
En ovanligt blöt och kall sensommar gav speciella upplevelser 
under Vasaloppets sommarvecka. Cirka 28 000 deltagare fanns 
i spåret under cykel- och löparrangemangen. Vasaloppets olika 
lopp under 2017 lockade totalt 97 411 anmälda och Vasaloppet 
närmar sig nu drömgränsen 100 000 anmälda deltagare under 
ett år. Antalet veteraner närmar sig nu 1000. Veteranernas 
årsmöte, som innebar 30-årsjubileum, har genomförts med 
god uppslutning under ordförandeskap av Lennarth Larsson 
och med ett omfattande program. Nu är hösten här och vi får 
förhoppningsvis så småningom en fin vinter med Vasaloppets 
vintervecka i sikte.

Årsmötet med Veteranklubben i 
början av september, samlade cirka 
120 veteraner inklusive hedersord-
föranden Eric Erlandsson samt ett 
ansenligt antal medföljande. Efter 
att vår ordförande Lennarth Larsson 
öppnat mötet och hälsat välkommen 
skötte Olav Cristoferson, till vardags 
exportchef Schneider Electric Wibe AB 
i Mora, klubban under mötet. 
Parentation över avlidna medlemmar 
under året följdes i rask takt av de 
formella och väl förberedda ären-
dena. Valberedningen hade inte haft 
några större problem då de kunde 
föreslå återval till alla positioner. 
Således finns både ordföranden och 
ledamöterna Karl-Erik ”KEA” Anders-
son, Bo Wallin, John-Erik Eggens, 
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Arne Sundquist och Gudrun Hedlund 
kvar i styrelsen liksom ledamöterna 
i kommittéer och valberedning. Bror 
Forsberg utgår som regionombud och 
Arne Sundquist tar hand om län C och 
AB tills vidare.

Årets Vasaloppsveteran
Till Årets Vasaloppsveteran hade juryn 
utsett Ann-Marie Richardsson, som 
första dam och enligt juryordföranden 
Birger Fälts motivering hade visat stor 
ihärdighet i Vasaloppsspåret med 38 
genomförda Vasalopp/Öppet Spår. 
Klubbens trogna medhjälpare Gun-
Britt och Mats fick ett varmt tack för 
sina omfattande insatser under året 
liksom mötesordföranden för gedigen 
hantering av årsmötet. 

Årsmöteshelgen med Veteranklubben

Deltagarna på årsmötet 2015

Utmärkelser
De nya 30-lopparna, 19 st varav 1 
dam, nya 40-lopparna, 14 st, och 
50-lopparna, 2 st, fick ta emot sina 
veteranbevis och plaketter. Medalj/
plakettutdelare var Vasaloppsvin-
naren Staffan Larsson. 

Efter eftermiddagskaffet var det dags 
för den sedvanliga gruppfotografer-
ingen – just då regnet för tillfället tog 
uppehåll. 

Ann-Marie R, Årets Vasaloppsveteran

Stolta och glada 50-loppare med blomster
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2014 års närvarande 
40-loppare

Regionombudsträff
Regionombudsträff med styrelsen  
genomfördes på kvällen före 
årsmötet, där aktuella frågor togs 
upp. Regionombudens roll och syn-
punkter diskuterades - bl a kontakt 
med nya veteraner, att ta emot och vi-
darebefordra medlemsuppgifter, med-
verkan vid Vasaloppets aktiviteter/
events ute i landet, butiksträffar 
och som förebilder och medhjälpare 
vid veteranmöten. Information om 
klubbens och styrelsens verksamhet 
lämnades. Hör gärna av Dig till Ditt 
regionombud!  

Profilkläder 
Nya profilkläder för Veteranklub-
ben visades på årsmötet och kunde 
beställas under kvällen, beställningen 
är nu stängd och öppnar igen till Vin-
terveckan 2018. De äldre modellerna 
har utgått, de nya plaggen är av mod-
ernare snitt och material. Vasalop-
pet har förmedlat kontakter med sin 
sponsor Craft och gett oss veteraner 
förmånliga villkor. Mer information 
finns på hemsidan. 

Zornvandring i Mora
Den traditionella veterankampen 
utgick i år och ersattes av en s k Zorn-
vandring med blandade tipsfrågor om 
Anders Zorn plus ett par sportfrågor.
Rundvandringen hade ordnats av KEA 
och Bosse W. På kvällen bänkade sig 
deltagarna runt middagsborden för 
mat samt mycket uppskattad under-
hållning av Janne Crantz och Roger 
Damberg samt Katarina Zakrisson.

Musikunderhållning
Musiken sköttes traditionsenligt av 
Mikael Thorildssons orkester. Talare 
under middagen var Vasaloppets 
Vd Eva-Lena Frick och förre VL-
generalsekreteraren Rolf Hammar. 
Erik-Åke Tranberg slog ett slag för att 
var och en ska uppdatera sin sida i 
”Tegelstenen” och Håkan Mossberg 
gav glimtar från och informerade om 
Vasaloppet i USA. Visning av det nya 
klädsortimentet, sedvanligt lotteri, 
prisutdelning för Veterankampen och 
mycket mer ingick. Dagen avslutades 
med att borden röjdes undan för dans 
och gemytlig samvaro. 

Weekend i Mora
Fredagen den 8 september arrang-
erades en särskild aktivitet för vet-
eraner med respektive som önskade 
tillbringa en weekend i Mora.
Det blev bl a ettstudiebesök med 
lunch på FM Mattsson med fiolspe-
lande guiden Anders Norlin.
Efter lunch besökte vi Dalahästtill-
verkningen i Nusnäs. 

Årsmötet på Moraparken 2017

Besök vid Dalahästtillverkningen i Nusnäs

... och de nya 40-lopparnaDe nya 30-lopparna...

Fiolspelande guide på FM Mattson 

Även Maj Lundin höll i gång publiken

Janne Crantz och Roger Damberg på scen
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Anmälan med kod
Ni veteraner kan anmäla er på tre olika sätt. Er anmälan 
är personlig och kan inte överlåtas eller säljas vidare till 
någon annan.

1. Gå in på www.vasaloppet.se och logga in på An-
mälan/Mina sidor. Anmäl dig till det lopp du ska 
åka, ange koden som du fått mailat i nyhetbrevet och 
gå vidare till betalning med kort eller internetbank. 
(Denna kod använder ni även till Öppet Spår måndag, 
som då ger er en fristart).

2. Ni anmäler er genom att betala in avgiften på pg num-
mer 1922-4, Vasaloppsföreningen Sälen-Mora. Där 
anger ni vilket lopp ni ska åka, vilken klubb ni åker för, 
ert namn, personnummer, och var ni vill hämta num-
merlappen  i Sälen eller Mora.

3. När ni skall anmäla er till ett lopp som är fritt (31:a, 
41:a loppet och 50:e loppet eller fler.) Anmäl er genom 
att skicka ett mail till info@vasaloppet.se med samma 
uppgifter som ovan, eller ring 0250-392 00 och välj 
Vasaloppet.

 
Fria starter
För nya veteraner gäller fri start till det 31:a loppet. De 
som åkt sitt 40:e lopp åker fritt i sitt 41:a lopp i Vasaloppet 
4/3 eller Öppet Spår 25/2. För de som ska åka sitt 50:e 
lopp gäller fri start det loppet och när du åkt 50 lopp är det 
fri start i alla lopp framöver. 

Veteranpriser

Anmälningsavgifter för veteran till  
Vasaloppets vintervecka 2018 

KortVasan 23/2 295 kr 

TjejVasan 24/2 415 kr 

Öppet Spår söndag 25/2 630 kr  

Öppet Spår måndag 26/2 Fri start

HalvVasan 27/2 395 kr 

Vasaloppet 4/3 870 kr

   

Anmälan och rabatterade priser för Vasaloppsveteraner  
Vasaloppsveckan 2018
(åkare som genomfört 30 år i Vasaloppet och/eller Öppet Spår)
Anmälan till Vasaloppet skall göras före den 31/12-2017. Vi på Vasaloppet har 350 st platser bokade för Veteraner till 
Vasaloppet 2018. Vet du att du ska åka, är det bra med en tidig anmälan.

Vasaloppet i USA
Mer information av Veteran 250 
Håkan Mossberg 
hmoss@telia.com  
tel 0580-71234

Vasaloppet i Kina
Mer information av  
Rolf Hammar 
rolf.hammar@telia.com 
tel 070-204 6701 

Vasalöparen
 Vasaloppets tidning Vasalö-
paren har tidigare alltför sällan 
haft artiklar om Veteranklubben 
och dess medlemmar. Styrelsen 
har nu ambitioner och bättre 
förutsättningar än tidigare att 
mer regelbundet åstadkomma 
sådana, t ex egen sida för Vet-
erannytt, se senaste numret. Vi 
hoppas att i varje nummer kunna 
medverka med inslag om och 
från veteraner – kom gärna med 
förslag och egna bidrag! 

Ni kan även teckna en försäkring i samband med 
anmälan, den heter Startklar. Startklar = sjuk och 
olycksfallsförsäkring, kostar 155 kr per år.

Veteranklubbens värdegrund – att vara förebilder 
för skidsporten samt bära Vasaloppets värderin-
gar medför att deltagande i alla idrottsaktiviteter 
alltid sker under eget ansvar och med gott om-
döme och där en god hälsa ska vara vägledande 
för alla våra veteraner.



Medlemsförmåner och rabatter
Vi har f n sponsoravtal med dels Stadium, dels sju anläggningar från Orsa Grönklitt i 
norr till Göteborg i söder. Diskussioner pågår med Östersundshem rörande f d Camp 
Södergren. (Veteranklubben har tagit ett flertal kontakter med IK Jordbänningarna 
rörande Rudans Konstsnöspår söder om Stockholm men våra kontaktförsök har hit-
tills varit resultatlösa).  Passa på att utnyttja anläggningarna när Du kommit igång 
med träningen! Genom att betala medlemsavgiften till veteranklubben samt på plats 
visa upp medlemskort eller på annat sätt styrka att Du är betalande medlem kan Du 
utnyttja följande rabatter: 

Stadium Rabatt på inköp i Mora och Sälen under Vasalopps-
veckan med samma procentsats som man har 
genomförda ”vasaloppsår” som veteran.

Orsa Grönklitt och Mora 
Parken

10 % på ordinarie boendepriser för medlem och 
medföljande maka/make/sällskap i samma rum 
(dock ej högsäsongsveckor som nyår, sportlovs-
veckor och påsk). Kan ej kombineras med andra 
rabatter. 

Högbo Brukshotell och 
Högbo Bruk

10 % rabatt på ordinarie logipriser inkl. fru-
kostbuffé under lågsäsongsdygn för medlem och 
medföljande maka/make/sällskap i samma rum. 
Kan ej kombineras med andra rabatter. 30 % rabatt 
på ordinarie priser för åkning i det konstfrusna 
skidspåret. Rabatten gäller vid sidan av de ev. 
andra rabatter (grupper, pensionärer etc) som kan 
vara aktuella. 

Torsby Skitunnel 30 % rabatt på ordinarie priser (endags-  och 
flerdagskort) för åkning i Torsby Skidtunnel. Kan ej 
kombineras med andra rabatter

Bro - Bålsta Konstsnöspår Årskort för åkning i de preparerade skidspåren till 
ett rabatterat pris av 500:-.  

First Hotel Billingehus Upp till 30 % på ordinarie priser för logi inkl. 
frukost för medlem och medföljande maka/make/
sällskap i samma rum. Kan ej kombineras med 
andra rabatter.

Nordic Wellness Skidome 
och Kviberg Park Hotel & 
Conference

Rabatterade rumspriser (enkelrum 640:- dubbel-
rum 840:-) för medlem och medföljande maka/
make/sällskap i samma rum. 20 % på ordinarie 
priser för åkning i Nordic Wellness Skidome, både 
engångsbesök och årskort. VL-veteraner som är 
pensionärer får 10 % även på Skidomes pensionär-
spriser. Bilplats i varmgarage 100:-/dygn.

Gynna våra sponsorer!
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Hemsida
Veteranklubbens hemsida 
hittar du på: vasaloppet.se > 
Om oss > Våra partners > 
Veteranklubben. 

Skicka in Din e-postadress till 
Vasaloppet 
Gun-Britt.Cristoferson@ 
vasaloppet.se – det underlät-
tar mycket i administrationen!

Medlemsavgiften 
Medlemsavgiften i Veteran-
klubben är oförändrad 200 kr. 
Inbetalningsavi har skickats 
ut till alla veteraner. Se till att 
betala avgiften snarast och 
senast 30 oktober för att inte 
missa värdefulla förmåner, bl a 
Stadiumrabatten! 

Avtal med  
Vasaloppet
Avtalet med Vasaloppet om 
våra förmåner har nytecknats 
med några kompletteringar. 
Bl a har veteranklubbens 
värderingsgrund tydliggjorts, 
det bekräftas vidare att Veter-
anklubben har 2 fria platser i 
Stafettvasan och nu också 20 
% i VLs samtliga arrangemang 
i Cykelvasan exkl Cykelvasan 
90. I avtalet framgår också 
tydligare medlemskapets sam-
band med våra förmåner m m. 
Avtalet återfinns på hemsidan.

Två lag till Stafettvasan
Vid Stafettvasan 2018 får vi Vasaloppsveteraner utan kostnad ställa upp med två lag 
och den goda möjligheten ska vi naturligtvis ta vara på! Redan vid årsmötet den 9:e 
september hörde ett par veteraner av sig och anmälde sitt intresse av att åka en 
sträcka i ett av lagen. Du som är intresserad av Stafettvasan 2018 -  som ju går 
på fredagen före Vasaloppet – hör av Dig med ett e-mail till arne.sundquist@ors-
alheden.se eller på tel 070 – 527 79 28. Som tidigare gäller att förstagångsåkare i 
Stafettvasan får förtur till platserna men i övrigt är det ”först till kvarn”. 


