
NOTERINGAR VID VETERANTING
MED VASALOPPETS VETERANKLUBB 
2016-03-05, ANDREASGÅRDEN, MORA

Närvarande: Lennarth Larsson (LL) styrelsen, ordf
Karl-Erik Andersson (KEA)        -”- - ledamot
John-Erik Eggens (JEE) -”- -”-
Gudrun Hedlund (GH) -”- -”-
Torsten Löfgren (TL) -”- -”-
Arne Sundquist (AS) -”- -”-

totalt ett 80-tal medlemmar och medföljande. Före och under mötet svarade 
Dragspelskullorna med komp som vanligt för trivsam musik, i år för 21:e gången!

Vasaloppet = VL, Öppet Spår = ÖS.

Veterantinget 2016 inleddes med att John-Erik Eggens spelade en låt från Evertsberg på horn.

1.   Vasaloppets nya Vd Eva-Lena Frick presenterade sig och konstaterade inledningsvis att 
Vasaloppet med årets närmare 68000 registrerade deltagare fortsatt väcker stort intresse inte
minst hos deltagare. Hon talade för att ta hand om de nya – Veteranernas erfarenhet är gi-
gantisk och en stor tillgång i detta avseende. Årets arrangemang med en snöfattig inledning 
har bl a medfört att ca 150.000 m3 konstsnö har fått produceras för att förstärka spåren. 
Eva-Lena önskade välkommen och lycka till!

2.  Ordföranden Lennarth Larsson hälsade välkommen, öppnade tinget, presenterade 
styrelsen, VL-assistenten Gun-Britt Christoferson samt hedersmedlemmarna och 
medhjälparna Anita Holknekt-Andersson och Vera Nahlén samt påminde om att skriva 
namnet i gästboken.
LL konstaterade att medlemsantalet i klubben går mot 1000 och sannolikt uppnås nästa år. 
Två veteraner har redan fullföljt sina 50 lopp – Erik-Åke Tranberg, Sälen i söndagens och 
Henry Wallin, Säter i måndagens Öppet Spår. Torsten Löfgren, IK Jarl åkte också då sitt 55 
lopp i rad - alla fick välförtjänta applåder. Den tredje tilltänkte 50-lopparen Ingvar Hanses, 
Leksand avser att åka morgondagens Vasalopp. 
LL påminde om Veteranklubben som en kamratförening med de värderingar och som det 
föredöme som stadgarna beskriver. Klubbens medlemmar har en rad förmåner vars 
förutsättningar ständigt granskas – bl a ska Stadiumrabattens hantering ses över. En 
klädgrupp ska ta itu med klädutbudet, möjligheter för Veteraner att delta på förmånliga 
villkor i delar av sommarens Vasaloppsvecka ska prövas, medlemsaktiviteter i form av resor
ska fortsätta och del i funktionärernas erbjudanden ska kunna erhållas.

3.   TL hälsade från Hedersordföranden Eric Erlandsson som p g a hälsoskäl tvingats avstå från 
Veterantinget.

4.   Klas Jacobsson, Volvo presenterade företaget och marknadsbolaget Volvo Cars som en av 
VLs fyra huvudsponsorer. Han berättade bl a att Volvo deltagit i StafettVasan under tuffa 
förhållanden men med glädje efter fullföljt lopp. Tre angelägenheter förekommer i årets 
VL-vecka genom Volvo – vallaservice, VL-mässan och Volvotunneln utefter spåret med 
filmning av deltagarna. KJ berättade om Volvos historia i VL med bl a sponsring genom 
numera ägda Procordia med välkända Ekström och dess blåbärssoppa och avtal 
underskrivet av Mora-Nisse liksom hämtning av elitåkare som Björn Daehli och Torgny 
Mogren med flyg från Lahtis till Mora och VL.
TL föreslog Volvo samma Veteranrabatt som Stadium nu ger vilket KJ skulle ”ta med sig”.



5.   Anita Holknekt-Andersson påminde om makens och förre ordföranden Pers engagemang i
klubben  med bl a matkontroll i Gopshus. Hon berättade att familjen även i år finns på plats 
där med Veterankontroll under VL.

6.   AS rapporterade som Veteranorganisatör från StafettVasan. Ett lag från enbart St Tuna IK 
hade skött sig själva med anmälan och med sammanlagt 192 genomförda VL. De 
fullbordade ett strålande lopp på tiden 6.37,46 och placeringen 242. Lag 2 blev sent hopsatt 
och räddades av en samling Morakarlar. Laget kom ned på tiden 7.36,25 med placering 680.

7.   Erik-Åke Tranberg informerade om Veteranpresentationen - den s k Tegelstenen – som nu
omfattar en imponerande pärm och cd med en rik VL-historia. EÅT påminde om att lämna 
sina berättelser på avsedd blankett som han förmedlar. Den nya versionen ska kunna bli klar
till april.

8.   Birger Fält - hedersmedlem som nu nått 28 lopp – berättade traditionsenligt och kunnigt 
om lopp som genomförts med årtalssiffra som slutar på 6. Han inledde med 1926 då tåg till 
Sälen och VL ordnades för första gången och med kungligt besök. Det året stod alla löpare 
uppställda på ”fel sida” om älven och startern var den som fick rätta in sig. Särna-Hedlund 
vann som första Dala-segrare med den tidens förhållanden på en fantastisk tid av 5.36! 1936
snuvade relativt okände Sven Hansson från Lima IF storfavoriten Arthur Häggblad på 
segern. 1956 var Sixten Jernberg tippad segrare men Sigvard Jonsson, Rossön upprepade 
den otippades bravad. Den rejäla vintern 1966 genomfördes den första TV-sändningen bl a 
från Evertsberg, då Janne Stefansson tog en av sina många segrar efter omvallning i töföret.
1976 blev loppet nästan inställt p g a snöbrist men genomfördes i isföre och på ny rekordtid 
av Matti Kuosku, Högbo med 4.09,07. Tiden slogs sedan 1986 av Bengt Hassis, Orsa på 
tiden 3.48,55. 
Birger tackades med en stor applåd för sina fantastiska kunskaper.

9. SMHIs, SVTs och VLs meteorolog Joel Melin konstaterade att vädret varit bra under 
veckan ändå tills igår då ett rejält snöfall med ca 1,5 dm infann sig. Under morgondagen ska
det i stort vara uppehåll med max fem minusgrader vid starten och stigande under dagen 
och loppet till enstaka minusgrad, Det blir en måttlig ostlig vind med mulet väder.

10.Rolf Hammar, VLs tidigare generalsekreterare konstaterade inledningsvis att han fått vara 
med att bilda Veteranklubben – dock inledningsvis litet klentroget. Nu är ju klubben en 
fantastisk företeelse. RH är numera bl a researrangör med bl a Vasaloppet i Kina på 
programmet med Veteranrabatt. RH önskade lycka till inför morgondagen.

11.TL tog upp en förutsättningslös fundering inför kommande år om människans utveckling i 
åldershänseende och som allt fler mångåriga deltagare i VL. Vi har ansvar för såväl 
Vasalopps- och Veterantraditioner som för hälsotillståndet för våra medlemmar ju äldre vi 
blir som deltagare. Styrelsen kommer att tillsammans med VL begrunda vidare över 
förutsättningarna – behöver  t ex kraven på 90 km skidåkning under vissa förhållanden 
modifieras? Alla medlemmar uppmanas fundera över detta till kommande årsmöte.

12.Ingvar Hanses – morgondagens 50-loppare – uttryckte sin uppfattning om härliga 20 år i 
Veteranklubben och om veckans positiva röster i radion.

13.Ordföranden LL upplevde det fantastiskt att få leda en organisation som Veteranklubben, 
hälsade välkommen till höstens årsmöte, inbjöd till avslutande pastalunch, tackade för 
dagen och avslutade mötet.

Noterat av TL


