
Våren och försommaren 2016 har verkligen växlat i 

väderhänseende – riktig högsommarvärme och sol har ibland 

bytts till påtagligt ruskväder. Nu stundar snart Vasaloppets 

sommaraktiviteter med Cykelvasan den 12 – 13 augusti samt 

Ultravasan och Stafettvasan den 20 augusti. Och så kallas alla 

intresserade medlemmar i Veteranklubben traditionsenligt till 

årsmöte i Mora första lördagen i september – vi ses!

Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb | Juli 2016

Juli | 2016| Nr. 3

Vasaloppets
Veteranklubb

nyheter från

Vasaloppsveteran och medlem 
i Vasaloppets Veteranklubb är 
faktiskt inte samma sak, vilket 
kanske bör klarläggas. Vasaloppet 
registrerar alla löpare enligt de 
bestämmelser som man som 
arrangör har tillika med Svenska 
Skidförbundet. Här finns t ex 
regeln att man ska ha genomfört 

sina lopp i eget namn. Vid 30 
genomförda, godkända lopp är 
man Vasaloppsveteran. Medlem 
i Vasaloppets Veteranklubb blir 
man enligt stadgarna ”efter egen 
ansökan och godkännande av 
klubbens styrelse”. Naturligtvis ska 
också gällande årsavgift  
(f n 200 kr) betalas. Som medlem 
får man alla de förmåner som 
klubben har ordnat. Några av 
Vasaloppsveteranerna finns inte 
med som medlemmar i klubben 
varför antalet i de olika grupperna 
inte är lika.
Veteranklubben är en 
kamratförening där det är viktigt 
med god samvaro, att vara 
förebilder för skidsporten samt bära 
Vasaloppets värderingar.

Årsmöte
Veteranklubben kallar till 
årsmöte enl stadgarna den  
3 september på Mora Parken, 
Mora.

Program
(viss tidsförskjutning kan 
förekomma)
11 – 12  Incheckning
12 – 13  Lunch
13 – 16 Årsmöte, utmärkelser, 
30 och 40 lopp etc; 

Anders Olsson – flerfaldig 
guldmedaljör i Paralympics 
simning, Vasaloppsåkare 
m m inspirationsföreläser.

16.00 Em-kaffe
16.30 Fotografering
17.00 Veterankamp
19.00 Middag, utmärkelser 
50 lopp, underhållning m m. 
Dans fram till kl ca 23.30

För medföljande ordnas under 
årsmötet med ett besök på 
Zornmuseet och utställningen 
Skapat och samlat, 70 kr alt 
pensionär 60 kr.

Kostnader
Veteraner 350 kr
Nya 30-loppare 200 kr
Medföljande 450 kr

Anmälan
Till emelie.cristoferson@
vasaloppet.se  alt tel 0250-
392 37 månd – fred kl 10.00 – 
15.00. Anmälan senast fredag 
den 19 aug 2016. Betalning på 
plats (kontant el kort) alt pg 
173842-6 senast 19 aug. 

Logi
Logi bokas direkt hos Mora 
Parken 0250 – 27600.  
10% rabatt på ord pris enl 
avtal med Grönklitt – ange vid 
bokning!

Vasaloppsveteran

Hemsidan för Veteranklubben nås genom: vasaloppet.se > Om oss > 
Våra partners > Veteranklubben. Här lägger vi så snart det går ut aktuell 
information, statistik m m. Här ska också Veteranklubbens sponsorer läggas 
in. Kom gärna med förslag på inslag på hemsidan!

Nu har också en sluten Facebookgrupp startats som heter 
Vasaloppsveteranerna. Välkomna alla Veteraner att ansluta er till 
gruppen!

En av 50-lopparnas belöning - tårtkalas!
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Sixten Jernbergs museum
Resa till Sixten Jernbergs museum i Limedsforsen kommer att anordnas 
för Veteranklubben fredagen 2/9 före årsmötet. Samling sker på Mora 
Parkens parkering för högst 45 deltagare från Mora kl 7.45, avresa kl 8.00, 
kaffe och lunch intas på plats. Hemresa kl 14.00. Aktiviteten betalas av 
deltagarna med 300 kr. Reseledare Bo Wallin, John-Erik Eggens.  Anmälan 
och betalning på samma sätt som till årsmötet, se framsidan. 

På fredag eftermiddag planerar styrelsen för ett möte med regionsombuden 
i Mora, särskild inbjudan kommer.

Avs: Vasaloppet 
Vasaloppets Hus 
79232 Mora

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!

Medlemsinfo
Styrelsen för Veteranklubben har 
överlagt med VLs nya VD Eva-
Lena Frick om Veteranklubben 
samt planlagt bl a för klubbens 
profilkläder, medlemsinformation,  
aktiviteter i klubben, förnyad 
medlemsmatrikel, kommande 
30-årsjubileum, rabatter för 
Veteraner i VLs sommaraktiviteter 
och ytterligare partners för externa 
rabattavtal. Mer om en del av detta 
nedan. Rabatt på Volvobilar som 
nämndes på Tinget ska som väl 
de flesta förstår tas från den mer 
skämtsamma sidan. 

Kvalificeringsregler 
Förändring av kvalificeringsregler för 
äldre Veteraner t ex för 50 lopp med 
hänsyn till ålder och hälsostatus 
togs upp på senaste Veterantinget. 
Tanken var att klarlägga om det 
fanns anledning och möjligheter 
att t ex förändra krav på genomförd 
distans för att undvika risker med 
deltagande och fullföljande av stort 
antal lopp. Styrelsen har ingående 
diskuterat frågan med Vasaloppets 
ledning och kommit fram till att 
nuvarande regler ska bestå och att 
det är den enskilde deltagarens 
ansvar och som föredöme att 
bedöma och själv ta ställning till sitt 
deltagande utifrån rådande regler.

Medlemsmatrikeln
Medlemsmatrikeln ska i förenklad 
och aktuell form finnas på 
Veteranernas hemsida. Komplett 
matrikel finns att rekvirera från 
Vasaloppet i tryckt format. Denna 
matrikel uppdateras vartannat år 
och innehåller mera detaljerade 
uppgifter.

Profilkläder 
Veteranernas profilkläder ska 
förnyas. Det innebär att det gamla 
lagret av kläder kommer att säljas 
ut med redovisning på hemsidan av 
sortiment och priser inför årsmötet. 
Förslag till ny kollektion tas fram 
genom en tillsatt klädgrupp för att 
finnas till försäljning vid nästa års 
Veteranting.

Idel veteraner - vår ordförande med 
Janne S, Margareta Östensson och 
Heinz Felsner på startfältet

Ordförande Lennarth L,Ting -16


