
År 2017 blir ett jubileumsår för Veteranklubben!  
Veteranklubben är nu inne på sitt 30:e år och detta 
nyhetsbrev är det 30:e i ordningen.
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Vasaloppets
Veteranklubb

nyheter från

Veteranting 
Inbjudan

Årets Veteranting kommer att 
hållas lördagen den 4 mars. 
Tinget börjar i Andreasgården 
kl 10.00 med gemensamt fika 
till musik av Dragspelskullorna. 

• Den nya klädkollektionen 
visas. 

• Information från CRAFT av 
Sandra Carlander 

• Information av skandi-
naviska chefen för SWIX 
Björn Håkenrud,

• Sedvanligt Vasalopps-
referat av Birger Fält m m. 

Träffen avslutas med pasta-
lunch ca kl 12.
Avgift 100 kr endast för med-
följande – betalas på plats.

OBS! Obligatorisk anmälan 
om deltagande senast den  
27 februari till 

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

Jubileumsåret 2017
Jubileumsåret 2017 innebär att Veteranklubben i nuvarande form verkat 
i 30 år. En jubileumsgrupp har bildats i styrelsen av Gudrun Hedlund, Bo 
Wallin och Anita Holknekt, som nu funderar på lättsamt och underhållande 
program för årsmöteshelgen den 9 september. Kom gärna med tips!

Styrelsen Veteranklubben 2016

Veteraner anmäla till årets Vasalopp
20 st 29-loppare varav 1 dam
16 st 39-loppare
4 st 49-loppare

Ö spår söndag 31 st
Ö spår måndag 146 st
Vasaloppet 218 st

Det innebär att vi i nuläget inte når magiska 1000-talet i Veteranklubben.

–  Vår sekreterare Torsten Löfgren 
har från år 2009 varit redaktör för 
samtliga, ett arbete som skötts på 
ett föredömligt sätt, säger ordföran-
den Lennarth L. 
I början skickades det ut två nr per 
år för att sedan utökas till fyra nr. 
Tiden före 2009 under Per Anders-
sons ordförandeskap gjordes det 

ett stort manuellt arbete genom 
kopieringar och utskick av all 
tänkbar information och statistik 
som rörde veteranerna. Från år 2017 
går Veteranklubben in i den digitala 
världen fullt ut i sin distribution av 
Nyhetsbrevet och Torsten fortsätter 
som redaktör!

Gun-Britt och Mats på Vasaloppet
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Nyhetsbrevet digitalt
Nyhetsbrevet kommer som tidigare meddelats 
att fortsättningsvis skickas ut via e-post. Därför 
uppmanas alla med e-postadress att meddela 
denna till Gun-Britt:

gun-britt.cristoferson@vasaloppet.se alt  
0250-392 42; 070-634 55 56. 

Några har också full e-postlåda eller annat 
problem och behöver uppdatera denna. De som 
inte har e-post eller av annan anledning vill ha 
Nyhetsbrevet per post ska också meddela detta 
till Gun-Britt!

Stafettvasan 
Stafettvasan har nu ett lag klart från Veteranklubben 
med Thorleif Bakke som kontaktperson. Arne Sundquist 
fortsätter med rekrytering av ytterligare ett lag - hör av 
er med intresse!

Craft och Veteranklubben
Har etablerat ett samarbete som på olika sätt kommer 
att märkas under året. Craft lämnar information om 
sina planer på Veterantinget. Man vill bl a visa att även 
lugnet kan råda i ett annars hektiskt skidlopp. 

Nils ”Mora-Nisse” Karlsson föddes 
1917- för hundra år sedan! Mora-
Nisse med den röda luvan tog bl 
a 9 segrar på 10 vasaloppsstarter 
och har varit en ständig före-
bild för oss veteraner. Deltag i 
världens i världens största hyll-
ning till en idrottsstjärna – åk 
Vasaloppet i röd luva!

Två gäng med 30-loppare vid årsmötet 2016

Värdegrund 
Veteranklubbens värdegrund är att vara förebilder för 
skidsporten samt bära Vasaloppets värderingar. Del-
tagande sker under eget ansvar där en god hälsa är en 
förutsättning.

Gå med i Veteranklubbens 
Facebook - Bo Wallin kontakt!

Hylla Mora-Nisse 
med röd luva!


