
Vem som ska beundras och berömmas mest efter årets Vasa-

loppsvecka med 90-årsjubileum – arrangörerna eller deltagarna 

– får var och en avgöra. Faktum är att båda kategorierna 

svarade för fantastiska insatser. Vasaloppets funktionärskår 

är fenomenal att ställa upp när det behövs och de verkliga 

skidkämparna finns alltid i spåret oavsett skidföre när det är 

dags. Ett stort TACK från Veteranklubben till alla som bidragit 

till att årets Vasaloppsvecka kunde genomföras utan inställda 

arrangemang och med gott humör! Att sedan några av loppen 

blev särskilt ansträngande – inte minst Vasaloppet – får ingå i 

menyn. Många nya veteraner och jubilarer – bl a 2 nya  

50-loppare - kunde även i år räknas in i mål. Nu hoppas vi på 

bättre förutsättningar för alla nästa år!

Årets Vasaloppsvecka har som sagt 
genomförts under stora prövningar 
för både arrangörer, funktionärer 
och deltagare. Ett ansenligt antal 
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Veteraner genomförde ändå Öppet 
Spår eller Vasaloppet och vi fick 
också ett stort antal nya såväl jubil-
arer som Veteraner.

Nya jubilarer och Veteraner

Per Nilsson, Fagersta åkte sitt 50 
år i Öppet Spår på måndagen och 
Rolf Andersson fullföljde sitt 50:e 
Vasalopp i följd sedan starten 1964 
– nu den tredje Veteranen i den 
kategorien –  grattis! Därmed har vi 
19 Veteraner som gjort 50 eller fler 
år i spåret Sälen – Mora.
    Av 508 anmälda Veteraner totalt 
kom 173 inte till start eller i mål – ett 
tämligen stort bortfall som troligen 
kan förklaras av dels dålig vinter, 
dels delvis svåra åkförhållanden. 
116 Veteraner fullföljde Öppet Spår 
söndag/måndag, 219 st gick i mål i 
Vasaloppet.

24 Veteraner genomförde sitt 40:e 
lopp med 9 i Öppet Spår och 15 i 
Vasaloppet. 47 nya Veteraner har 
i dagsläget kommit till efter årets 
Vasaloppsvecka – välkommen alla in 
i klubben! Det kan bli en och annan 
ytterligare efter särskild bearbet-
ning. 884 Veteraner ska därmed i 
nuläget ha klarat sina 30 år i Vasa-
loppsspåret! Veteran blir man vid 30 
fullföljda år i Vasaloppet eller Öppet 
Spår, medlem i Veteranklubben blir 
man om man vill vara med och beta-
lar medlemsavgiften som numera är 
200 kr/år. 

50-loppskalas med Rolf och 
Veterangänget 
Foto: KEA
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Veterantinget
Veterantinget 2014 genomfördes 
traditionsenligt lördagen före 
Vasaloppet med ca 70 Veteraner 
och ett tiotal supporters. Musik 
genom Dragspelskullorna med 
komp underhöll oss trivsamt som 
vanligt – denna gång för 19:e året! Vi 
fick först en ingående och drama-
tisk rapport av VLs sportchef Johan 
Eriksson om väder- och spårprob-
lemen under veckan. Trots stora 
svårigheter har alla lopp kunnat 
genomföras tack vare en massiv och 
helgjuten insats av funktionärer och 
frivilliga. Vasaloppet som i slutet 
av veckan kanske var mest utsatt 
genomfördes med vissa justeringar 
och omläggningar, bl a genom att 
runda tjärnen på startfältet. Johan 
berättade att han träffat SVTs me-
terolog Pia Hultgren mer än sin fru 
under veckan!
Efter att Veteranklubbens nya 
medarbetare Gun-Britt Cristoferson 
presenterats och hälsats välkom-
men redogjorde ordförande Erik 
Erlandsson brett för klubbens och 
medlemmarnas förutsättningar och 
förmåner. Två av klubbens spon-
sorer – Grönklittsgruppen genom 
VD Mark Baljeu och Stadium genom 
regionchef Fabian Hellberg – berät-
tade om sina företag och sitt stöd 
till Veteranklubben och medlem-
marna. Varmt tack!

Veteranpresentation
Veteranpresentationen rapport-
erades av Erik-Åke Tranberg som 
uppmanade alla Veteraner att lämna 
in sin egen personbeskrivning för 
en komplett och intressant redovis-
ning. Den finns att köpa i såväl pap-
pers- som cd-version för ca 150 kr. 
StafettVasan hade två Veteranlag 
med och presenterades - mer om 
lagen nedan! Tinget avrundades 
med den sedvanliga, trevliga 
tillbakablicken av Birger Fält – i år 

för Vasalopp med 4 som slutsiffra i 
årtalet innan ordföranden avslutade 
mötet och inbjöd till traditionell 
pastalunch.

StafettVasan
I StafettVasan fanns i år två Vet-
eranlag som deltagare - ett yngre 
med medelålder 64 år och ett äldre 
med 77 år i snitt. Lagledarna Arne 
Sundquist och KEA berättade om 

lagen och deras bravader, bl a 
med åktiden 6,30 resp 7,25. Lagen 
presenterades på Veterantinget 
och fick sina medaljer. Lagledarna 
uppmanande till deltagande även 
kommande år och underströk  
bl a den goda lagandan som präglat 
dagen i spåret.
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Birger Fält berättar Vasaloppshistoria. Foto: KEA

Veteranernas äldre StafettVasalag. Foto: KEA
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Jubilarer 
Jubilarer fick vi naturligtvis även i år. 
Redan vid måndagens Öppet Spår 
klarade Per Nilsson, Fagersta med 
fyllda 80 år av sitt 50:e lopp. I mål 
efter genomfört Vasalopp – det 50.e 
i rak följd och som den tredje i den 
kategorien – kom Rolf Andersson, 
Leksand. Båda togs emot av bl a 
Veteranklubben och hyllades både 
vid målgången och vid efterföljande 
tårtkalas i Vasaloppets Hus. I och 
med Pers och Rolfs bravader har vi 
nu 19 st 50-loppare!
Börje Karlsson, Landsbro IF och Vet-
landa klarade av sitt 56:e år mellan 
Sälen och Mora och är nu Veteranen 
med de näst flesta Vasaloppsåren 
efter Veterangiganten Bengt Eriks-
son med sina 60 år. Bengt lät genom 
speakern hälsa startfältet vid Va-
saloppet att han nu tänkte stå över 
fram till 100-årsjubileet!
24 Veteraner klarade sitt 40:e lopp 
vilket innebär att vi nu har nått nr 
207 i 40-loppslistan.   
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Anmälningsregler 2015 
Anmälningsregler 2015 finns på sista sidan i Nyhetsbrevet – 
läs på och bestäm er så småningom för ert deltagande! Märk att 
Veteraner kan avvakta med sin anmälan till senast 31 dec eftersom 
Vasaloppet har reserverat ett tillräckligt antal platser i loppen för oss. 
Kom också ihåg att våra Veteranplatser i loppen INTE är säljbara!
I skrivande stund meddelas att Vasaloppet 2015 har fullteck-
nats på enstaka minut – angenämt att vara Veteran! 

Efterlysning
Valberedningen för Veteranklubben meddelar att man är i stort behov av 
förslag till styrelsen. Ordföranden Eric E har meddelat att han inte längre 
kandiderar till uppdraget men kan tänka sig att kvarstå i styrelsen. Av övri-
ga ledamöter är många till åren komna och önskar avlösning inom något 
år. Det är därför angeläget att var och en funderar på sin egen och övrigas 
möjlighet att ställa upp för klubben. Hör av er till Per Nilsson, Ingvar Hanses 
eller Erik-Åke Tranberg!
Årsmötet hålls som tidigare nämnts på MoraParken den 6 september 2014.

Årets  
Vasaloppsveteran
Årets Vasaloppsveteran utses 
ju till årsmötet varje år. Juryn 
med Birger Fält, Tore Söder-
sten och Lars-Erik Tjäder är 

tacksamma för förslag utifrån 
landet. Speciellt svårt är det 
ju att känna till kandidaters 

ledar-insatser för skidsporten 
för andra än de lokalt insatta. 

Kravet på 40 år i VL-spåret togs 
bort vid senaste årsmötet.

Nöjd Per med 50 lopp i målet

Hyllad Rolf Andersson intervjuas i måletPer Nilsson firar med Veterantårta

 Foto: KEA
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Anmälan och rabatterade priser för Vasaloppsveteraner  
Vasaloppsveckan 2015 (åkare som genomfört 30 år i Vasaloppet och/eller Öppet Spår)

Anmälan till Vasaloppet skall göras före den 31/12-2014. Vi på Vasaloppet har 320 st platser bokade för Veteraner 
till Vasaloppet 2015. 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 säljas vidare till någon annan.

1. Gå in på www.vasaloppet.se och vidare till den blå rutan uppe i högra hörnet,  Anmälan/Mina sidor. Logga in 
på din användare, har du ingen användare då upp-rättar du ett nytt användarkonto. Anmäl dig till det lopp du 
ska åka, och följ instruktionerna. När du får frågan om kampanjkod då anger du koden som du fått hemskickat 
på ditt nyhetsbrev, och går 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, 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
Öppet Spår måndag 2 mars  Fri start för alla Vasaloppsveteraner

Nya veteraner (-14)  Fri start till det 31:a loppet i Vasaloppet 8/3 eller i Öppet Spår söndag 1/3,  
50 % rabatt på startavgiften i ev. övriga lopp.

Nya ”40-loppare” 2014  Fri start till det 41:a loppet, i Vasaloppet 8/3 eller i Öppet Spår söndag  1/3,  
50 % rabatt på startavgiften i ev. övriga lopp.

”50-loppare”  Fri start på alla lopp i Vasaloppsveckan för veteraner som kör sitt 50:e lopp eller mer.

Övriga lopp  50 % rabatt på startavgiften i Vasaloppet, Öppet Spår söndag, KortVasan,  
HalvVasan, och TjejVasan, se tabell nedan.

StafettVasan  Fri avgift för ett lag. På startavgiften för lag som enbart består av veteraner.

Anmälan före 31/12 -  2014 Anmälan från 1/1 - 2015

KortVasan 27/2 290 kr 400 kr

TjejVasan 28/2 390 kr 575 kr

Öppet Spår söndag 1/3 540 kr  675 kr

HalvVasan 3/3 350 kr 475 kr

Vasaloppet 8/3 800 kr

   
Ni kan även teckna en försäkring i samband med anmälan, den heter Startklar. Startklar = sjuk och olycksfalls-
försäkring, kostar 140 kr per år.

Avs: Vasaloppet 
Vasaloppets Hus 
79232 Mora


