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Vasaloppets
Veteranklubb

nyheter från

Hösten är kommen  
hör stormarna gny, 
svanen tar avsked 
och svalorna fly
Blomman har bäddat  
i mossan sin grav, 
vågorna brusa 
på vilande hav.

Så skaldade C F Dahlgren 
om hösten, en sång som de 

äldre av oss VL-veteraner fick 
sjunga i småskolan som skolan 
hette på 1940- 0ch 1950-talen. 
C F Dahlgren (1771 – 1844) var 
en på sin tid välkänd präst och 
riksdagsman för det liberala  
partiet och välkänd i de  
kulturella kretsarna i huvud-
stadens umgängesliv. 
Ja, hösten som årstid är sig lik 
år från år, färgprakten går inte 
att ta miste på och det har varit 
och är ännu goda tillfällen att 
skatta fruktträden samt bär- 
och svampskogen på sin skörd.
Denna höst kastar dock kriget i 
Ukraina sin mörka skugga över 
hela världen och inte minst 
Europa och vårt eget närom-
råde. Måtte det snart bli någon 
ändring till det bättre.
För oss VL-veteraner kan vi dock 
se tillbaka på både väl genom-
förda vinter- och sommarveckor 
samt ett lyckat årsmöte i tradi-
tionell stil efter två års digitala 
årsmöten. Möjligheterna till 
motion och träning har varit 
minst lika bra som under de 
senaste tre-fyra åren. Mer om 
årsmötet i följande inslag.

Välbesökt årsmöte på Mora Parken
Höstens ”traditionella” årsmöte i Mora Parken blev en klar succé 
efter 2020- och 2021 års digitala och därmed mera ”avslagna” 
årsmöten. Årets möte var välbesökt, bortåt 150 personer deltog, 
cirka 120 VL-veteraner samt medföljande. 

Höstens ”traditionella” årsmöte 
i Mora Parken blev en klar 

succé efter 2020- och 2021 års 
digitala och därmed mera ”avs-
lagna” årsmöten. Årets möte var 
välbesökt, bortåt 150 personer 
deltog, cirka 120 VL-veteraner samt 
medföljande. Efter incheckning 
och lunch blåste kl. 13 VL-veter-
anen 76 John-Erik Eggens sedvan-
ligt in det formella årsmötet. Som 
ordförande för mötet hade denna 
gång tillkallats ordföranden i Mora 
kommunfullmäktige, den relativt 
 välbekante kristdemokraten 
Lennart Sacrédeus. Denne skötte 
sitt värv med all den kompetens 
som hans vana som politiker i 
framskjuten ställning under många 
år hade gett honom och årsmötes-
förhandlingarna gick s a s ”som 
på räls”. Den sittande styrelsen 
liksom valberedningen hade mött 
upp mangrant.

Till mötessekreterare utsågs  
VL-veteranen 305 Arne Sundquist 
och sedan röstlängd fastställts och 
två justeringsmän valts följde de 
övriga valen i den ordning val-
beredningen föreslagit. 

VL-veteranen 730 Lennarth Larsson 
fick enhälligt förnyat förtroende för 
ännu ett år. Årsmötet ansågs utlyst 
på behörigt sätt och dagordningen 
fastställdes.
Lennarth Larsson redovisade nu 
verksamhetsberättelsen för det 
gångna verksamhetsåret samt 
planen för det kommande varefter 
styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
Därefter genomfördes ett antal val 
enligt valberedningens förslag.
VL-veteranen 1077 Helén Östensson 
valdes in som ny ledamot 2022-
2024 efter 906 Gudrun Hedlund 
som avsagt sig fortsatt arbete på 
grund av hälsoskäl. 
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557 Tommy Bogg går in som ordi-
narie ledamot för perioden 2022-
2023 efter John-Erik Eggens som 
nu lämnar styrelsen. Vidare fick 
493 Karl-Erik Andersson förnyat 
förtroende för ännu en period, 
2022-2024.
Till regionombud utsågs 445 Sören 
Sundström (Y-, Z-, AC- och BD-län), 
830 Torleif Bakke (W- och X-län), 
250 Håkan Mossberg (D-, E-, S-, 
T- och U-län), 642 Roland Olsson 
(O-län), 989 Birger Fält (AB- och 
C-län), 307 Folke Sjöberg (F-, G-, H-, 
I-, K-, M- och N-län) samt 305 Arne 
Sundquist för kontakten med våra 
utlandsveteraner.
Den sittande valberedningen 
med 152 Erik-Åke Tranberg som 
ordförande fick också förnyat 
förtroende liksom kommittén för 
utmärkelsen Årets Vasaloppsveteran 
med Birger Fält som ordförande. 
Här kan nämnas att kommittén 
detta år hade utsett 201 Sven-Erik 
Eriksson, Stora Tuna IK Skid-
klubb för utmärkelsen och blev 
intervjuad av Birger Fält efter att i 
våras, vid nära åttiofem års ålder 
ha fullföljt sitt femtionde skidlopp 
mellan Sälen och Mora! En strong 
prestation av den sege ”tunhuken”  
som är dalfolkets urgamla benäm-
ning på karlar från Stora Tuna!

Slutligen beslöts att medlemsav-
giften fortsatt bibehålles till 200 kr 
samt att nästa årsmöte ska hållas 
den 2 september 2023. 
Inga motioner hade inlämnats till 
årsmötet men under punkten Övriga 
frågor kom tre saker upp till  
diskussion. Det rörde dels för-
måner kopplade till AXA Ski klubb 
dels en fundering kring huruvida 
regionerna är för stora och bör 
delas upp på mindre områden 
och därtill en tydligare arbets-
beskrivning för regionombuden. 
Den tredje frågan gällde huruvida 
veteranklubben har en egen balans- 
räkning och svaret var att veteran-
klubbens balansräkning ingår som 
en integrerad del av Vasaloppets 
egen balansräkning. Ordföranden 

Lennarth Larsson lovade att ta 
upp de två första spörsmålen till 
diskussion vid kommande styrel-
semöte.

Då intet ytterligare fanns att 
avhandla avslutade den sittande 
mötesordföranden Lennart Sacré-
deus årsmötet med en kort mycket 
betraktelse om de ”smocke dal-
karlar” som kom att bli den 
blivande konung Gustaf Vasas 
livvakt och något om bakgrunden 
till Vasaloppet samt blev avtackad 
med en applåd för sitt väl genom-
förda ordförandeskap.

Diplomutmärkelser
Efter det formella årsmötet vidtog 
utdelning av diplom till nya VL-
veteraner, ”40-loppare”, ”50-lop-
pare” samt den strävsamme 
VL-veteranen 77 Gösta Lönnelid 
som nu på vårvintern med glans 
genomförde sitt sextionde vasa-
lopp. Också det en utomordentligt 
strong prestation! Vädret som varit 
något kulet under dagen visade 
sig vara gynnsamt så nu blev det 
fotografering utomhus varefter 
hugade veteraner kunde delta 
i den tipspromenad på vägen 
ner mot Mora-Nisses hus som 
styrelseledamöterna Bosse Wallin 
och ”KEA” hade anordnat.

Förstapriset som delades ut vid 
kvällens middag vanns inte oväntat 
av Birger Fält som svarade rätt på 
tolv av de tretton frågorna.

Föresläsning och underhållning
Under eftermiddagen intog tre-
faldige vasaloppsvinnaren Daniel 
Tynell scenen och under en dryg 
timme underhöll han oss med 
många tänkvärda inslag från sin 
långa karriär inom ”långlopps-
cirkusen” med tonvikt på den men-
tala delen av elitidrottande, ja inte 
bara råd för den yppersta eliten, 
hans tankar och idéer rörde i myck-
et hög grad också elitmotionärer 
och vanliga ”söndagsskidåkare”. 
Tynell hade en rapp och fängslade 
stil och timmen gick fort när han 
var igång. 
Middagsunderhållningen sköttes 
med den äran av Janne Krantz från 
”Iggesundsgänget” som varvade 
egna och andras låtar till gitarr- 
och fiolspel med mustiga historier 
ur sin repertoar. Prisutdelning och 
lotterivinster avslutade dagen som 
räckte till efter kl.23 innan alla 
aktiviteter genomförts.
För den som vill fördjupa sig i 
årsmötesprotokollet kan man ta 
del av det via Vasaloppets hem-
sida - Veteranklubben.   

Ett tänkvärt inslag i årsmötet var Daniel Tynell som belyste den mentala biten för 
skidåkare, elit som motionär.
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Stafettvasan 2023
Stafettvasan 2022 blev historisk på två sätt! Framförallt 
var det var första gången vi kunde ställa ett rent dam-
lag på benen och damerna fullföljde också sitt lopp 
på den klart godkända tiden 7:53:30. Det var också 
första gången som vi veteraner kunde mönstra tre lag 
till start. 
Vågar vi ställa förhoppningen så högt att vi vid 
Stafettvasan 2023 ska kunna ställa tre lag på benen 
på startfältet i Sälen? Det får vi verkligen hoppas!
Redan finns några namn anmälda men vi behöver ju 
sammanlagt femton åkare och därtill ett par reserver. 
Du är välkommen med Din anmälan till VL-veteranen 
305 Arne Sundquist på E-mail arne.sundquist@orsal-
heden.se eller på tel 070 – 527 79 28.   

Nya styrelsemedlemmen  
Helén Östensson
Vid höstens årsmöte valdes VL-veteranen 1077 Helén Östensson in 
som ny styrelsemedlem för perioden 2022 – 2024 efter avgående  
906 Gudrun Hedlund.
Helén Östensson är femtiosju år och bor i byn Höknäs i Transtrands 
socken med maken Bengt och tre vuxna barn och sju barnbarn. 
(Här kan nämnas att Bengts far var kusin med storåkaren och 
guldmedaljören i stafett vid OS I St Moritz 1948 Nisse Östensson! 
Denne vann både 18 och 50 km I Holmenkollen 1949 och tog SM-
guld 1941, 1942, 1947 och 1949) så skidåkning har självfallet varit 
ett stort intresse i Heléns familj!
Helén började stå på skidor I fyra-femårsåldern och fullföljde sitt 
första lopp på sträckan Sälen - Mora 1987.
Första Tjejvasan kom 1988 och Helén har sedan åkt alla tjejvasor 
därefter. Från 1989 och framåt blev det Vasaloppet varje år och hon 
har även åkt Nattvasan 90 km, 45 och 30 samt flera Stafettvasan. 
Därtill kan nämnas att Helén varit funktionär under Vasaloppet 
i många år. Sammanfattningsvis, många flitiga mil i skidspåren 
genom åren!  
Ett annat intresse är jakt och hundar och naturligtvis inte helt  
oväntat barn och barnbarn. Alla vi VL-veteraner hälsar Helén 
Östensson hjärtligt välkommen in i styrelsen!

Helén med sin tidstypiska utrustning 
inför  Jubileumsvasan 2022.

Medlemsavgiften 
Vid årsmötet den 3 september beslöts att medlemsavgiften fortsatt ska vara 200:-/år.
Inbetalningskorten har redan distribuerats. Notera att medlemsavgiften ska vara  
inbetald senast den 31 oktober för att man ska kunna tillgodogöra sig den rabatt som 
gäller för anmälan till vinterveckans olika aktiviteter!
Anmälan till Vinterveckan 2023 ska vara inne i god tid och absolut sista dag är 2022-12-31.
Anmälan till Sommarveckan 2023 är också öppen!
Notera vidare att med medlemsavgiften till veteranklubben följer också de övriga förmåner som vi VL-veteraner 
har via Stadium, Madshus och alla de anläggningar som vi har samarbetsavtal med! Notera vidare att medlems- 
avgiften är personlig och ska utnyttjas av veteranklubbens medlemmar på ett för alla parter godtagbart sätt!

Betala medlems-
avgiften senast  

31 oktober!

Vill du 
vara en i 

laget?
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Sommarveckan 2022
Sommarveckan 2022 genomfördes helt utan 
några större incidenter och med organisationen 
samtrimmad.  Som segrare till Cykelvasan 90 
stod Emil Lindgren och Sandra Salinger.

Cykelvasan 90 2022 blev dramatisk. Herrsegraren 
Emil Lindgren, Serneke Allebike CK, ledde länge 

loppet ensam. Han blev dock upphunnen i Oxberg 
men gick loss igen efter Hökberg och avgjorde i en 
duell på upploppet. Sandra Salinger, Mix Sports Club, 
var sist in på upploppet i damklassen men hon var 
först i mål. Totalt var drygt 16 000 cyklister anmälda 
denna helg och 9 000 deltagare anmälda till Cykel-
vasan 90.
Andra helgen var det dags för löparna att göra entré i 
Vasaloppsarenan igen när Vasaloppets sommarvecka 
2022 avslutades med hela sex olika löplopp. Mer än 
6 400 löpare, både elit och motionärer, från trettiotvå 
nationer var anmälda för att delta i de individuella 
loppen och stafetterna. För första gången blev det 
enbart svenska segrar i Ultravasan 90 och Ultravasan 
45. Fjolårstvåan Viktor Stenqvist vann Ultravasans 
herrklass medan debutanten Anna Hellström vann 
damklassen. Kristoffer Låås och Barbro Näsström 
vann Ultravasan 45 och det nya loppet Trailvasan 30 
togs hem av Adhanom Abraha och Maria Larsson.  
En mycket uppskattad nyhet var Trailvasan 10 där 
man startade och sprang i mål på samma ställe, det 
nya målet vid Klockstapeln i Mora. Många lag i Vasa-
stafetten och Vasakvartetten hade bråttom från Sälen 
till Mora. Allra snabbast på de nio milen var FK Stu-
denterna i Vasastafetten, tätt följda av det vinnande 
laget i Vasakvartetten, Team Ramudden.

I år gick Klarälvsloppet 24-25 september med 
anständigt väder båda dagarna.
I loppet över 90 km var det länge en tätklunga 
som hjälptes åt att dra, men i Forshaga med cirka 
tjugo km kvar till mål gick norrmannen Petter 
Stakston loss och vann herrklassen på 03:19:34 
med dryga minuten till godo på tvåan. De tre pall-
platserna belades av norrmän.
I damklassen var det en del dramatik då Ida Dahl, 
IFK Mora SK fick dubbla stavbrott men hon lyck-
ades ändå hålla ledningen och vann damklassen 
på 03:45:29. 

Emil Lindgren och Sandra Salinger vann Cykelvasan 90 2022. 
Foto: Nisse Schmidt

Klarälvsloppet 24-25 september

En uppskattad nyhet under Sommarveckan var Trailvasan 10 
med start och mål i det nya målet vid klockstapeln i Mora.  

Foto: Vasaloppet.
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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 lågsä-
songsdygn för medlem och medföljande i samma rum. 
Kan ej kombineras med andra rabatter. 30 % rabatt på 
ordinarie priser för åkning i det konstfrusna skidspåret 

Förmåner som följer med medlemskapet i veteranklubben
Att vara medlem i veteranklubben innebär att Du har rabatt på vissa anmälningsavgifter till 
Vasaloppets vinter- och sommarveckor. Vidare kan Du utnyttja de generösa rabatter som både 
Stadium och Madshus erbjuder till de som är medlemmar i veteranklubben och har betalt in sin 
medlemsavgift i rättan tid.

Vi VL-veteraner har också rabatter på de tio olika anläggningarna från Gällö skidtunnel och 
Frösö Park Hotel i norr ner till Kviberg Park Hotel & Conference och Skidome i söder. Nya för 
kommande säsong blir sannolikt Kalhyttan i Värmland och Voksenåsen i Norge, avtal med 
dessa två anläggningar diskuteras ännu. Glöm inte att Du på plats ska kunna styrka att Du är 
medlem i veteranklubben!

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 medföl-
jande 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
Arbetet med att förnya samarbetsavtalen går framåt. Avtal för den kommande treårsperioden  
2023-01-01 - - 2025-12-31 är helt klara för Frösö Park Hotel, Orsa Grönklitt, Mora Parken, Torsby 
skidtunnel och Täby Konstsnöspår. Avtal för de återstående anläggningarna beräknas bli klara före 
årsskiftet. De avtal som redan nu gäller fram till årsskiftet framgår nedan:


