
En varm och snöfattig vinter 
utmanade Vasaloppet men 
alla lopp kunde tillslut genom-
föras. Efter avslutat vasalopp 
fick skidsäsongen ett abrupt 
och något snöpligt slut med  
inställda World Cuptävlingar 
helgen efter Vasaloppet dels 
i kanadensiska Quebec och 
dels i Canmore, USA. 
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Vi svenskar kunde dock glädja oss åt 
att 20-åriga Linn Svahn kunde vinna 
sprintvärldscupen, och det under sin 
första säsong i skidlandslaget. Jonna 
Sundling knep andraplatsen och  
Ebba Andersson belade tredje- 
platsen i distanstävlingarna efter 
okuvliga norskorna Therese Johaug 
och Heidi Weng. Ebba passade också 
på att vinna guldet i U23-klassen.  De 
svenska framgångarna under säson-
gen var således stora på damsidan 
medan herrarna inte lyckades hävda 
sig i den massiva, framförallt norska, 
konkurrensen; endast en svensk 
fanns bland de tio främsta, Johan 
Häggström med en niondeplats i 
sprint. 

På herrsidan var ryssen Alexander 
Bolsjunov den klart lysande stjärnan 
med vinst både i distansloppen och 
i världscupen totalt. Sprintcupen 

vanns av Johannes Høsflot Kläbo, en 
veritabel virtuos i uppförsbackarna, 
omisskännlig i sin ”åk-springstil”! 

Världsmästerskap
Vid sidan om världscupen på skidor 
gick nu i vinter också VM både i skid-
skytte och skidorientering. Skidskytte-
VM i italienska Antholz blev ingen 
riktig fullträff för någon av de sven-
ska deltagarna men Hanna Öberg 
lyckades bra sett över hela säsongen 
och tog en hedrande fjärdeplats i den 
totala världscupen. I skidorientering, 
där VM gick på hemmaplan i Piteå 
lyckades vi desto bättre med guld 
både på dam- och herrsidan för Tove 
Alexandersson respektive Erik Rost.

Framtidens tävlingar
I skrivande stund börjar våren komma 
igång på riktigt, men hur det nu blir 

1

Årsmöte i höst 
Veteranklubbens årsmöte är 
planerat till lördagen den 5 
september i Mora Parken och 
närmare information kommer i 
Nyhetsbrev 3/2020.

Skulle Folkhälsomyndighetens 
restriktioner kvarstå beroende 
på pandemin i samhället kom-
mer vi så snart som möjligt att 
informera om hur vi organiserar 
årsmötet. 

Vasaloppssöndag 1 mars med kransmas 
Daniel Duhlbo, damsegrare Lina Korsgren, 
herrsegrare Petter Eliassen och kranskulla 
Fanny Axelsson.

Svenska skidframgångar
med idrottstävlingar framöver är 
mycket svårt att uttala sig om i dessa 
coronavirusets dagar. Från vår idrotts-
liga och hälsobefrämjande horisont 
har bara att hoppas på det bästa!     
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Veterantinget
Veterantinget genomfördes 
den 29 februari, som alla 
tidigare år på Andreasgården 
intill Mora kyrka. Tinget hade 
samlat ett åttiotal deltagare.

John-Erik Eggens öppnade veteran-
tinget med en fanfar på näverlur, 
ordföranden Lennarth Larsson 
hälsade alla välkomna, inledde med 
kort information om programmet och 
lämnade omgående podiet till Pia 
Hultgren, SVT. Hon gav en kort bakgr-
und till årets vinter och pekade på att 
vi nu haft en osedvanlig vinter med 
det varmaste vintervädret i manna-
minne och därmed följande snöbrist. 
Pia förutspådde varmare vindar, 
kraftigt snöfall från lördagskvällen och 
framåt, med stor sannolikhet också 
snöfall under en stor del av söndagen. 
Temperaturen skulle hålla sig vid -1⁰ 
till -3⁰ vid starten med sakta högre 
temperatur under dagen, troligen upp 
mot någon eller ett par plusgrader i 
Mora på eftermiddagen. Pias förut-
sägelser stämde på pricken! Snöan-
det började i Mora helt enligt förutsä-
gelsen sent på lördagskvällen och 
på söndagsmorgonen hade det fallit 
mellan 15 och 20 cm lätt snö. Snöfallet 
fortsatte under en del av dagen.

Föredrag
Ordföranden Lennarth informerade 
därefter kort om Facebooksidan  
”Fråga en Veteran” och Vl-veteranen 
557 Tommy Bogg tog i sin tur upp 
några tankar kring ämnet ”Idrott och 
hälsa” varefter det var Birger Fälts 
tur att äntra podiet. Birger, tidigare 
heders-ledamot, numera VL-veteran 
989  
redovisade historiken kring Vasalop-
pen 1930, 1940, 1950, 1960 (då för 
övrigt vår egen veteran 76 John-Erik 
Eggens belade en hedrande tredj-
eplats). Birger fortsatte med Vasalop-
pet 1970 med de båda östtyskarna 
Gerhard Grimmer och Gert-Dietmar 
Klause på startlinjen. De skulle fyra år 
senare vinna stafetten 4 x 10 km vid 
VM i Falun. Klause skulle också kom-
ma att vinna vasaloppet men först 
1975. Vasaloppet 1970 hade de båda 
inget att sätta emot mot den åkstarke 
Lars-Arne Bölling, IFK Mora som vann 
på 5:08:38. Det var IFK Moras första 
seger på 17 år efter Mora-Nisses 
nionde och sista seger 1953!

BF avslutade sin redovisning med 
att konstatera att 1990 ställdes 
Vasaloppet in för tredje gången, nu på 
grund av snöbrist. 

Birger avlöstes av arbetsterapeuten 
David Engstedt från Paliesiuskliniken 

utanför Vilnius i Litauen, som läm-
nade en intressant redogörelse för 
klinikens verksamhet. genom person-
ligt utformat stöd för att dels kunna 
bibehålla sitt fysiska och psykiska 
välbefinnande långt upp i åldern men 
också att om så önskas kunna förbättra 
sina prestationer.  

Efter den presentationen informer-
ade Ulrika Fager, chef för avdelningen 
för Communication och Public Affairs 
inom oljebolaget Preem om de stora 
satsningar på hållbarhet som Preem 
nu satsar på och med skogsråvara 
som bas.

Väderutmaningar
Eva- Lena Frick, VD för Vasaloppet, 
välkomnade alla till det nu 
förestående Vasaloppet och inledde 
med att tala om de stora svårigheter 
som detta års vasalopp inneburit för 
organisationen. Eva-Lena avslutade 
med att kommentera det snöfall som 
nu, s a s ”i grevens tid” aviserades 
och kunde inte låta bli att, trots den 
stora glädjen över alla övervunna 
svårigheter och snön som nu skulle 
komma, konstatera att för oss i 
organisationen betyder det ”att vi nu 
har en hel lång natts hårt arbete att ta 
itu med!”.
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Nybliven 60-loppare
Eva-Lena riktade sig därefter till den 
närvarande och nyblivne ”60-lopparen” 
VL-veteranen 32 Börje Karlsson, 
Landsbro IF med en lång bakåtblick 
mot deras långa vänskap som aktiva 
skidåkare med rötterna i Småland, 
Börje i Landsbro och Eva-Lena i 
närliggande Sävsjö. Börjes dotter 
Ulrika Karlsson, som nu flera gånger 
på skidor följt med Börje längs 
vasaloppsspåret på dennes försök att 
kunna fullfölja sitt sextionde vasalopp, 
fanns nu med vid veterantinget och 
framförde nu som en hyllning till sin 
far den numera välkända Koppången 
till gitarrackompanjemang av John-
Erik Eggens. Också tre närvarande och 
nyblivna ”50-loppare” fick berättigad 
uppmärksamhet nämligen 248 Stig 
Johansson, Skene, 276 Gunnar  
Olsson, Stora Tuna och 282 Arne 
Lund, Kungshamn.

Det snabbskidande laget från Stafettvasan 2020 med från vänster 854 Anders Claesson, 
580 Thomas Almqvist, 943 Karl-Gustaf Björk, 577 Thure Andersson och 387 Olle Viklund 
har tagit emot sina medaljer vid Veterantinget dagen efter loppet.

Vasaloppets satsningar
Mats Rylander, Vasaloppet, redovisade 
de satsningar som nu tagit fart inför 
dels Vasaloppets hundraårsjubileum 
2022 dels firandet av det hundrade 
Vasaloppet som beräknas gå av stapeln 
2024. Satsningen sträcker sig över 
spannet 2020-2023.

MR nämnde att två viktiga motton 
för Vasaloppet är ”Ett friskare Sverige” 
och ”Vasaloppet är motorn i Mo-
tionssverige”. 

Avtackning 
Som sista punkt på programmet 
avtackades de två veteranlagen i 
föregående dags Stafettvasan för sina 
insatser och fick motta sina Stafett-
vasanmedaljer. 

Ett av veteranlagen med i tur och 
ordning 854 Anders Claesson, 560 
Thomas Almqvist, 297 Olle Viklund, 
577 Thure Andersson och 943 Karl-
Gustav Björk åkte ner till Mora på 
tiden 6:28:12! Medelåldern i laget var/
är 74 år och det är den hittills snab-
baste tid som ett lag bestående av 
enbart veteraner har presterat av de 
hittills femton veteranlag som deltagit 
i Stafettvasan sedan det första veter-
anlaget åkte i mål 2013.     

Efter denna avtackning avslutades 
2020 års veteranting med att ord-
föranden Lennarth Larsson lyckönskade 
deltagarna till söndagens vasalopp 
samt bjöd in till den sedvanliga 
lunchen med pasta, köttfärssås och 
gemensam samvaro.  
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Nya VL-veteraner!
I och med slutet på Vasaloppets 
vintervecka med det ”riktiga” Vasa-
loppet kvalificerade sig trettiotvå 
nya veteraner! Antalet VL-veteraner 
uppgår därmed till  sammanlagt 
1091. I dessa trettiotvå ingick tre nya 
”damveteraner” samt en man med 
norskt  medborgarskap.
Välkomna i våra led allihop!

Nya 40-loppare
Till 40-lopparnas skara kvalificerade 
sig följande tio åkare:
625  Sören Holmberg, Leksands SLK

683  Christer Liljegren, Stenkyrka IF

628  Peter Sundelin, Bankeryd Skid och 
Motion

688  Göran Johnsson, Landsbro IF

670  Arne Johansson, IBM Club Sweden

679  Ingemar Ångman, Morgongåva SK

544  Åke Wingskog, Bortans IK

685 Kurt Andersson, Sätra IF

588  Sune Andersson, Främmestads IK

663  Sten Andersson, Kimstads GOIF

Bland dessa finns anledning att sär-
skilt uppmärksamma värmlänningen 
Åke Wingskog som hade sin storhet-
stid på 1970-talet då han kom tvåa i 
Vasaloppet 1975 efter östtysken och 
världsmästaren i stafett vid Falu-VM 
året innan, Gert-Dietmar Klause.

Nya 50-loppare
Följande åkare fullföljde i och med 
Vasaloppets vintervecka 2020 sitt 
50:e vasalopp/Öppet Spår:
276  Gunnar Olsson, Stora Tuna IK

191  Hans-Åke Christiansson, Gamleby 
OK

279  Lars Persson, Treby IF

248  Stig Johansson, Skene Sim o IS

282  Arne Lund, Trollhättans SOK 

En enastående prestation av 
den sege smålänningen och en 

prestation som det är, och kommer 
att bli, mycket, mycket få förunnat 
att kunna genomföra!

Börje blir nu den andre ”60-lop-
paren” vid sidan av VL-veteranen 
14 Bengt Eriksson, Sälens IF som 
suttit ensam på ”60-loppartronen” 
ända sedan 2013. Båda har varit 
enastående i sitt slag, var och en 
på sitt sätt. Bengt Eriksson genom 
en sextioårig serie av tider i Vasa-
loppet som inte ens de bästa av va-
saloppets toppåkare kan matcha, 
och Börje å sin sida vars senare år 
kantats av sjukdom men som ändå 
kunnat komma tillbaka till ännu en 
bedrift vid fyllda åttiosex år!

Första Vasaloppet 1956
Nyhetsbladets ”smålandsreporter” 
har fått dessa bakgrundsdata från 
Börje vid en kort telefonintervju i 
mitten av april. Så här säger Börje:

– Jag åkte mitt första vasalopp 
1956 och har sedan dess åkt 57 
vasalopp i oavbruten följd. Jag har 
varit min klubb Landsbro IF trogen i 
alla år och ”kört dubbelt” i vasa-
loppsspåret flera gånger, d v s åkte 
både Öppet Spår och Vasaloppet 
samma år  så jag har 71 ”vasa-
loppsstarter” bakom mig varav jag 
tagit mig i mål 69 gånger.

– När jag åkte som snabbast 
blev tiden 5:13 å´då var det med 
träskidor! Min bästa placering 
är 88, men ett år låg jag 32:a i 
Gopshus men kroknade mot slutet. 
Jag har också deltagit i ett otal 
”Smålands-DM” och tagit många 

lagsegrar och stafettsegrar med 
Landsbro IF och också varit aktiv i 
klubbens skidsektion sedan 1955. 

 – När det gäller mitt arbetsliv 
så har jag har varit verksam i 
sågverksbranschen under alla år, 
från början i en mindre såg men 
sedan var jag med och tog över 
Borohus AB:s sågverk i Landsbro 
på 1980-talet från HSB som då 
ägde sågen, och därefter blev det 
betydligt större produktion av 
sågade trävaror. 

– Skidåkning blir det nog också 
en del framöver, en eller annan 
kortare tur om vi får snö. Har man 
hållit på med det hela livet är det 
svårt att låta bli att åka ut när snön 
kommer, avslutar Börje.

Som framgår av informationen från Veterantinget fick 
veteranklubben detta år en ny 60-loppare genom att VL-
veteranen 32 Börje Karlsson, Landsbro IF i Småland efter 
några försök äntligen kunde fullfölja sitt sextionde lopp på 
sträckan Sälen-Mora! 

Börje Karlsson ny 60-loppare

Bild från Börjes eget ”Vasaloppsmuseum” 
i hemmet.  
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Vasaloppet China
På Nyårsdagen gav sig två förvänt-
ansfulla resegrupper iväg från 
Sverige och sammanstrålade 
dagen därpå i Peking för vidare 
transport med flyg till 8-miljoners-
staden Changchun i nordöstra Kina 
för att där delta i det 18:e Vasaloppet 
lördagen den 4 januari. 

Fredagen ägnades åt att bekanta sig 
med spåren, testa före och vallor samt 
beskåda den spektakulära inramn-
ingen av startfältet med hundratalet 
snöskulpturer i storlekar på någon 
eller ett par kubikmeter samt ett tju-
gotal stora snökompositioner upp till 
8-12 meter höga, alltsammans konst-
fullt utfört i hårdpackad konstsnö.

Vasaloppet China avgjordes på ett 
25 km-spår där cirka fyrahundra åkare 
körde två varv medan merparten, 
drygt niohundra åkare, nöjde sig med 
ett varv. 

Spår av konstsnö
Spåren bestod till mer än 90 % av 
konstsnö, var mycket hårda och s k 
filtskidor gav dåligt eller inget fäste. 
Banan var bitvis kuperad, en del relativt 
branta utförsbackar gav anledning till 
att ta av sig skidorna och gå en bit. 
Omgivande terräng var relativt snö-
fattig och vegetationen var till stor del 
rakstammig lärkskog blandad med 
stora inslag av lövdominerad slyskog.

Loppet hade lockat några hundratal 
utländska åkare och en stor del av 

den norska långloppseliten fanns 
på plats, dock inte de allra mest 
kända namnen. Norrmannen Vinjar 
Skogsholm vann herrklassen på tiden 
2:20: 31 och norrmän belade fem av 
de tio första platserna medan ryskan 
Marina Chernusova tog hem dam-
klassen på 2:44:00.

Is- och snöskulpturfestival
Efter en överdådig bankett på lördags- 
kvällen reste en grupp på söndagen 

Från isskulpturfestivalen i Harbin

vidare längre norrut till 10-miljoners-
staden Harbin inte långt från den 
ryska gränsen i nordost  för att bl a 
övervara en årligen återkommande 
is- och snöskulpturfestival och först 
därefter resa tillbaka till Peking, 
medan den andra gruppen reste ner 
till Peking direkt på söndagen efter 
skidloppet.

För båda grupperna erbjöds tillfälle 
att vandra på Kinesiska Muren och 
bese ”Den förbjudan staden” d v s det 
gamla kejsarpalatset med anor från 
långt före vår egen tideräkning. Hela 
resan var professionellt organiserad 
med hög kvalitet och gav oförglömliga 
intryck!

 Från isskulpturfestivalen i Harbin

Spektakulär inramning av startfältet med hundratalet snöskulpturer
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Vi har under hösten/vintern sett över och förnyat de samarbetsavtal vi har med 
ett antal anläggningar och våra förmåner framgår av den uppdaterade ”blänk-
aren”. Avtalen gäller med ett par undantag till och med 2022-12-31.

Medlemsförmåner och rabatter
Vi har f n samarbetsavtal med dels Stadium dels åtta anläggningar från Frösö 
Park, Östersund och Gällö Skidtunnel i norr till Skidome/Kviberg Park Hotel & 
Conference, Göteborg i söder. Passa på att utnyttja anläggningarna för både 
träning och rekreation! Genom att betala medlemsavgiften till veteranklubben  
samt vid ankomsten 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 VL-veteran.

Frösö Park: 15 % på ordinarie priser för logi inklusive frukost och medföljande 
i samma rum/stuga under årets alla veckor. Kan inte kombineras med andra 
rabatter. 

Gällö Skidtunnel: 30 % på ordinarie priser (endags- och flerdagskort) för 
åkning i skidtunneln. 20 % på ordinarie priser för logi i stugby.  

Orsa Grönklitt och Mora Parken: 10 % på ordinarie boendepriser för medlem
och medföljande i samma rum/stuga (dock ej högsäsongsveckor som jul/nyår, 
sportlov och påsk m fl). Kan ej kombineras med andra rabatter.

Högbo Brukshotell och Högbo Bruk: 20 % rabatt på ordinarie logipriser 
inkl. frukostbuffé under lågsäsongsdygn för medlem och medföljande i samma 
rum. Kan ej kombineras med andra rabatter. 30 % rabatt på ordinarie priser för 
åkning i det konstfrusna skidspåret under tider då avgift tas ut. 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 skidtunneln. Kan ej kombineras med andra
rabatter.

Täby Konstsnöspår: 15 % rabatt på ordinarie pris för säsongskort. 

First Hotel Billingehus: Upp till 30 % på ordinarie priser för logi inkl. frukost
för medlem och medföljande i samma rum. Kan ej kombineras med andra 
rabatter.

Kviberg Skidanläggning och Kviberg Park Hotel & Conference: 20 % rabatt 
på ordinarie priser för åkning i Kviberg Skidanläggning, både engångsbesök 
och årskort. En engångsavgift för armband för 10-kort och årskort.10 % på ordi-
narie boendepriser inkl. garageplats i varmgarage för medlem och medföljande 
i samma rum. För alla övernattningar gäller bokning i god tid före ankomst!
Gynna våra samarbetspartners!

Täby  
Konstsnöspår
Veteranklubben har i dagarna 
slutit ett samarbetsavtal Med 
Täby Konstsnöspår nordväst 
om Stockholm av samma slag 
som vi har med de övriga 
anläggningarna!

Mer om avtalet och anläggn-
ingen i nästa nummer. 

Skidome/Kviberg Park Hotel & Conference, 
Göteborg i söder.

Täby Konstsnöspår

Uppdaterade rabatter med våra samarbetspartners
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Samarbetsavtal med Frösö Park
I december 2017 tecknade veteranklubben ett samarbetsavtal med Frösö 
Park av samma slag som för våra övriga samarbetspartners. Avtalet 
förnyades nu i oktober 2019 och gäller fram till slutet av 2022.

Vår regionansvarige för de fyra nordligaste länen, VL-veteranen 445 Sören 
Sundström har gjort några besök på Frösö Park i vinter och rapporterar föl-
jande; 

Frösö Park Hotel ligger i nära anslutning till Åre/Östersunds flygplats med en
fantastisk utsikt över Storsjön och Åre/Oviksfjällen. Vintertid finns i nära  
anslutning fina skidspår. Tyvärr har den varma vintern gjort att spåren inte  
kunnat hålla den kvalitet som varit normalt. Spårläggningen går genom fin 
tallskog och böljande natur.

Nu i februari öppnades den s k ”Medvinden” som ligger i nära anslutning till 
Frösö Park. Medvinden är en isbana för skridskor med uppkörda skidspår i an-
slutning till isbanan. Sträckningen går från badhusparken i centrala Östersund 
till Kungsgårdsviken och tillbaka, sammanlagt 20 km. I vinter har anläggningen 
varit i utmärkt skick med flera skidspår.
Frösö Park Hotel erbjuder fina rum med hög kvalitet, spa, gym och en välbesökt
restaurang. Frösö Park erbjuder även sommartid möjligheter till löpning och 
cykling.

I Östersund med omnejd erbjuds utöver Skidstadion ett flertal områden med 
utmärkta naturspår som Spikbodarna, Torråsen, Fursteli och Svartsjöarna.
”Välkommen till Jämtland” sammanfattar Sören Sundström!
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Anmälan till sommar- och vintervecka
Det var tidigare tänkt att information om anmälan till årets Sommarvecka och 
nästa års Vintervecka skulle publiceras i detta nummer av nyhetsbladet. 

På grund av den pågående coronaviruskrisen är dock anmälan till  
Sommarveckan tills vidare nedstängd i avvaktan på om Sommarveckan 
överhuvudtaget kan genomföras! Vi uppmanar nu därför alla VL-veteraner 
att noga följa den information som fortlöpande publiceras på Vasaloppets 
egen hemsida!

 
Sommarveckan 2020
Här nedan följer anmälningsavgifter och den veterankod Du ska använda om 
det senare blir aktuellt med en anmälan:
För Sommarveckan ska Du använda koden som du fått mailat i nyhetbrevet. 
och Du har då 20 % rabatt på de ordinarie avgifterna. För Dig som veteran 
gäller alltså  
följande priser:

Cykelvasan 30 360 kr
Cykelvasan 45 520 kr
Cykelvasan ÖS 955 kr

Vinterveckan 2021
För Vinterveckan 2021 ska Du använda koden som du fått mailat i nyhetbrevet 
och då blir Dina priser dessa:

Vasaloppet 30 330 kr 
Tjejvasan 445  kr
ÖS söndag 680 kr
ÖS måndag 0 kr
Vasaloppet 45 430 kr
Vasaloppet 945 kr

Fria starter
Nyblivna veteraner får fri start i det 31:a loppet. 40-loppare får fri start i det 41:a 
loppet på vasaloppssöndagen den 7 mars alternativt ÖS söndag 28 februari. 
För de som ska åka sitt 50:e lopp gäller fri start. När Du åkt 50 lopp har Du fri 
start i alla lopp framöver! 

Hur anmälan rent tekniskt ska gå till framgår av inslaget på sidan 4 i det förra 
nyhetsbrevet 2020:1.

Försäkringen Startklar har bytt namn och heter numera Folksam Motion-
slopps-försäkring Bas respektive Motionsloppsförsäkring Stor.

Bas är en sjuk- och olycksfallsförsäkring och den kostar 155:-/år. Stor har 
samma omfattning som Bas men innebär också att om Du på grund av sjuk-
dom eller skada inte kan starta som planerat, så får Du tillbaka startavgiften om 
Du kan uppvisa ett giltigt läkarintyg. Stor kostar 275:-/år. 


