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Minnesanteckningar från Veterantinget 2018-03-03

Datum: 2018-03-03
Tid: kl 10.00 - 13.00 
Plats: Sankt Andreasgården, Mora

Närvarande:
Från styrelsen närvarade Karl-Erik Andersson, John-Erik Eggens, Gudrun
Hedlund, Lennarth Larsson (LL, ordf), Arne Sundquist och Bo Wallin. Förre ord-
föranden Eric Erlandsson närvarade också under Veterantinget.
Från Vasaloppsorganisationen deltog Gun-Britt Cristoferson, Eva-Lena Frick och 
Mats Rylander. Anita Holknekt-Andersson svarade för mottagning och ”avprick-
ning” av det dryga nittiotalet närvarande veteraner och Dragspelskullorna från 
Mora underhöll under Veterantinget.

1. Veterantinget öppnas
John-Erik Eggens öppnade Veterantinget genom fanfar på näverlur varefter ordf. 
Lennarth Larsson hälsade alla välkomna och inledde med kort information om 
programmet.

2.  Information om väderläget – Pia Hultgren, Sveriges Radio/TV
Pia Hultgren gav en kort bakgrund om årets vinter och de egenheter som vintern
hittills gett prov på, framförallt osedvanligt mycket snö och relativt kallt jämfört 
med de tidigare 2-3 åren. Inför söndagens vasalopp kunde väntas något snö 
österifrån under natten och morgonen, måttligt kallt under loppet från -100 till 
-110 på morgonen till -50 till -60 under dagen. LL tackade av Pia Hultgren som 
därefter hastade vidare till nästa engagemang. 

3.  Vasaloppet, nutid och framtid – VD Eva-Lena Frick
VD Eva-Lena Frick hälsade alla närvarande välkomna till det 94:e Vasaloppet
och harangerade alla de närvarande veteranerna för deras hängivenhet och 
engagemang i Vasaloppet som skidtävling och institution.   
Eva-Lena nämnde också att veteranerna nu fått sin tusende medlem och att vår
förening också utökats med ännu ett par 50-loppare.
Eva-Lena betonade därefter att Vasaloppet kräver mycket av både ”hantverk” 
och ”handkraft” för att genomföras, något som alla de närvarande av egen 
erfarenhet helt säkert inser. Sist nämnde Eva-Lena att vasaloppsorganisationen 
arbetar hårt för att öka intresset för fysisk verksamhet , inte minst längdskidåk-
ning, bl a genom att nu inrätta en ”skolutvecklingsfond” med syfte att stödja 
utomhusaktiviteter inom skolvärlden för både sommar- och vinterhalvåret. 
”Gnistan är tänd” och ”Vasaloppet gör skillnad” nämndes som exempel på 
begrepp som man vill arbeta in.  
Ordf. LL avtackade Eva-Lena som fick en lång applåd för sitt framträdande 
varefter LL passade på att ”flagga upp” för att det  kan bli aktuellt att återupp-
repa bussresan från 2015 till Norge och Madshus/Swix om det finns tillräckligt 
intresse till hösten och årsmötet.

4. Grönklittsgruppen – Håkan Westin
Dubble vasaloppssegraren (1993 och 1996) Håkan Westin informerade, som 
ersättare för VD:n Anders Blomquist då denne blivit förhindrad att närvara,
om Grönklittsgruppen och de satsningar som tidigare skett och nu sker hos 
företaget. Håkan gav en historik bakåt och också några glimtar från sina egna 
vasalopp vilket gav utrymme för en hel del glada skratt från auditoriet. Efter 
sedvanlig avtackning gick ordet vidare till vår hedersmedlem Birger Fält.
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5. Några tidigare vasalopp under år som slutar på 8 – Birger Fält
Birger öppnade med en ordentlig redovisning av Vasaloppet 1928, ett år då de 
båda åkarna Per-Erik Hedlund, ”Särna-Hedlund”, och Sven Utterström, Bodens 
SK, båda gick i mål samtidigt efter att ha enats om att åka ”dött lopp”. Per-Erik 
Hedlund tilldömdes segern vilket väckte förtrytelse hos de båda åkarna som lät 
såga itu sina medaljer och löda samman dem till två ”guld-silvermedaljer” att 
dela på. Birger fortsatte därefter med kortare redovisningar av vasaloppen 1938,
1948, 1978 och 1988 där han ur sin rika källa av vasaloppskunskap hade många 
intressanta detaljer att förmedla. Birger, som sedan länge varit hedersmedlem i 
föreningen och nu för första gången på söndag få åka med den orangegula 
nummerlappen som kännetecknar veteranerna, avtackades för att nu koncentre-
ra sig på sitt trettioförsta vasalopp.  
 
6.  Information och inbjudan från vasaloppsvänner i USA – Anita 
Holknekt-Andersson 
Anita informerade om några amerikanska vänner från Minnesota, USA som nu 
gästade Mora och Sverige. Det amerikanska Vasaloppet genomförs varje år 
därborta och vännerna ifråga hälsade alla intresserade välkomna dit nästa år för 
att delta. Anita berättade vidare att hennes familj under morgondagens lopp har 
en matkontroll i Gopshus. Matkontrollen för VL-veteranerna är f.ö. en tradition 
alltsedan hennes make, Per Andersson, mångårig profil och f.d. ordförande för 
veteranföreningen, under många år ordnade med mat/vätskekontroll vid Vasslan
mellan Evertsberg och Oxberg.
  
7. Kostfrågor – Tomas Bylon, Enervit 
Tomas arbetar heltid som kostrådgivare och är specialist på näringsfrågor för 
elitidrottare men mycket stor del av sin tid ägnar han åt Enervits produkter och 
anpassningen av dem till både eliten och ”vanliga” motionärer. Han höll en 
initierad kortlektion om betydelsen av de olika näringsämnena fett, kolhydrater 
och protein och om innehållet av dessa i olika livsmedel. Han lämnade ett flertal 
goda råd om mat och dryck inför ett kraftprov som Vasaloppet, önskade ”Lycka 
till” i morgondagens vasalopp och avtackades av LL.

 
8. Klädkollektionen/profilkläderna – Mats Rylander, Vasaloppet 
Mats lämnade kort information om klädkollektionen och om beställningsformu-
läret på veteranernas hemsida samt tryckte på nyordningen för beställning som 
nu koncentrerats i tiden till en period i anslutning till Veterantinget samt till en 
period i anslutning till årsmötet på hösten.

 
9. ”Tegelstenen” – Arne Sundquist, VL-veteranerna 
Arne informerade om ”Tegelstenen”, d v s den presentation av alla VL-veteraner 
som sedan länge funnits. Arne betonade det angelägna att alla veteraner fyller i 
presentationen för sin egen del, vars och ens bidrag är värdefullt, kanske inte i 
första hand just för dagen men torde bli en viktig informationskälla för framtida 
läsare, forskare och historiker! ”Tegelstenen” finns redan nu i digital form och 
den formen ska utvecklas vidare. VL-veteranen 158 Erik-Åke Tranberg är den 
som håller i det arbetet.  

10. Stafettvasan 2018 – Arne Sundquist, VL-veteranerna 
VL-veteranerna hade till årets Stafettvasan, och efter en del arbete och oklar-
heter ”in i det sista på torsdagskvällen”, lyckats trumma ihop två veteranlag. 
Starten för de två startgrupperna hade skjutits upp en och en halv timme på 
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grund av kylan (08:30 resp.10:30) och båda lagen fullföljde, det ena på 7:32:32 
och det andra på 8:31:36. För det långsammare laget hade den första växlingen 
mankerat, den sammanlagda åktiden torde ha blivit betydligt kortare utan den 
malören. För första gången i historien åkte en kvinna, VL-veteran 906 Gudrun 
Hedlund, Falu IK i ett av lagen.

  

11.  Veterantinget avslutas 
Ordf. Lennarth Larsson önskade alla morgondagens vasaloppsåkare ”Lycka till” i 
skidspåret, bjöd in till sedvanlig pastalunch med kaffe/the och kamratlig 
samvaro, hälsade veteranerna välkomna till höstens årsmöte i Mora Parken 
2018-09-01 samt avslutade formellt årets veteranting ackompanjerad av 
Dragspelskullorna som nu deltog i Veterantinget för 28:e gången.

Minneanteckningarna fördes av:

/Arne Sundquist/
VL-veteran 305, styrelseledamot och sekreterare

Arne Sundquist
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