
Hösten 2014 har verkligen inte piggat upp tillvaron – mörkt, 

regnigt, varmt och ruggigt väder med översvämningar både 

här och där. Hoppas nu att inte vinterns nederbördsförråd är 

förbrukat! Över julhelgen kom så vintern i alla fall med rejäl 

kyla och till och med lite snö långt söderut. Det blir en sen 

Vasaloppsvecka 2015 då VM i Falun skjuter den sedvanliga 

veckan något framåt. Nu ser vi med förväntan framåt mot riktig 

vinter och de båda arrangemangen!

Hör gärna av er om idéer och förslag till innehåll och 

information i Nyhetsbreven!
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Anmälningsläget
Anmälningsläget bland Veteranerna är i nuläget (dec -14) följande: 

36 st 29 loppare är anmälda till 2015 varav två är damer.

16 st 39 loppare är anmälda till 2015. 3 st 49 loppare är anmälda till 
Vasaloppet 2015. Det är Erland Wallinder, Werner Nyman och Ivar Luks.

Veteranting 
Inbjudan

Årets Veteranting kommer att 
hållas lördagen den 7 mars. 

Tinget börjar i 
Andreasgården kl 10.00 med 
gemensamt fika till musik av 
Dragspelskullorna.

Därefter information, hemlig 
gäst, frågestund m m.

Träffen avslutas med 
pastalunch ca kl 12.

Avgift 100 kr endast för 
medföljande – betalas på 
plats.

Obligatorisk anmälan om 
deltagande senast den 27 
febr till 

Gun-Britt Cristoferson, 
gun-britt.cristoferson@
vasaloppet.se; 0250-392 42; 
070-634 55 56

Veteranernas trogna hjälpreda Vera 
tar emot vid årsmötet

Ett gäng 30-loppare från årsmötet 2014
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Styrelsen
Styrelsen har organiserat sig 
tydligare än tidigare genom att utse 
personer till de olika funktionerna: 
Lennarth Larsson utsågs till vice 
ordförande och ekonomiansvarig, 
Torsten Löfgren till sekreterare 
inkl informationsansvar och Arne 
Sundquist till sponsrings- och 
klädansvarig. Eric Erlandsson valdes 
ju redan på årsmötet till ordförande.

Samråd med VL
Överläggningar med 
Vasaloppsledningen har fortsatt med 
Eric Erlandsson och Torsten Löfgren 
från Veteranklubben – allt i syfte att 
lämna över de tyngre ”handgripliga” 
arbetsuppgifterna till personal hos 
Vasaloppet och därigenom avlasta 
styrelsen. Således har checklistor 
för bl a Årsmöte och Veteranting 
samt Information iordningställts och 
godtagits av bägge parter.

Avs: Vasaloppet 
Vasaloppets Hus 
79232 Mora

Avlidna 
medlemmar 
Avlidna medlemmar 
hedras med kondoleans 
från Veteranklubben. Det 
förutsätter naturligtvis att 
ledningen eller Gun-Britt får 
reda på dödsfall. Hör av er 
direkt dit eller genom era 
respektive regionsombud!

Förste segraren 
UltraVasan 90 Jonas 
Buud intervjuas 
av Birger Fält på 
årsmötet.

Gäng nr 2 av 30-loppare från årsmötet 2014

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften har idag (dec -14) 
betalts av 588 st av totalt 771 
Veteraner. Betald medlemsavgift är 
förutsättningen för bl a utnyttjande 
av medlemsförmåner, t ex för 
Stadiumrabatt.  Förteckning på 
betalande medlemmar skickas till 
Stadium i mitten av januari. 

StafettVasan 2015
StafettVasan 2015 har efter 
samtycke från Vasaloppet två fria 
lag för Veteranerna. Arne Sundquist 
har f n åtagit sig att rekrytera ett lag. 
Anmäl snarast till honom på tel 
026-145520, 070-5277928 om du 
är intresserad att delta! Det är alltså 
möjligt för ytterligare ett Veteranlag 
med betald deltagaravgift – fritt 
fram för initiativ! Meddela Gun-Britt 
eller någon i styrelsen om något 
ytterligare lag är på gång!


