ut på en skidtur. Filosofin går ju också hand i hand med de hälso- 
och motionstrender som vinner terräng idag.  

 

 Efter Björn Håkenruds presentation gjordes en kortare paus för musikunder-
hållning och det gavs tid till samvaro deltagarna emellan. 

 
6. Ny 50-loppare – VL-veteran 183 Åke Davidsson, Rydboholms SK   

Ordf. Lennarth Larsson framförde veteranklubbens gratulationer till Åke som 

nu under veckan genomfört sitt femtionde år ”I Fädrens Spår”.  
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7. Vätskekontroller under Vasaloppet – Anita Andersson   

Anita Andersson redogjorde för veteranklubbens vätskekontroller under 
morgondagens vasalopp. 

 
8. Vasaloppet i Mora, Minnesota, USA – Wade Weber och Håkan 

Mossberg   

Wade Weber lämnade en inbjudan till alla veteraner att komma över till USA 
för att delta i 2018 års Vasalopp i Mora, Minnesota. Vasaloppsveckan därborta 

pågår liksom i Sverige i drygt en vecka med ett flertal olika inslag (drag-
hundstävlingar, skidåkning med draghund, knattelopp etc). Ett antal video-
klipp visades och Håkan Mossberg, som flera gånger tidigare varit med som 

arrangör av resor till Vasaloppet i USA, lämnade kompletterande information. 
Ett antal av de närvarande VL-veteranerna visade sig ha deltagit i loppet och 

hade enbart goda erfarenheter av både resa och arrangemang. 
 
9. Fortsatt utveckling av Veteranklubbens interna kommunikation – 

Lennarth Larsson 
 

 Lennarth lämnade en kort redovisning av den tekniska utveckling inom IT- 
och kommunikationssektorn som alltmer gör sig gällande i samhället och som 

också påverkar vår egen verksamhet. Vasaloppet har tagit stora kliv när det 
gäller att effektivisera sina IT-system och veteranklubben har all anledning 
att också fortsättningsvis nyttja modern teknik med alla de fördelar den 

medför. Kostnaderna för att sända ut information på papper ökar medan det 
blir allt enklare och framför allt snabbare att nyttja dator och Internet. 

Nyhetsbladet kommer således framgent att publiceras på vår hemsida. Vill 
någon få nyhetsbladet i pappersformat kommer den möjligheten dock att 
finnas tills vidare. 

 
10.  Nya profilkläder – Mats Rylander 

 Mats Rylander, Vasaloppet, lämnade en presentation av den nya klädkollek-
tion som tagits fram i samarbete mellan en särskild ”klädgrupp” inom vete-
ranklubben och företaget Craft. Priser på de olika produkterna redovisades. 

Bilder och beställningsblankett finns nu på hemsidan. En av de närvarande 
veteranerna efterlyste en snygg och tunnare blazer för sommarbruk och en 

annan efterfrågade en skaljacka utan huva.   
 

11.  Stafettvasan – Karl-Erik Andersson och Arne Sundquist 

 Veteranklubben kunde efter en del senkommet ”strul” genom sjukdom och 
skador ställa två veteranlag ”på benen” i gårdagen Stafettvasan. Båda lagen 

fullföljde, Lag 1 (med genomsnittsåldern 72 år) på 6:59 och Lag 2 (med 
genomsnittsåldern 75 år) på 7:37. Medaljerna delades ut av Lars-Erik Tjäder 
respektive Erik-Åke Tranberg.  

  
12.  Förslag till valberedningen – Per Nilsson  

 Per Nilsson, ordförande i Veteranklubbens valberedning efterlyste, mot 
bakgrund av Torsten Löfgrens bortgång, förslag till valberedningen om namn 
till posten som ny sekreterare efter Torsten.  

 
13.  ”Tegelstenen” – Erik-Åke Tranberg 

 Erik-Åke lämnade en kort presentation av den s k ”Tegelstenen” med presen-
tationer av vasaloppsveteranerna. Den finns sedan länge i pappersformat 
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men sedan ett antal år också på CD. Han uppmanade var och en att se över 

sin egen presentation och vid behov uppdatera den, samt att i den mån en 
presentation saknas lämna ett underlag till Erik-Åke för att göra ”Tegelste-

nen” mera fullständig.  
 

14.  Dragspelskullorna med komp – Maj-Lis Burtus  

 Maj-Lis Burtus, som leder Dragspelskullorna med komp, den grupp som nu 
underhållit under lördagens veteranting och som för övrigt spelat vid våra 

veteranting i tjugotvå år tackade för att de fått vara med oss under alla dessa 
år och avslutade med ”att vi gärna kommer tillbaka fler år, ja varför inte 
ytterligare åtta år för att vi därefter också ska kunna titulera oss veteraner”.  

 
15.  Årsmötet 2017 – Lennarth Larsson  

 Lennarth informerade om att årsmötet kommer att genomföras 2017-09-09. 
Eftersom det är fråga om ett 30-årsjubileum har förberedelserna i viss mån 
redan påbörjats för att göra årsmötet så minnesvärt som möjligt. 

 
16.  Veterantinget avslutades  

 Lennarth förklarade därefter årets veteranting avslutat varefter vidtog 
sedvanlig pastalunch med the/kaffe och kamratlig samvaro. 

 
 

 

Arne Sundquist 
 


