
År 2017 är ett särskilt år med vårt eget jubileum 30 år och Mora 
Nisses födelse för 100 år sedan. Vi har lämnat vinteraktivite-
terna bakom oss med stor arrangörsmässig framgång och är 
inne på den andra halvan av året med kommande sommarak-
tiviteter som Cykelvasan 11 – 12 augusti. Vasaloppet erbjuder 
alla medlemmar i Veteranklubben 20 % rabatt på startavgiften 
för samtliga cykelarrangemang utom CykelVasan 90.
Vi firar vårt jubileum i Mora Parken den 9 september i samband 

med traditionsenligt årsmöte, se särskild faktaruta. 
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Vi påminner om begreppet Vasa-
loppsveteran och medlem i Vasa-
loppets Veteranklubb. Vasaloppet 
registrerar alla löpare enligt de 
bestämmelser som gäller som ar-
rangör i samarbete med Svenska 
Skidförbundet. Regeln är att man 
ska ha genomfört 30 lopp i eget 
namn och att endast ett lopp per år 
räknas. 
Därefter kan varje Vasaloppsveteran 
efter egen ansökan bli medlem 
i Vasaloppets Veteranklubb där 
styrelsen enligt stadgarna har att 
besluta om godkännande.
Som medlem i Veteranklubben har 
man en rad förmåner som hela tiden 
utökas till en medlemsavgift som 

för närvarande uppgår till 200kr/år. 
Vi uppmanar därför till ett medle-
mskap vilket gör klubben starkare 
och kan föra våra intressen vidare 
i olika organisationer. Craft är den 
samarbetspartner som utmärkte sig 
tydligt i vintras genom att hedra alla 
vasaloppsveteraner med rabatter ur 
deras sortiment och en profilkam-
panj.
Nästa år kommer vi att ha den 1000 
Vasaloppsveteranen över mållinjen 
vilket blir särskilt uppmärksammat. 
Veteranklubben är en kamrat-
förening där det är viktigt med god 
samvaro, att vara förebilder för 
skidsporten samt bära Vasaloppets 
värderingar. 

Årsmöte
Veteranklubben kallar till 
årsmöte enligt stadgarna den 
9 september på Mora Parken, 
Mora. 

Program
11 -12 Incheckning 
12 - 13 Lunch 
13 - 16  Årsmöte, utmärkelser 
30, 40 och 50 lopp med Vasa-
loppsvinnaren Staffan Larsson 
som medaljutdelare  
16.00  Eftermiddagskaffe 
16.30  Gruppfotografering 
17.00  Zornvandring och 
tipspromenad som ersätter 
Veterankamp och orientering 
19.00  Middag samt musi-
kunderhållning av Janne Crantz 
och ytterligare någon medlem 
ur Iggesundsgänget
Dansmusik Thorildssons fram 
till kl. 23.30.
Toastmaster under kvällen är 
Katarina Zakrisson.

Kostnader
Veteraner 400 kr 
Nya 30-loppare  250 kr 
Medföljande  450 kr 

Anmälan
Anmälan till Vasaloppet
Anna Helander 
info@vasaloppet.se 
alt. 0250-392 00, 
mån – fre kl. 10.00 - 15.00, 
senast fredag den 25 aug 2017. 
Betalning på plats, kontant 
eller kort.  

Logi
Logi bokas direkt hos Mora 
Parken 0250 – 27600.  
10% rabatt på ord pris enligt 
avtal med Grönklitt som anges 
vid bokning

Välkommen!

Vasaloppsveteran

Vasaloppsveteranerna Margareta 
Östensson och Sören Lindblom ingick 
äktenskap i Evertsberg under Nattvasan.

Veteranerna Gunnar Olsson och Gudrun 
Hedlund.
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Träningshelg i Mora med Swix och 
Madshus 8-10 sep
Vasaloppets officiella coacher kommer att anordna en träningshelg i Mora 
den 8 – 10 september dit Swix och Madshus är inbjudna.

En aktivitet kommer att erbjudas veteranklubbens medlemmar på förmid-
dagen den 9 september mellan kl. 09.00 – 12.00 vid Mora Parken med att 
testa rullskidor samt erbjudande om rabatt på inköp av produkter. Rabatten 
kommer att omfatta stavar och rullskidor från Swix samt längskidor och 
pjäxor från Madshus.

För er som vill testa rullskidor, tag med hjälm och pjäxor. 

Weekend i Mora samband med årsmötet
Fredagen den 8 september arrangeras en sär-
skild aktivitet för veteraner med respektive som 
önskar tillbringa en weekend i Mora.

Studiebesök med lunch på FM Mattsson kl. 
09.30 och buss avgår från Mora Parkens parker-
ing kl. 09.00. Efter lunch besöker vi Dalahästtill-
verkningen i Nusnäs.

Pris 250kr per person för transport, studiebesök 
med guidning och lunch.

Anmälan till aktivitet och årsmöte kan göras 
samtidigt senast den 25 augusti, se faktaruta. 

På fredag eftermiddag samma datum planerar styrelsen ett möte med 
regionombuden i Vasaloppets Hus med början kl. 16.00, särskild inbjudan 
kommer att skickas ut.

Den nya klädkollektionen kom-
mer att visas under årsmötet med 
möjlighet till beställning.

Ta gärna en titt på vår hemsida för 
att ta del av sortimentet. 

www.vasaloppet.se/om-oss/vara-
partners/veteranklubben/klad-
bestallning

Klarälvsbanan skär rakt igenom det värmländska 
landskapet med älven som närmsta granne – nio mil 
asfalterad naturupplevelse. Här går Sveriges längsta 
rullskidlopp – en utmaning för motionärer såväl som 
elit. Och en perfekt upptakt för alla som satsar mot 
vinterns lopp.

Nio mil härlig stakning  
från Hagfors till Karlstad.
Klarälvsbanan skär rakt igenom det värmländska landskapet med älven som 
närmsta granne – nio mil asfalterad naturupplevelse. Här går Sveriges längsta  
rullskidlopp – en utmaning för motionärer såväl som elit. Och en perfekt upptakt 
för alla som satsar mot vinterns lopp.

Loppet går i klassisk stil och välkomnar såväl elit som motionärer och nybörjare. 
Och allt avslutas med ett riktigt After-Racekalas i centrala Karlstad.

10 % rabatt till Vasaloppets Veteranklubb
Naturligtvis vill vi ha så många som möjligt av Veteranklubbens medlemmar på 
startlinjen den 30 september, därför ger vi 10 procent rabatt på startavgiften. 

Boka på klaralvsloppet.se och ange koden Veteran2017 vid betalning så dras  
rabatten av. Kom även ihåg att boka buss till starten och boende på samma sida 
klaralvsloppet.se
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Loppet går i klassisk stil och välkomnar såväl elit som 
motionärer och nybörjare.Och allt avslutas med ett riktigt 
After-Racekalas i centrala Karlstad.

10 % rabatt till Vasaloppets Veteranklubb
Naturligtvis vill vi ha så många som möjligt av Veteran-
klubbens medlemmar på startlinjen den 30 september, 
därför ger vi 10 procent rabatt på startavgiften.

Boka på klaralvsloppet.se och 
ange koden Veteran2017 vid 
betalning så dras rabatten av. 
Kom även ihåg att boka buss 
till starten och boende på 
samma sida klaralvsloppet.se

Klarälvsloppet Nio mil stakning från Hagfors till Karlstad

Veteranklubben kan ni hitta på 
www.vasaloppet.se/Om oss/
Våra partners/ Veteranklub-
ben. Här lägger vi ut aktuell 
information, statistik, årsmötes-
protokoll m.m. 

Vår egen Facebookgrupp heter 
Vasaloppsveteranerna dit ni är 
välkomna att ansluta er till.   
Vår webbredaktör är Bo Wallin. 

10% 
rabatt för  

Veteranklubbens 
medlemmar


