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Vasaloppets
Veteranklubb

nyheter från

Mycket har hänt i världen sedan det förra nyhetsbladet 
publicerades. Ingen av oss kunde väl ana att krigets skuggor 
skulle nå Europa och att det skulle få återverkningar ända in i vårt 
land. Vi måste alla verkligen hoppas på en snabb återgång till en 
lugnare värld så att våra tankar i stället får upptas av idrottsliga 
ämnen, hälsofrågor, tankar på utflykter, sol, bad och andra livets 
glädjeämnen! 

När detta skrivs har vi passerat Midsommar och solskivans gång vänder. 
Hösten känns dock långt borta och vi får förhoppningsvis fortsatt njuta 
av många, långa ljusa sommarkvällar! Det har regnat relativt lite under 
våren och försommaren och grundvattennivåerna är fortsatt låga på de 
flesta håll i landet. Gissningsvis vill landets jordbrukare ha mer regn på 
de växande grödorna för att vara helt nöjda.
Några dagars tryckande hetta efter Midsommar blev för många lite för 
mycket av det goda, men nog skulle det väl passa bra med en lagom 
ljuvlig värmebölja gärna under vasaloppets sommarvecka! Mer om 
sommarveckan på sidan 4.   

Höstens årsmöte 3 september
Efter två år med ”digitala” årsmöten blir det nu 2022 åter dags 
för ett traditionellt årsmöte av det tidigare slaget. Årsmötet hålls i 
Mora Parken lördagen den 3 september med incheckning från  
kl. 10:00. Lunch kan intas från 11:30.

De sedvanliga årsmötesförhandlingarna startar kl. 13:00 och 
beräknas vara klara omkring kl.15. På det digra dagsprogrammet står 
därefter kaffepaus, utdelning av medaljer och utmärkelsen ”Årets 
Vasaloppsveteran”, föredrag, tipspromenad samt vandring till Mora-
Nisses hus där Vasaloppets samlarklubb har en utställning. Norska 
skidfabrikanten Madshus medverkar med förmånliga priser på sina 
produkter. Kvällens middag börjar kl. 19. Avbrott för uppträdande på 
scenen av entertainern Janne Krantz, känd från bl.a. Iggesundsgänget 
samt andra inslag.   
 
Priset för deltagande är:
Nyblivna VL-veteraner  350:-/pers
Tidigare  VL-veteraner  500:-/pers
Medföljande   500:-/pers

Mora Parken lämnar 10 % rabatt på boende i Mora Parken under 
årsmöteshelgen. Det är då viktigt att bokningen av boendet sker genom 
e-mail till konferens.mora@firstcamp.se
Passa på möjligheten att träffa gamla eller nya VL-veteranvänner under 
gemytliga former i hjärtat av Mora, Ditt mål under minst trettio år!

 Årsmöte 
lördag 3 sept kl 13:00
Anmälan senast 20 aug

Anmälan v 28-31
info@vasaloppet.se
Tel 0250 – 392 00

Välj  ”Övriga Frågor” och 
lämnar din anmälan

Anmälan v 32-33
gun-britt.cristoferson@

vasaloppet.se
Tel 0250 – 392 42 

Under v. 28–31 har Gun-Britt 
semester och anmälan ska 
i stället ske till Vasaloppets 

kundtjänst.
   

Glöm inte att uppge antalet 
personer, d v s om Du 

har med-följande med till 
årsmötet eller ej!
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Den 28 februari 1987 kl 16 
samlades tre eldsjälar i 

församlingshemmet i Mora för 
att diskutera bildandet av en 
intresseklubb för dem som då 
avverkat ett stort antal olika års 
vasalopp. De tre var sedermera  
VL-veteranen 46 Staffan 
Hasselberg från Sollefteå, Bertil 
Eskilsson från Lima samt Gustav 
Davidsson från Mora. En av 
eldsjälarna var också VL-veteranen 
47 Georg Almqvist från Borlänge. 
Man var till att börja med inte helt 
eniga i alla frågor men trots vissa 
smärre meningsskiljaktigheter 
genomfördes ett ”veteranmöte” 
i Mora den 5:e september 

med ett tjugotal intresserade 
vasaloppsveteraner eller blivande 
sådana. Inledningsvis höll Georg 
Almqvist i ordförandeklubban men 
så småningom kom VL-veteranen 
94 Per Andersson in i bilden 
och kom så småningom att bli 
både klubbens ordförande och 
dessutom ”Vasaloppsgeneral” för 
det samlade Vasaloppet med alla 
dess aktiviteter.

Från ett tjugotal intresserade 1987 
har utvecklingen därefter gått med 
stormsteg. På fem år tredubblades 
antalet VL-veteraner till drygt nittio 
VL-veteraner 1993 och med 41 nya 
detta år är det totala antalet 

Veteranklubben firar 35 år! 
Vasaloppets veteranklubb bildades 1987. Det betyder att 
föreningen kan fira trettiofemårsjubileum i år. Här kommer en del 
om Veteranklubbens tillblivelse och utveckling efter 1987.

 VL-veteraner 1163. Om utveck-
lingen fortsätter så passerar vi 
sannolikt 1500 inom tio år!
Vasaloppets veteranklubb 
har sedan många år ett 
utmärkt samarbete med 
vasaloppsorganisationen som 
ställer upp för oss på ett mycket 
föredömligt sätt!

Stadgeenligt anordnas Vasaloppets 
Veteranklubbs årsmöte första lördagen 
i september. Bilden nedan från det 
senaste fysiska årsmötet 2019.
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Nio mil stakning från Hagfors till Karlstad
Klarälvsloppet mellan Uddeholm/Hagfors och Karlstad (90 km) 
alternativt Munkfors–Karlstad (60 km) eller ännu kortare sträckor 
genomförs i år lördag–söndag 24–25 september. Anmälan är 
redan öppen. Passa på att testa formen inför vinterns skidsäsong!  
För ytterligare info gå in på nätet ”Klarälvsloppet 2022”.

www.klaralvsloppet.se

Få nyhetsbrevet digitalt med e-post
Veteranklubben arbetar i samförstånd med Vasaloppet för att minska 
mängden pappersutskick. Vi sänder dock ca sjuttio nyhetsblad i 
pappersformat till dem som saknar e-mailadresser. Om Du är en av dem 
som får nyhetsbladet som pappersutskick men numera har skaffat en 
e-mailadress, meddela då Gun-Britt Cristoferson på Vasaloppskansliet.
Om Du ännu inte skaffat en e-mailadress, fundera över om det nu inte 
börjar bli dags! Du får stor användning av en sådan och kostnaden 
är om inte försumbar så nästintill. Det kräver heller ingen större 
datakunskap för att hantera e-post, det klarar även äldre personer lätt.
Gun-Britt har också upplyst styrelsen om att ett antal medlemmar 
har e-mailadresser som är föråldrade eller ogiltiga. Om Du har bytt 
e-mailadress det senaste året så meddela gärna Gun-Britt. 

! Efterlysning från 
valberedningen

Veteranklubbens styrelse 
består för närvarande av sju 
medlemmar. Därtill har vi 
sex regionansvariga plus en 
ansvarig för kontakterna med 
våra utlandsveteraner, tre 
medlemmar som valberedning 
och ytterligare tre medlemmar 
krävs till kommittén för 
”Årets Vasaloppsveteran”. 
Slutligen krävs också ett 
par revisorer för justering 
av årsmötesprotokollen. 
Det rör sig alltså om runt 
ett tjugotal VL-veteraner 
som har förtroendeposter i 
veteranklubben.
Kontinuerlig förnyelse på alla 
poster är självfallet önskvärd.
Du som har erfarenhet av 
föreningsarbete eller liknande 
uppdrag eller av rent personliga 
skäl ändå vill bidra till arbetet i 
veteranklubben hör gärna av Dig 
till valberedningens ordförande  
VL-veteranen 158 Erik-Åke 
Tranberg!  

Skicka din epost-adress till: gun-britt.cristoferson@vasaloppet.se
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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.
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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 medföljande 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 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 

Klädkollektionen
Som VL-veteran, äldre eller nybliven, nyttja gärna det utbud av profilkläder 
som står till vårt förfogande! 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 ”Vasaloppsveteraner” så kommer 
först en beskrivning av veteranklubben och våra aktiviteter och därunder 
rubriken ”Klädbeställning”.

Förnyelse av samarbetsavtalen
Arbetet med att förnya samarbetsavtalen med anläggningarna från Frösö Park och Mid365 i norr till Kviberg Park 
& Conference i söder har påbörjats och kommer förhoppningsvis att avslutas under hösten. Förutom de tidigare 
anläggningarna ska vi försöka få till samarbetsavtal med Kalhyttan i Värmland och Voksenåsen i Norge. På ett 
par håll föreligger oklarheter men ambitionen är att allt arbete med samarbetsavtalen ska vara klart i god tid 
inför kommande vintersäsong. 

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!  

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:


