
En tidig försommar har gett full grönska med blomsterprakt 

redan i slutet av maj. Tankarna går väl därför inte direkt 

till vinter och skidåkning. Vi kan ändå konstatera att 

Vasaloppet med alla tävlingar är populära och i många fall 

snabbt fulltecknade. Veteraner kan anmäla sig till vinterns 

lopp fram till den 31 dec. Nu väntar närmast CykelVasan i 

mitten av augusti och veckan därpå den nya UltraVasan och 

VasaStafetten. Veteranklubben kallar till årsmöte lördagen  

6 september. Trevlig sommar!
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Vasaloppets
Veteranklubb

nyheter från

Veteranklubbens framtid
Under några år har vi på möten 
och i medlemsblad pekat på 
nödvändigheten att ha tankarna på 
och planera för Veteranklubbens 
framtid, bl a och inte minst 
beträffande klubbens styrelse. 
Många som idag sitter i styrelsen, 
däribland ordföranden Eric E 
har uppnått ansenlig ålder och 
behöver därför avlösning. Klubbens 
”arbetsutskott” Eric Erlandsson och 
Torsten Löfgren har båda haft goda 
möjligheter med direkt anknytning 
till Mora och Vasaloppet och i nära 
och bra dialog med Vasaloppets 
ledning och personal att ”styra och 

ställa” med alla praktiska detaljer. 
Tillgången på avlösare med lika bra 
förutsättningar är dock begränsad 
och nya grepp på klubbens ledning 
och organisation måste tas.
I samråd med Vasaloppet har vi fört 
diskussioner som går ut på att ge 
Veteranklubben utökat stöd med de 
praktiska insatserna och därigenom 
kunna begränsa styrelsens 
roll till ansvar för den ideella 
verksamheten och policyfrågor. 
Vasaloppets ledning är enig med 
Veteranklubbens styrelse om vikten 
och värdet med klubben och för 
nu frågan vidare för förankring i 

Vasaloppets bägge styrelser. Det 
kommer att innebära att styrelsen 
kan utses i en vidare krets av 
medlemmar i landet utan alltför 
stora praktiska nackdelar. Fundera 
gärna på situationen och frågan 
och delta i den diskussion som ska 
föras på årsmötet! Valberedningen 
har informerats, delvis deltagit i 
genomförda samtal och därigenom 
förberett sig för ärendet. 

Veteranstyrelsen har trivsamma möten

Årsmöte
Veteranklubben kallar till 

årsmöte enl stadgarna  
lördagen 6 september på 

MoraParken, Mora.

Se program och anmälnings-
information på baksidan.

Vasaloppsledning fr v Administrativt 
ansvarig för Veteranklubben Gun-Britt 
Christoferson, Vasaloppets kontaktperson 
med Veteranklubben Mats Rylander,  
Tf Sportchef Johan Eriksson och  
VD Anders Selling
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Veteranklubbens sponsorer – förmåner
I styrelsen ser Arne S till att nya avtal tecknas med klubbens sponsorer, 
vilka ger rabatter på sina respektive utbud. Information om dessa lämnas i 
nästa Nyhetsbrev. 

Stadium ger veteranerna i direkt överenskommelse med Vasaloppet mycket 
fina villkor vid inköp under Vasaloppsveckan i Mora och Sälen. Förmånen 
är att betrakta som individuell för klubbens medlemmar. Tyvärr utnyttjas 
förmånen av en del på ett alltför omfattande sätt – t ex för stora inköp 
av dyra vallor till vallningsuppdrag – vilket inte är avsikten med favören. 
För att inte riskera denna – använd förmånen med omdöme och för eget 
individuellt bruk!

Medlemsavgiften ska vara betald för att få ta del av förmånerna – 
inbetalning sker via inbetalningskort som sänds ut under hösten efter 
årsmötet. Listan på medlemmar till Stadium fastslås den 31 dec – de som då 
inte betalt medlemsavgift kan inte påräkna rabatt. 

Avs: Vasaloppet 
Vasaloppets Hus 
79232 Mora

Årsmöte
Veteranklubben kallar till 
årsmöte enl stadgarna den  
6 september på MoraParken, 
Mora.

Program
11 - 12  Incheckning
12 – 13  Lunch
13 – 15.30 Årsmöte, 
utmärkelser, nya veteraner etc
15.30 Em-kaffe
16.00 Fotografering
16.30 Veterankamp
19.00 Middag, 
underhållning m m.
Dans fram till kl ca 23.30

Kostnader
Veteraner 300 kr
Nya 30-loppare 100 kr
Medföljande 400 kr

Anmälan till Julia Dahl:  

julia.dahl@vasaloppet.se   
tel 0250 – 392 37;  

tillhanda senast fredag  
29 augusti 2014.

Logi
Bokas direkt hos MoraParken  
tel 0250 – 276 00

Välkommen!

Ambassadörer för 
Vasaloppet och 
Veteranklubben 
Det händer ibland att en Veteran 
ställer upp som ambassadör och 
berättar om upplevelser och fakta 
i Vasaloppet. Torsten Löfgren i 
styrelsen medverkade i Villaägarna 
region Mitts Vårmöte i Örebro 
inför mötespunkten ”Konsten 
att mobilisera krafter” – inslaget 
intresserade och uppskattades av 
ett 60-tal deltagare! Bidrar Du själv 
i något sammanhang så skicka in en 
liten notis till styrelsen, gärna med 
någon bild!  

Torsten Löfgren som Vasalopps- och 
Veteranambassadör

Några Hedersmedlemmar och 
Vasaloppskämpar

MEDLEMSFÖRTECKNINGEN
En ny upplaga av medlemsmatrikeln ska tas fram till årsmötet med nya medlemmar, uppdaterade uppgifter och 

bortgångna kamrater. Rapportera snarast in eventuella och kända ändringar till Gun-Britt:  
gun-britt.cristoferson@vasaloppet.se, tel 0250-392 42 så förteckningen blir så aktuell som möjligt! 


