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Vasaloppets
Veteranklubb

nyheter från

Vasaloppets vinteraktiviteter blev i år lyckade i alla avseenden!
Jubileumsvasan den 12 februari blev särskilt god PR för Vasaloppet 
som institution betraktat och fick rejält genomslag i massmedia. 
Vasaloppets egen TV gav både bredd och djup för den intresserade 
och man kunde följa jubileumsloppet från morgonens start till 
sena kvällens sken från gatlyktorna vid målet i Mora. Inslag utifrån 
spåret varvades med intervjuer i den enkla studion i Mora där 
Vasaloppets VD Johan Eriksson samtalade med sina gäster. Mer 
om Jubiléumsvasan på sidan 2.

Det av SVT:s Jacob Hård välkomponerade TV-programmet om Vasa-
loppet kom också lägligt i nära anslutning till Vinterveckan med 

intressanta tillbakablickar för alla sport- och skidintresserade. Av de sex 
VL-veteraner som ställde upp i Jubiléumsvasan lyckades fyra ta sig ner till 
målet i Mora. De olika skidloppen under Vinterveckan kunde genomföras 
utan några större problem, vädrets makter var genomgående välvilliga 
och snötillgången god. Sammanlagt var dryga femtiotusen anmälda till de 
olika aktiviteterna från Tjejvasan lördagen den 26 februari till Vasaloppet 
söndagen den 6 mars.   
I Öppet Spår måndagen den 28 februari skidade VL-veteranen 77 Gösta 
Lönnelid från Sälen ner till Mora och blev därmed vår tredje 60-loppare! 
Mer om Gösta på sidan 4.

För VL-veteranerna blev Stafett-
vasan 2022 historisk på två sätt. 
Det var dels första gången vi kunde 
mönstra ett rent damlag dels första 
gången som VL-veteranerna ställde 
upp med tre lag! (Tyvärr tvingades 
VL-veteranerna Lag 3 bryta loppet 
då andra sträckans åkare föll  
olyckligt i backarna ner mot  
Tennäng och skadade sin axel 
så pass att fortsatt åkning blev 
omöjlig. Den skadade har dock 
repat sig och är nu återställd).
Sammanlagt var 1542 lag anmälda 
varav 1129 fullföljde.

De fem damerna i VL-veteranerna Lag 1 blev nu historiska genom att 
fullfölja Stafettvasan 2022 på ett mycket hedervärt sätt:

1:a sträckan •  883  Margareta Östensson Lindblom, Sälens IF
2:a sträckan •  1077  Helén Östensson, Sälens IF 
3:e sträckan •  987  Kristin Back Frisk, Vänersborgs Skidklubb  
4:e sträckan •  906  Gudrun Hedlund, Falu IK
5:e sträckan • 1064 Inger Olsson, Korsnäs IF Skidor

De fem spänstiga damerna skidade ner till Mora på tiden 7:53:50 och 
belade därmed plats 957.  

VL-veteranerna Lag 2 med en dam och fyra herrar var något snabbare ner 
till Mora med tiden 7:45:01 och plats 933. I laget åkte:

1:a sträckan •  845  Heinz Felsner, Österrike
2:a sträckan •  889  Claes-Erik Karlsson, Turebergs IF
3:e sträckan •  928  Carina Johansson, Tumba Mälarhöjden OK  
4:e sträckan •  625  Sören Holmberg, Leksands SLK
5:e sträckan •  943  Karl-Gustav Björk, Finland

Veteranklubbens tredje 60-loppare,  
77 Gösta Lönnelid vid målgången i Mora.

Historiskt deltagande i Stafettvasan 2022
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Jubiléumsvasan
Klockan 07:04 på morgonen 
den 12 februari gick starten 
för Jubiléumvasan. Med start 
nära Västerdalälven for de 130 
åkarna med sin gammaldags 
utrustning iväg med en sväng 
runt Olnispagården, den gård 
där de utsända skidlöparna 
från Mora enligt sägnen hann 
upp Gustaf Vasa på dennes färd 
mot Norge. 

Olnispagården ligger i byn Sälen 
på västra sidan av älven och 

därefter bar det iväg ner mot älven 
och över en gångbro nedanför 
gården. Så småningom tog man 
sig upp mot höjderna och myrarna 
men längs en sträckning som klart 
avviker från den sträckning som 
1922 års deltagare åkte. Jubiléums-
spåret gick nu något mot ostnor-
dost och anslöt så småningom till 
dagens spår vid Smågan. Sträck-
ningen följde därefter i stora drag 
dagens vasaloppsspår men med 
vissa avvikelser fram förbi Risberg, 
Evertsberg och ner till Vasslan 
där spåret vek av österut ner mot 
Österdalälven och Oxbergssjön. 
Från den gamla virkesterminalen 
fortsatte jubiléumsspåret sedan 
upp mot Gopshus varefter det med 

vissa avvikelser följde det nu-
varande vasaloppsspåret till Mora.

Först ner till Mora kom Erik Wick-
ström, Hestra IF, som åkte sträckan 
på 6:57. Han slog därmed Ernst 
Alms tid från 1922 (7:32:49) med 
dryga halvtimmen. Erik har goda 
meriter från Vasaloppet där han 
placerat sig bland de etthundra 
första 2011-2020 med en 25:e plats 
som bäst. Åkte fortare än Ernst Alm 
gjorde också Anders  
Södergren, Hudiksvalls IF, en av 
våra mest meriterade längdskidåk-
are med bland annat VM- och 
SM-guld och två segrar på Holmen-
kollens femmil. Anders var andre 
åkare ner till Mora och avverkade 
sträckan på 7:08. Bästa dam var 
femfaldiga vasaloppsvinnaren 
Sofia Lind, Åsarna IK, som åkte 
sträckan på 8:59.    
Av våra sex VL-veteraner fullföljde 
fyra loppet medan två tvingades 
bryta. Snabbast av veteranerna var 
1111 Anders Sörensson, Munkedal 
som med 8:53 kom ner till Mora 
på 14:e plats. VL-veteranen 1109 
Martin Eriksson, Lima IF blev 
31:a på tiden 9:58. Fem av de sex 
veteranerna intervjuades före 
Jubiléumsvasan men genom ett 
förbiseende blev det ingen intervju 
med Martin. Han får nu komma 
till tals efter loppet istället. Så här 
berättar Martin: 
“Gav mig av strax efter klockan 6 
till Transtrand och starten som gick 
kl. 07:04. Vädret var lite i varmaste 
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laget med bara någon minusgrad 
och lite lätta moln men kanske lite 
kallare på höjderna mot Smågan.
Efter Evertsberg så blev det 
varmare och varmare med flera 
plusgrader därefter.
Mat och dryck under loppet var 
bra och jag hade några kompisar 
utplacerade de första två milen 
utifall något skulle hända. Efter 
Mångsbodarna så var det två som 
följde med med bil till Mora. 
Första kontrollen fanns i Mångs-
bodarna den andra i Evertsberg 
och den sista i Oxberg. I Oxberg 
hade jag en svacka men fick i mig 
två pannkakor och dricka så sedan 
blev jag lite piggare. 
Man blir ju grundligt urpumpad 
efter ett sådant här lopp och man 
får ju inte mycket gratis som man 
får med ett par vanliga skidor. 
Skidorna gick ganska bra men efter 
Evertsberg så blev det varmare så 
det sög mer och mer. Hade paraffin 
på och som fäste lite Swix Blå Extra 
som var helt OK. 
Loppet var nog kanske bortåt 95 
km tror jag, det blev ju lite längre 
nu när man åkte från Transtrand 
ostnordost mot Smågan jämfört 
med 1922 då man åkte från Trans-
trand närmaste vägen ner mot 
Mångsbodarna” slutar Martin.
Nyhetsbladet gratulerar alla som 
med tidstypisk utrustning från 
första halvan av 1900-talet den 12 
februari tog sig an kraftprovet att 
åka skidor sträckan Transtrand-
Mora! Stort Grattis!  
 

VL-veteranen 1109 Martin Eriksson,  
Lima IF blev 31:a på tiden 9:58

Först i mål blev Erik Wickström, Hestra IF, som åkte sträckan på 6:57.
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Margareta med 
sin utrustning

Till Tjejvasan lördagen den 29 
februari kom runt 3500 till start. 

Vackert väder och fina förhål-
landen i spåren. Brita Johans-
son Norgren, Sollefteå IF Skidor, 
satte nytt rekord på sträckan 
med 1:15:39. Hon vann nu med 
två sekunder sin femte seger i en 
skarp duell med Lina Korsgren, 
Korsnäs IF Skidor.

Vid Vasaloppet på söndagen den 
6 mars blev tempot högt redan 
från start men mattade något efter 
Mångsbodarna. Det höga tempot 
höll dock i sig hela loppet igenom 
och årets segrartid, 3:32:18 blev 
den näst snabbaste i Vasaloppet 
efter fjolårets rekordtid 3:28:18. 
Länge höll en klunga på runt trettio 
åkare ihop i täten. Vid Eldris hade 
klungan minska till sjutton åkare 
med ett flertal norrmän samt fem 
svenskar bland dem Max Novak, 
Team Ramudden, Emil Persson, 
Team Lager 157 och Axel Jutter-
ström, Team Eksjöhus. Mot slutet 

blev det fråga om ren teamkörning 
och där drog Andreas Nygaard, 
Team Ragde och Norge det längsta 
strået och passerade målportalen 
på tiden 3:32:18 med Emil Persson 
en sekund efter och Axel Jutter-
ström två sekunder efter Nygaard. 
Det blev nu den tionde raka segern 
för en norrman och Andreas 
Nygaard uttryckte vid intervjun 
efter målgången att nu var det väl 
snart dags för en svensk!

I damklassen var det åtminstone 
tre svenska åkare, Ida Dahl, 
Brita Johansson Norgren och Lina 
Korsgren som nog inriktat sig 
på att vinna men där drog något 
otippat norskan Astrid Öyre Slind 
det längsta strået och åkte i mål 
på 3:50:06 med gott och väl tre 
minuter tillgodo på tvåan Brita 
Johansson Norgren. Lina Korsgren 
slutade femma, norska världsstjär-
nan Marit Björgen sexa och Ida 
dahl sjua. 

Vinterveckan i strålande skidväder
Vinterveckan 2022 kan nu läggas till handlingarna med betyget 
väl godkänt för arrangörerna. De flesta loppen har gått i strålande 
väder med lagom kyla och bra spår. Med den stora tillströmningen 
av åksugna under Vasaloppet blir spåren sämre för de åkare som 
tillhör den sista tredjedelen av åkarna, det går helt enkelt inte att 
undvika.

Under Vinterveckan fick vi fyrtioen nya VL-veteraner varav en dam,  
sjutton nya 40-loppare, fem 50-loppare samt 60-lopparen Gösta Lönnelid. 
Den senare presenteras i ett särskilt inslag på sidan 4.

De nya 50-lopparna blev VL-veteranerna:

 ✔   161 Rune Persson, Malungs IF

 ✔  201 Sven-Erik Eriksson, Stora Tuna IK Skidor

 ✔  254 Stig Berg, Bodsjöböle SK

 ✔  307 Folke Sjöberg, Lugi SK 

 ✔  341 Stig Liljeström, Täby OK

Antalet 50-loppare växte i och med årets fem nya till femtiotre. Vem 
kunde tänka sig det när morabördige VL-veteranen 9 Gösta Aronsson år 
2000 skidade ner till Mora som den förste att nå 50 vasalopp! 

254 Stig Berg

161 Rune Persson

201 Sven-Erik 
Eriksson

341 Stig Liljeström

307 Folke Sjöberg
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I Öppet Spår måndagen den 28 
februari skidade VL-veteranen 
77 Gösta Lönnelid de nio milen 
från Sälen ner till Mora och blev 
därmed vår tredje 60-loppare! 
Göstas tid blev 7:08:44, en tid 
som verkligen heter duga för en 
skidlöpare som fyller åttiofyra i 
början på maj! 

Tiden måste onekligen inge 
respekt hos alla VL-veteraner 

utan något enda undantag! Såvitt 
nyhetsbladets redaktion kan se 
så har Gösta åkt Vasaloppet eller 
Öppet Spår alla år sedan sitt första 
lopp 1962!  

Nyhetsbladet fick en telefonin-
tervju med Gösta en dryg vecka 
senare och Gösta berättar  
följande;

”Det var mycket fina förhål-
landen den här dagen, 5-6 kall-
grader vid starten, solsken och 
mycket fina spår. Kort sagt perfekta 
förhållanden. Det blåste lite grann 
och uppe på myrarna kom en del 
drevsnö i spåren men inget som 
störde särskilt mycket. Jag åkte på 
glidparaffin och helt utan fästvalla. 

Till en början skejtade jag mycket 
men kände så småningom av 
lite besvär i benen och övergick 
alltmer till ren stakning”. Renod-
lad diagonalåkning? ”Nej, inte en 
meter” svarar Gösta. ”Spåren är ju 
numera så hårt packade och det 
var som att åka på räls. Jag åkte nu 
på mina väl inkörda Fischerskidor 
men har under åren prövat flera 
skidmärken. I några år åkte jag på 
ett par finska av märket Järvinen 
som jag fick direkt av Veikko Haku-
linen, en skidåkare som jag kände 
väl. Eftersom jag behärskar meän-
kieli = tornedalsfinska så hade 
jag tolkat flera gånger vid samtal 
mellan Hakulinen och Sixten Jern-
berg. 1965 åkte jag Vasaloppet på 
4:50:23 på dessa Järvinen-träski-
dor, slutade på elfte plats och det 
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Intervju med VL-veteran 77

Gösta Lönnelid 

betraktar jag som mitt bästa lopp” 
slutar Gösta.

Tilläggas kan att Gösta togs emot 
vid målet av dalkarlarna tillika  
VL-veteranerna 76 John-Erik Eggens, 
273 Tore Södersten och 493 Karl-
Erik ”KEA” Andersson.

 KEA berättar också att Gösta såg 
osedvanligt pigg ut vid målgån-
gen i Mora och att Gösta sin vana 
trogen tagit en träningstur upp till 
Eldris dagen därpå där KEA av en 
händelse mötte honom!

Veteranklubbens medlemmar 
gratulerar samfällt en kraftkarl av 
stora mått för hans prestation!  
Det blir ett nöje att vid höstens 
årsmöte få överlämna en 60-lopps-
plakett till VL-veteranen 77 Gösta 
Lönnelid, IFK Mora!   

VL-veteranen 77 Gösta Lönnelid i mål och därmed 
Veteranklubbens  tredje 60-loppare! 
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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 tiomannalag, 

start Sälen
Lördag 20 augusti  Vasakvartetten 90 km, löparstafett för fyramannalag, 

start Sälen

Rabatterade priser för oss VL-veteraner
Fredag 12 augusti:  Cykelvasan Öppet Spår 90, start Sälen
Söndag 14 augusti: Cykelvasan 45, start Oxberg
Söndag 14 augusti: Cykelvasan 30, start Oxberg 

Anmälan är öppen sedan länge. Gå in på Vasaloppets 
hemsida så hittar Du rätt ställe för att göra Din anmälan. 
Anmälningskoden har du fått mailad i nyhetsbrevet.

Förturs- och tidig anmälan till  
Vinterveckan 2023
Som VL-veteraner har vi fördelen av att ha garanterade platser vid alla 
lopp under Vinterveckan 2023. Denna s k ”Förtursanmälan” ska vara inne 
senast 2022-12-31!

Vasaloppsorganisationen ser dock gärna att VL-veteraner som redan 
nu vet att man avser att delta i något av loppen 2023 är tidiga med sin 
anmälan. Det underlättar självklart organisationens arbete om man är 
tidigt ute med sin anmälan, det är rushigt nog ändå under perioden 
januari - februari! Hjälp gärna den personal som jobbar med anmälnin-
garna och lämna in Din anmälan så tidigt som möjligt! Glöm heller inte 
att både anmälan med anmälningskoden nedan liksom våra särskilda 
VL-veteranförmåner är klart personliga och ska skötas med gott omdöme 
och framförallt inte missbrukas!
Vid förturs- eller tidig anmälan, ange koden som du fått mailad i  
nyhetsbrevet.

Årsmötet i höst
Efter två års digitala 
årsmöten blir det till hösten 
möjligt att åter träffas för 
ett ”traditionellt” årsmöte i 
Mora Parken med sedvan-
liga årsmötesförhandlingar, 
mingel, framträdanden 
från scenen, middag och 
övriga aktiviteter. Årsmötet 
genomförs lördagen den 
3 september och program 
med inbjudan kommer i 
nyhetsbrevet som kommer i 
början av juli.  

R
A
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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 First Camp Mora Parken • 10 % på ordinarie boende-
priser för medlem och medföljande i samma rum/stuga (dock ej högsä-
songsveckor 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!

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”.


