
Maj månad 2015 går till historien som en av de kallare och reg-

nigare månaderna på åratal och stimulerade inte precis till bar-

marksträningen, juni blev något bättre. Som vanligt de senaste 

åren blev Vasaloppets ”huvudtävlingar” till nästa vinter snabbt 

fulltecknade. Skönt att då vara Veteran och ha en viss frist med 

anmälan! Och Vasaloppet i TV är säkrat för ett antal ytterligare 

år – kul att kunna titta i ”rutan” på alla kämpar! En del Veteraner 

kommer förmodligen att delta i sommaraktiviteterna i Vasalopps-

banorna. Så ses vi väl på årsmötet den 5 september? Notera 

också en inbjudan till intressant resa dagen innan! 
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Vasaloppets
Veteranklubb

nyheter från

Fredagen den 4 september före 
årsmötet anordnas en intressant 
och spännande Veteranresa med 
studiebesök hos Madshus och Swix 
i Lillehammertrakten. Det blir en 
heldag med avresa från Mora kl 6.00 
och hemkomst ca 19.00. 
Priset är 500 kr/person där lunch 
samt fika för- och eftermiddag ingår.

Anmälan ska göras till Elin Fallberg 
– elin.fallberg@vasaloppet.se  alt tel 
0250-392 37 månd – fred kl 10.00 
– 15.00.  Amälan tillhanda senast 
fredag den 21 augusti.

Begränsat antal platser är 46 st, så 
det är först till kvarn som gäller!

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

Program
11 –12  Incheckning

12–13  Lunch

13.00 Årsmöte, utmärkelser  
 30 och 40 lopp etc

15.30 Em-kaffe

16.00 Fotografering

16.30 Veterankamp

19.00 Middag, utmärkelser  
 50 lopp, under- 
 hållning m m.

Dans fram till kl ca 23.30
För medföljande ordnas un-
der årsmötesförhandlingarna 
en visning av Zorngården, 
kostnad 75 kr. 

Kostnader
Veteraner 350 kr
Nya 30-loppare 150 kr
Medföljande 450 kr

Anmälan 
Elin Fallberg – elin.fallberg@
vasaloppet.se   alt tel 0250-
392 37 månd – fred kl 10.00 
– 15.00. 
Anmälan tillhanda senast 
fredag den 21 augusti 2015.

Logi
Bokas direkt hos MoraParken  
0250 – 276 00. 10% rabatt 
på ord pris enl avtal med 
Grönklitt – påpekas vid 
bokning!

Välkommen!

Förra årets två “nya” damer i  Veteranklubben -  Maragreta Ö och och  Lillemor L 
med Vera N och Bo W

Norgeresa till Madshus och Swix
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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. 

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 och ska inte använ-
das för kollektiva inköp. 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

Tips till val-
beredningen

Förslag till nya funktionärer 
i Veteranklubben behövs. 
Tipsa gärna valberednin-
gen – Per Nilsson, Ingvar 

Hanses eller Erik-Åke 
Tranberg! 

Nisse Hult - VD Madshus informerar på 
Veterantinget -15

Pia meteorolog spår väder på  
Veterantinget -15

Stadium
Rabatter på inköp i Mora och Sälen 
under Vasaloppsveckan med samma 
antal procent som man har genom-
förda 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
10 % rabatt på ordinarie logipriser 
inkl. frukostbuffé under lågsäsongs-
dygn 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. 

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

Orsa Grönklitt och 
Moraparken
10 % på ordinarie boendepriser för 
medlem och medföljande maka/
make, dock ej högsäsongsveckor 
som Nyår, Sportlov och Påsk. Kan ej 
kombineras med andra rabatter.

Medlemsförmåner för veteraner

Bidrag till Nyhetsbrevet

Alla är välkomna med bidrag till Nyhetsbreven – även med 
bilder! Det finns säkert allmänt intressant Veteraninformation 
att lämna från olika håll i landet. Trevlig sommar!


