
Vintern 2020-2021 är nu tillända och 
det börjar komma ljummare vindar in 
över landet. Snön ligger dock kvar i 
stora delar av norra Sverige och fjäll-
turismen under påskhelgen väntades 
få hygglig omfattning till fromma för 
alla de skidanläggningar som tidigare i 
vinter s a s ”gått på knäna”.

Att Vasaåket och Vasaloppet kunde 
genomföras på ett så bra sätt i dessa 
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Årsmöte i Mora 4 september
Ett traditionellt årsmöte kommer att genomföras i Mora lördagen den 
4 september om inget oförutsett inträffar på ”coronafronten” och 
alla deltagare är fullvaccinerade. En liten arbetsgrupp har redan fått 
uppdraget att förbereda årsmötet och har Du önskemål och idéer så 
hör av Dig till styrelsemedlemmarna 906 Gudrun Hedlund eller 819 
Bosse Wallin som håller i trådarna.

coronatider måste tillskrivas Vasalop-
pets ledning som genom nytänkande 
och snabba beslut resolut tog tag i 
frågan om hur en justerad vintervecka 
skulle genomföras. Tack för det, vi VL-
veteraner är mäkta glada över att allt 
kunde genomföras på bästa tänkbara 
sätt. Såvitt nu kan bedömas fick vi ännu 
en hedersmedlem i VL-veteranklubben 
genom att Lina Korsgren lyckades med 
prestationen att fullfölja sin tredje seger 
över 90 km.  Välkommen Lina!  

Att Lina mot slutet av loppet också 
klart och tydligt kunde distansera den 
norska skiddrottningen Marit Bjørgen 
gjorde Linas prestation ännu vassare! 

Beträffande de gångna vinteraktiv-
iteterna uttalar sig Vasaloppets Mats 
Rylander om de funderingar som  
VL-organisationen hade inför årets  
”vintermånad”, se inslag på nästa sida.

Tredje segern för Lina Korsgren

Nästa år firar Vasaloppet  
100 år! Intresset är stort för 

jubiléet – Vasaloppet 2022 är 
fulltecknat och 28000 har redan 
anmält sig till något av loppen 

under vinterveckan 2022.

Marit Bjørgen och Lina Korsgren under 
Vasaloppet 90
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Det har krävts en hel del nytänkande 
inför årets vintervecka och det 
traditionsrika Vasaloppet. Så här 
säger Vasaloppsorganisationens 
Mats Rylander på nyhetsbladets 
fråga om en tillbackablick.

Förberedelserna för Vasaåket innehöll 
mycket nytt som Vasaloppsorganis-

tionen tidigare inte arbetat med. 
– Vi planerade för att skapa en anlägg- 

ning där vi skulle erbjuda våra gäster 
skidåkning i Vasaloppsarenan från den 
12 februari t o m 7 mars. Endast två 
tävlingar skulle genomföras, elittävlin-
gar för Tjejvasan och Vasaloppet. För vår 
organisation låg fokus på att skapa ett 
Vasaåk som skulle säkerställa minimal 
smittspridning av Coronaviruset men 
ändå vara en bra upplevelse för att åka i 
Vasaloppsarenan. 

Dialog med myndigheter
Till vår hjälp hade vi en lång dialog med 
myndigheter som t ex Folkhälsomyn-
digheten, Polisen och Region Dalarna. 

– Vi tog även hjälp av andra organisa-
tioner som t ex Gotland Grand National 
(Enduro) för att skapa säkra rutiner. En 
handlingsplan och riktlinjer skapades 
och vi genomförde också en utbildning 
för funktionärer och personal rörande 
hur vi skulle organisera startplatser, 
kontroller och mål mm. Vi fick köpa in 
en hel del skyddsmaterial och bygga 
om t ex serveringen på kontrollerna för 
våra gäster. Vi fick p g a Ordningslagen 

ta bort en del attribut som vi normalt 
har. Ingen nummerlapp, ingen resultat-
redovisning, rekommenderad starttid, 
anpassad storlek på startgrupper mm. 
Hade vi inte gjort denna justering hade 
vi blivit klassad som ett arrangemang 
och då hade vi inte kunnat genomföra 
Vasaåket.

Funktionärer under längre tid
Utmanande var också hur funktionärs-
organisationen och personalen skulle 
jobba med Vasaåket under den långa 
tiden, vilket visade sig bli lyckat till slut. 

– En skillnad från tidigare år var att 
antalet funktionärer som jobbade var 
mycket färre men de som jobbade fick 
då ta ett större ansvar med fler arbets-
dagar. Funktionärerna genomförde sitt 
arbete fantastiskt bra och anpassade 
sitt arbete och sin arbetsplats utifrån de 
restriktioner som gäller.

Positiv feedback
Tur med vädret gav bra före och snabba 

spår under hela perioden. 
– Många åkte fortare än vad de gjort 

tidigare. Inför sista helgen började 
det blåsa rejält men vi lyckades även 
hantera detta. 

– Vi har haft utvärdering med 
Sveriges Television där vi ser att både 
TV-sändningen av Tjejvasan och Vasa-
loppet återigen blev en stor framgång 
för både oss och SVT. Under Vasaåket 
har vi blivit granskade av både myn-
digheter och media på ett sakligt och 
kritiskt sätt. 

– När vi tittar tillbaka på genomföran-
det av Vasaåket har vi lyckats mycket 
bra och återkopplingen från våra gäster, 
partners mm har i stort sett bara varit 
positiv. Drygt 20 000 genomförde 
Vasaåket varav ca 1.600 valde Vasaåket 
Hemma. Vi kan konstatera hur viktig 
Vasaloppets roll är i samhället. I våra 
ägardirektiv står det att vi ska vara  
“Motor för motion och hälsa” vilket 
verkligen har uppnåtts, extra viktigt i 
dessa tider med en pandemi.

Vasaåket och  
Vasaloppet

Coronasäkrad utformning av  
kontroller under Vasaåket

Mats Rylander, Vasaloppet
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Tidigare under Vasaåket hade 
Kent Hiller, Alvesta fullföljt sitt 

50:e lopp. Kent hade assistans 
från Risberg och in till målet i Mora 
av mångårige vasaloppcoachen 
Mattias Svahn. Också VL-veteranen 
309 Stig Ericsson, Åskloster 
fullföljde sitt 50:e Vasalopp. Gösta 
Lönnelid, Mora och tävlande för 
Narkens IF genomförde sitt 59:e 
lopp! Vår ende fransman som 
VL-veteran, nr 999 Boris Petroff, 
boende i Paris gjorde sitt 33:e lopp.
Tretton VL-veteraner fullföljde sitt 
40:e lopp mellan Sälen och Mora!
Nyblivne VL-veteranen 1076  
Magnus Hedlund, Granbergsdals 
IF, var ensam om att platsa bland 
eliten i söndagens ordinarie vasa-
lopp och åkte på utomordentliga 
tiden 4:07:43! 

I år fick vi tjugofem nya VL-vetera-
ner och vi kan nu räkna in 1119 
veteraner i våra led! Alla våra 
skidmil i vasaloppsspåret räcker 
i runda slängar till 85 varv runt 
jorden längs ekvatorn! Med skidor 
på fötterna!
Alla ej namngivna VL-veteraner, 
såväl de som skidat i Vasalopps-
arenan i år eller tidigare och de 
som bara följt med via TV eller  
deltagit på annat sätt lyfter vörd-
nadsfullt på veterankepsen för 
dessa ytterst målmedvetna och 
uthålliga långloppsåkare!

VL-veteranen och styrelsemedlem-
men 493 Karl-Erik ”KEA” Andersson 
rapporterade från målfållan.   

Vasaloppsveteraner i vasaloppsarenan

Vidar Löfving, Tibro OK  fullföljde sitt 50 
Vasalopp. Vidar hade under hela färden 
sällskap av sin son.

Max Claesson, Hammarby IF hade en stor mottagningskommitté efter målgången vid 
Zornmuseet.

Yngve Gustavsson, Gimo IF SK ramlade i 
backen efter Hökberg. Efter en lång hälso-
kontroll av sjukvårdare fick han fortsätta 
mot Mora och kom glad i mål.

I måndagens Vasaåket (2021-03-01) kom många Vasaloppsveteraner till 
start och njöt av hårda fina spår. Tre veteraner fullföljde sitt 50:e lopp, 
Vidar Löfving, Tibro OK var snabbast av dessa tre. Både Max Claesson, 
Hammarby IF och Yngve Gustavsson, Gimo IF SK åkte också ner till Mora 
med gott resultat. 

Nyblivne VL-veteranen 1076 Magnus 
Hedlund, Granbergsdals IF, var ensam om 
att platsa bland eliten.
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VL-organisationen
Johan Eriksson som förra året gick in 
som tillförordnad chef efter Eva-Lena 
Frick har från januari tagit över som 
ordinarie VD för Vasaloppet. Gun-Britt 
Cristoferson och Mats Rylander som 
i många år stöttat veteranklubben 
och varit våra närmaste kontakter in 
i vasaloppsorganisationen fortsätter 
med det uppdraget.

Stafettvasan 2022
Efter uppehållet vintern 2021 ska vi förhoppningsvis kunna ställa två 
veteranlag på benen i 2022 års Stafettvasan! 2022 går Stafettvasan 
fredagen den 4 mars.
Ett tiotal intresseanmälningar finns noterade sedan Stafettvasan 2021 
men av dessa är det flera som åkt en sträcka tidigare så plats finns för 
åksugna ”förstagångsåkare”! Det har tidigare år visat sig att det som 
regel också behövs ett par reserver så hör gärna av Dig på E-mail till 
arne.sundquist@orsalheden.se eller på tel 070 – 527 79 28.

Sommarveckan 2021 
Så här sade Vasaloppets VD Johan Eriksson i början av april:

– Målet är att Vasaloppets sommarvecka 2021 med tolv lopp för cykling 
och löpning ska kunna genomföras i Vasaloppsarenan 13 - 21 augusti.
I nuläget ser vi över vilka förutsättningar vi kommer att ha och vi är redo att 
göra anpassningar för att kunna välkomna deltagare i Vasaloppets sommar-
vecka på plats.
Pandemin fortsätter att skapa utmaningar för samhället i stort och så även 
för motionsloppsarrangörerna. I nuläget är det inte klart vilka riktlinjer som 
kommer att gälla för sommaren men indikationerna från myndigheterna är 
att det ska finnas möjligheter för bland annat motionslopp att kunna genom-
föras så länge arrangörerna vidtar åtgärder för att minska trängsel. Precis 
som inför vintern har Vasaloppet kontinuerligt en nära dialog med myndighe-
terna och andra motionsloppsarrangörer.

Just nu väntar vi, liksom många andra på hur situationen i samhället utveck-
lar sig och vilken påverkan den har på myndigheternas beslut. Till dess  
hoppas vi att alla fortsätter att träna och hålla igång, en god hälsa har  
kanske aldrig varit viktigare än nu och vi hoppas att så många som möjligt 
går i mål tillsammans med oss i sommar!

I nuläget är strax över 14 000 deltagare anmälda till något av loppen under 
sommarveckan 2021. Välkommen Du också!
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Vasaloppets vintervecka 2022
Redan nu har mer än 31900 personer anmält sig till vinterveckan 2022.  
Vi VL-veteraner har emellertid ett antal platser vikta för oss så det finns 
ännu tid och möjlighet att anmäla sig.

Anmälan och rabatterade priser för Vasaloppsveteraner
Vasaloppets vintervecka 2022
(åkare som genomfört 30 år i Vasaloppet och/eller Öppet Spår)
Anmälan till Vasaloppet ska göras senast 2021-12-31. Vet Du att Du ska 
åka så är det bara bra att Du kommer in med Din anmälan redan nu, det 
underlättar för oss på vasaloppskansliet!

Anmälan
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. Logga 
in med ditt användarkonto, välj lopp, följ instruktionerna. När du får 
frågan om kampanjkod, ange koden som du fått mailad i nyhetsbrevet. 
Gå vidare till betalning med kort eller internetbank (denna kod använder 
ni även till Öppet Spår måndag 2022-02-28, som då ger er en fri start).

2. Ni anmäler er genom att betala in avgiften på pg 1922–4, Vasalopps-
föreningen Sälen-Mora. Där anger ni vilket lopp ni ska åka, namn, 
personnummer och klubb.

3. Vid anmälan till ett lopp som är fritt (31: a, 41: a loppet och 50:e loppet 
eller fler) ska ni anmäla 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 2022.  
För Nattvasan gäller andast individuell start, ej lag.

Vasaloppet 6/3 961 kr

Nattvasan 90 4/3 790 kr

Nattvasan 45 4/3 480 kr

Nattvasan 30 4/3 375 kr

Vasaloppet 45 1/3 440 kr

Vasaloppet 30 25/2 338 kr

TjejVasan 26/2 455 kr

Öppet Spår söndag 27/2 695 kr

Öppet Spår måndag 28/2 Fri start

FRIA STARTER
För nya veteraner gäller fri start 
till det 31: a loppet. De som åkt 
sitt 40:e lopp åker fritt 41: a 
loppet i Vasaloppet 6/3 eller 
Öppet Spår söndag 27/2. För de 
som ska åka sitt 50:e lopp gäller 
fri start i 50:e loppet. När du åkt 
50 lopp så har man fri start i alla 
lopp framöver.

FÖRSÄKRINGEN  
STARTKLAR
Ni kan även teckna en försäkring 
i samband med anmälan, den 
heter Folksams Motions-
loppsförsäkring bas. Det 
är en sjuk- och olycksfalls-
försäkring, kostar 155 kr per år. 

Folksam Motionslopps-
försäkring stor kostar 275 kr.
Då får du tillbaka anmälnngs-
avgiften vid skada eller sjukdom 
om du sänder in ett giltigt 
läkarintyg till Folksam. 


