
Sensommaren och hösten 2017 har varit en av de  
nederbördsrikaste på många år och på flera håll i 
landet har höstskörden klart försvårats eller rent av 
spolierats genom blötan på åkrarna. 
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Vasaloppets
Veteranklubb

nyheter från

Veteranting 
Inbjudan

Årets veteranting kommer 
att hållas lördag 3 mars. 
Tinget börjar i Andreas-
gården i Mora kl 10.00 med 
gemensamt fika till musik av 
Dragspelskullorna. 

Den nya utökade klädkollek-
tionen visas och kan beställas.

Föredragshållare: 

• Birger Fält, gästföreläsare, 
kort historik över vasa-
loppsår som slutar på 8.

• Tomas Bylon, Enervit
• Eva-Lena Frick, VL VD
• Grönklittsgruppen, Anders 

Blomquist (vid ev förhin-
der utser han ersättare)

• SvT meterolog Pia Hult-
gren (vid ev förhinder 
utser hon ersättare)

Veterantinget avslutas med 
pastalunch cirka kl 12.00. 
Avgift 100 kr endast för med-
följande, betalas på plats.

OBS! Obligatorisk anmälan 
om deltagande till Veteran-
tinget senast 26 februari till 

Gun-Britt Cristoferson

gun-britt.cristoferson@vasa-
loppet.se;

 0250-39242, 070-6345556. 

Veteraner anmäla till årets Vasalopp
Hittills är det 368 veteraner anmälda:

Många semesterfirare flydde till  
sydligare nejder och semestertrafiken 
över Öresundsbron  slog rekord. Det 
myckna regnandet har dock haft 
det goda med sig att grundvatten-
nivåerna som nu varit extremt låga, 
särskilt i de sydöstra delarna av 
landet, har fyllts på rejält. Vintern 
har låtit vänta på sig länge; så 
långt söderut som på Hallandsåsen 

kunde man i mitten av december se 
ett rejält snötäcke (se bilden) men 
det försvann ganska fort och när 
detta skrivs, d v s i mitten av januari 
2018 får man säga att något skid-
före värt namnet finner man inte 
söder om en linje Gävle-Karlstad. 
Bättre är det till vår stora glädje i 
Dalarna och längre norrut.

Under 2018 års Vasaloppsvecka kommer vi med all sannolikhet att få ta emot 
den 1000:e Vasaloppsveteranen!

34 anmälda till ÖS söndag
127 anmälda till ÖS måndag
207 anmälda till VL
Av dessa är 6 st damer

29-loppare enligt följande:
1 ÖS söndag
3 ÖS måndag
17 VL (varav 1 dam)
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Stafettvasan 
De senaste fyra åren har Vasaloppsveteranerna kunnat 
ställa upp med två lag i Stafettvasan och vi flaggade 
upp för Stafettvasan 2018 redan i föregående nyhets-
blad. Två lag ska det förhoppningsvis också bli i år. 
Det finns redan nio åksugna VL-veteraner som anmält 
sitt intresse, men det behövs ju minst ett namn till och 
dessutom minst ett par reservnamn för att vi ska vara 
på den säkra sidan. Hör av Dig omgående om Du är 
intresserad!
Arne Sundquist,VL-veteran 305 
arne.sundquist@orsalheden.se eller på  
tel 070 – 527 79 28 

Nytt sponsoravtal med  
anläggning i Östersund
Till de anläggningar med vilka vi slutit s k ”sponsoravtal” 
kan vi nu lägga Frösö Park i Östersundsområdet. Frösö 
Park ligger som namnet anger ute på Frösön, cirka en 
halvmil från Östersunds centrum och profilerar sig som 
en anläggning med fokus på aktiv avkoppling och med 
längdskidåkning på programmet. Man har till sig knutit 
våra svenska elitskidåkare Anna Haag och Emil Jönsson 
som sedan en tid tillbaka bor ute på Frösön. Båda är ju 
skidåkare på toppnivå och ska medverka som ”husträn-
are” och mentorer och naturligtvis bidra till ett upp- 
sving för anläggningen. För oss som VL-veteraner  
erbjuder Frösö Park i det nu nytecknade avtalet en 
rabatt på 15 % på ordinarie priser på logi inklusive  
frukost. Vi önskar Frösö Park lycka till med sin satsning!

Värdegrund 
Veteranklubbens värdegrund är att vara förebilder för 
skidsporten samt bära Vasaloppets värderingar medför 
att deltagande i alla idrottsaktiviteter alltid sker under 
eget ansvar och med gott omdöme och där en god hälsa 
ska vara vägledande för alla våra veteraner.

Gå med i Veteranklubbens 
Facebook - Bo Wallin kontakt!

Intresse för nytt besök 
hos Madshus och Swix
Vi stämmer av intresset vid Veterantinget för ett 
återbesök i samband med årsmötet i höst.

Klarälvloppet seednings- 
grundande
Klarälvsloppet på rullskidor kommer att bli 
seedningsgrundande för Vasaloppet.
Klarälvsloppet äger rum 22 - 23 september 2018.
www.klaralvsloppet.se

VETERANKLUBBENS HEMSIDA 
Hemsidan hittar du på: 
Vasaloppet.se > Om oss > Våra partners > 
Veteranklubben. 
Skicka in Din e-postadress till Vasaloppet:  
Gun-Britt.Cristoferson@vasaloppet.se 
Det underlättar mycket i administrationen! 

Anna Haag och Emil Jönsson



Vasaloppets kollektion för Veteranklubben har tagits fram i samarbete med Craft. Beställning och provning av kläder kan 
ske vid två tillfällen per år: vid årsmötet i början september och vid Veterantinget under Vasaloppets vintervecka.  
Beställning sker via formuläret på hemsidan. Kostnad för frakt tillkommer.

Dessa kläder kommer att finnas tillgängliga för provning av storlek och beställning under Veterantinget. Beställningen 
via hemsidan är öppen 12 feb – 18 mars. Leveranstid 4-6 veckor fr o m 19 mars.

Piké
Traditionell piké med skön passform. Tillverkad av funk-
tionell polyester som ger bra fukttransport.

Storlekar, dam: 36, 38, 40 
Storlekar, herr: S, M, L, XL

Pris: 350 kr

Hood
Material i mjuk och skön polyester.

Storlekar, dam: S, M, L, XL, XXL 
Storlekar, herr: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

Pris: 600 kr

Soft shell-jacka
DWR-behandlad softshell-jacka med vattenresis-
tenta dragkedjor, ergonomiskt formade ärmar, 
justerbar huva (avtagbar), justerbara muddar, två 
handfickor och en innerficka.

Storlekar, dam: S, M, L 
Storlekar, herr: S, M, L, XL

Pris: 1300 kr

Reflexväst
Reflexväst med 360 graders syn-
lighet (CE-godkänd) för löpning i 
mörka förhållanden. Mesh i ryg-
gen för extra ventilation.

Storlekar: S, M, L, XL

Pris: 200 kr

Veteranklubbens klädkollektion

Dunjacka
Dunjacka med DWR-behandlat yttermaterial som 
håller dig varm i blåsiga och våta förhållanden. For-
made ärmar, förstärkningar på axlarna och avtagbar 
huva.

Storlekar: S, M, L, XL

Pris: 2.500 kr

Byxan har ett vindtätt material 
fram och ett elastiskt, venti-
lerande material på benens 
baksida för optimal reglering 
av kroppstemperaturen. Dessa 
klassiska träningsbyxor har 
också två fickor med dragkedja 
och reflekterande detaljer för 
extra synlighet i mörka förhål-
landen.

Storlekar: S, M, L, XL, XXL

Pris jacka: 900 kr

Pris byxa: 800 kr

Mössa
Tunn träningsmössa i värmande funktionsma-
terial med mycket god fukttransport. Elastiskt 
material för en tight, optimal passform.

Storlekar: S-M, L-XL

Pris: 200 kr

Överdrag jacka och byxa


