
Årsmötet  
5 september 
Veteranklubbens årsmöte  
genomförs stadgeenligt lörda-
gen den 5 september 2020. 
På grund av coronapandemin 
och de pålysta restriktionerna 
för att samla större grupper 
måste nu årsmötet genom-
föras i en helt ny form. 

Digitalt årsmöte
Det blir alltså denna gång fråga 
om premiär för ett årsmöte 
”helt i digital form”! Årsmötet 
inleds kl. 13:00 och var och en 
veteran har möjlighet att ”digi-
talt” delta i årsmötet via länk 
till Microsoft Teams. Den nu 
sittande styrelsen kommer att 
möta upp i Vasaloppets Hus i 
Mora och därifrån medverka i 
genomförandet av årsmötet.

Våra nya vasaloppsveteraner 
samt de som genomfört 40, 
50 och 60 lopp kommer att 
få sina medaljer och diplom 
utskickade från Vasaloppets 
kansli

Anmälan
Anmälan kan göras mellan  
3 augusti och 28 augusti till 

gun-britt.cristoferson@
vasaloppet.se 
tel 0250 – 3 92 42 eller  
070 – 634 55 56.

Anmälda deltagare kommer att 
i god tid få en länk via e-post 
eller till sin telefon med kod för 
uppkopplingen.

Styrelsen ser självfallet fram 
emot stort deltagande även 
till detta annorlunda sätt att 
mötas! 

Coronapandemin har ställt både Sverige och hela övriga 
världen s a s ”på ända” vilket väl ingen kunnat undgå! Hela 
våren har ”coronan” och smittriskerna lagt sig som en våt 
filt över det mesta av våra invanda mänskliga aktiviteter. Allt 
detta har dock haft det goda med sig att man runt om i landet 
nu ser ett klart ökande intresse för friluftsaktiviteter av olika 
slag, något som press, radio/TV och sociala media rapport-
erat om de senaste veckorna. 

Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb | Juli 2020

Juli | 2020 | Nr. 3

Vasaloppets
Veteranklubb

nyheter från

1

Till mångas glädje har fotbollssä-
songen kommit igång, även om 
matcherna nu spelas utan publik 
på plats på arenorna. Vi får verk-
ligen hoppas att gemene man 
nu fortsatt iakttar Folkhälsomyn-
dighetens och övriga vårdsektorns 
alla rekommendationer så att 
Sveriges alla medborgare snart får  
återgå till ”normala hjulspår” igen! 
Vi vasaloppsveteraner drar själv-
fallet vårt strå till stacken!

Till glädje för oss VL-veteraner 
kan väl också nämnas att det i 
pressen ryktats om att de norska 
världsstjärnorna Marit Björgen och 
Therese Johaug funderar på att 
ställa upp i 2021 års vasalopp; det 

är förstås obekräftade rykten men 
om det visar sig sant blir det ju en 
glädjande tilldragelse och en ut-
maning för våra svenska långlopps-
ess Britta Johansson-Norgren och 
Lina Korsgren!

I det här nyhetsbladet kommer in-
formation om sommar- och vinter- 
veckor, det kommande årsmötet 
samt ”miniporträtt” av två av 
styrelsens ledamöter, vår ord-
förande VL-veteranen 730 Lennarth 
Larsson, Hagfors och styrelseleda-
moten VL-veteranen 493 Karl-Erik 
Andersson, Mora. Ytterligare ett 
par miniporträtt kommer i nästa 
nummer.
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Vasaloppets sommarvecka  
blir Hemmavasan
Som tidigare informerats om på Vasaloppets hemsida är alla aktiviteter 
under det som planerades att bli den traditionella ”Vasaloppets Sommar-
vecka 2020” inställda på grund av den rådande coronapandemin.  
Inställelsen var självfallet ett nog så trist beslut för både arrangörer, 
presumtiva deltagare och alla övriga berörda i Mora med omnejd, men 
här fanns inte något annat val, avlysningen var helt enkelt en tvingande 
nödvändighet!

Som en ersättning ordnas nu i sommar ”Hemmavasan 2020” som är 
motionslopp i grenarna cykel och löpning med distanserna 10 km samt 
distanserna från de vanliga sommarloppen. Lördagen den 15 augusti är 
den stora ”Hemmavasandagen”. Se vidare på Vasaloppets hemsida!

Vidare, planeringen för Sommarveckan 2021 är igång och Du har redan nu 
möjlighet att anmäla Dig på www.vasaloppet.se.
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Anmälningskod
För Sommarveckan 2021 är den 
veterankod Du ska använda 

VETERAN-SOMMAR-2021 och Du 
har då 20 % rabatt på de ordinarie 
avgifterna. För Dig som veteran 
gäller alltså följande priser:

Cykelvasan 30 370 kr
Cykelvasan 45 550 kr
Cykelvasan ÖS 1010 kr

För ytterligare information, se Vasa-
loppets hemsida.

Hemmavasan Live
Nära 9 000 deltagare är redan anmälda till något av loppen i Hemmavasan 
2020 som i år ersätter Vasaloppets sommarvecka. Med start 09.00 lördag 
15 augusti bjuder Vasaloppet.TV på en hel dags direktsändning med 
rapporter och inslag från deltagarnas prestationer runt om i landet i Hem-
mavasan Live, där Johanna Ojala och Clara Henry blir programledare.

Följ hemmvasan live på

vasaloppet.TV
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Nio mil härlig stakning från  
Hagfors till Karlstad
Klarälvsbanan skär rakt igenom det värmländska land-
skapet med älven som närmsta granne – nio mil  
asfalterad naturupplevelse! Här går Sveriges längsta 
rullskidlopp – en utmaning för såväl motionärer som 
elit. En perfekt upptakt för alla som satsar mot vinterns 
lopp. Dessutom är Klarälvsloppet 90K  seednings- 
grundande för Vasaloppet.

Din distans – ditt tempo
90K är seedningsgrundande för Vasaloppet, men har 
du ett annat tempo i kroppen, finns även 60K och 
21K att välja på. Alla distanser 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 20 september, 
därför ger vi 10 % rabatt på startavgiften.
Boka på klaralvsloppet.se och ange koden  
Veteran2020 vid betalning så dras 
rabatten av. Kom även ihåg att 
boka buss till starten och boende  
på samma sida klaralvsloppet.se

 

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 perfekt upptakt för alla  
som satsar mot vinterns lopp.

Din distans – ditt tempo
90K är seedningsgrundande för Vasaloppet, men har du ett annat tempo  
i kroppen, finns även 60K och 21K att välja på. Alla distanser 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 för Vasaloppets Veteranklubb
Naturligtvis vill vi ha så många som möjligt av Veteranklubbens medlemmar på 
startlinjen den 20 september, därför ger vi dig 10 % rabatt på startavgiften. 

Boka på klaralvsloppet.se och ange koden Veteran2020 vid betalning så dras  
rabatten av. Kom även ihåg att boka buss till starten och boende på samma sida.

ROLLER SKI 
90K/60K/21K
20 SEP

10%  
rabatt för medlemmar  

i Veteranklubben!

Uddeholm 
Hagfors

Forshaga

Munkfors

KarlstadMål

Start
60K

Start
90K

Start
21K

Beslut om Klarälvsloppet 
tas senast 20 augusti
Klarälvsloppet flyttar fram det planerade 
beslutet om årets arrangemang kan genom-
föras eller ej från den sista juni till senast den 
20 augusti.
Klarälvsloppet planerar i dagsläget fortsatt 
för att genomföra årets tävling i slutet av 
september, men är beroende av förnyade 
instruktioner från Folkhälsomyndigheten, 
Riksidrottsförbundet och specialidrotts-
förbunden.
Deadline för beslut flyttas från sista juni till 
efter sommaren, ny deadline för beslut är 20 
augusti. Detta görs för att avvakta utveck-
lingen och få en bättre bild av förutsättnin-
garna. Vid inställt evenemang pga Corona-
pandemin kommer samtliga startavgifter att 
återbetalas.
Hoppas ni alla har hälsan i behåll och andas 
mängder av frisk luft under sommarens utom-
husträning!
Följ utvecklingen på länken:

http://klaralvsloppet.se/uppdaterad-infor-
mation-om-coronapandemin/

10%
rabatt för medlemmar 

i Veteranklubben!

Uddeholm 
Hagfors

Forshaga

Munkfors

KarlstadMål

Start
60K

Start
90K

Start
21K
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Vasaloppets vintervecka 2021
Här nedan följer anmälningsavgifter och den veterankod Du ska använda 
när Du anmäler Dig. 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. 

2. Logga in med ditt användarkonto, välj lopp, följ instruktionerna, när 
du får frågan om kampanjkod, ange koden som du fått mailat i nyhets-
brevet. Gå vidare till betalning med kort eller internetbank. (denna kod 
använder ni även till Öppet Spår måndag, som då ger er en fri start).

3. Ni anmäler er genom att betala in avgiften på pg 1922–4, Vasalopps-
föreningen Sälen-Mora. 

4. Där anger ni vilket lopp ni ska åka, namn, personnr och klubb.

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

6. Anmäler er genom att skicka ett mail till info@vasaloppet.se med 
samma uppgifter som ovan, eller ring 0250-392 00 och välj Vasaloppet.

VETERANPRISER
Anmälningsavgifter för veteran 
till Vasaloppets vintervecka 
2021:

Vasaloppet 30 330 kr 

Tjejvasan 445 kr

ÖS söndag 680 kr

ÖS måndag 0 kr

Vasaloppet 45 430 kr

Vasaloppet 945 kr

FÖRSÄKRINGEN STARTKLAR
Försäkringen Startklar har bytt namn och heter numera Folksam Motionsloppsförsäkring Bas respektive Motions-
loppsförsäkring 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 sjukdom eller skada inte kan starta som planerat, så får Du 
tillbaka startavgiften om Du kan uppvisa ett giltigt läkarintyg. Stor kostar 275:-/år. 

Vi uppmanar alla VL-veteraner att noga följa den information som 
lämnats ovan samt den information som fortlöpande publiceras på 
Vasaloppets egen hemsida!

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 febru-
ari. 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! 
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Stadiums nya regler
Av miljö- och kostnadsskäl 
har Stadium beslutat sända 
ut rabatterbjudandet till 
veteranerna inför kom-
mande säsong via e-post. 
Det innebär att den medle-
msavgift som fastställs på 
årsmötet den 5 september 
skall vara inbetald senast 
den 31 oktober samt att 
våra medlemmar har sina 
e-postadresser uppdater-
ade för att kunna ta del av 
Stadiums rabatter.

Uppdatering av e-postadresser 
Arbetet med att förenklad vår administration fortgår och ambitionen att successivt gå över till 
digitala utskick i så stor utsträckning som möjligt står fast. Det visar sig dock emellanåt att anmälda 
e-postadresser inte stämmer och ”Postmaster” meddelar då att e-posten inte nått fram.
Vi uppmanar nu enträget alla VL-veteraner att omgående se över sin e-postadress och meddelar 
Gun-Britt Cristoferson på Vasaloppskansliet vad som gäller! Det har också samband med 
Stadiums rabatterbjudanden till oss VL-veteraner att det finns ett fullgott och aktuellt 
register med våra e-postadresser! 

Missa inte den enkla åtgärden!

I förra nyhetsbladet fanns en kort notis om ett nytecknat sa-
marbetsavtal med Täby Konstsnöspår nordväst om  
Stockholm. Här en något utförligare beskrivning!

Avtalet som vi tecknade i mars 2020 innebär viss rabatt på årskortet för 
åkning, se vidare i vår ”blänkare” om samarbetsavtalen. Avtalet med Täby 
gäller för hela den kommande vintersäsongen varefter veteranklubben 
avser att ta upp nya förhandlingar inför de därefter kommande vinter-
säsongerna.    

Täby IS Skidor satsar sedan några år tillbaka starkt inom både skidor och 
skidskytte och har också nått fina framgångar, särskilt på ungdomssidan. 
Trots att det hela vintern rådde snöbrist, inte bara i Stockholm utan i stora 
delar av Sverige, kunde man i vintras hålla en slinga på dryga kilometern 
öppen hela vintern fram till Vasaloppet med två spår för klassiskt åkning 
och ett skatespår! Det innebar goda möjligheter för ”stockholmsåkarna” 
att vässa formen inför den nu i mars genomförda vinterveckan. Täby 
Konstsnöspår arbetar för närvarande med att se över sina avtal med Täby 
kommun och i avvaktan på den översynen vill man inte binda upp sig med 
veteranklubben för längre tid än den kommande vintersäsongen 2020-
2021. 

Vi i veteranklubben hoppas innerligt på minst samma goda snöförhål-
landen också till kommande vinter och uttrycker vår tillfredsställelse och 
glädje över det nu träffade samarbetsavtalet med Täby Konstsnöspår!  

Täby Konstsnöspår

Täby Konstsnöspår
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I detta nummer av nyhets-
bladet kommer s k ”Mini-
porträtt” av två av dem som 
idag företräder Vasaloppets 
veteranklubb. Avsikten är att 
i vart och ett av följande  
nummer redovisa ett par 
sådana ”miniporträtt” av 
styrelsens medlemmar.
Vår ordförande Lennarth  
Larsson får äran att inleda 
och styrelseledamoten sedan 
2006 Karl-Erik Andersson blir 
den andre att porträtteras.

MINIPORTRÄTT 
Lennarth Larsson
VL-veteranen 730 

Lennarth är genuin värmlänning, 
född 1951 med barndomsåren i 
Tyngsjö, Malungs finnmark samt 
med skol- och ungdomstiden i byn 
Brunnberg, Ekshärads socken på 
finnmarken i nordöstra Värmland. 
Idag bor Lennarth sedan många år 
i Hagfors, för övrigt en av de sista 
orter i Sverige som fick regelrätta 
stadsrättigheter av Kungl. Maj:t  
d v s den dåvarande Regeringen.
Lennarth, som varit vår ordförande 
sedan 2015, är utbildad bank-
ekonom och har varit sparbanks-
rörelsen och Swedbank trogen i 
närmare femtio år och senast fram 
till 2015 regionchef i Norra Värm-
land samt tidigare kontorschef i 
Hagfors.

Efter pensioneringen driver Lenn-
arth eget konsultbolag, naturligtvis 
inom den sektor han behärskar, 
bank- och affärsjuridik, ekonomi 
och ledningsfrågor. Inom ramen 
för sin konsultverksamhet sitter 

Lennarth styrelseordförande i ett 
antal industri- och tjänsteföretag 
samt förutom sitt ordförandeskap i 
veteranföreningen även ordförande 
i ett par andra ideella föreningar. 

Lennarth är, som alla vi andra 
vasaloppsveteraner, allmänt 
idrottsintresserad, framför allt då 
med intresse och engagemang för 
våra traditionella ”skogssporter” 
skidåkning, orientering och  
terränglöpning.
Lennarth debuterade i Vasaloppet 
1978 och har hittills genomfört 
tjugoåtta ordinarie vasalopp, tolv 
Öppet Spår varav två lopp under 
en och samma vintervecka 1996 
och 2008. Lennarth, som har 
VL-veterannumret 730, har också 
varit en flitig skidåkare vid sidan av 
Vasaloppet/Öppet Spår med minst 
ett internationellt långlopp varje år 
sedan 2008. De två senaste i den 
långa raden blev vinterns Vasaloppet 
China lördagen den 4 januari borta 

i åttamiljonersstaden Changchun i 
Manchuriet i nordöstra Kina samt 
italienska Marcialonga den 26 
januari. Flitigt jobbat Lennarth!  

Lennarth åker minst ett internationellt 
långlopp varje år sedan 2008. 4 januari 
genomförde han Vasaloppet China i 
nordöstra Kina.
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MINIPORTRÄTT 
Karl-Erik Andersson 
VL-veteranen 493 

Sticko Karl-Erik Andersson är född 
1951 i morabyn Långlet som ligger 
på västra sidan av Österdalälven 
cirka sex km norr om Mora  
centrum. Om någon funderar över 
namnet Sticko så är det ett s k 
“gårdsnamn” som många infödda 
dalkarlar bär med sig i sitt formella 
namn. Gårdsnamnet är en urgammal 
tradition i landskapet Dalarna och 
man bär i Dalarna sitt gårdsnamn 
med stolthet!
KEA, som är utbildad byggnads-
ingenjör har varit Dalarna och 
Mora trogen i stort sett hela sitt 
yrkesverksammma liv. Han har 
arbetat både inom Skanska och 
PEAB, senast som platschef hos 
det sistnämnda företaget och deras 
mark- och anläggningsarbeten. KEA 
har varit verksam långt upp I åldern 
och har inte börjat pensionera sig 
“på riktigt” än utan arbetar fortfar-
ande halvtid fastän han nu snart 
fyller 69 år. 
Karl-Erik debuterade i vasalopps-
spåret 1972 och har fullföljt sträck-
an Sälen-Mora trettiosex gånger 
varav tjugoett vasalopp och fjorton 
Öppet Spår och det med en bästa 
tid på 5:24:44. KEA blev VL-veteran 
2005 och valdes in I veteranklub-
bens  styrelse 2006.
Förutom att ha tävlat i vasa-
loppsspåret har KEA haft omfat-

tande arbetsuppgifter vid sidan av 
vasaloppsspåret och varit funktion-
är under mer än femtio år inom de 
flesta av vasaloppets många olika 
funktioner.     

KEA:s stora intresse måste dock 
sägas vara orienteringssporten!
Förutom en mycket gedigen egen 
meritlista har Karl-Erik varit aktiv 
inom IFK Mora Orientering sedan 
1970-talet med plats I styrelsen och 
i uttagningskommittéerna för både 
ungdom och elit under mer än 
fyrtiofem år! Därutöver tävlingsle-
dare, banläggare, pressansvarig, 
prisutdelare, startchef vid ett stort 
antal orienteringstävlingar, bl a en 
tävling I Moratrakten med över fem-
tusen deltagare. Etappchef ett par 
gånger vid O-ringen/Femdagars mm. 
Medlem I Dalarnas Orienterings- 
förbunds elitkommitté 1987-2006. 
En oerhört gedigen ideell förening-
sinsats! 

KEA:s egen idrottsliga meritlista vid 
sedan av sina vasalopp innefattar 
bland annat att som aktiv ha del-
tagit I IFK Moras Tiomilalag fyrtio 
gånger varav trettionio år i följd, 
med IFK Mora deltagit tjugofem 

gånger i världens största budkav-
letävling i orientering, den finska 
Jukolakavlen; 1973 kom IFK Mora 
med KEA I laget på åttonde plats 
och blev därmed bästa svenska 
lag. KEA har vidare genomfört tio 
Stockholm Marathon och tjugo 
Veteran-VM I orientering i ett stort 
antal länder världen över. Reda-
ktionen lyfter på hatten för en så 
omfattande meritlista!

Den andre att bli porträtterad 
i detta nummer av nyhets-
bladet är styrelseledamoten 
och VL-veteranen 493 Karl-
Erik Andersson, mera känd 
som “KEA”.

KEA pryder omslaget på IFK Kamraten 
2019. Hemmaklubbens egna magasin 
för medlemmar.



Samarbetsavtal vi har med ett antal anläggningar och våra förmåner framgår av 
den uppdaterade ”blänkaren”. 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 Vasaloppets Vintervecka 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!

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

Täby Konstsnöspår

Rabatter med våra samarbetspartners
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