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Vasaloppets
Veteranklubb

nyheter från

Till att börja med vill styrelsen nu tillönska alla veteraner, nya som gamla, 
en God fortsättning på det nya året 2021 med förhoppningen att både 
vintermörkret och coronapandemin ska ge med sig vad det lider! Redan i 
februari blir dagarna påtagligt längre och vaccineringen mot viruset ska 
väl så smått komma igång nu på allvar över hela vårt avlånga land om man 
ska tro de ansvariga. Det låter hoppfullt.

Snön har länge hållit sig borta från stora delar av Sverige, men i skrivande 
stund (13 januari) har det nu lagt sig ett rejält snötäcke över åtminstone 
Värmland, Dalarna, Gästrikland och norrut. Kring Vasaloppet har det 
länge rått stor osäkerhet om hur arrangemangen ska utformas, men nu 
kan vi presentera de närmare detaljerna. Väl mött i skidspåren!
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I coronavirusets spår har det inte 
varit lätt för Vasaloppets ledning 

att komma tillrätta med upplägg-
ningen av årets vasalopp och 
vintervecka. Osäkerheter om den 
framtida ”coronautvecklingen” har 
på inget sätt underlättat för ”vasa-
loppsgeneralerna” att fatta beslut 
om de olika tävlingsinslagen.
Vi vill därför uppmana alla VL-vet-
eraner att noga följa informationen 
på Vasaloppets egen hemsida. 
Hemsidan uppdateras fortlöpande 
och ändringar kan komma när som 
helst. För närvarande (15 januari) 
gäller följande:
Det ordinarie Vasaloppet 2021 
söndagen den 7 mars liksom 
Tjejvasan lördagen den 27 februari 
blir renodlade elitlopp med ett 
begränsat antal kvalificerade.
Vasaloppsarenan från Sälen till 
Mora kommer att vara öppen 
för ”Vasaåket” från och med 12 
februari till och med 7 mars. Det 
är möjligt att fullfölja Vasaåket på 
distanserna 10, 30, 45 och 90 km. 
Under perioden 12-28 februari är 
Vasaloppsarenan under fredag-

söndag försedd med personal som 
ombesörjer bagagetransport till 
mål, dryck, energi och fästvalla 
vid kontrollerna samt möjlighet 
att boka vallaservice och buss till 
startplatserna!
Måndag-torsdag under perioden 
15-25 februari finns möjlighet att få 
påfyllning av dryck vid kontrollerna. 
Du kan också välja att genomföra 
Ditt åk på hemmaplan. ”Vasaåket 
Hemma” genomför Du genom 
att ladda ner applikationen med 
samma namn, ställa Dig på  
skidorna där det passar Dig och 
följa applikationen i realtid genom 
de olika vasaloppskontrollerna. Har 
Du bokat in Dig på Vasaåket i  
Vasaloppsarenan kan Du enkelt 
boka om till ”Vasaåket Hemma”. 
Notera att vi VL-veteraner har 50 % 
rabatt på ordinarie startavgifter och 
att vi åker fritt under måndagen 
den 1 mars!
Mot bakgrund av de rådande 
förhållandena tycker vi VL-veteraner 
att Vasaloppet har ordnat förhål-
landen och möjligheter på ett 
berömvärt sätt!

Vasaloppet, Vasaloppsarenan och Vasaåket Hemma

Vasaåket Natt 
Vasaåket Natt 45 genomförs 
programenligt fredagen den 
5 mars med start vid vasa-
loppskontrollen i Evertsberg 
kl 20:00 – 20:20.

Vasaåket 90 går också 
samma dag, fredagen den 
5 mars med start vid Tjärn-
hedens IP kl 20:00 – 20:20. 
Den ligger I Berga by mitt 
emot Vasaloppsstarten och 
öster om riksväg 66.

Både Vasaåket 45 och  
Vasaåket 90 har målgång 
intill Zornmuseet. För info, 
se Vasaloppets hemsida.

Vasaåket Lag 
Det tidigare aviserade 
Vasaåket Lag, förutvarande 
“Stafettvasan”, kommer inte 
att kunna genomföras! Både 
“coronapandemin” och rent 
logistiska skäl omöjliggör 
i år ett genomförande av 
det tidigare så uppskattade 
loppet.
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VL-veteranen 819 Bosse Wallin 
är född i byn Östnor och alltså 
infödd morabo. Att han kommit 
att ägna sig åt skidåkning om 
man kommer därifrån är inte så 
särskilt långsökt. Byn Östnor 
har fostrat ett stort antal ytterst 
duktiga skidåkare eller skidlöpare 
som man ju ofta sade förr. 

Den förste IFK Morasegraren i 
Vasaloppet, Anders Ström, 

kom från Östnor liksom både Nils 
”Mora-Nisse” Karlsson (nio segrar 
i Vasaloppet och OS-guld på 50 km 
1948 i St Moritz) och Gunnar Eriks-
son (stafettguld 1948 i St Moritz och 
VM-guld på femmilen 1950 i Lake 
Placid). Här bör också nämnas vår 
förste ”50-loppare” VL-veteranen 
9 Gösta Aronsson, också han från 
Östnor och släkt med Bosse! Bosse 
berättar att när Gösta Aronsson 
fullföljde sitt femtionde lopp mel-
lan Sälen och Mora fångade Bosse 
upp Gösta mellan Gopshus och 

Hökberg och följde sedan med 
honom i spåret upp till kontrol-
len i Hökberg. Ja, nog har Bosse 
Wallin haft framstående förebilder 
hemma i Östnor, det råder ingen 
som helst tvekan om!

Bosse har själv varit en vass 
vasaloppsåkare! Vad sägs om 
tiden 4:53 som bäst jubileumsåret 
1983! Bosse blev VL-veteran 2013 
och har också hunnit med att åka 
både Stafettvasan, Kortvasan, och 
Halvvasan, Marcialonga, Engadin 

Skimarathon, Vasaloppet 
China, Birkebeinern 
och Svalbard Skima-
rathon, många andra 
lopp oräknade. Det blev 
sammanlagt 30 fulla 
vasalopp innan ryggen 
satte stopp för fler långa 
skidlopp.  

Men åter till barndomen 
och ungdomen i Östnor. 
Bosse berättar att han som 
många andra ungdomar på 

Bosse Wallin i tioårsåldern startklar i Lilla Vasaloppet.

den tiden fick ta sig till och från 
skolan på skidor vintertid, det 
var ju snarare regel än undantag! 
Skidspåret till skolan gick mel-
lan äppelträden på Mora-Nisses 
stugtomt! Östnor var för övrigt först 
med elljusspår i Mora kommun och 
Bosse minns att när det invigdes 
var han och de andra skolbarnen 
med som fackelbärare!

Bosses intresse för längdskidåkning 
är fortfarande stort och han sitter 
med i Vasaloppets seedningskom-
mitté, är numera vallningsansvarig 
i Hökberg vid Vasaloppet 30 och 
Öppet Spår måndag. Bosse har 
suttit i veteranklubbens styrelse 
sedan 2014 och fick förnyat förtro-
ende nu i höstas.
I det civila har Bosse arbetat som 
drifttekniker vid Orsa kommun och 
dess vattenförsörjning.
Ja, det var en sak vi glömde bort! 
Bosse har under sin aktiva tid 
tävlat några år för Orsa SK men de 
allra flesta loppen åkt för - ja gissa!  
IFK Mora förstås, vad annars!

Bosse Wallin och Gudrun Hedlund efter fullföljt Svalbard Ski Marathon 
2016

MINIPORTRÄTT

Styrelsemedlem 
819 Bosse Wallin
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MINIPORTRÄTT

styrelsemedlem  
906 Gudrun  
Hedlund

VL-veteranen 906 Gudrun 
Hedlund blev VL-veteran 2015 

och har hittills fullföljt sammanlagt 
trettiofyra vasalopp/Öppet Spår. 
Därutöver har Gudrun genomfört 
ett imponerande antal andra 
skidlopp av vilka kan nämnas tju-
gotvå Engelbrektsloppet, sex Raid 
Norvegia Svezia, mellan fyrtio och 
femtio utländska långlopp varav 
bl a tio Marcialonga samt minst 
ett, men oftast fler, av Engadin 
Skimarathon, Dolomitenlauf, 
Lavazeloppet, König Ludvig Lauf, 
Finlandialoppet, Birkebeinern, 
Tarttu Skimaraton, Transjurasienne, 
Jizerska Ski, La Diagonela och 
Svalbard Skimarathon. 

Av skidlopp i andra 
världsdelar har 
Gudrun åkt bl a 
Gatineauloppet i 
Kanada, American 
Birkebeiner och 
Vasaloppet China och 
har därmed erövrat tre st 
Worldloppet Master (2008, 
2012, 2019)
På ”hemmaplan” har hon, utöver 
sina trettiofyra VL/ÖS hunnit med 
tjugosju Tjejvasan samt fullfölja 
både Skejtvasan och Nattvasan.

För att hålla sig i form inte bara 
under skidsäsongen så har Gudrun 
genomfört tjugonio ”Klassiker” 
och blev 2014 landets första dam 
att fullfölja tjugofem sådana. Hon 
har cyklat trettioen vätternrundor 
och lika många Siljan Runt samt 
tjugoen Vänern Runt. En meritlista 
som heter duga! Nyhetsbladets 
redaktör blir alldeles matt, hur har 

hon hunnit med 
allt? 

Gudrun är född och 
uppvuxen i Särna-

heden i nordvästra Dalarna, 
numera i Älvdalens kommun. 
”Särna-Hedlund, han var väl från 
Särna? Javisst var han det, inte 
bara från socknen Särna utan 
just från byn Särnaheden varifrån 
Gudrun kommer. Och inte bara 
hemorten är den samma för de 
båda, de är ju också släkt med 
varandra! Dubble vasalopps- 
segraren (1926 och 1928) och 
olympiske guldmedaljören på 
50 km vid det andra olympiska 
vinter-OS i St. Moritz 1928, Per-Erik 
Hedlund, oftast kallad ”Särna-
Hedlund” har Gudrun haft som 

förebild och säkert också gener i 
släkten som motiverat för att ge sig 
ut i skidspåren!    

Gudrun bor sedan länge i Falun och 
har till en början tävlat för Slätta SK 
och senare för Falu IK Skidor.
Hon är utbildad medicinsk 
sekreterare och har varit anställd 
inom landstinget Dalarna där hon 
arbetat med att utveckla data-
stödet för planering, genomförande 
och uppföljning av verksamheten 
vid alla de sex större sjukhusen 
inom regionen. 
Gudrun har suttit i veteranklubbens 
styrelse sedan 2016 och fick 
förnyat förtroende nu vid årsmötet i 
september 2020.

Gudrun Hedlund efter fullföljt 
cykellopp Sverige- 

Frankrike 2018
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Det är inte var dag vi VL-veteraner 
får möjlighet att uppvakta en 
hundraåring, men den  
26 november hände det. Då 
fyllde nämligen VL-veteranen 
323 Gösta Viker, Falun jämnt  
etthundra år! 

Gösta Viker som har varit 
teknikchef vid Sveriges Radio 

i Falun fick en rejäl presentation i 
Falukuriren samma dag från vilket 
det mesta här är saxat.
Gösta föddes på en gård ute på 
det då lantliga Lidingö för hundra 
år sedan. Gösta har alltid gillat 
friluftsliv och tar varje dag en rejäl 
långpromenad i hemmakvarteren 
i Falun. Gösta kom igång med sin 
skidkarriär förhållandevis sent i 
livet och blev VL-veteran 2002 efter 
att på hösten innan fyllt åttioett år. 
Han fullföljde sitt trettioförsta och 
sista lopp i Öppet Spår 2003.

Gösta har haft ett mångsidigt liv. 
Han började som springpojke 
på Radiotjänst på Kungsgatan 
8 i Stockholm och en hel del av 
arbetet bestod i att åka runt med 
manuskript till dåtidens alla 
skådespelare och radioröster, 

inte minst till Dramatiska teatern 
intill Nybroplan. Så småningom 
utbildade han sig till ingenjör 
och fick jobb som ljudtekniker på 
dåvarande Radiotjänst, senare 
Sveriges Radio, för att i ett senare 
skede hamna på Sveriges Televi-
sion, ett företag han sedan blev 
trogen fram till sin pensionering 
på 1980-talet. Han fick i jobbet 
tillfälle till många resor runt om i 
Sverige och utomlands. En resa 
han särskilt minns var med den 
välkända Orientexpressen som går 
sträckan Paris-Istanbul. ”Vi gjorde 
många fina inspelningar, bland 
annat uppe i de turkiska bergen. 
Dåtidens inspelningsutrustning 
kunde väga bortåt 300 - 400 kg, att 
jämföra med idag då man kan göra 
perfekta radioinspelningar med 
bara en liten dosa i bröstfickan”.
Efter en stationering med några 
år i Karlstad blev det Falun och 

teknikansvar för det regionala 
TV-huset uppe vid Lugnet. ”Lugnet 
blev för övrigt ett av mina smultron-
ställen” säger Gösta, ”i skidspåren 
däruppe har jag naturligtvis nött 
många mil”!

VL-veteranerna 906 Gudrun 
Hedlund, Falu IK Skidor, 305 Arne 
Sundquist och 364 Lennart  
Olsson, de båda senare med hem-
vist i faluklubben Korsnäs IF Skidor 
fick tillfälle att lämna några blom-
mor och hylla hundraåringen på den 
stora högtidsdagen! ”Coronan” 
satte stopp för närmare kontakt 
inne i stugvärmen, men några glas 
varm glögg i novembermörkret 
utanför entrén värmde gott! Tack 
Gösta! Nyhetsbladet säger God 
fortsättning och alla vi VL-veteraner 
bugar oss och lyfter på veteran-
kepsen för en sådan veritabel 
”krutgubbe”!

Veteran Gösta Viker

100år

364 Lennart Olsson och 906 Gudrun Hedlund och flankerar 323 Gösta 
Viker på hundraårsdagen

Veterantinget 2021 
Av lättförklarliga skäl är vårt traditionella veteranting som ju alltid brukar hållas på lördagen före Vasaloppet 
inställt! Vi får i år tyvärr inte höra John-Erik Eggens blåsa in tinget, lyssna till Pia Hultgrens välmodulerade 
stämma med redovisning av det kommande dygnets väder mm. Ytterst tråkigt för oss alla VL-veteraner 
men helt nödvändigt! Vi VL-veteraner tar dock sådana mindre motgångar med ro och blickar fram emot ett 
förhoppningsvis välbesökt veteranting jubileumsåret 2022! 



Medlemsförmåner & rabatter
Vi har f n sponsoravtal med dels Stadium dels åtta 
anläggningar från Frösö Park, Östersund och Gällö  
Skidtunnel i norr till Skidome/KvibergPark Hotel &  
Conference, Göteborg i söder. Passa på att utnyttja 
anläggningarna när Du kommit igång med träningen! 
Genom att betala medlemsavgiften till veteranklub-
ben 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  
förutsatt att man anmält sig senast 31/12. 

Frösö Park • 15 % på ordinarie priser för logi inklusive 
frukost och medföljande i samma rum/stuga. 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 (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 lågsäsongs-
dygn för medlem och medföljande 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 
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 • 10 % på ordinarie boendepriser inkl. garage-
plats i varmgarage för medlem och medföljande i samma 
rum. 20 % på ordinarie priser för åkning i Kviberg Skidanlägg-
ning, både engångsbesök och årskort.

För alla övernattningar gäller bokning i god tid före  
ankomst! Gynna våra sponsorer!
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Vasaloppet China
Coronapandemin har ju ställt till det över hela 
världen och Vasaloppet China 2021 kördes där-
för den 29 december 2020 (!) i Jingjuetan Park 
utanför mångmiljonstaden Changchun i nordös-
tra Kina och på de traditionella banorna men 
med endast kinesiska deltagare plus sådana 
utländska medborgare som bor och arbetar i 
Kina. Det fanns också en möjlighet att delta ”på 
hemmaplan” under tiden 29 december  
– 31 januari och på valfri distans från 10 km och 
uppåt.

Vasaloppet Minnesota
Vasaloppet Minnesota 2021 genomförs pro-
gramenligt den 1–14 februari 2021. På grund 
av coronapandemin och åtföljande reserestrik-
tioner torde inga andra VL-veteraner än de som 
redan finns i USA kunna delta.

Stadiums erbjudande 
I nyhetsbrevet 2020:3 från förra året informer-
ade vi om att Stadium på grund av miljö- och 
kostnadsskäl har beslutat att sända ut sitt 
rabatterbjudande till veteranerna inför den 
här säsongen via e-post. Det innebär att den 
medlemsavgift som fastställdes vid det  
digitala årsmötet den 5 september skall ha 
varit inbetald senast den 31 oktober samt att 
våra medlemmar måste ha sina e-postadresser 
uppdaterade för att kunna ta del av Stadiums 
rabatter!
Medlemmarna kommer att få ett mail från 
Stadium den 12 feb med en personlig kod som  
kan användas en gång. Köp kan endast ske 
på Stadiums tillfälliga butik på gågatan i Mora 
samt på www.stadium.se
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Stor gåva till Mora Nisses jubileumsfond
När Lennart Söderhäll Gävle SK passerade mållinjen i Vasaloppet 2013 var 

han den äldste åkaren någonsin som klarade av Vasaloppet. Han var då 
86 år gammal. Börje Karlsson Landsbro har år 2020 nått målet i Mora vid 

samma höga ålder.

Lennart genomförde sitt första Vasalopp vid 49 års ålder. Under sitt  
arbetsliv bodde Lennart i Stockholm och arbetade som dykare.  

Vid pensioneringen återvände han till sin hemort Gävle. Mellan 1975 och 
2013 genomförde Lennart 33 lopp. 

Bengt Söderhäll, brorson till Lennart kontaktade MN fonden och medde-
lade att hans farbrors sista önskan var att 100.000 skulle skänkas  till MN 
fonden. Bengt har i samråd med sina kusiner uppfyllt Lennarts önskemål. 

Brorsonen beskriver sin farbror som mycket envis och målmedveten.

I ljust och tacksamt minne bevarad

Lennart Söderhäll    
Född 28/9 1926 • Död 5/6 2020

Styrelsen i Mora Nisses Jubileumsfond


