
Årets Vasaloppsvecka blev som vanligt storartad och 

variationsrik – det senare inte minst beträffande vädret. Nytt 

totalt deltagarrekord slogs med drygt 68000 anmälda från 55 

nationer till de olika loppen – otroligt! Veteranerna bidrog inte 

minst till uppslutningen och klubben ”står nu på tröskeln” till 

1000 medlemmar! Vi fick också 3 nya 50-loppare vid 3 olika 

tillfällen i kvalificeringsloppen.

Från ypperligt skidväder i Fädrens spår i början av veckan slog 

lågtryck till med tätt snöfall under Stafettvasan på fredagen 

och gjorde söndagens Vasalopp på nytt till ett kraftprov i lösa 

och svårbemästrade spår.

Årets Vasaloppsvecka visade åter 
stora variationer i väderförhål-
landen. Söndagens och månda-
gens Öppet Spår bjöd på fina 
förutsättningar med utmärkta spår 
– möjligen en aning för kyligt på 
måndagen med omkring -20 gr ned 
emot Tennänget. Spåren i Vasaloppet 
blev ganska snart sönderkörda p g 
a veckoslutets nysnö och de sista 
milen blev där extra påfrestande. 
Veteranklubben fick tre nya 50-lop-
pare – Erik-Åke Tranberg, Sälen i 
söndagens och Henry Wallin, Säter i 
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måndagens Öppet Spår samt Ingvar 
Hanses, Leksand i Vasaloppet - 
GRATTIS!. KEA och Vera ordnade 
trivsam mottagning i målet och 
i caféet med Dalahästhuvud och 
signerad tårta. Klubben har därmed 
25 st 50-loppare. 
Börje Karlsson, Landsbro genom-
förde i Vasaloppet sitt 58:e lopp – 
strongt! Ytterligare 5 Veteraner med 
mer än 50 lopp fullföljde annu ett år.
Av övriga jubilarer i Fädrens spår 
tillkom 16 nya 40-loppare – där ska 
nu finnas 236 st noterade. 

Årets Vasaloppsvecka
Nya Veteraner med 30 år i spåren 
blev 39 st varav en ny dam – kan ev 
kompletteras. I dagsläget är därmed 
965 Veteraner noterade i försam-
lingen. Det kan innebära att den 
tusende (1000:e!) Veteranen räknas 
in under kommande år! Vem…?
I Vasaloppet deltog 209 Veteraner, i 
Öppet Spår söndag fanns 27 st och 
i måndagens Öppet Spår åkte 100 
st, d v s 336 Veteraner deltog totalt 
i årets olika kvalificerande lopp. 
Sammantaget blir Veteranstatistiken 
alltmer fantastisk!

Henry Wallins 50 lopp firas med 
Gustaf Wasa och tårta

50-lopparen Ingvar Hanses hyllas i mål 50-lopparen Erik-Åke Tranberg uppvaktas i målet!
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Veterantinget 
Veterantinget hölls traditionellt 
på lördagen före Vasaloppet på 
Andreasgården med intressant 
innehåll, trivsamt umgänge, rejäl 
musik för 21:a gången av Dragspels-
kullorna och välsmakande och 
passande förtäring. Uppslutningen 
var stor med ca 80-talet deltagare 
och ett antal intressanta gäster. Läs 
mer i Tingsnoteringar som finns på 
Veteranernas hemsida. (Se nedan!).

Klubbens nye ordförande Lennarth 
Larsson hälsade välkommen och på-
minde bl a om klubben som kamrat-
förening och med de värderingar 
och som det föredöme som stadgarna 
beskriver. Vasaloppets nya vd  
Eva-Lena Frick presenterade sig och 
konstaterade bl a att erfarenheterna 
i Veteranklubben är gigantiska och 
en stor tillgång i arrangemanget.
Klas Jacobsson, Volvo – en av  
Vasaloppets huvudsponsorer –  
presenterade företaget Volvo 
Cars och berättade bl a  
om Volvos tre huvudaktiviteter  
under veckan: vallaservice, 
Vasaloppsmässan och Volvo-
tunneln utefter spåret med 
filmning.  
Förslag framfördes att Volvo 
skulle införa en Veteran-rabatt 
på bilar motsvarande Stadiums  

– d v s rabatt i förhållande till antal 
genomförda lopp. Klas lovade att 
fundera på förslaget…

Anita Holknekt Andersson berät-
tade att familjens engagemang i 
Veteranklubben fortsätter med 
matkontroll i Gopshus, Arne Sund-
quist rapporterade om Veteranlag i 
Stafettvasan – mer på annan plats 
– och Erik-Åke Tranberg informerade 
om Veteranpresentationen – den 
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s k Tegelstenen, som numera är en 
imponerande och unik Vasalopps-
historia.
Birger Fält berättade tradtionsenligt 
och skickligt om flera lopp i historien 
med årtalssiffran -6,  SVTs meteo-
rolog Joel Melin meddelade om de 
aktuella väderförutsättningarna 
och tidigare VL-GS Rolf Hammar 
informerade bl a om Vasaloppet i 
Kina.
Efter en väl avvägd förmiddag 
kunde ordföranden Lennarth hälsa 
välkommen till höstens årsmöte, 
framföra ett varmt tack till de trogna 
medhjälparna Vera, Anita och  
Gun-Britt och inbjuda till avslutande 
pastalunch.

Eva-Lena Frick och Volvorepresentant 
Klas J  på Tinget

Meteorolog Joel M & veteransklubbens ordförande Lennarth på Tinget

Veterankläder
Veterankläder i viss omfattning ligger i förråd och börjar bli något 
omoderna om än fullt användbara. Det kommer att finnas möjlighet 
att köpa ur lagret till kraftig rabatt – besked om hur kommer på 
hemsidan.

Stafettvasan
Stafettvasan hade även i år två  
Veteranlag. Ett vasst lag från St 
Tuna IK hade genom eget initiativ ti-
digt anmält sig och representerade 
med 192 genomförda lopp ett ful-
lödigt team. Av 1715 startande lag 
slutade de på en meriterande plac-
ering 242 med tiden 6.37,46. Lag 
två blev sent hopsatt men fullföljde 
i god stil med placering 680 och 
med tiden 7.36,25. Arne Sundquist 
svarade på nytt för organisationen 
av Veterandeltagandet.

Veteranernas hemsida nås genom:

vasaloppet.se – Om oss – Våra partners – Veteranklubben

w
w

w
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Medlemsförmåner och rabatter
Vi har f n sponsoravtal med dels Stadium dels åtta anläggningar från Vålådalen i norr till Göteborg i söder. Passa på att 
utnyttja anläggningarna när Du kommit igång med träningen! Genom att visa upp medlemskort i Veteranklubben kan Du
utnyttja följande rabatter:

Stadium Rabatt på inköp i Mora och Sälen under Vasaloppsveckan med samma
procentsats som man har genomförda ”Vasaloppsår” som Veteran.

Vålådalens Fjällstation 10 % på ordinarie priser för logi (Tipshuset eller Hotellet)
med halvpension för medlem och medföljande maka/make i samma rum.
Kan ej kombineras med andra rabatter

Orsa Grönklitt och  
Mora Parken

10 % på ordinarie boendepriser för medlem och medföljande maka/make i samma rum 
(dock ej högsäsongsveckor som nyår, sportlovsveckor och påsk). Kan ej kombineras 
med andra rabatter.

Högbo Brukshotell
Högbo Bruk

10 % rabatt på ordinarie logipriser inkl. frukostbuffé 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. Rabatten gäller vid 
sidan av de ev. andra rabatter (grupper, pensionärer etc) som kan vara aktuella.

Torsby Skidtunnel & 
Sportcenter

30 % rabatt på ordinarie priser (endags- och flerdagskort) för åkning i Torsby 
Skidtunnel. Kan ej kombineras med andra rabatter.

Bro - Bålsta Konst-
snöspår

Årskort för åkning i de preparerade skidspåren till ett rabatterat pris av 500:-. 

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.

Nordic Wellness Ski-
dome och Kviberg Park 
Hotel & Conference

Rabatterade rumspriser (enkelrum 595:- dubbelrum 795:-) för medlem och 
medföljande maka/make i samma rum. 20 % på ordinarie priser för åkning i Nordic 
Wellness Skidome, både engångsbesök och årskort. Vasaloppsveteraner som är 
pensionärer får 10 % även på Skidomes pensionärspriser.

Gynna våra sponsorer!

Anmälningsregler 2017 
Anmälningsrutiner och avgifter för 2017 finns på sista 
sidan i detta Nyhetsbrev. Ta del av detta, bestäm er 
och meddela i tid om ert deltagande! Veteraner har 
förmånen att kunna avvakta med anmälan till den 31 
december då platser är reserverade för oss. Bokade 
Veteranplatser är INTE säljbara! Eftersom Vasaloppet på 
kort tid fulltecknades är det gott att vara Veteran!
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Anmälan och rabatterade priser för Vasaloppsveteraner  
Vasaloppsveckan 2017 
(åkare som genomfört 30 år i Vasaloppet och/eller Öppet Spår)

Anmälan till Vasaloppet skall göras före den 31/12-2016. Vi på Vasaloppet har 350 st platser bokade för Veteraner 
till Vasaloppet 2017. 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 logga in på Anmälan/Mina sidor. Anmäl dig till det lopp du ska åka, ange  
koden som du fått hemskickat med ditt nyhetsbrev. Gå 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

Anmälningsavgifter för veteran till Vasaloppets vintervecka 2017 

KortVasan 24/2 295 kr 

TjejVasan 25/2 405 kr 

Öppet Spår söndag 26/2 565 kr  

Öppet Spår måndag 27/2 Fri start

HalvVasan 28/2 385 kr 

Vasaloppet 5/3 845 kr

   

Fria starter
För nya veteraner gäller fri start till det 31:a loppet eller 41:a loppet i Vasaloppet 5/3 eller Öppet Spår 26/2.  
För 50-loppare gäller fri start i alla lopp.

Avs: Vasaloppet 
Vasaloppets Hus 
79232 Mora

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


