
Så är en minnesvärd Vasaloppsvecka åter genomförd! Kanske 

inte minnena från själva loppet blev de allra bästa – förhållandena 

för deltagarna var tämligen svåra.  Söndagens Öppet Spår  

innebar snöfall, hårda vindar och varierande temperatur,  

måndagens Öppet Spår fick något bättre förhållanden men 

med lösa spår och plusgrader. Årets Vasalopp blev ett av de 

varmaste och blötaste i historien med stora vattensamlingar 

redan på startfältet. Arrangörerna gjorde dock som vanligt 

storverk och de flesta föreföll nöjda i mål. Veteranklubben fick 

sedvanlig påfyllning – tusentalet närmar sig – och tre Veteraner 

blev 50-loppare, samtliga i Vasaloppet.

Årets Vasaloppsvecka – detta år en 
vecka senare än vanligt p g a VM i 
Falun – blev i många avseenden en 
ny prövning för både deltagare och 
arrangörer. Under de 3 Veteran-kval-
ificerande loppen Öppet Spår och 
Vasaloppet var vädret besvärligt och 
ställde stora krav på bägge parter. 
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Vasaloppets
Veteranklubb

nyheter från

Allt medan t ex mellanliggande  
torsdag visade sig från sin bästa 
sida med kallgrader, sol och sten-
hårda spår!
Nya jubilarer som 50-loppare blev 
Erland Wallinder, Västerås, Werner 
Nyman, Sandared och Ivar Luks, 
Norrköping – GRATTIS! De togs 

Årets Vasaloppsvecka
traditionellt emot i målet av Veteran-
klubben och med 50-årstårta m m 
i Vasaloppets Hus, där vår trevliga 
Vera Nahlén med kollegor såg till 
att servicen var på topp. Därmed 
har klubben 22 st 50-loppare. Börje 
Karlsson, Landsbro genomförde sitt 
57:e lopp I Fädrens Spår och ”ser 
snart ryggen” på Bengt Eriksson 
med sina 60 lopp. Totalt fyra Veteraner 
med fler än 50 lopp fullföljde ytter-
ligare ett lopp i Vasaloppet liksom 
ett i Öppet Spår.
Veteranklubben fick 13 nya jubilarer  
med 40 år i spåret, noterad summa 
är där nu 220 st. Med 30 år i Vasa-
loppsspåret och därmed nya  
Veteraner blev 38 deltagare varav 
tre damer. I och med det har totalt 
926 personer varav nio damer blivit  
Vasaloppsveteraner – en imponerande 
siffra! (Viss osäkerhet finns i enstaka 
av de högre angivna antalen.) Totalt 
i mål av Veteraner åkte i Öppet 
Spår söndag 30 män, i Öppet Spår 
måndag 1 dam + 92 män och i Vasa-
loppet 1 dam och 209 st män. 

50-lopparna Luks och Nyman med årets 
kranskulla

 Erland W med  familj och 50-loppstårta
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Veterantinget
Veterantinget på Andreasgården 
besöktes i år av ett 80-tal medlem-
mar och medföljande. Efter ankomst-
kaffet presenterade ordföranden Eric 
E aktuell statistik och intressanta 
historiska uppgifter för klubben. Ett 
innehållsrikt och varierat progam 
fortsatte mötet. Dragspelskullorna 
spred som vanligt glad stämning 
med sin musik – denna gång för 
20:e året i följd! Vi tackar för  
uppskattade inslag under många år!

Nils Hult, VD för Madshus och med 
sex år i Vasaloppsspåret presenterade 
företaget som ny Vasaloppspartner 
och visade de senaste produkterna. 
”Skidglädje” är ett viktigt nyckelord 
i företaget. Han hälsade välkommen 
till fabriken i Biri utanför Lillehammer.
 
SVT-meteorologen Pia Hultgren  
redovisade väderläget för kommande 
dygn med risk för temperaturrekord 
och delvis hårda vindar men med 
bättre väder kommande vecka – 
något som föranledde en fråga till 
Mats Rylander, Vasaloppets  
representant om man möjligen 
kunde skjuta på loppet till nästa 
söndag…? Tyvärr… – men Mats ingav 
morgondagens deltagare visst hopp 
genom att berätta om relativt goda 
spårförhållanden och underströk  
bl a det goda samarbetet med  
Veteranklubben.

StafettVasans Veteranlag presen-
terades och fick sina medaljer – mer 
om lagen nedan. Representant 

för Vasaloppet i Mora, Minnesota 
hälsade från sina medarbetare i 
USA och Håkan Mossberg fick ett 
tack för sina insatser med rese-
arrangemang dit. Erik-Åke Tranberg 
påminde om Veteranpresentationen 
och uppmanade alla att skriva sitt 
eget bidrag och att köpa produkten 
i pappers- eller CD-format. Slutligen 
kåserade Birger Fält som vanligt 
kunnigt och uppskattat om Vasaloppet 
1925, 1935 och 1945 innan alla gick 
till pastalunch.

StafettVasan
StafettVasan hade i år två delta-
gande Veteranlag. Lag 1 bestod av 
enbart utländska deltagare med tre  
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Fyra man ur StafettVasa-lag 1 + lagledaren Arne S

från Norge, en från Österrike och en 
från Finland och med en medelålder 
av 65 år. Lag 2 hade en medelålder 
av 70 år men ledde ändå den interna 
uppgörelsen ända till sista sträckan. 
Placeringar och sluttider blev 608 – 
6,34 resp 671 – 6,42. 
Arne Sundquist som organiserat 
deltagandet fick beröm för gediget 
arbete.

VasaStafetten
VasaStafetten – ett av sommar-
veckans stora evenemang – kanske 
också ska ha ett deltagande Veteran-
lag? Anmäl till Arne Sundquist eller 
någon annan i styrelsen om DU är 
intresserad! Deltagarna står själv för 
kostnaderna.

Dragspelskullorna (med en massa masar…) på Veterantinget

Vasaloppsstarten 2015
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Medlemsförmåner och rabatter
Vi har f n sponsoravtal med sex anläggningar från Vålådalen i norr till Billingehus i söder. Passa på att utnyttja anläggn-
ingarna när Du kommit igång med träningen! Mot uppvisande av medlemskort i Veteranklubben får vi följande rabatter:

Stadium lämnar rabatter på inköp i Mora och Sälen under Vasaloppsveckan med samma antal 
procent som man har genomförda år som Veteran

Vålådalens Fjällstation 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

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.

Högbo Brukshotell
Högbo Bruk

Högbo Brukshotell och Högbo Bruk 10 % rabatt på ordinarie logipriser inkl. frukost-
buffé 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. Rabat-
ten gäller vid sidan av de ev. andra rabatter (grupper, pensionärer etc) som kan vara 
aktuella.

Torsby Skitunnel 30 % rabatt på ordinarie priser (endags- och flerdagarskort) för åkning i Torsby Ski Tun-
nel. Kan ej kombineras med andra
rabatter.

Orsa Grönklitt och 
Moraparken

10 % på ordinarie boendepriser för medlem och medföljande maka/make, dock ej hög-
säsongsveckor som Nyår, Sportlov och Påsk. Kan ej kombineras med andra rabatter.

Gynna våra sponsorer!

Anmälningsregler 2016 
Anmälningsregler för 2016 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 2016 har fulltecknats 
på enstaka minut – angenämt att då vara Veteran!

Minnessten 
Minnessten för 50-loppare 
vid Vasaloppets Hus har flera 
gånger begärts av enskilda 
medlemmar och styrelsen 
utan att besked kunnat ges. 
Nu har styrelsen i ett formellt 
brev till Vasaloppets ledning 
och IFK Moras Idrottsallians 
gjort en förnyad och tydlig 
framställning om att få 
disponera en av de befintliga 
stenarna för att dokumentera 
klubbens 50-loppare.
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Anmälan och rabatterade priser för Vasaloppsveteraner  
Vasaloppsveckan 2016 (åkare som genomfört 30 år i Vasaloppet och/eller Öppet Spår)

Anmälan till Vasaloppet skall göras före den 31/12-2015. Vi på Vasaloppet har 340 st platser bokade för Veteraner 
till Vasaloppet 2016. 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 uppe till höger klickar du på  Anmälan/Mina sidor. Logga in på din använ-
dare, har du ingen användare då upprättar 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 med 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, 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
Öppet Spår måndag 29 feb Fri start för alla Vasaloppsveteraner

Nya veteraner 2015  Fri start till det 31:a loppet i Vasaloppet 6/3 eller i Öppet Spår söndag 28/2,  
50 % rabatt på startavgiften i ev. övriga lopp.

Nya ”40-loppare” 2015  Fri start till det 41:a loppet, i Vasaloppet 6/3 eller i Öppet Spår söndag  28/2,  
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.

Anmälningsavgifter för veteran till Vasaloppets vintervecka 2016 

KortVasan 26/2 290 kr 

TjejVasan 27/2 400 kr 

Öppet Spår söndag 28/2 555 kr  

HalvVasan 1/3 375 kr 

Vasaloppet 6/3 825 kr

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

Avs: Vasaloppet 
Vasaloppets Hus 
79232 Mora


