
En ovanligt mild och nederbördsrik förvinter har ställt till prob-

lem för skidåkare i hela södra delen av landet. Vasaloppspåret 

låg välpreparerat omkring Luciadagen men sedan har mildvädret 

förstört förutsättningarna för skidåkning. I början av året får 

man alltså bege sig norrut eller till höglägen – t ex Grönklitt – 

för att åka skidor. Nu hoppas vi på riktig vinter snarast – här får 

ni veteraner/medlemmar lite aktuell information!

Ny medarbetare 
Ny medarbetare har Veteranklubben fått genom Gun-Britt Cristoferson (se 
kontaktuppgifter Nyhetsbrev nr 4:13 och nedan) på VL-kansliet som avlöser 
Monica Augustsson. Gun-Britt handlägger dock icke anmälningar till loppen. 
Monica ska koncentrera sig på Vasaloppets tävlingsadministration, men 
kommer även i fortsättningen att hjälpa till med Veteranregistrering. Vi tackar 
Monica för mycken god hjälp och hälsar Gun-Britt välkommen i gänget!
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Anmälningsläget
Anmälningsläget bland Veteranerna är för närvarande följande: Vasaloppet 
(anmälningstiden har löpt ut vid årsskiftet): 307, Öppet Spår söndag: 30, 
Öppet Spår måndag: 132.

Veteranting 
Inbjudan

Årets Veteranting kommer att 
hållas lördag den 1 mars. 

Tinget börjar i Andreas-
gården kl 10.00 med  
gemensamt fika till musik av 
Dragspelskullorna.

Därefter information, hemlig 
gäst, frågestund m m.

Träffen avslutas med pasta-
lunch ca kl 12.

Anmälan om deltagande 
senast den 21 febr till 

Gun-Britt Cristoferson,  
gun-britt.cristoferson@ 
vasaloppet.se;  
tel 0250-392 42

Eric Erlandsson, 
eric.025042882@telia.com; 
tel 0250-42882

Torsten Löfgren,  
e.torsten.lofgren@telia.com; 
tel 023-17707

Information till  
Vasaloppets personal
Veteraninformation har presenterats 
för Vasaloppets personal av Eric 
Erlandsson och Torsten Löfgren vid 
en sammankomst i samband med 
Lucia i Vasaloppshuset. De berät-
tade bl a om klubbens tillkomst, 
nuvarande organisation, uppgifter 
och verksamhet, utveckling och 
jubileumsveteraner.
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Vasaloppsledningen
Överläggningar med Vasaloppsledningen har fortsatt, 
den senaste med hela styrelsen och Per Nilsson från 
valberedningen som deltagare. Vasaloppsledningen 
bestod av chefsstaben. Det är betydelsefullt inför 
kommande tider med klubben att vi talar klarspråk och 
utbyter åsikter och idéer om framtiden med Vasa-
loppsledarskapet.

StafettVasan 
StafettVasan ska ha ett lag från Veteranklubben med 
även i år. Meddela Arne Sundquist, 026-145520, 
070-5277928 snarast om du är intresserad att delta!

Veteranjackan
Veteranjackan ser ju likadan ut med undantag av num-
mer- och namnlappen och är lätt att förväxla vid möten. 
Beställ nr-/namnlapp hos Gun-Britt på VL-kansliet eller 
vid klädförsäljningen på våra möten!

Kondoleansbrev 
Avlidna medlemmar hedras med kondoleansbrev och 
bidrag till Mora-Nisses Jubileumsfond. Det är angeläget 
att Veterankamrater, klubbledare, anhöriga etc med-
delar bortgång till Vasaloppskansliet (Gun-Britt) eller 
styrelsen.

Avs: Vasaloppet 
Vasaloppets Hus 
79232 Mora

Dokumentation årsmötet
Veteranfilmer och bilder från senaste årsmötet 
i Orsa samt Öppet Spår måndag 2011 finns 
att köpa från Veteran nr 468 Hasse Appelros, 
Brömölla, 150:- + frakt 45:-. 

Rådgör och beställ på tel 0708-551655

30-loppare i Grönklitt
Nedan tre gäng med 30-loppare som deltog vid 
årsmötet i Grönklitt.


