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Vasaloppets
Veteranklubb

nyheter från

Coronapandemin har, som man brukar säga, lagt ”en våt filt” över 
det mesta i samhället och kommer sannolikt att göra så en god tid 
framöver. Det gäller inte minst för utövarna av sport och idrott.
Dock har den idrottsliga verksamheten, efter vårens kraftiga  
restriktioner med inställda tävlingar, förbud mot större folksamlingar 
och frånvaro av publik successivt s a s ”tagit sig ur startgroparna” 
för att använda ett annat välkänt uttryck.

Orienteringssporten har kommit igång på allvar under hösten och vår 
världsstjärna Tove Alexandersson har lagt ytterligare guldmedaljer till 

sin tidigare digra samling. För några veckor sedan visade hon storform vid 
tävlingarna i Örebro genom att vinna både sprint på lördagen och och på 
söndagen ta Stora Tuna OK till seger i mixedstafetten.

Hur det går med vinterns vasalopp är ännu skrivet i stjärnorna  
men låt oss alla träna på som vanligt, någon form av skidaktiviteter blir 
det naturligtvis till vintern. Med eller utan publik! 

Börje Karlsson, Landsbro IF

Tove Alexandersson under Idrefjällens 
tredagars 2019.  
Foto: Sven Alexandersson

Nybliven veteran i Kopparberg
Ett gott initiativ togs i september av vårt nya regionombud för D-, E-, S-, 
T- och U-län, VL-veteranen 254 Håkan Mossberg, Kopparbergs IF, som i 
samband med att Per Ragnarsson, Ställbergs IK blev ny VL-veteran trum-
made ihop ett femtontal skidintresserade till ett litet samkväm på Bång-
bro Herrgård. Håkan visade en kortfilm om Vasaloppet, presenterade 
veteranklubben och överlämnade diplom, 30-årsmedalj och den speci-
ella nummerlappen med 1072 på bröstet till Per Ragnarsson. Välkommen 
Ragnar in i veteranklubben! Vad avhandlades vid samkvämet? Vågar vi 
gissa på skidåkning?

Per RagnarssonStällbergs IK , i mitten, blev ny VL-veteran 2020

Vasaloppshistoriens 
andre ”60-loppare”
VL-veteranen nr 32 Börje 
Karlsson, Landsbro IF är 
vasaloppshistoriens andre 
”60-loppare”. Här har han 
mottagit plaketten för sitt  
60-årslopp.
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På plats i Vasaloppets hus i 
Mora fanns förutom den sit-

tande styrelsen också Gun-Britt 
Cristoferson och Mats Rylander 
från vasaloppsorganisationen 
samt valberedningens ordförande 
Erik-Åke Tranberg. Avgående ”va-
saloppsgeneralen” Eva-Lena Frick 
var på plats under en kort stund 
före årsmötet för att uttrycka sitt 
varma tack för det goda samarbetet 
med veteranklubbens styrelse och 
uttrycka sin stora uppskattning 
till alla oss veteraner såsom 
varande en stor tillgång och viktiga 
företrädare för Vasaloppets hela 
verksamhet!
Vid sidan av styrelsen deltog ett 
trettiotal VL-veteraner på länk via 
det datortekniska systemet Teams, 
de flesta via telefon, några via 
bildskärm.  

Vår ordförande Lennarth Larsson 
valdes på förslag från valbered-
ningens till mötesordförande. 
Lennarth inledde med en kort 
hänvisning till dagens upplägg 
med en from förhoppning om att 
det tekniska skulle fungera till-
fredsställande vilket det gjorde. 
Formaliteterna med sekreterare 
vid årsmötet, protokollsjusterare, 
röstlängd, mötets utlysande och 
dagordning stökades snabbt 
undan av ordföranden varefter 
denne redogjorde för verksam-
hetsberättelsen för det gångna 
verksamhets-året och informerade 
något mer ingående om aktiviteter. 
Mats Rylander från Vasaloppet tog 
därefter över och redovisade eko-
nomi och bokslut för det gångna 
verksamhetsåret samt budgeten 
för verksamhetsåret 2020 - 2021. 
Det kunde noteras att det gångna 
årets intäkter och kostnader 
för veteranklubben understigit 
den upprättade budgeten med 
cirka tjugotusen kronor samt att 
verksamheten lämnat ett överskott 

på drygt femtusen kronor jämfört 
med budgeten.

Verksamhetsplanen för det kom-
mande verksamhetsåret 2020-2021 
föredrogs och fastställdes liksom 
att årsavgiften fortsatt ska bibehål-
las på tidigare 200 kr. Styrelsen 
beviljades full ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret.
  
Den traditionsenliga ceremonin 
med utdelning av veterandiplom 
och medaljer kunde av förklar-
liga skäl inte genomföras utan 
ordföranden redovisade i stället 
namnen på alla nytillkomna VL-
veteraner, nya damveteraner, nya 
40- och 50-loppare samt den detta 
år nyblivne 60-lopparen Börje 
Karlsson, Landsbro IF och pas-
sade samtidigt på att därvid också 
nämna 60-lopparen från 2013 
Bengt Eriksson, Sälens IF och
dennes fullkomligt oslagbara svit 
av resultat i Vasaloppet!

Lennarth Larsson valdes på nytt 
som ordförande för det kommande 
verksamhetsåret och de tidig-
are ledamöterna Gudrun 
Hedlund och Karl-Erik 
Andersson valdes på nytt för 
perioden 2020-2022. Också 
sittande valberedning fick 
nytt förtroende. På posterna 
som regionombud blev det 
omval av alla utom för Om-
råde 3 där Håkan Mossberg
ersätter Bo Pettersson som 
avböjt omval. Vidare beslöts 
att omvälja kommittén för 
Årets Vasaloppsveteran  
d v s Birger Fält, Tore Söder-
sten och Lars-Erik Tjäder 
med Birger Fält som ord-
förande.
Kommittén hade beslutat 
att till utmärkelsen ”Årets 
Vasaloppsveteran” utse 
VL-veteranen 493 Karl-Erik 

”KEA” Andersson, IFK Mora som 
fick en gedigen presentation i förra 
numret av nyhetsbladet. I samman-
hanget kan nämnas att årsmötet 
beslutade om en stadgeändring 
i föreningens stadgar § 20 där 
kravet på 40 lopp togs bort. 
Årsmötet beslutade också att en 
motion om att inrätta en särskild 
tävling för VL-veteranerna som 
inlämnats av VL-veteranen 724 
Thage Davidsson skulle beredas 
av styrelsen innan ett årsmöte tar 
ställning till förslaget.  
 
Det sista beslutet på årsmötet blev 
att nästa årsmöte genomförs lörda-
gen den 4 september 2021.
Ordföranden informerade avslut-
ningsvis om den förändring som 
skett genom att Eva-Lena Frick nu 
lämnar VD-posten och att Johan 
Eriksson tills vidare upprätthåller 
befattningen. Mats Rylander pas-
sade samtidigt på att informera om 
den arbetsgrupp som nu tagit form 
och som påbörjat arbetet med vad 
som ska ske med dels Vinterveckan 
2021 dels de två jubileer som 
förestår nämligen 2022 och det 
etthundrade Vasaloppet.

Digitalt årsmöte 2020
Årsmötet den 5 september blev en helt ny upplevelse för de del-
tagande, vårt första ”digitala” årsmöte! En historisk tilldragelse i 
veteranklubbens mer än trettioåriga verksamhet. 

Karl-Erik “KEA” Andersson, “Årets 
Vasaloppsveteran 2020”.
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”Jag har varit VD för Vasaloppet nu i närmare fem år 
och börjat känna hemlängtan. Den här längtan har 
blivit starkare och starkare de sista åren och jag har 
känt att nu ville jag inte stå emot längre utan borde 
följa min inre röst.  Mora har ju s a s inte varit mitt 
”hemma” utan mina rötter har jag ju i Småland och 
Östergötland. Under de närmare tjugo år, då jag stått i 
bräschen både med Vätternrundan och med Vasaloppet, 
så har ju mitt privatliv på många sätt kommit i andra 
hand. Jag vill ta igen lite av det nu och har flyttat till 
Borensberg där jag tidigare bott i tjugosex år. Här 
känns det som ”hemma” för mig!”
Eva-Lena föddes i Sävsjö i Småland och har under sin 
aktiva tid som skidåkare på elitnivå tävlat för både IFK 
Sävsjö, Stockviks SF i Sundsvall och Järpens SK i Jämt-
land. I Järpen finns ju också ett skidgymnasium där 
Eva-Lena har studerat.
Eva-Lena hade sina främsta år i skidspåret från 1982 
där hon deltog i VM i Oslo, över OS i Sarajevo 1984 
fram till VM i Oberstdorf 1987. Säsongen 1982-1983 
var hon nia i en av deltävlingarna i Världscupen, en 
mycket hedrande prestation!

Eva-Lena har skött VD-skapet för Vasaloppet med 
den äran, har haft en aldrig sviktande energi i arbetet 
och har dessutom begåvats med en ledighet och 
naturlighet i sina framföranden som få förunnats. Alla 
vi vasaloppsveteraner framför vårt varma tack till Eva-
Lena för hennes gärning som en mycket engagerad VD 
för allas vårt Vasaloppet och önskar ”Lycka Till” i den 
fortsatta verksamheten nu med Borensberg i Östergöt-
land som fast punkt i tillvaron! 

Eva-Lena Frick
Som tidigare framgått av dalatidningarna och i 
lokalradion har Vasaloppets VD Eva-Lena Frick nu 
lämnat Vasaloppsorganisationen och Johan Eriks-
son tagit över efter henne som tillförordnad VD. 
Vi har fått en liten pratstund med Eva-Lena över 
telefon från Borensberg utanför Motala där hon 
nu bosatt sig.

Vasaloppets sommarvecka 
blev Hemmavasan
Den sedan länge planerade sommarveckan 2020 var 
ett av de stora evenemang som direkt drabbades av 
vårens coronautbrott. Men skam den som ger sig.  
l stället för att ”Ställa in” blev nu ledmotivet för  
sommarveckan ”Ställa om”. Och det gjorde man med 
besked och anordnade raskt ”Hemmavasan”.
Sommarveckan 2020 blev i mycket en stor succé. 
Drygt 16 000 deltagare hade anmält sig till ”Hem-
mavasan” den 15 – 22 augusti och av dessa startade 
cirka 13000 varav merparten fullföljde. 
– vi har lärt oss mycket med Hemmavasan och att 
delar av konceptet kommer bli mycket användbart.

I stället för att deltagarna kommer till Vasaloppet så 
kommer Vasaloppet till deltagarna, som avgående 
VD:n Eva-Lena Frick fyndigt uttryckte det.
Lite kuriosa; 528 deltagare fullbordade sin Vasalopps-
trippel efter att ha fullbordat sitt cykellopp och sitt 
löplopp under ”Hemmavasan”, bland dem vasa-
loppssegraren 1999 Staffan Larsson.

I mål efter 45 km! Daniel Tynell, kransmasen Daniel Duhlbo, 
Susanna och Jenny Kallur efter genomförd Hemmavasan Cykel 
45 den 15 augusti 2020.
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Påminnelse medlemsavgiften

!
Vi vill påminna om att medlemsavgiften ska vara inbetald senast den 31 oktober! Betald medlems-
avgift är en förutsättning för att kunna utnyttja förmånerna, notera att bl a Stadium tillämpar en 
digital teknik för att stämma av att medlemsavgiften är betald innan rabatten kan utnyttjas! Medle-
msavgiften på blygsamma 200:- är en bra investering sett till alla de förmåner som medlemskapet 
i veteranklubben medför. Rabatten hos Stadium med ett avdrag på lika många procent som antalet 
”vasaloppsår” samt alla de övriga rabatter som våra samarbetspartners erbjuder ger god valuta för 
pengarna!

Info om Vasaloppets framtid
Två stora jubileumsår ligger framför oss nämligen 2022 
och 2024, Vasaloppet 100 år och det 100:e Vasaloppet.
Ett arbete pågår inom organisationen och snart 
kommer det att presenteras olika idéer kring dessa 
arrangemang.
 
Det som närmast sker är Vasaloppets information hur 
Vinterarrangemangen 2021 kommer att se ut.
Veteranklubben presenterar därför ett extra Nyhets-
brev Nr 5/2020 första halvan av november med  
anledning av detta.

Erbjudande från Madshus
För knappt en vecka sedan skickades ett tidsbegränsat 
riktat specialerbjudande ut till Veteranerna från 
Madshus innehållande en möjlighet till fördelaktiga 
inköp av en rad olika produkter ur deras sortiment.
 
Madshus ser ett stort symbolvärde att få samarbeta 
med vår stora grupp av medlemmar i Veteranklubben 
så passa på att utnyttja möjligheten till de förmånliga 
priser som erbjuds. Prislista har skickats ut separat 
och sista dag för beställning är den 6 november.
  
https://vimeo.com/showcase/madshus
https://survey.typeform.com/to/d2suflhA

Klarälvsloppet
Klarälvsloppet som skulle ha genomförts 19-20 
september fick liksom många andra motionstävlingar 
ställas in på grund av coronaepidemin. Det blev helt 
enkelt inte möjligt att genomföra att motionslopp med 
de stränga regler som nu gäller för folksamlingar. Att 
genomföra ett lopp enbart för eliten skulle inte heller 
vara möjligt på grund av dels stängda landsgränser 
dels ekonomin med ett så begränsat deltagande. 
Beklagligt säger vasaloppets veteranklubb och hoppas 
på bättre förutsättningar nästa år!  
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Styrelseledamoten och VL-
veteranen 75 John-Erik Eggens, 

Lima IF, är en av våra två mest 
meriterade Vasaloppsveteraner. 
Tillsammans med VL-veteranen 14 
Bengt Eriksson, Sälens IF har de 
båda visat upp en rad vasaloppsre-
sultat som ingen av oss övriga VL-
veteraner överhuvudtaget kommer 
i närheten av! Ja, vi är ljusår från 
deras resultat!

John-Erik Eggens, med VL-veter-
annumret 75 har i alla år tävlat för 
Lima IF och belagt två tredjeplatser 
i Vasaloppet (1960 och 1961) och 
varit med att samma år ta hem 
lagsegern för Lima IF. Lima IF med 
John-Erik i laget har också belagt 
andra eller tredjeplatsen i lagtäv-
lingen under de fyra åren därefter 
(1962-1965). 

John-Erik föddes 1936 i den lilla 
byn Heden i Lima socken i Väster-
dalarna. Han stod på skidor redan 
i två-treårsåldern och åka skidor 
det kunde alla barn i Lima på den 
tiden! Flera av dem blev riktiga 
storrännare som alla vet! Barnen 
åkte vintertid vanligtvis skidor till 
skolan och där ordnade man ofta 
egna skidtävlingar. Där identifi-
erade man sig gärna med sådana 
storheter som ”Mora-Nisse” och 

”Håsjö-Dahlqvist” och försökte på 
bästa sätt efterlikna förebildernas 
åkstilar!

John-Erik blev trea på Junior-SM 
i Övertorneå 1956 och fick sitt 
genombrott på ”stora” SM 1959 då 
han blev åtta på 30 km, 15:e på 15 
km och var med i Lima IF:s seg-
rande stafettlag tillsammans med 
Gunnar Samuelsson och Sixten 

Jernberg. På hösten 
och vintern 1959 högg 
John-Erik i skogen 
tillsammans med 
Sixten enligt schemat 
måndag-fredag 4 tim-
mars huggning + 2 tim-
mars barmarkslöpning 
med lätta skor alterna-
tivt 2-3 mil på skidor 
under snöperioden.
Sitt första vasalopp 
åkte John-Erik 1960; 
det var sista året man 
startade i Sälens by. 

Han blev då överraskande trea 
bakom Sixten Jernberg och Rolf 
Rämgård. Inför Vasaloppete 1961 
trodde han sig ha chansen att 
vinna då han blivit elva på SM:s 
femmil och Sixten m fl storåkare 
var i finska Lahti och tävlade. Det 
slutade dock med en ny tredjeplats 

MINIPORTRÄTT VL-veteran 75 John-Erik Eggens
Med avsikten att presentera den sittande styrelsen kom i förra 
numret en presentation av två av styrelsens medlemmar, ordföran-
den Lennarth Larsson och ledamoten Karl-Erik ”KEA” Andersson.  
I det här numret blir det ledamoten John-Erik Eggens och sekre-
teraren Arne Sundquist som får varsin presentation. 

bakom segraren David Johansson, 
Delsbo och Sture Grahn, Lycksele. 
John-Erik har avverkat 49 vasalopp 
och som snabbast 1979 på 4:32:57 
alltså vid fyrtiotvå års ålder. John-
Erik blev veteran 1986 och ”40- 
loppare” 2002.
Under åren 1961-1966 bedrev 
John-Erik studier vid Gammel-
kroppa skogsskola i Värmland och 
därefter vid Skogsmästarskolan i 
Skinnskatteberg, en del av Lant-
bruksuniversitetet. Därefter har 
han arbetat som skogsyrkeslärare 
i Rättvik och Falun. John-Erik har 
suttit i veteranföreningens styrelse 
sedan 1990-talet och är välkänd 
förutom i vasaloppssammanhang 
också inom folkmusikrörelsen 
som riksspelman där han med stor 
skicklighet hanterar både spilåpipa, 
näverlur, ko- och bockhorn samt 
gitarr och fiol! Han fick för sina 
kulturella insatser Rättviks kom-
muns kulturpris 2019! Kort sagt en 
mångkunnig person med mycket 
hög kompetens!        

Vasaloppet 1960 i vägkanten  
strax före Oxberg, Rolf Rämgård i ledningen före Sixten 

Jernberg, Janne Stefansson och John-Erik Eggens.
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Arne föddes 1939 i den lilla byn 
Överturingen på den jämtlän-

dska sidan av Haverö socken, 
numera en del av Ånge kommun.
Sitt första skolår gick Arne i Hede 
i Härjedalen men därefter flyt-
tade familjen ner till Enköping i 
Uppland där fadern fått arbete 
på en bilverkstad och resten av 
skoltiden kom därefter att genom-
föras där. Arne tog studentexamen 
på reallinjens biologiska gren 
och hade tidigt siktet inställt på 
skogsnäringen med skogspraktik 
både i Uppland och Lappland un-
der alla gymnasieåren. Men efter 
studenten blev det först inryckning 
till Roslagens luftvärnsregemente, 
Lv 3, där Arne genomförde femton 
månaders befälsskola och därefter 
sex månader på Luftvärnets ka-
dettskola i Linköping varefter han 
blev officer i luftvärnets reserv. 

Efter kadettskolan blev det på nytt 
skogspraktik, nu i Kolmården och 
i Värmland innan Arne på hösten 
1963 antogs till den förberedande 
skogskursen, ”kolarskolan”, inför 
inträdet vid Statens Skogsmästar-
skola i Skinnskatteberg, sedan 
länge en del av Lantbruksuniver-
sitetet. Efter avslutad skogsmästar-
examen fick Arne på våren 1965 
anställning vid Lantmäteriet i 
Dalarna för att där arbeta med 
de omfattande markbyten som 
pågick i stora delar av Dalarna 
men framförallt i Siljanbygden 
och i Västerdalarna och han blev 
Lantmäteriet trogen fram till sin 
pensionering 2004. Efter flera års 
fältarbete inom skiftesverksam-
heten i Dalarna blev det många 

år på de centrala myndigheterna 
Lantmäteristyrelsen i Stockholm 
och Lantmäteriverket i Gävle. 
Parallellt med arbetet bedrev 
Arne studier vid KTH:s lantmäter-
ilinje och har därefter arbetat som 
traditionell förrättningslantmätare 
under några år på 1990-talet. Vid 
sidan av sitt chefskap för Enheten 
för fastighetsuppdrag från senare 
delen av 1990-talet har Arne i stor 
omfattning arbetat utomlands 
med varierande uppgifter inom 
framförallt fastighetsekonomi. 
Lettland, Litauen, Polen, Belarus, 
Kirgizistan, Tadjikistan, Mongoliet, 
Indonesien, Botswana och Trini-
dad tillhör de utvecklingsländer 
där Arne haft uppdrag. En stor del 
av 2007 tillbringades i Rumänien 
där förarbetena för en jordreform 
inleddes inför Rumäniens inträde 
i EU. En arbetsgrupp med dansk-
svensk ledning höll i trådarna.

Som de flesta VL-veteraner har 
Arne allt sedan ungdomen varit 
intresserad av motionsidrott, fram-
förallt banlöpning, terränglöpning, 
orientering och skidåkning. Han 
blev VL-veteran 2001 och ”40-lop-
pare” 2013. Arne kan inte visa upp 
några storstilade resultat som 
idrottsman men har gjort några 
vasalopp under sex timmar, det 
snabbaste med 5:36:03 i början 
på 1980-talet, alla år utom två 
tävlande för falulaget Korsnäs IF 
Skidor. Som sin främsta idrotts-
merit nämner han då han som 
21-åring vann fälttävlan för luftvär-
nets, trängtruppernas och signal-
truppernas kadettskolor med drygt 
hundratalet deltagare. ”Jag visste 

att jag hade goda chanser, mina 
starka grenar var ju den inledande 
terränglöpningen på 5 km och den 
avslutande orienteringen över cirka 
10 km, men jag hade aldrig varit 
någon mästerskytt, bara en hyfsad 
sådan och oroade mig något för 
skyttet. Men den dagen hade jag 
lite tur, lyckades i det mellanliggande 
skyttet sätta in alla tio skotten mot 
de fem rörliga målen som dök upp 
ur terrängen och visade sig några 
sekunder. Jag gick därefter ut som 
etta i orienteringens avslutande 
jaktstart där jag lyckades bra och 
kunde ohotad gå i mål”.

En trafikolycka med åtföljande 
blindhet på höger öga har numera 
 satt stopp för alltför intensiv 
skidåkning men i januari genom-
förde i alla fall Arne det kinesiska 
 ”Vasaloppet över 25 km med 
hedern i behåll. ”Trots en rejäl 
felåkning i den kinesiska snårskogen 
lyckades jag efter en extra  
skogsutflykt på dryga fem kilometer 
 orientera mig tillbaka till det  
officiella spåret och eftersom jag 
passerat båda de ordinarie chips-
kontrollerna så blev det dessbättre 
ett klart godkänt lopp!”
Vid sidan av yrkesliv och motion 
ägnar Arne gärna tid åt husrenovering 
och har från 1969 och framåt rustat 
ett antal byggnader i stort behov av 
insatser och också fått ett kultur-
stipendium i Västerdalarna just för 
en kunnig och omsorgsfull renover-
ing av en timmerbyggnad. Han ses 
därför inte sällan på sin gård i Nås 
socken med täljyxa, hammare och 
fogsvans eller med motorsåg och 
röjsåg ute i den egna skogen. 

MINIPORTRÄTT 
Arne Sundquist
Styrelseledamoten och VL-
veteranen 305 Arne Sundquist 
tog över sekreterarsysslan efter 
VL-veteranen 64 Torsten Löfgren 
vid dennes bortgång under 
vasaloppsveckan 2017 och har 
skött den sysslan sedan dess. 

Okt | 2020 | Nr. 4
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Medlemsföråner och rabatter
Vi har f n samarbetsavtal med dels Stadium dels nio anläggningar 
från Frösö Park, Östersund och Gällö Skidtunnel i norr till Kviberg 
Park Hotel & Conference och Kviberg Skidanläggning, 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 med-
följande 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 Park Hotel & Conference och Kviberg Skidanläggning • 10 % på 
ordinarie boendepriser inkl. garageplats i varmgarage för medlem och 
medföljande i samma rum. 20 % rabatt på ordinarie priser för åkning i 
Kviberg Skidanläggning, både engångsbesök och årskort.
En engångsavgift för armband för 10-kort och årskort. 

För alla övernattningar gäller bokning i god tid före ankomst!
Gynna våra samarbetspartners!

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

Täby Konstsnöspår

Orsa Grönklitt


