
Skidsäsongen 2019 måste gå till historien som en av de mest 
evenemangsfyllda på mycket länge och med ett enormt TV- och 
radioutbud fyllt med spänning från tävlingarna och därefter 
timtals med analyser och tillbakablickar i studiosofforna! 
Utöver Skid-VM i Seefeld, Österrike så genomförde Östersund 
på ett föredömligt sätt Skidskytte-VM och därefter kom, lite 
mer i skymundan, ett VM i Skidorientering.
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Medan herrarna inte nådde några 
större framgångar så stegade i stället 
våra skiddamer fram och förgyllde 
världsmästerskapet. Skid-VM hade 
som höjdpunkter dels de svenska 
damernas seger i damstafetten där 
den svenska kvartetten Ebba Anders-
son, Frida Karlsson, Charlotte Kalla 
och Stina Nilsson alla gjorde fant-

astiska insatser på sina respektive 
sträckor och bärgade Sveriges första 
VM-guld på damsidan sedan 1960 
samt guldet på sprintstafetten där 
Stina Nilsson körde förstasträckan 
och Maja Dahlqvist tog hem segern i 
ett stenhårt spurtrace på upploppet 
med endast några tiondelar framför 
Slovenien och Norge!
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Nya veteraner, 40-loppare och 50-loppaere
Årets Vasaloppets vintervecka gav ett lysande resultat för veteranklubben! Vi 
blev inte mindre än trettiosex nya veteraner (bland annat en kvinna nyss fyllda 
48 år!), därtill tolv nya 40-loppare varav klubbens första på damsidan samt sex 
nya 50-loppare! Mer om den första ”Dam-40-lopparen” på nästa sida.

Vår första ”Dam-40-loppare” och de nya 50-lopparna
Vid halvsjutiden på vasaloppskvällen skidade VL-veteran 622 Anne-Marie Rick-
ardsson, OK Landehof in under målportalen i Mora som första dam att fullfölja 
sitt fyrtionde vasalopp och med en tid av 10:15:44, Målgången skedde i skenet 
av strålkastarna vid målet och under ett snöfall som pågått under större delen 
av dagen. Bra gjort, Anne-Marie, Du blir nu inskriven i historieböckerna! 
Tidigare under eftermiddagen/kvällen hade följande herrkvartett av VL-vetera-
ner passerat målportalen i Mora som nya 50-loppare: 

213 William Nilsson, Tärnsjö IF, 227 Lars Nilsson, Älvdalens IF SK, 255 
Jörgen Wallin, Säters IF Skidklubb och 256 Sune Persson, Sunne SLF!

I början på vasaloppsveckan hade veteranerna 251 Ingemar Sandahl, Säve-
dalens AIK och 250 Håkan Mossberg, Kopparbergs IF erövrat titeln 50-loppare 
genom att fullfölja Öppet Spår!
Stronga insatser av alla dessa veritabla ”långkörare”!     

Skidskytte-VM bjöd också på svenska 
framgångar, höjdpunkten för svensk 
del var självfallet Hanna Öbergs guld 
på 15 km. Även vid Skidorienterings-
VM som genomfördes i Piteå kom 
stora svenska framgångar! Erik Rost 
delade sitt guld på sprinten med 
ryssen Sergej Gorlanov medan Tove 
Alexandersson ohotad vann både 
långdistans och sprint; på sprintdis-
tansen tog Tove hem sitt femte raka 
VM-guld, en enastående prestation!
I Vasaloppet blev det som förut- 
spåddes vid Veterantinget norsk dom-
inans och slutfasen kom att påminna 
mycket om lagtempo på cykel! 
Åkarna längre bak i fältet fick känna 
på relativt besvärande förhållanden 
med ymnigt snöfall och besvärande 
motvind under stor del av dagen.

VL-veteranen 256 Sune Persson, Sunne 
SLF inför sitt femtionde vasalopp 
tillsammans med ordföranden 730 
Lennarth Larsson
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Första försöket som  
60-loppare
Intervju med VL-veteran 32 
Börje Karlsson, Landsbro IF 
efter försöket att fullfölja sitt 
sextionde vasalopp.

 ”Hej Börje, hur känns det så här 
efteråt, efter försöket att fullfölja 
Ditt sextionde vasalopp?”
– ”Ja, en viss besvikelse förstås, det 
måste jag erkänna, men jag har ju 
sagt tidigare att jag håller på ”tills 

Första damen som 
40-loppare
Intervju med VL-veteran 622 
Anne-Marie Rickardsson, 
Veteranklubbens första “Dam 
40-loppare”

 ”Hur känns det så här efter att Du 
har fullföljt Ditt fyrtionde vasalopp”?
– ”Ja, det var ju såklart en stor upplev-
else och en glädje att kunna fullfölja! 
Det var besvärliga förhållanden med 
blåst och spår som drev igen, men 
jag åkte på i jämn takt och blev aldrig 
riktigt utpumpad. Från Läde och in 
mot mål fanns det spår och då gick 
det lätt, jag åkte om flera och kände 
mig pigg. I mål var det ju lite uppstån-
delse med kaffe och tårta och hemma 
igen blev det förstås fest med barn 
och syskon bland andra en syster 
som hade rest upp från Österrike och 
jag blev också intervjuad i Hemmets 
Journal och Aftonbladet.

VL-veteranen 622 Anne-Marie Rickardsson välkomnas av kransmasen Victor Sticko 
som första ”Dam-40-loppare” efter ankomsten till målportalen i Mora”.

repet tar mig” och så blev det nu i år! 
Jag måste säga att motvinden var nog 
det som var värst för mig, och inte 
blev det lättare av att det snöade.
   Jag fick ge mig i Evertsberg, nog 
hade jag kunnat åka vidare, det är 
ju lättåkt en bra bit efter Evertsberg, 
men jag kände också av min astma, 
jag hade lite svårt att få tillräckligt 
med luft och nu blev det stopp! Jag 
tror väl att jag hade kunnat fullfölja 
om förhållandena hade varit mera 
gynnsamma. Hur det blir framöver, 
det vet jag inte,  vid mina år får man 
vara glad för var dag man kan vara 
ute och röra på sig. Jag ska förresten 
ut och ta upp mina nät på sjön Jusken 
nu idag!”

”Du har väl någon med Dig på 
sjön, att ta upp nät är ju alltid lite 
riskfyllt?”
– ”Nej, det klarar jag själv utan större 
problem säger Börje glatt som avslut-
ning på dagens samtal.

Fiskafänget gick bra och den sege 
smålänningen ser fram mot varmare 
dagar och nya cykelturer i grannskapet.

En förväntansfull Börje Karlsson inför starten på sitt sextionde vasalopp
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Sponsoravtal
I vintras slöt Vasaloppets 
veteranklubb ett avtal med 
den relativt nya anläggningen 
Gällö Skidtunnel i Jämtland, 
ett avtal som sträcker sig  
t o m 2022-12-31.
Avtalen med de övriga 
anläggningarna går med 
något undantag ut i och med 
detta kalenderår. Arbetet 
påbörjas nu med att se över 
avtalen och om möjligt sluta 
nya treårsavtal för perioden 
2020-2022.

Stafettvasan 2019
Från 2014 och framåt har  
veteranklubben kunna ställa 
två veteranlag på spåret i 
Stafettvasan och så också i år! 

Det yngre laget som bestod av vetera-
nerna 273 Tore Södersten, 1011 Stig 
Kalmo, 839 Torleif Bakke, 241 Ingvar 
Carlsson och 943 Karl- Gustav Björk åkte ner till Mora på 6:44:33 medan det 
något äldre laget med 866 Hans Wiberg, 577 Thure Andersson, 128 Ingvar 
Hanses, 319 Lars-Erik Tjäder och 305 Arne Sundquist använde 8:17:15 för 
samma distans.  

Intryck från Nattvasan 45
I år var det tredje gången Nattvasan 90 genomfördes och 
premiär för Nattvasan 45!
Undertecknad fick tillfälle att komma med i Stafettvasan 45 som reserv i Team 
Rask och vi lyckade nå Mora på tiden 3:38:58, något som resulterade i en 138:e 
plats bland 296 fullföljande par.
Snabbast i spåret var förre vasaloppsvinnaren Staffan Larsson med sonen Erik 
som skidade ner till Mora på 1:55 :05! Vasaloppsvinnaren Staffan hade vallat 
mina skidor så bra att jag några gånger gled in i framförvarande  
åkare. Jag och min lagkamrat Ulf Rask hade en oförglömlig kväll i perfekta 
spår. Stämningen var magisk, stor publik, glada deltagare, eldar, marschaller, 
lyktor samt en temperatur på -30 gjorde att det helt enkelt inte kunde bli bättre! 
Vi rekommenderar verkligen en tur i Nattvasan 45!  

/VL-veteran 493 Karl-Erik ”KEA” Andersson  

Årsmöte 
2019-09-07

Höstens årsmöte går planen-
ligt av stapeln på MoraParken 
första lördagen i september, 
alltså 2019-09-07. Dagen innan 
anordnas en resa till Torsby 
Skidtunnel och Sportcenter 
med möjlighet till åkning i 
skidtunneln. Boka gärna in 
dessa två dagar!
Mer om årsmötet och resan 
till Torsby i nästa nummer av 
Nyhetsbladet som kommer ut i 
första halvan av juli.

Under oktober 2018 startades en 
facebookgrupp ”Fråga en veteran”, 
en öppen grupp, där vem som helst 
kan ställa en fråga om Vasaloppet 
och en veteran kan svara. Gruppen 
har redan 738 medlemmar. 

FRÅGA EN VASALOPPS- 
VETERAN

Team Rask var ett av de 296 par som fullföljde Nattvasan 45
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Om skidspåren i Högbo Bruk
Än en gång är det på sin plats att ge Högbo Bruk i 
Sandviken med beröm godkänt för sina skidspår! I 
oktober hade man en slinga med konstsnö på ett par 
kilometer i ordning och allteftersom väderleken medgav 
utökades slingan med ytterligare ett par kilometrar. När 
Bessemerloppet gick den 17 februari fanns preparerade 
skidspår i Högboterrängen på tre-fyra mil och under 
veckorna före Vasaloppet kunde man iaktta skidåkare 
från orter på 15-20 mils avstånd från Sandviken/Högbo 
Bruk ute i spåren! Skidspåren hölls i gott skick till i  
slutet av mars då vårvärmen på egen hand genom-
förde en snabb säsongsavslutning, men så sent som 
den första veckan i april kunde man ännu iaktta några 
envetna åkare ute i skidspåren. En stor eloge till Högbo 
Bruk för de höga ambitionerna, för kvaliteten i spårhåll-
ningen och för omsorgen om längdskidåkarna i stora 
delar av östra Mellansverige!
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Nio mil härlig stakning från  
Hagfors till Karlstad
Klarälvsbanan skär rakt igenom det värmländska 
landskapet med älven som närmsta granne – nio mil 
asfalterad naturupplevelse. Här går Sveriges längsta 
rullskidlopp – en utmaning för motionärer såväl som 
elit. En perfekt upptakt för alla som satsar mot vinterns 
lopp. Dessutom är det seedningsgrundande för  
Vasaloppet.

Nyhet – 21K
Vill du ta det lite lugnare (i varje fall en kortare distans) 
så kan du även välja att starta i Forshaga och åka  
21 km. Loppet går i klassisk stil och välkomnar såväl elit 
som motionärer och nybörjare. Och allt avslutas med 
ett riktigt After-Racekalas i centrala Karlstad.

10% rabatt till Vasaloppets  
Veteranklubb
Naturligtvis vill vi ha så många som möjligt av Veteran-
klubbens medlemmar på startlinjen den 22 september, 
därför ger vi 10 % rabatt på startavgiften.

Boka på klaralvsloppet.se och ange koden  
Veteran2019 vid betalning så dras rabatten av. 
Kom även ihåg att boka buss till starten och boende  
på samma sida klaralvsloppet.se Vasaloppet China 2020 

En ”paketresa” tiil Vasaloppet China är under 
utarbetande. Detaljerad information kommer 
att presenteras i ett särskilt utskick till VL-
veteranerna under sommaren. Vi ser fram emot 
utskicket med förväntan.   

Klarälvsloppet 2019 
Klarälvsloppet på rullskidor går av stapeln 
21-22 september och är seednings- 
grundande för start i Vasaloppet! 

10%
rabatt för medlemmar 

i Veteranklubben!

Uddeholm 
Hagfors

Forshaga

Munkfors

KarlstadMål

Start
60K

Start
90K

Start
21K


