
Hösten har kommit med mycket regn och rusk men i 

månadsskiftet september/oktober också högtrycksväder med 

fina soldagar efter klara, kalla morgnar med frost – en förvarn-

ing om kommande vinter. Vasaloppsveteranernas årsmöte i 

Mora kunde genomföras under hyggliga förhållanden och med 

bra deltagande. Nu ser vi med förväntan fram emot kommande 

vinter med snö och lagom temperatur för nya duster i Vasa-

loppsspåren! Till dess – ta del av hösten Nyhetsbrev nr 15:4 för 

Vasaloppsveteraner!

Årsmötet 2015 hölls sedvanligt 
första helgen i september med bra 
deltagande – 137 medlemmar noter-
ades, som med många medföljande 
fyllde lokalerna på MoraParken. 
Ordföranden Eric Erlandsson 
öppnade mötet med en återblick 
på klubbens utveckling och en 
parentation för avlidna medlemmar. 
Bengt Jernhall med djupa rötter 
i Vasaloppets organisation och 
historia valdes till mötesordförande. 
Mats Rylander från Vasaloppet re-
dovisade att ekonomin för klubben 
nått ansenliga belopp. Medlemmar 
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med årsavgifter och Vasaloppet 
med betydande anslag och person-
alinsatser svarar för de väsentliga 
intäkterna. Såväl Eric som 
Mats kunde konstatera att 
samarbetet mellan Veter-
anklubben och VL hade 
utvecklats på ett mycket 
bra sätt under det senaste 
året. Därmed har styrelsens 
och Vasaloppets intentioner 
om klubbens framtid fått 
en gynnsam utveckling. 
Årsmötesprotokollet hittas 
på Vasaloppets hemsida: 

Årsmöteshelgen på Mora Parken

www.vasaloppet.se – Om oss – Våra 
partners – Veteranklubben.
Vår driftige och outtröttlige ord-
förande Eric Erlandsson hade 
meddelat sin avgång – Eric har 
funnits med under mycket lång tid 
i Veteranstyrelsen och påtagligt 
bidragit till en ansenlig utveckling av 
klubben. Han ersätts nu av Lennarth 
Larsson, Hagfors. Eric avtackades 
av styrelsen och Vasaloppet samt av 
årsmötet med en kraftfull, stående 
applåd. Lennarth är Veteranklub-
bens tredje ordförande, men den 
förste som inte har hemvist Mora. 
För första gången valdes en kvinna 
in i styrelsen – vi välkomnar Gudrun 
Hedlund, Falun i styrelsen! Övriga 
funktionärer omvaldes överlag.

Deltagarna på årsmötet 2015

Eric Erlandsson avgår som ordförande
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2014 års närvarande 
40-loppare

40-loppare på årsmötet

50-årsveteraner - Verner Nyman, Erland Wallinder och Ivar Luks

Årets Vasaloppsveteran John-Erik Eggens med juryledamöter

Årets Vasaloppsveteran
John-Erik Eggens utsågs av juryn 
till Årets Vasaloppsveteran och 
intervjuades av juryns ordförande 
Birger Fält. John-Erik har förutom  
49 år i Vasaloppsspåret en rad 
ledarmeriter i sin skidklubb och i 
Veteranstyrelsen.

Nya veteraner
Alla närvarande nya Veteraner 
med 30 år i Vasaloppsspåret och 
40-loppare fick motta diplom och 
medaljer. Veteranklubbens trogna 
”hjälpredor” Gun-Britt, Vera och 
Anita avtackades för sitt trägna och 
värdefulla bistånd. Senare på kväl-
len mottog Erland Wallinder, Verner 
Nyman och Ivar Luks sina välförtjän-
ta 50-loppsmedaljer. 

Eftermiddagen och aftonen inne-
höll också en intressant redovisning 
om VLs tävlingsadministration ge-
nom Marcus Berndt, sedvanlig foto-
grafering och motion genom Veter-
ankamp med kartpromenad, kluriga 
frågor och praktiska prov – som 
vanligt organiserat av KEA. Av Bengt 
Jernhall fick vi något säregna histo-
riska och intressanta noteringar om 
Vasaloppet. God middag intogs med 
musikaliska inslag innan dansen 
avslutade träffen – genomgående 
med vår traditionella, välspelande 
Veteranorkester. Madshus erbjöd 
under dagen medlemmarna rejäl 
rabatt på sina produkter. 
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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 logga in på An-
mälan/Mina sidor. Anmäl dig till det lopp du ska 
åka, gå vidare till betalning med kort eller internet-
bank.  (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

Anmälningsavgifter för veteran till Vasaloppets 
vintervecka 2016 

KortVasan 26/2 290 kr 

TjejVasan 27/2 400 kr 

Öppet Spår söndag 28/2 555 kr  

Öppet Spår måndag 29/2 Fri start

HalvVasan 1/3 375 kr 

Vasaloppet 6/3 825 kr

   
För nya veteraner gäller fri start till det 31:a loppet eller 
41:a loppet i Vasaloppet 6/3 eller Öppet Spår 28/2. För 
50-loppare gäller fri start i alla lopp.

Ni kan även teckna en försäkring i samband med an-
mälan, den heter Startklar. Startklar = sjuk och olycks-
fallsförsäkring, kostar 155 kr per år.

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 platsr 
bokade för Veteraner till Vasaloppet 2016. Vet du att du ska åka, är det bra med en tidig anmälan.

Fredag 4 september, dagen före Veteranklubbens 
årsmöte, bar det iväg till Norge för ett 50-tal Vasalopps-
veteraner. Målet var Madshus och Swix fabriker i trakten 
av Lillehammer.

Väl framme i Biri utanför Lillehammer  blev vi mot-
tagna av Madshus VD Nils Hulth. Nils är en ”gammal” 
svensk elitåkare som numera styr och ställer över det 
norska skidmärket.

Efter presentation av företaget och en del av historien 
bakom utvecklingen av skidtillverkningen så blev det 
rundtur i fabriken där vi fick se alla steg i tillverkningen 
av en modern skida. Madshus har en tillverkningsmetod 
som skiljer sig en del mot andra skidtillverkares med sin 
cap-konstruktion.

Efter lunch hos Madshus bar det iväg till Swix helt nya 
fabrik och butik i Lillehammer. Här bjöds vi en histori-
elektion om hur Swix gick från att vara svenskt till att 
bli norskt och idag det klart dominerade vallamärket 
på marknaden. En kort rundtur i den nya Swix-fabriken 
samt deras butik avslutade besöket varefter det åter bar 
iväg hem till Mora.

Veteraner på studieresa till Norge

MISSA INTE!

Vd Nisse Hult visar Madshus´ produkter



Medlemsförmåner och rabatter
Vi har f n sponsoravtal med fem anläggningar från Vålådalen i norr till Bill-
ingehus i söder. Passa på att utnyttja anläggningarna när Du kommit igång 
med träningen! Mot uppvisande av medlemskort i Veteranklubben får vi 
följande rabatter:

Skidome Kviberg,  
Göteborg

20 % rabatt på ordinarie åkpriser, både 
engångsbesök och årskort. Veteran som 
är pensionärer får 10 % på Skidomes 
rabatterade pensionärspriser.

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 kombin-
eras 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 kombin-
eras med andra rabatter.

Högbo Bruk 30 % rabatt på ordinarie priser för åkning 
i det konstfrusna skidspåret. Rabatten 
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 Tunnel. Kan ej kombineras med andra 
rabatter.

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

Gynna våra sponsorer!
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Medlemsavgift 2015/2016
200 kr till pg 17 38 42 – 6 senast 15 november

via inbetalningskortet som medföljer detta utskick.  
Betald avgift medför bl a notering för Stadiumrabatt.

OBS! Ange namn och veterannummer 

Veteranresa till 
Vasaloppet USA 2016
Intresserad av att åka Vasaloppet i 
USA? Loppet går i Mora Minnesota 
- nästa år för 44:e gången. Täv-
lingsdag är lördag den 13 februari. 
Många Vasaloppsveteraner har del-
tagit i det 42 km långa loppet som 
går i klassisk stil på lättåkt bana.
Arrangörerna erbjuder ett förmånligt 
förslag: Boende i familj under en 
vecka, transporter, utflykter, mot-
tagningar, måltider samt anmäln-
ingsavgift till Vasaloppet. Priset för 
hela paketet är 425 dollar. Flygresan 
tillkommer och bokas individu-
ellt eller genom Resecity i Mora. 
Anhöriga och skidkamrater är också 
välkomna att ta del av erbjudandet

Mer information
Veteran 250 Håkan Mossberg 
mailadress hmoss@telia.com eller 
på tel 0580-71234 före 30 novem-
ber.
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Ny VD för  
Vasaloppet
Ny VD efter Anders Selling blir 
Eva-Lena Frick, känd i både 
skid- och orienterarkretsar 
både som framgångsrik aktiv 
och ledare. Sven von Holst, 
välkänd vd för senaste skid-
VM i Falun och inte minst 
Vasaloppsveteran fyller tiden 
mellan de båda som vd fram 
till årsskiftet. Vi tackar Anders 
för ett mycket gott samarbete 
och önskar både Sven och Eva-
Lena välkommen ”i gänget”!


