
Vintern lät vänta på sig länge och något skidföre att tala om 
fanns inte i de södra delarna av Sverige förrän långt in i januari. 
Norrut var det bättre, och när vintern satte in på riktigt blev 
det desto mer snö. I år ville vintern heller inte ge med sig för 
vårens ankomst, vid påskhelgen fanns det åkbar snö ända nere 
i Tiveden i norra Västergötland och på fler håll i södra Sverige.

Mycket stora snömängder ligger 
ännu norr om linjen Gävle – Karlstad 
och enligt SMHI och andra väder-
observatörer väntas vårens ankomst 
i år bli ungefär fyra veckor senare än 
normalt. Svåra vårfloder beräknas 
också bli ett problem på flera håll i 
landet.
För de löp- och cykelsugna drar  
orienteringssäsongen igång så 
smått och Vasaloppets sommar-
vecka närmar sig!
Under Vasaloppets vintervecka var 
det absolut ingen brist på snötill-
gång, det fanns till och med så 
mycket att man måste köra undan 
snö på sina håll innan man kunde 
lägga spåren. 
Det blev tuffa väderförhållanden 
med kraftig kyla framför allt under 
Öppet Spår måndag med -27 grader 
i starten och -32 grader vid Tennäng.  
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Även vid NattVasan var det så 
kallt att man övervägde att ställa 
in loppet men dock lät starten gå. 
På grund av kylan var det mycket 
kärva spår och blev tungåkt och 
därmed allmänt sett längre åktider. 
Starten för StafettVasan på fredags-
morgonen flyttades fram 1,5 tim 
p g a kylan, vilket innebar senare 
ankomster till Mora. TjejVasan 
30-årsjubilerade och vår VL-veteran 
883 Margareta Östensson gjorde sin 
30:e TjejVasan. Bra jobbat!

Årets Vasaloppsvecka

Nya 50-loppare!

VL-veteran 137 Lars-Eric Svensson  

212 Erik Berglund

190 Stig Johansson

205 Lennart Karlsson och 226 Bengt Alm

VETERANER I VASALOPPET &  
ÖPPET SPÅR
Öppet Spår Söndag 32 herrar
Öppet Spår Måndag 64 herrar, 
2 damer
Vasaloppet 178 herrar, 4 damer
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Börje Karlsson, Landsbro IF – 
en nestor i Vasaloppsspåret 
med 59 lopp!
Den sege smålänningen Börje 
Karlsson med veterannumret 
32 fullföljde för femtionionde 
gången Vasaloppet. ”Jag hade 
sällskap i spåret av min dotter 
hela vägen från Sälen till Mora, 
tog det lugnt och gav mig tid till 
att stanna och prata med alla 
som ville intervjua mig” sade 
Börje efter målgången. ”Väl 
framme i mål kände jag mig 
ovanligt pigg i kroppen”!
Börje var för övrigt den förste att 
avverka 50 ordinarie vasalopp i 
följd, tidigare ”50-loppare” hade 
varvat med något eller ett par 
Öppet Spår. Börjes prestationer 
i vasaloppsspåret är mer än 
väl värda att uppmärksam-
mas i nyhetsbladet och alla vi 
VL-veteraner lyfter på hatten för 
den idoge smålänningen!

STAFETTVASAN
De senaste fyra åren har Vasalopps-
veteranerna kunnat ställa upp med 
två lag i Stafettvasan och så var 
fallet också i år. Denna gång satt  
laguppsättningarna långt inne, 
sena, men helt legitima, återbud 
gjorde att de avgörande besluten 
inte kunde tas förrän vid en träff i 
Vasaloppstältet med de anmälda 
åkarna vid halvsextiden på tors-
dagskvällen dagen före Stafett-
vasan. Då kallades med kort varsel 
styrelseledamoten Gudrun Hedlund 
från Falun in som en ”hjälpare i 
nöden” så att två fulla lag kunde 
ställas på benen!
Båda lagen fullföljde loppet på 
anständiga tider, det ena på 7:32:32 
och det andra på 8:31:36. Det 
snabbaste laget tog sig in på den 
bättre halvan av alla deltagande 

lag, det långsammare laget gick in 
bland de bästa 2/3-delarna. Det 
långsammare laget hade med stor 
sannolikhet kunnat åka betydligt 
snabbare, men en växlingsmiss 
ställde till det. De flesta av oss vasa-
loppsveteraner har naturligtvis efter 
minst trettio års vasalopp bakom 
sig visat sig ha en hel del ”tävlings-
instinkt” i generna men att åka 
StafettVasan är en upplevelse av lite 
annat slag. Här är betydligt mindre 
av tävlings-hets men väsentligt mer 
av gott kamratskap inom laget och 
en vilja att fullfölja med kroppen i 
gott skick hellre än att pressa sig 
mot sitt maximum. Organisationen 
runt StafettVasan är numera  
”väloljad”! Att på äldre dagar ta en 
plats i ett av stafettlagen kan  
absolut rekommenderas.

Ordförande Lennarth Larsson

 ✓ Pia Hultgren, Sveriges Radio/TV 
–  Information om väderläget

 ✓ VD Eva-Lena Frick Vasaloppet –  
Nutid och framtid 

 ✓ Håkan Westin, Grönklittsgruppen 
–  Satsningar i Dalarna

 ✓ Birger Fält, gästföreläsare  –  
Kort historik över Vasaloppsår 
som slutar på 8.

 ✓ Anita Holknekt-Andersson –  
Information och inbjudan från 
vasaloppsvänner i USA

 ✓  Tomas Bylon, Enervit –  
Kostfrågor

Verantinget avslutades med pasta-
lunch. Utförliga minnesanteckningar 
från Veterantinget finns på Veteran-
klubbens hemsida.

VETERANTINGET  
Årets veteranting hölls lördag 3 mars. Tinget hölls som vanligt i Andreas-
gården i Mora kl 10.00 med gemensamt fika till musik av Dragspelskullorna. 
Den nya utökade klädkollektionen visades och kunde beställas.  
Föredragshållare: 

Pia Hultgren information om väderläget

Veterantinget samlade många veteraner

Stafettlag med veteraner
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Medlemsförmåner och rabatter
Vi har för närvarande sponsoravtal med Stadium och en rad anläggningar från Frösö Park i norr till Göteborg i söder. 
Passa på att utnyttja dessa när du kommit igång med träningen. Genom att betala medlemsavgiften till veteranklubben 
samt på plats visa upp ditt betalningsbevis kan du utnyttja följande rabatter:

Stadium Rabatt på inköp i Mora och Sälen under Vasaloppsveckan med samma
procentsats som man har genomförda ”Vasaloppsår” som Veteran.

Frösö Park 15% rabatt på ordinarie logipriser inklusive frukost för medlem och medföljande
maka/make/partner  i samma rum. Kan ej kombineras med andra rabatter

Orsa Grönklitt och  
Mora Parken

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

Högbo Brukshotell
Högbo Bruk

10 % rabatt på ordinarie logipriser inkl. frukostbuffé under lågsäsongsdygn för medlem 
och medföljande maka/make/partner 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 Skidtunnel & 
Sportcenter

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

Bro - Bålsta Konst-
snöspår

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/partner i samma rum. Kan ej kombineras med andra rabatter.

Nordic Wellness Ski-
dome och Kviberg Park 
Hotel & Conference

Rabatterade rumspriser (enkelrum 640:- dubbelrum 840:-) för medlem och medföl-
jande maka/make/partner i samma rum. 20 % på ordinarie priser för åkning i Nordic 
Wellness Skidome, både engångsbesök och årskort. Vasaloppsveteraner som är  
pensionärer får 10 % även på Skidomes pensionärspriser.

VÄRDEGRUND Veteranklubbens värdegrund är att vara förebilder för skidsporten samt bära Vasaloppets 
värderingar. Deltagande sker under eget ansvar där en god hälsa är en förutsättning.

Gå med i Veteranklubbens Facebook  – 819 Bo Wallin är  
kontaktperson!

ÅRSMÖTE 
 2018

Höstens årsmöte kommer 
som vanligt att hållas i Mora 

Parken 2018-09-01. 

Studiebesök på Madshus 
och Swix i Norge bokat 31/8, 
mer information och program 
kommer i nästa Nyhetsbrev.

KLÄDKOLLEKTIONEN
På hemsidan hittar du klädkollektionen med 
nyheter för i år. Dessa kläder fanns tillgängliga för 
provning av storlek och beställning under  
Veterantinget. Beställningen via hemsidan var  
öppen 12 feb – 18 mars. 
Leveranstid 4-6 veckor fr o m 19 mars. Nästa 
beställningsomgång kommer i samband med 
årsmötet.
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Anmälningsavgifter för veteran till Vasaloppets vin-
tervecka 2019

KortVasan 22/2 295 kr 

TjejVasan 23/2 415 kr 

Öppet Spår söndag 24/2 630 kr  

Öppet Spår måndag 25/2 Fri start

HalvVasan 26/2 395 kr 

Vasaloppet 3/3 870 kr

Försäkring Startklar
Ni kan även teckna en försäkring i samband med 
anmälan, den heter Startklar. Startklar = sjuk–
och olycksfallsförsäkring, kostar 155 kr per år. 
Startklar Plus, kostar 275 kr. Försäkringen gäller 
mot uppvisande av läkarintyg, detta skickas 
till Folksam som betalar tillbaka anmälnings-
avgiften.

Fria starter
För nya veteraner gäller fri start till det 31: a loppet. De 
som åkt sitt 40:e lopp åker fritt 41: a loppet i Vasaloppet 
3/3 eller Öppet Spår 24/2. För de som ska åka sitt 50:e 
lopp gäller fri start i 50:e loppet. När du åkt 50 lopp så 
har man fri start i alla lopp framöver.

(åkare som genomfört 30 år i Vasaloppet och/eller 
Öppet Spår)

Anmälan till Vasaloppet skall göras före den 31/12-2018. 
Vi på Vasaloppet har 300 st platser bokade för Veteraner 
till Vasaloppet 2019. Vet du att du ska åka, är det bra 
med en tidig anmälan.

Anmälan
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 gå in på Anmälan/
Mina sidor. Logga in med ditt användarkonto, välj 
lopp, följ instruktionerna, när du får frågan om 
kampanjkod, ange koden som du fått via utskick.
Gå vidare till betalning med kort eller internet-
bank. (Denna kod använder ni även till Öppet Spår 
måndag, som då ger er en fri start).

2. Ni anmäler er genom att betala in avgiften på  
pg 1922–4, Vasaloppsföreningen Sälen-Mora. Där 
anger ni vilket lopp ni ska åka, namn, personnr och 
klubb.

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

Anmälan och rabatterade priser för Vasaloppsveteraner  
Vasaloppsveckan 2019

30 nya veteraner varav 1 dam 
13 nya 40-loppare  5 nya 50-loppare 

Totalt finns idag 1021 veteraner varav trettiofem med 
utländsk nationalitet (sexton norrmän, sex schweizare, 
fem finländare, tre danskar, en fransman, en israel, en 
skotte, en tysk och en österrikare). Av det totala antalet 
dominerar herrarna fullständig men nu har vi glädjande 
nog också tolv damer i våra led! Böret Solem Johansson, 
Intersport IF åkte in som tolfte dam i vår skara och blev 
VL-veteran 998. Bra presterat där också! 

Den 1000:e 
veteranen i våra 
led blev Göran 
Laurell, IFK 
Lidingö SOK 

Veteranklubbens hemsida hittar du på:

Vasaloppet.se > Om oss > Våra partners > Veteranklubben. 

Skicka in Din e-postadress till Vasaloppet: Gun-Britt.Cristoferson@vasaloppet.se 

Veteran nr 1000


