
Den längsta serien finns från Stock-
holm där man började  

mäta 1739. Maj månad var den särk-
lassigt varmaste någonsin I Sverige 
med en dygnsmedeltemperatur på 
16,10 C  i både Stockholm och Upp-
sala. Det tidigare rekordet var 14,30 C 
uppmätt 1833, alltså en höjning med 
nära 2 grader vilket är väldigt mycket i 
dessa sammanhang!! Skogsbränderna 
slog också till med kraft, särskilt i 
Dalarna och Hälsingland där runt 25 
000 ha gick upp i rök och några av de 
svårsläckta bränderna karaktärise-
rades som klart samhällsfarliga.
Dock blev det många tillfällen till 
sköna utomhusdopp i våra svenska 
vatten denna utomordentligt varma 
sommar! 

Stockholm Maraton 
Från idrottsfronten kan vi konstatera 
att Stockholm Maraton den 2 juni blev 
en svettig tillställning! Loppet gick i 
böljande, stundtals stekhet, värme 
och publiken fick se tre kenyaner på 
topp med Lawi Kiptui som segrare på 
2:13:30; en klart godkänd tid, men 
ändå tre minuter över det svenska 
rekord på 2:10:38 som Kjell Erik Ståhl 
satte vid Friidrotts-VM i Helsing-
fors och nära tolv minuter över det 
fenomenala världsrekord som den 16 
september skulle sättas i Berlin av en 
annan kenyan, Eliud Kipchoge med 
2:01:40! I Stockholm Maratons dam- 
klass blev det en skrällseger av 
Mikaela Larsson, Spårvägens SK med 
2:40:28, nästan 4 minuter före etio-
piskan Beji Bekele! Sjufaldiga  
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Varmaste sommaren i mannaminne

Deltagarna på årsmötet 2015

Den varmaste sommaren ”i mannaminne” som talesättet brukar 
heta, har vi nu upplevt och lämnat bakom oss. I varje fall är 
sommaren 2018 en av de allra varmaste överhuvudtaget sedan 
SMHI började hålla koll på dygnstemperaturerna på 1700-talet.

segraren Isabellah Andersson,  
Hässelby SK kom denna gång fyra på 
2:44:59, bara 1:04 från andraplatsen! 

Veteran-VM i orientering
På orienteringsfronten var det lika 
svettigt! Den 6-13 juli gick Veteran-VM 
i Danmark och i förra numret skrev 
vi att styrelseledamoten K-E ”KEA” 
Andersson, räknade med att stå på 
startlinjen! Det gjorde han också och 
skötte sig föredömligt. Veteran-VM 
gick naturligtvis också i värmens 
tecken liksom O-ringen/5-dagars 21-
27 juli där ett antal VL-veteraner fanns 
med. Segrare på herrsidan var Magne 
Daehli och på damsidan outtröttliga 
Simone Niggli. 
Vi lyfter på veterankepsen för alla 
dessa segrare och för alla flitiga del-
tagare som kämpat hårt i värmen! 

Klarälvsloppet 
på rullskidor 
Vasaloppsveteran Nr 502 
Anders Karlén 77 år, åkte de 
nio milen mellan Hagfors och 
Karlstad på fenomenala tiden 
5.07.54.  

– Ett fantastiskt lopp, tänk 
att kunna åka nio mil utan 
att behöva bry sig om bilar. 
En härlig sträcka på klassisk 
mark där man passerar alla 
dessa värmländska orter man 
känner igen. En massa trevligt 
folk som hejar fram en, säger 
Anders som är riktigt sugen på 
att köra igen.

Med 41 Vasalopp, sju Cykelva-
sor och många andra lopp 
världen över är Anders något 
av en proffspensionär med 
sina 77 år. Han bor i Norberg 
och arbetar själv med Engel-
brektsloppet. 
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2014 års närvarande 
40-loppare

Årsmötet 2018-09-01 följde upptram-
pade spår från tidigare år men med 
några nya inslag. Mötet blåstes in på 
näverlur av välkände VL-veteranen 
nr 75 John-Erik Eggens varefter följde 
parentation över de under verksam-
hetsåret bortgångna veteranerna 
beledsagad av ljuständning och 
gitarrspel. Ordföranden, VL-veteran 
730  Lennarth Larsson, hälsade 
därefter de dryga 150-talet medlem-
marna välkomna och  på valbered-
ningens förslag valdes Bo Thunberg, 
ordförande i Mora Idrottsallians till 
mötesordförande och VL-veteranen 
305 Arne Sundquist till sekreterare.
Övriga formaliteter (kallelse, dago-
rdning och justeringsmän, stadgeän-
dring, omval och nyval, regionombud 
mm) stökades undan under enhälliga 
tillstyrkanden från de närvarande. 
Vår ordförande Lennarth Larsson 
redovisade verksamhetsplanen för det 

kommande verksamhetsåret och Mats 
Rylander från Vasaloppet lämnade 
kort information om veteranklubbens 
ekonomi. Styrelsen, där samtliga var 
närvarande, gavs ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsåret och Lenn-
arth Larsson fick förnyat förtroende 
för det kommande året. Den tidigare 
valberedningen omvaldes med den 
ändringen att VL-veteran 88 Per Nilsson 
nu på egen begäran efter många år 
avgår som ordförande och ersätts av 
VL-veteran 158 Erik-Åke Tranberg. 
Det beslöts slutligen att nästa årsmöte 
genomförs lördagen 2019-09-07  
(för detaljer från årsmötet, se vår 
hemsida). 

Årets Vasaloppsveteran
VL-veteranen 190 Stig Johansson,  
som i år fullföljde sitt femtionde vasa-
lopp och alltid åkt sina lopp med en 
mössa av traditionellt same-snitt och 

Årsmötet på Moraparken 2018

De nya 30-lopparna...

just därför fått smeknamnet ”Lappen”, 
valdes till Årets Vasaloppsveteran 
och presenterades av kommittéord-
föranden Birger Fält och Stig rev ner 
uppskattande skratt och applåder från 
åhörarna genom alla roliga episoder 
från både sina vasalopp och sitt del-
tagande i otaliga vätternrundor. 
Slutfasen av årsmötet ägnades åt ut-
delning av diplom och medaljer till de 
nya 30-, 40- och 50-lopparna. Medalj/
plakettutdelare var Stig Mattsson.

Årsmöte på Moraparken

50-loppare40-loppare

Birger Fält  och årets Vasaloppsveteran 
Stig Johansson.



Föredrag med Stig Mattsson
Därefter följde ett utomordentligt 
intressant föredrag om träning och 
kostfrågor med forskaren och den i 
idrottssammanhang mycket välmerit-
erade Stig Mattsson, knuten till Öre-
bro Universitet och med engagemang 
inom både Skidlandslaget och SOK. 
Efter detta följde gruppfotografering, 
tipspromenad varefter kvällen avslu-
tades med middag, scenuppträdande, 
prisutdelning och dans.

Vasaloppstrippeln
Under sommarveckan med cykel- och 
löparrangemang var det flera vetera-
ner som deltog. Det som utmärker 
sig här var Vasaloppstrippeln 90, att 
under samma år genomföra Vasalop-
pet skidor 90 km, cykel 90 km och 
löpning 90 km. Här fanns veteranen 
nr 883, Margareta Östensson Lind-
blom, som genomförde denna formi-
dabla prestation. Respekt!  

Underhållning och dans
På kvällen bänkade sig deltagarna 
runt middagsborden för mat samt 
underhållning av ”Sollerökäringen” 
Britt-Liz Jönsson. Dansmusiken 
sköttes av No Name Band orkester. 
Talare under middagen var Vasalop-
pets Vd Eva-Lena Frick. 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. 
Sedvanligt lotteri, prisutdelning från  
tipspromenaden och mycket mer 
ingick. Dagen avslutades med att 
borden röjdes undan för dans och 
gemytlig samvaro. 

Margareta Östensson Lindblom genomförde Vasaloppstrippeln.

”Sollerökäringen” Britt-Liz Jönsson stod för underhållningen uner årsmötet.

Stig Mattsson arbetar med flera landslag 
med olika kostfrågor

Ett gäng 30-loppare



Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb | Oktober 2018

Okt | 2018 | Nr. 4

Anmälningsavgifter för veteran till Vasaloppets vintervecka 
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 up-
pvisande 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.

• 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 står i ditt nyhetsbrev. 
Gå vidare till betalning med kort eller internetbank.
(Denna kod använder ni även till Öppet Spår måndag, 
som då ger er en fri start).

• 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.

• När ni skall anmäla er till ett lopp som är fritt (31: a, 
41: a loppet och 50:e loppet eller fler.) Anmäler er ge-
nom 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

Ändrad startordning från och med 2019 års Öppet Spår
Vasaloppet har beslutat från och med 2019 års Öppet Spår att ändra startordningen så att hela startfältets alla 
spår utnyttjas och införa en s.k. självseedning, d.v.s åkaren själv anger vid anmälan sin beräknade åktid. Utifrån 
den får man ett föreslaget startled och en starttid. Detsamma gäller även vasaloppsveteranerna med undantag att 
de som önskar får starta i sämst led nr 2 som beräknas ske kl. 07.10.

Stafettvasan 2019 
Vid Stafettvasan 2019 får vi VL-veteraner utan kostnad ställa upp med två lag och den goda möjligheten 
ska vi naturligtvis ta vara på! Redan vid årsmötet 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 2019 - som ju går på fredagen 
före Vasaloppet – hör av Dig med ett e-mail till arne.sundquist@orsalheden.se eller på tel 
070–5277928. Som tidigare gäller att förstagångsåkare i Stafettvasan får förtur till platserna men i övrigt 
är det ”först till kvarn”.  
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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! 

Studieresa till Norge
Fredagen den 31 augusti arrangerades en studieresa till Norge, 
Madshus och Swix i Lillehammer och Biri. Vi var en buss med 52 personer, 
som fick bra omhändertagande med förevisning av skidtillverkningen på 
Madshus, som avslutningsvis bjöd på lunch. 
Därefter åkte vi till Swix, där Harald Bjerke berättade historien bakom 
Swix. Vi fick även här förevisning av vallatillverkningen och möjlighet att 
handla i butiken. 

Vasaloppet USA 2019
Är du intresserad av att åka Vasaloppet i USA? Loppet går i Mora Minnesota 
och arrangeras nästa år för 47:e gången. Tävlingsdag är lördag den 9 februari. 
Under en lång följd av år har svenska vasaloppsveteraner deltagit i det 42 km 
långa loppet som går i klassisk stil på en lättåkt bana.

Vi har nu från arrangörerna fått ett förmånligt erbjudande som omfattar boende 
i familj under en vecka, transporter, utflykter, mottagningar, måltider samt 
anmälningsavgift till Vasaloppet. Priset för hela paketet är 425 dollar. Flygresan 
tillkommer och bokas individuellt eller genom Resecity i Mora. Anhöriga och 
skidkamrater är också välkomna att ta del av erbjudandet.

För mer information om Vasaloppet i USA kontakta veteran 250 Håkan Moss-
berg mailadress hmoss@telia.com eller på tel 0580-712 34, 070-331 26 26 
senast 20 november. Se också arrangörernas hemsida www.vasaloppet.us.

A Special Invitation... 
You are invited to travel to 

Vasaloppet USA, Feb. 6-11, 2019
The travel package includes all ground transportation, breakfast, lunch 
and evening meals, tours, receptions, banquets, admission tickets and 
Vasaloppet race registrations. Accommodations in Mora will be with host 
families. PRICE: $425 USD

USA
Feb. 9-10, 2019

Vasalöparen
Veteranklubbens ambition är att 
finnas med i Vasalöparen då och då 
och vi tar gärna 
emot intressanta 
inslag för vidare-
befordran till 
redaktionen att 
bearbeta.

Planer på ny  
facebook-sida  
“Fråga en veteran”
Veteranerna Leif Andersson, 
Torleif Bakke, Tommy Bogg, 
Böret Solem-Johansson och 
Gudrun Hedlund ingår i en 
grupp som planerar att öppna 
en facebooksida i syfte att dela 
med sig av sina erfarenheter 
i samarbete med Vasaloppets 
Marknadsavdelning.



Medlemsförmåner och rabatter
Vi har f n sponsoravtal med dels Stadium, dels sju anläggningar från Östersund i norr till Göteborg i söder. 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 Vasaloppsveckan 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, sportlovsveckor 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 Skidtunnel &  
Sportcenter

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:- dubbelrum 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 
pensionärspriser. Bilplats i varmgarage 100:-/dygn.

Gällö Skidtunnel I den lilla orten Gällö fem mil öster om Jämtlands residensstad Östersund finns sedan 
tiden för Andra världskriget ett omfattande bergrum i Gällöberget med förrådsrum och 
bergtunnlar som ägs och under alla år disponerats av Försvarsmakten. Sedan några år till-
baka har den tidigare verksamheten avvecklats och idag satsar företaget MidSweden365 
på att etablera en konstsnöarena. Bergtunnlarna har stabil temperatur som är mycket 
gynnsamt för ändamålet, anläggningen ligger s a s ”mitt i Sverige”, har god tillgänglighet 
både med järnväg och väg. Man räknar med att satsa både på skidskytte, längskidåkning 
och skicross både för elitåkare som söker en spännande och utmanande miljö och för 
motionären som söker träningsmöjligheter. Vasaloppets veteranklubb har nu etablerat 
kontakt med företaget och ska snarast, om allt går i lås, skriva ett avtal av liknande slag 
som vi har med andra anläggningar, t ex skidtunneln i Torsby. Engagerade i kontakterna är 
vår sekreterare VL-veteran Arne Sundquist samt inte minst VL-veteran 445 Sören Sund-
ström. Vi återkommer i frågan.

Gynna våra sponsorer!
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Profilkläder
De nya profilkläderna för Veteranklubben visades på årsmötet och kunde 
beställas under kvällen, beställningen är nu stängd och öppnar igen till 
Vinterveckan 2019. Vasaloppet har förmedlat kontakter med sin sponsor 
Craft och gett oss veteraner förmånliga villkor. Mer information finns på 
hemsidan. 
 

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


