
På nytt har skid-Sverige haft problem med väder och 

snötillgång under försäsongen. Milda vindar med regn 

gav stora delar av landet ”surväder” och barmark. 

Endast långt upp i Norrland fanns skidföre. Efter jul-

helgen kom så äntligen kylan och efter nyår fick stora 

delar av landet också snö. I skrivande stund faller tät, 

fin nysnö och förutsättningarna ser fortsatt bra ut. Nu 

siktar vi Veteraner på en fin skidvinter och en upplev-

elsefylld Vasaloppsvecka med bl a Veteranting!

Styrelsen med vår nya ordförande Lennarth Larsson 

har träffats före jul och dragit upp linjerna för 2016 års 

verksamhet. Här kommer lite information i årets första 

Nyhetsbrev – hör även ni gärna av er med Veteranny-

heter!
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Anmälningsläget
Anmälningsläget bland Veteranerna är f n  
följande: Vasaloppet (anmälningstiden 
har löpt ut vid årsskiftet): 256, Öppet Spår 
söndag: 29, Öppet Spår måndag: 145. De som 
i år har möjlighet att nå 50 lopp är Erik-Åke 
Tranberg, Ingvar Hanses och Henry Wallin.  
38 anmälda har 29 lopp och ”knackar på  
dörren” till Veteranklubben.

Veteranting Inbjudan
Årets Veteranting kommer att hållas

lördag den 5 mars 2016

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

Dragspelskullorna.

Därefter information med bl a Vasaloppets nya 
VD Eva-Lena Frick, frågestund m m.

Träffen avslutas med pastalunch ca kl 12.

OBS! Anmälan om deltagande senast den  
25 februari till 

Nya Veteraner med 30 år i Vasaloppspåren fick som 
närvarande vid årsmötet sina belöningar.

Anmälan  
senast 25/2

Gun-Britt Cristoferson 
gun-britt.cristoferson@vasaloppet.se 
tel 0250-392 42 
mobil  070-634 55 56
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Styrelsen
Styrelsen har haft möte före jul 
och bl a diskuterat hemsidan 
och annan digital utveckling för 
klubben, ny medlemsförteckning, 
framtida klädkollektion, utökade 
förmåner för Veteraner, utveckling 
av info till regionombuden och 
Vasaloppssten för 50-loppare. 
Klubbens information vill vi att 
alla medlemmar ska kunna ta 
del av. Därför ska alltid aktuell 
information kunna fås som tidigare 
”på papper”, t ex i form av fyra 
Nyhetsbrev per år. 

Hemsidan
Hemsidan ska naturligtvis också 
hållas aktuell med alla uppgifter, 
meddelanden, aktiviteter m m.  För 
närvarande nås hemsidan genom: 
www.vasaloppet.se > Om oss > 
Våra partners > Veteranklubben. 

Avs: Vasaloppet 
Vasaloppets Hus 
79232 Mora

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

Vi undersöker nu tillsammans med 
Vasaloppet om en enklare väg till 
klubbens hemsida kan ordnas.

Medlemsförteckning
Ny medlemsförteckning är under 
uppdatering. Den kommer att få 
ett enklare utförande och finnas på 
hemsidan men även utan kostnad 
kunna beställas hos Vasaloppet 
– Gun-Britt e-post gun-britt.
cristoferson@vasaloppet.se 
eller tel  0250-392 42.

Veterankläder
Veterankläderna 
ska förnyas genom 
en klädgrupp och 
medlemmarnas 
synpunkter. Vasaloppets 
funktionärserbjudanden 
föreslås även gälla 
Veteranerna. Beträffande 

Veteranklubbens förre ordförande, numera 
Hedersordföranden Eric Erlandsson har avtackats vid 
en trivsam träff med styrelsen och representanter för 
Vasaloppet. Efter mångårig och framgångsrik ledning 
mottog Eric Veteranklubbens 50-loppsutmärkelse och 
julblomma med hälsning till frugan Ruth. 

StafettVasan 
StafettVasan har redan anmält ett 
lag från Veteranklubben – genom 
eget initiativ ett ”rent” lag från St 
Tuna IK. Vi siktar liksom ifjol på att 
få ytterligare ett lag med även i år – 
meddela snarast Arne Sundquist,  
026-145520, 070-5277928 eller 
arne.sundquist@orsalheden.se om 
du är intresserad att delta!

övriga förmåner föreslås 
rabatter även på sommarens 
Vasaloppsaktiviteter. Mer om detta i 
kommande info.
Förmånerna kompletteras succesivt 
– nu har Arne träffat avtal med 
anläggningen i Kviberg, Göteborg 
om rabatterat logi för Veteraner. 
Hela förteckningen finns på vår 
hemsida och kommer att redovisas i 
senare Nyhetsbrev.

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften bör alla 
medlemmar erlägga – den ska vara 
betald för att få del av klubbens 
förmåner, t ex Stadiumrabatten. En 
sammanställning av betalda avgifter 
har lämnats till Stadium – det 
kommer inget rabattkort om du inte 
betalt avgiften.

Styrelsen sittande fr v Lennarth L ordf, Eric E 
Hedersordförande, Torsten L sekreterare; stående 
fr v John-Erik E, Arne S kläd- och sponsoransvarig, 
Bo W, Gudrun H och KEA.

Eric Erlandsson avtackas


