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Vasaloppets
Veteranklubb

nyheter från

Sommaren har gått och vi är nu långt inne i hösten. Inom idrotten 
har sommaren bjudit på många glädjeämnen! Till de absoluta 
höjdpunkterna hör OS-gulden i stavhopp och diskus och de svenska 
fotbollsdamernas silver där dessa nu rankas som tvåa i världen 
efter USA, den högsta rankingen för ett svenskt fotbollslag någon-
sin! Med lite tur hade det kunnat bli guld för fobollsdamernas 
del också, det var ytterst små marginaler dit men som så många 
gånger förut måste vi konstatera att ”Bollen är rund”! Att ”Sixarby-
Simon” Pettersson från Norduppland lyckades knipa diskussilvret 
var något oväntat men får ses som ”grädde på OS-moset”!

Sommarveckan 
2021
Vasaloppets ambition att sätta 
Sverige i rörelse fortsatte med god 
fart också i år trots det ”grus som 
coronapandemin kastat i maskin-
eriet”. I vintras deltog över 18 000 
skidåkare under en period på drygt 
tre veckor med att genomföra det 
s k Vasaåket på de olika distan-
serna mellan Sälen och Mora eller 
på hemmaplan genom ”Vasaåket 
Hemma”. Även i somras cyklade 
eller sprang cirka 12000 anmälda 
deltagare i Vasaloppsarenan, 
hemma eller på annan ort. Totalt 
lockade Vasaloppets olika variant-
er av lopp mer än 30 000 anmälda 
deltagare 2021! Ett mycket gott 
resultat måsta man säga mot bak-
grund av de hinder som ”coronan” 
medförde! 
Vasaloppet nominerades i septem-
ber till Stora Turismpriset för sitt 
hängivna arbete under året som 
gått. Inledningen av motiveringen 
lyder: Som en motor för motion 
och hälsa i Sverige inspirerar 
Vasaloppet människor till rörelse. 
Med stor kreativitet har de under 
pandemiåret inte bara lyckats 
 ställa om, de har även nått och 
aktiverat nya målgrupper!

Under hösten har framgångarna 
i orienteringsterrängen kom-

mit slag i slag och där lyckades vår 
världsstjärna Tove Alexandersson i 
månadsskiftet september - oktober 
nere i norra Italien spurta hem 
världscupen för sjunde året i rad, 
en fullkomligt unik prestation! 

Alla vi som någon gång varit ute 
med karta och kompass bugar och 
bockar inför en sådan prestation, 
helt utan motstycke! Orienter-
ingssäsongen avslutades med att 
det svenska mixedstafettlaget nere 

i Italien kom tvåa efter Norge i  
den avslutande kortbanestafetten 
och därmed vann årets totala 
världscup! 

I tidigare nyhetsbrev har vi gett 
korta presentationer av styrelse-
medlemmarna i Vasaloppets veter-
anklubb och nu är turen kommen 
till VL-veteranerna 557 Tommy Bogg 
som nu valts in som adjungerad 
ledamot för det närmaste året och 
839 Torleif Bakke som blir nytt  
regionombud för Dalarna-Gävleborg.

Rörelseturnén
Vasaloppet firar hundraårsjubileum 2022, det vet nog de flesta 
vid det här laget!  För att börja blåsa liv i firandet genomförs 
nu en rörelseturné som startade i Stockholm torsdagen den 23 
september och avslutas i Mora lördagen den 27 november. Tio 
olika platser i landet från Norsjö i norr till Malmö i söder ingår i 
turnén. På varje plats aktiverar deltagarna sig med någon form 
av rörelse och mängder av 
aktiviteter är inplanerade. 
Vasaloppet svarar förstås 
för blåbärssoppa och den 
klassiska målportalen. En ut-
förlig beskrivning av turnén 
finns på Vasaloppet egen 
hemsida.    
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Den fortgående ”coronapande-
min” tvingade veteranklubben 
att för andra året i rad genomföra 
årsmötet på det ”digitala sättet”. 
På plats i Vasaloppets hus i Mora 
fanns lördagen den 4 september 
kl. 13 förutom hela den sittande 
styrelsen också Gun-Britt Cristofer-
son från vasaloppsorganisationen 
samt valberedningens ordförande 
Erik-Åke Tranberg. Vid sidan av 
styrelsen deltog knappa trettio-
talet VL-veteraner på länk via det 
datortekniska systemet Teams, 
de flesta genom bildskärm. Olav 
Cristoferson biträdde med teknisk 
support i Vasaloppets hus. 

Årsmötets genomförande
Vår sittande ordförande 730 
Lennarth Larsson valdes på förslag 
från valberedningen till mötesord-
förande. Lennarth inledde med en 
kort hänvisning till dagens digi-
tala upplägg, hälsade alla varmt 
välkomna varefter John-Erik Eggens 
”blåste in” årsmötet på sin näverlur. 
Formaliteterna med sekreterare 
vid årsmötet, röstlängd, mötets 
behöriga utlysande och dagord-
ning klubbades snabbt igenom av 
ordföranden varefter denne redog-
jorde för verksamhetsberättelsen 
för det gångna verksamhets-året 
och informerade något mer in-

gående om några av verksamhets-
årets aktiviteter. Till protokolls-
justerare valdes 397 Nils Eriksson 
och 557 Tommy Bogg. Ordföranden 
redovisade därefter ekonomi och 
bokslut för det gångna verksamhets- 
året samt budgeten för verksam-
hetsåret 2021 - 2022.

Verksamhetsplanen för det kom-
mande verksamhetsåret fastställ-
des samt beslöts att årsavgiften 
fortsatt ska bibehållas på tidigare 
200 kr. Styrelsen beviljades full 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
som gått.

Val av styrelse
Lennarth Larsson valdes på nytt 
som ordförande för det kommande 
verksamhetsåret och de tidigare 
ledamöterna 305 Arne Sundquist 
och 819 Bo Wallin valdes på nytt 
för perioden 2021-2023. 76 John-
Erik Eggens valdes för perioden 
2021-2022 och 557 Tommy Bogg 
adjungerades till styrelsen för 
perioden 2021-2022 för att därefter 
ingå som ordinarie medlem efter 
John-Erik Eggens som avböjt ytterli-
gare omval efter 2022.
Också sittande valberedning fick 
nytt förtroende. På posterna som 
regionombud blev det omval av 
alla utom för Område 2 där Torleif 
Bakke går in som ersättare efter 

Tommy Bogg.
Vidare beslöts att omvälja kom-

mittén för Årets Vasaloppsveteran 
d v s Birger Fält, Tore Södersten 
och Lars-Erik Tjäder med Birger 
som ordförande.
Kommittén hade beslutat att till 
utmärkelsen ”Årets Vasaloppsvet-
eran” utse VL-veteranen 222 Kent 
Hiller som efter en enveten kamp 
ute i spåret lyckades fullfölja sitt 
femtionde lopp mellan Sälen och 
Mora.

Nya jubileumsåkare
Styrelsen och Vasaloppets organ-
isation har under året beaktat 
en tidigare inlämnad motion att 
veteranerna ska erbjudas start i 
tidigt startled i Vasaloppet 30.  En 
särskild resultatlista över delta-
gande veteraner tas fram som 
presenteras i samband med vete-
rantinget en dryg vecka senare.

Under punkten Övriga frågor 
redovisade ordföranden alla de 
nytillkomna 30-lopparna, 40- 
lopparna och de fem nytillkomna 
50-lopparna. De senare uppgår 
numera till 48 personer. 
Då inga motioner inlämnats till 
årsmötet blev det sista beslutet att 
nästa årsmöte genomförs lördagen 
den 3 september 2022 varefter 
årsmötet avslutades.

Årsmötet  2021-09-04

Klarälvsloppet
Årets Klarälvsloppet gick av 
stapeln helgen 18-19 september i 
strålande höstväder med huvud-
klasserna på söndagen den 19 
september. I toppen på 90 km d v s 
sträckan Uddeholm - Sandgrund i 
Karlstad klassisk stil var det  
huvudsakligen välkända toppnamn. 

I damklassen slogs Hanna Falk 
och Lina Korsgren länge om segern 
med Hanna som segrare på  
3: 34:18 med en enda sekund 
tillgodo på Lina. I herrklassen 90 
km vann svensken Max Novak, 
Team Ramudden, sin femte raka 

seger på tiden 03:15:14 med Simen 
Engebretsen, Norge sex sekunder 
efter och på tredje plats gamle 
bekantingen från vasaloppsspåret 
norrmannen Andreas Nygaard 31 
sekunder efter Novak. 
Med på startlinjen fanns VL-vete-
ranen 1111 Anders Sörensson från 
Munkedal f. 1973 som segrade i sin 
åldersklass och blev 38:e totalt på 
tiden 3.29 endast 14 minuter efter 
segrande Max Novak.
Veteranklubben gratulerar Anders 
till den imponerade prestationen.
Anders finns även med på start-
listan i Vasaloppets jubileumslopp 
den 12 februari 2022.
Här kan också tilläggas att vår 

ordförande, VL-veteranen 730 
Lennarth Larsson avverkade de sex 
milen från Munkfors till Karlstad på 
3:47:44.



Nyheter från Vasaloppets Veteranklubb | Oktober 2021 3

Okt | 2021 | Nr. 4

Jubileumsvasan 2022
Att åka skidor i Vasaloppsarenan hela sträckan från 
Sälen till Mora i tidstypiska kläder och med tidstypisk 
utrustning från början av 1920-talet torde bli ett rejält 
kraftprov för samtliga uttagna deltagare! Men förhoppningsvis en 
folkfest av sällan skådat slag! Den särskilda uttagningskommittén 
har sedan länge slutfört sitt arbete med att utse de 139 deltagarna 
vilka alla har en eller annan relation till Vasaloppet! Fyra VL-veter-
aner finns med på startlistan nämligen,

 ✔ 883 Margareta Östensson-Lindblom

 ✔ 1017 Patrik Qvicker

 ✔ 989 Birger Fält

 ✔ 1111 Anders Sörensson

 Jubileumsloppet går av stapeln lördagen den 12 februari.  

STAFETTVASAN 2022
Undertecknad sammanhål-
lande 305 Arne Sundquist med 
e-mailadress arne.sundquist@
orsalheden.se har både namn 
och nummer på nio VL-veter-
aner som tidigare anmält sitt 
intresse för Stafettvasan i den 
nedan nämnda ordningen 
(673, 1011, 560, 845, 943, 854, 
883, 991, 839). Hittar Du Ditt 
VL-veterannummer här så vet 
Du att Ditt intresse noterats 
och att Du förväntas kunna 
delta i ett av de två kostnads-
fria lagen vi har i Stafettvasan 
2022 fredagen den 4 mars. Om 
oklarheter sänd ett E-mail till 
adressen ovan!
Det behövs dock ytterligare ett 
antal namn till våra två VL-
veteranlag, det brukar alltid bli 
något eller några återbud så 
minst ett par reserver behövs! 
Ta Din medverkan i Stafettva-
san 2022 som ett lämpligt 
träningspass, om inte inför 
söndagens vasalopp men som 
en investering i god hälsa och 
frisk luft!

Sommarveckan 2022
Det är fullt möjligt att redan nu anmäla sig till Sommarveckan 2022. 
Följande aktiviteter planeras:

Fredag 12 augusti Cykelvasan Öppet Spår, 94 km, start Sälen
Fredag 12 augusti Cykelvasasprinten, 1 km, Lindvallen, Sälen
Lördag 13 augusti  Cykelvasan 90, 94 km, start Sälen
Söndag 14 augusti Cykelvasan 45, 45 km, start Oxberg
Söndag 14 augusti  Cykelvasan 30, 32 km, start Oxberg
Söndag 14 augusti  Ungdomscykelvasan, 32 km, start Oxberg
Fredag 19 augusti  Trailvasan 10, 10 km, start Mora
Lördag 20 augusti  Ultravasan 90, 90 km, start Sälen
Lördag 20 augusti  Ultravasan 45, 45 km, start Oxberg
Lördag 20 augusti  Trailvasan 30, 30 km, start Oxberg
Lördag 20 augusti  Vasastafetten 90 km,  löparstafett för tiomanna-

lag, start Sälen
Lördag 20 augusti  Vasakvartetten 90 km,löparstafett för fyramanna-

lag, start Sälen

Som framgår av förteckningen finns en hel del ”att bita” i för cyklings- 
och löparsugna motionärer och dito elit!

VASALOPPSTRIPPELN
Vasaloppstrippeln är till för Dig 
som vill hålla Dig i form året 
om! Trippeln utgör onekligen 
en ordentlig utmaning där Du 
genomför tre lopp, skidor, cykel 
och löpning inom ett kalenderår. 
Du kan välja mellan sträckorna 
90, 45 och 30 km. Läs mer på 
Vasaloppets egen hemsida!

Lördag 
12 feb
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Vasaloppets vintervecka 2022
Redan nu har mer än 38000 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. 

2. 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).

3. 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, person-
nummer och klubb.

4. 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 endast individuell start, ej lag.

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 Motionslopps-
försäkring bas. Det är 
en sjuk- och olycksfalls-
försäkring, kostar 155 kr per 
år. Folksam Motionslopps-
försäkring stor kostar 275 
kr. Då får du tillbaka anmäl-
ningsavgiften vid skada eller 
sjukdom om du sänder in ett 
giltigt läkarintyg till Folksam. 

Datum Lopp Startplats Veteranpris

Fredag 25/2 Vasaloppet 30 km Oxberg 338 kr

Lördag 26/2 Tjejvasan 30 km Oxberg 455 kr

Söndag 27/2 Ungdomsvasan 9 km Eldris - 

Söndag 27/2 Ungdomsvasan 19 km Hökberg - 

Söndag 27/2 Öppet Spår 90 km Sälen 695 kr

Måndag 28/2 Öppet Spår 90 km Sälen 0 kr

Tisdag 1/3 Vasaloppet 45 km Oxberg 440 kr

Fredag 4/3 Stafettvasan 90 km Sälen -

Fredag 4/3 Nattvasan 90 km Sälen 790 kr

Fredag 4/3 Nattvasan 45 km Oxberg 480 kr

Fredag 4/3 Nattvasan 30 km Oxberg 375 kr

Lördag 5/3 Vasaloppet 10 km Eldris 200 kr

Söndag 6/3 Vasaloppet 90 km Sälen 961 kr

! Notera särskilt att vi VL-
veteraner har tid på oss 
med anmälan fram till 

och med 2021-12-31 men då 
är det definitivt ”stopp och 
deadline”!
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MINIPORTRÄTT 
Tommy Bogg
VL-veteranen 557 Tommy Bogg 
tar från och med årsmötet den 4 
september nu plats som ad-
jungerad ledamot med syftet att 
han från nästa års årsmöte ska 
gå in som fullvärdig ledamot i 
Veteranklubbens styrelse.

Tommy gjorde sin premiär i 
vasaloppsspåret redan som 

fjortonåring! Ja, ni läste rätt, som 
fjortonåring (!) och ”inte nog med 
det”, som den legendariske radio- 
och TV-mannen Lennart Hyland 
ofta uttryckte sig, Tommy skidade 
ner från Sälen till Mora på en tid 
som de flesta VL-veteraner nog 
fortfarande har svårt att matcha, 
5:45!

Tommy berättar:
“– Första Vasaloppet som förstås 

inte är med i statistiken var 1965. 
Jag var fjorton år vid tillfället och 
hade tjatat på pappa att få åka 
Vasaloppet. Han gav med sig till 
slut och skjutsade mig till starten i 
hopp om att jag skulle få åka men 
utom tävlan.

Jag fick tillåtelse av vakterna vid 
vägövergången att hoppa in efter 
att ca 300 åkare hade passerat. Jag 
minns inte så många detaljer av 
själva skidturen annat att det gick 
lätt och att jag fick dricka av snälla 
damer vid kontrollerna. Jag hade 
fått instruktioner av pappa att gå 
till bekanta i Mora och ringa för 
hämtning när jag var framme. Jag 
avslutade loppet vid Zornmuseet. 
Tiden blev 5,45 och jag minns att 
segraren Janne Stefansson hade 
åkt över en timme snabbare och 
jag var så enormt imponerad av 
hans prestation. I dag kan jag även 
vara stolt över min egen”.

Yrke inom hälso- och sjukvård
Vad gäller yrkeslivet har Tommy va-
rit verksam inom öppen hälso- och 
sjukvård, företagshälsovård, per-

sonalutveckling och HR-uppgifter. 
Han har arbetat inom offentlig 
vård, privat verksamhet och som 
egen företagare och har en grund-
utbildning som sjuksköterska. 
Efter nio år med arbete i Skövde 
bor Tommy sedan 1986 åter i sin 
barndomstrakt Mora, ja närmare 
bestämt i byn Vika på västra sidan 
av Siljan med sambo två hundar, 
tre tuppar och fem höns. Han har 
två vuxna barn och tre barnbarn.

Tävlat för IFK Mora
Åter till skidåkningen;
Tommy tävlade för IFK Mora som 
ungdom fram till sextonårsåldern 
då andra intressen tog över. Skid-
intresset återkom i tjugoårsåldern 
och Tommy blev så småningom 
som alla vi andra VL-veteraner 
en s.k. tävlingsmotionär, nu med 
trettio Vasalopp och tio Öppet spår 
bakom sig. Bästa tid är 4.31 och 
bästa placering 141. Alla vi VL-vet-
eraner lyfter på veterankepsen för 
en så framskjuten placering!

“– Som född och uppvuxen i 
Mora har jag varit IFK Mora trogen 
frånsett mina nio år i Skövde då 
jag tävlade för IF Hagen. Förutom 
skidåkning så har det sommartid 
blivit lite löpning med 2.07 på Lid-

ingöloppet som bäst och Göteborgs 
halvmara på 1.21” .

Nyhetsbladet vet också att berät-
ta att Tommy i vintras fullföljde sitt 
fyrtionde skidlopp mellan Sälen 
och Mora och blev därmed den 
295:e ”40-lopparen” i Vasaloppets 
snart hundraåriga historia!  

Glad motionär
Tommy gör en strikt distinktion 
mellan å ena sidan tävlingsmotionär 
där det gäller att så snabbt som 
möjligt ta sig från punkt A till punkt 
B och å andra sidan motionär då 
motionen som sådan kommer i 
första hand och tävlingshetsen får 
stå tillbaka för andra inslag som 
att njuta av naturen etc. Tommy 
betonar att han gjorde sitt sista åk 
som tävlingsmotionär 1989 och nu-
mera är just motionär i den senare 
betydelsen!

“– Med min bakgrund inom 
hälso- och sjukvård vill jag inom 
Vasaloppsveteranerna gärna bidra 
till att vi ökar kunskaperna kring 
hälsa och motion, träning och kost 
när vi kommer upp i åldrarna, d v 
s hur vi ska träna, när vi ska träna, 
när vi ska ställa upp i tävlingslopp 
och när vi ska ha förståndet att 
avstå”, avslutar Tommy.

Okt | 2021 | Nr. 4

 Tommy Bogg (tv) välkomnas av Lennart Larsson när han gick i mål i sitt 40:e lopp i år.
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MINIPORTRÄTT 
Torleif Bakke 
Från och med årsmötet den 4 
september tar nu VL-veteran 
839 Torleif Bakke från Järvsö 
över som regionansvarig för 
område 2 Dalarna-Gävleborg. 
Namnet Bakke har Torleif efter 
sin far som var norrman och 
bördig från Nordnorge och  
Torleif är därmed s a s ”halvt 
om halvt norrman”. 

Torleif, född i mars 1961 och 
alltså sextio år i våras, har en 

bred utbildning bakom sig med 
bland annat officersutbildning 
vid artilleriet (Norrlands artilleri-
regemente, A 4 i Östersund och 
Bergslagens artilleriregemente, A 9 
i Kristinehamn) samt examen från 
Gymnastik- och Idrottshögskolan i 
Örebro. Torleif har huvudsakligen 
varit verksam inom undervisnings-
sektorn med anställning som 
rektor och senare vuxenutbild-
ningschef inom Ljusdals kommun. 
2017 lämnade han ”skolsektorn”, 
sadlade om och tog över som 
fritidschef i Ljusdals kommun, ett 
arbete Torleif trivs utomordentligt 
väl med.
Vid sidan om sitt yrkesliv hin-

ner Torleif också med att både 
musicera (gitarr och tvärflöjt) samt 
spela amatörteater. Han har en 
välutvecklad organisatorisk talang 
och har både varit skidlärare på 
skidgymnasiet i Ljusdal samt inne-
haft ledarbefattningar inom några 
av Hälsinglands skidföreningar. 
När det gäller den egna skidåknin-
gen har Torleif varit ytterst flitig i 
skidspåren med runt fyrahundra 
olika skidtävlingar i sju olika 
länder under åren. I Vasaloppet 
har han genomfört 34 lopp mellan 
Sälen och Mora och som bäst varit 
på plats 345 med tiden 4:53, ett 
utomordentligt resultat som de 
flesta av oss VL-veteraner klart im-
poneras av! Han har också lyckats 
knipa några Lag-DM på skidor. 

Uppmanar till hälsokontroll
I förra numret av nyhetsbrevet 
fanns en intervju med trefaldige 
vasaloppsvinnaren Daniel Tynell 
från Grycksbo där Daniels pro-
blem med hjärtat omnämndes. 
Torleif Bakke och Daniel Tynell 
har förutom sitt stora intresse 
för skidåkningen också det här 
med upplevda hjärtproblem 
gemensamt. Torleif drabbades 
helt oväntat av en hjärtinfarkt, och 
efter operation i januari 2018 fick 
det bli mera fokus på både reha-

bilitering och att tänka på hälsan 
och mindre fokus på att prestera 
resultat i skidspåren. Torleif beröm-
mer den svenska sjukvården där 
han fick den bästa tänkbara vård i 
samband med infarkten vilket han 
idag är glad och tacksam för. Han  
rekommenderar alla VL-veteraner 
att regelbundet genomgå hälsokon-
troller, gärna med koll av hjärtat!     
Torleif motionerar fortsatt regel-
bundet, siktar på bortåt 100 mil 
skidor under kommande säsong, 
fullt möjligt då han ju bor i den 
snörikare delen av Sverige, men ser 
numera upp med alltför intensiv 
träning och trappar ner sina egna 
krav! Han räknar dock med att 
starta i Vasaloppet 30 tillsammans 
med sin fru och köra Nattvasan 30 
med dottern. 
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Torleif Bakke (th) här tillsammans med Gösta Lönnelid (tv) som år 2022 står inför sitt 
60:e medaljår med möjlighet att bli nummer tre efter Bengt Eriksson ( 2013 ) och Börje 
Karlsson (2020 ).
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Medlemsförmåner 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. För att del av rabatten ska medlemsavgiften till Veteranklubben 
vara betald.

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! Orsa Grönklitt

Klädkollektionen
Som VL-veteran, äldre eller ny-
bliven, nyttja gärna det utbud av 
profilkläder som står till vårt för-
fogande! Det har tillkommit några 
nyheter den senaste månaden, 
så titta gärna in på Vasaloppets 
hemsida för att se vad som finns 
att tillgå. Klicka in Dig via rubriken 
”Om oss” längst upp så får Du upp 
en lista med sökord till vänster. 
Där går Du in vid ”Vasalopps-
veteraner” så kommer först en 
beskrivning av veteranklubben 
och våra aktiviteter och därunder 
rubriken ”Klädbeställning”.

MEDLEMSAVGIFTEN
Vid årsmötet i september 
bestämdes att årsavgiften 
fortsatt ska bibehållas på 
200 kr. En erbjudande-
faktura har sänts ut med 
uppmaningen att betala in 
avgiften senast den  
29 oktober. Här kommer nu 
en ytterligare ”påstötning” 
om avgiften!
Uppmärksamma att det i år 
är ett nytt bankgironummer 
som gäller, 5723-8719 ! 
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Nya nummerlappar i 
skidspåret
Inför jubileumsåret 2022 har Vasa-
loppet i samråd med veteranklub-
ben arbetat fram några olika förslag 
på utformning av VL-veteranernas 
nummerlappar att bära under Vasa-
loppets alla lopp. Nummerlapparna 
får en helt ny utformning men den 
orange färgen bibehålls. Det slutliga 
utseendet är ännu inte fastställt men 
VL-veteranklubbens styrelse har fått 
ta del av de olika förslagen och getts 
tillfälle att yttra sig över dem.

Nyordning vid vasaloppmålet
Vid 2022 års vasalopp kommer man att ha flyttat målportalen 
till ett läge i relativ närhet av klockstapeln drygt 100 meter före 
den hittillsvarande platsen. Tingshusparken med Zornstatyn 
kommer att tas i anspråk som marknadsplats. Genom nyord-
ningen kommer den ”kommersiella delen” av målområdet att 
flyttas närmare gågatan genom centrala Mora vilket välkomnas 
av köpmännen längs gatan.

Vasaloppet 10
Vasaloppet 10 är ett nyinsatt lopp 
för alla som vill vara med och fira 
Vasaloppets 100-årsjubileum och 
går på lördagen före det ordinarie 
Vasaloppet, alltså lördagen den 5 
mars med preliminär starttid kl 10. 
Tanken är att skapa en så färg-
sprakande hyllning som möjligt till 
jubilaren Vasaloppet så ta gärna 
på Dig tränings- eller tävlings- 
kläder från förr om Du deltar. Inget 
fracktvång! 
  
Du anmäler Dig som vanligt på  
vasaloppet.se och Din anmälan 
ska vara inne senast 2021-12-31! 
 
Lördagens veteranting startar först 
kl. 12:30 med lunch varefter själva 
tinget drar igång kl. 13:00 vilket 
medger VL-veteraner att både åka 
Vasaloppet 10 samt därefter delta i 
veterantinget! 

För att kunna nyttja den nya, personliga, nummerlappen under något av  
loppen 2022 krävs emellertid att Din anmälan är inne senast 2021-12-31! 


