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Vasaloppets
Veteranklubb

nyheter från

Vid 23-tiden på torsdagskvällen den 3 november kom larmet till 
SOS Alarm om en brand vid Vasaloppets stora förråd ute vid skid-
stadion i Hemus. Hettan var intensiv och brandmännen kunde bara 
hålla branden under kontroll medan två stora förrådsbyggnader 
brann ner till grunden. 

Det blev en stor förlust för 
Vasaloppet när mängder av 

utrustning såsom spårmaskiner, 
snöskotrar, funktionärskläder, 
blåbärssoppa och utrustning för 
uppvärmning av densamma på 
vätskekontrollerna samt en uppsjö 
av annan värdefull utrustning blev 
lågornas rov. Bland annat gick den 
första måldevisen från 1923, en 
klenod som tjänat i många årtion-
den, den natten upp i rök. Rent 
ekonomiskt är det självfallet en 
stor smäll för Vasaloppet även om 
byggnaderna och den lösa egendo-
men var försäkrade. 
En hel del av det förlorade går att 
ersätta även om det kostar och 
kräver prioriteringar men som alla 
förstår fanns där också stora mängder 
”skräddarsytt” material som  
t ex staket, väg- och spårskyltar 
och annat som inte lika enkelt går 
att skaka fram med den korta tid 
som nu står till buds innan Vinter-
veckan 2023 drar igång. Men 

Vasaloppet vore inte Vasaloppet 
utan den starka uppslutning som 
det har i Mora, Ovansiljan och övre 
Västerdalarna och mängder av  
frivilliga hörde omgående av sig för 
att ställa sina krafter till förfogande. 
Erbjudanden om hjälp har också 
kommit utifrån, bl a från Svenska 
Skidspelen och några utländska 
arrangörer.
Det blev således några omskakan-
de dygn i början av november ”men 
vinterns skidklassiker blir av och vi 
kommer att fixa detta men resan dit 
kommer att vara annorlunda och 
det kommer att kräva hårt arbete” 
som VD Johan Eriksson uttryckte 
saken dagen efter branden!

Veterantinget  
4 mars 
Veterantinget genomförs  
traditionsenligt lördagen 
den 4 mars på Andreas-
gården som ligger strax 
öster om Mora kyrka.

För att ge VL-veteranerna 
möjlighet att delta i Vasa-
loppet 10 inleds tinget med 
pastalunch och kaffe/the 
från kl.12:30 varefter tinget 
formellt inleds kl. 13:30. 

Lunchen är kostnadsfri för 
veteraner medan medföl-
jande betalar 100 kr.  
Observera, betalning kan ej 
ske med kontanter utan ska 
ske med kort eller Swish!

Anmälan till Veterantinget 
ska vara Gun-Britt Cristoferson 
tillhanda senast 2023-02-24 
på E-mail Gun-Britt.Cristofer-
son@vasaloppet.se eller  
tfn 0250-392 42.

Som lättare underhåll-
ning har engagerats två 
dalaspelmän och program-
met i övrigt omfattar bland 
annat info om morgonda-
gens väder, deltagande från 
Vasaloppets sponsor F M 
Mattsson m m. Den numera 
bantade kollektionen av  
profilkläder finns på plats 
med möjligheter till beställ-
ning och utgående artiklar 
säljs med rejäl rabatt.

Veterantinget beräknas vara 
avslutat senast kl. 15.   
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Vinterveckan 2023
Vinterveckan 2023 genomförs planenligt under perioden fredagen den 
24 februari till söndagen den 5 mars 2023. Program:

Fredag 24 februari Vasaloppet 30, start Oxberg

Lördag 25 februari  Tjejvasan 30 km, start Oxberg

Söndag 26 februari Öppet Spår 90, start Sälen

Måndag 27 februari  Öppet Spår 90, fri stil start Sälen

Tisdag 28 februari  Vasaloppet 45, start Oxberg

Fredag 3 mars   Stafettvasan 90, start Sälen

Fredag 3 mars   Nattvasan 90, fri stil, start Sälen

Fredag 3 mars   Nattvasan 45, fri stil, start Oxberg

Fredag 3 mars   Nattvasan 30, fri stil, start Oxberg

Lördag 4 mars   Vasaloppet 10, 9 km start Eldris

Söndag 5 mars   Vasaloppet 90, start Sälen

Vasaloppet 10 
lördagen 4 mars
Vasaloppet 10 startar i Eldris och 
följer Vasaloppsarenan till mål- 
portalen i Mora. Start från  
kl. 10 och det går bussar från 
Vasaloppets hus upp till Eldris på 
lördagsmorgonen. Loppet går i 
fri stil, det går alltså att både åka 
diagonalstil, skejta och/eller staka 
sig fram i spåret. Den personliga 
nummer-lapp som distribuer-
ats ska användas medan chipet 
hämtas ut i Vasaloppets lokal vid 
början av Kyrkogatan = sydöstra 
änden och vänstra sidan av gatan 
från Mora kyrka räknat.       

Stafettvasan fredagen 3 mars
Förra året hade vi VL-veteraner tre lag i Stafettvasan och 
vi hoppas kunna ställa upp med tre lag också i år. Lagen 
startar vid den senare starttiden = kl. 09:00.

Redan finns några namn anmälda men vi behöver ju sam-
manlagt femton åkare och därtill ett par reserver. Du är 
välkommen med Din anmälan till VL-veteranen 305 Arne 
Sundquist på E-mail arne.sundquist@orsalheden.se eller 
på tel 070 – 527 79 28.   

Vill du 
vara en i 

laget?

Personliga nummerlappar för veteraner 
De veteraner som fick sina personliga nummerlappar förra året ska användas för 
kommande lopp. De som är anmälda före 23-01-31 kommer att få sina nummerlappar 
hemskickade. De som anmält sig efter 2023-01-31 hämtar sin nummerlapp vid  
nummerlappsutdelningen i Mora (ej Sälen). 

Glöm inte den personliga nummerlappen hemma, den ska utnyttjas i alla de lopp 
Du deltar i! (Skulle Du mot förmodan råka glömma nummerlappen hemma finns 
reservnummer-lappar i 30 000-serien vid start). Ditt chip ska Du hämta ut i nummer-
lappsutdelningen antingen i Sälen eller i Mora. 
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Regionombudens arbete och 
regionindelningen
Vid höstens årsmöte väcktes frågan om behovet av 
en något mera genomarbetad arbetsbeskrivning för 
regionombuden och också om det finns anledning 
att se över regionindelningen.
Styrelsen lovade att behandla dessa två närliggande 
frågor och så har också skett under hösten. Alla 
regionombud har tillfrågats och haft tillfälle att 
yttre sig om den reviderade arbetsbeskrivning 
som styrelsen arbetat fram. De regionansvariga 
har i stora drag ansett sig kunna ställa sig bakom 
styrelsens förslag. Någon uppdelning av regionerna 
har inte bedömts som nödvändig förutom för Västra 
Götalandsregionen där indelningen ska ses över i 
samråd med den regionansvarige Roland Olsson.
Här nedan återges endast två korta rader av den 
reviderade arbetsbeskrivningen.
”Regionombudens roll är att vara en sammanhål-
lande länk i de olika delarna av landet samt intro-
ducera nya veteraner i veteranklubbens verksamhet”.     

Klädkollektionen 
Kollektionen av profilkläder har 
under året bantats och det ordi-
narie sortimentet omfattar nu 
en tunn kortare dunjacka, 
pikétröja och en tränings/
tävlingsmössa. Dessa 
tre produkter finns till 
påseende och för beställ-
ning vid det kommande 
veterantinget.  

Samarbetsavtalen 
Vasaloppets veteranklubb har nu slutfört arbetet 
med att förnya de samarbetsavtal som slöts för 
perioden 2019-01-01 - - 2022-12-31. De nya avtalen 
gäller för perioden 2023-01-01 - - 2025-12-31 med 
undantag för två fall där avtalen löper tills vidare.  
För den nya perioden tillkommer två nya anläggnin-
gar, Kalhyttans sport- och fritidsarena i Filipstad och 
Voksenåsens skidanläggning nära Holmenkollen-
området i Oslo.

Sommarveckan 2023
Sommarveckan 2023 pågår från och med fredagen 
den 11 augusti till och med lördagen den 19 augusti. 
Veckan inleds med cykelloppen första helgen och 
fortsätter med löploppen helgen därpå. 

Fredag 11 aug Cykelvasan/Öppet Spår start Sälen, 
94 km

Fredag 11 aug Cykelvasan 45 start Oxberg 45 km
Fredag 11 aug  Cykelvasan 30 start Oxberg, 32 km
Lördag 12 aug Cykelvasan 90 start Sälen, 94 km
Fredag 18 aug Trailvasan 10 start Mora, 10 km
Lördag 19 aug Ultravasan 90 start Sälen, 90 km
Lördag 19 aug Ultravasan 45 start Oxberg, 45 km
Lördag 19 aug Trailvasan 30 start Oxberg, 30 km
Lördag 19 aug Vasastafetten löparstafett tio 

sträckor start Sälen, 90 km 

Alla VL-veteraner erhåller de rabatter på startavgifter 
som Vasaloppet erbjuder! För löploppen utgår 
bussturer från Mora till respektive startplats enligt 
följande:

 ✔ En tur går från Mora till start i Sälen.

 ✔ En tur går från Mora till Mångsbodarna.

 ✔ En tur går från starten i Sälen till Mångsbodarna 
och därefter vidare till Evertsberg.

Använd alltid Din personliga nummerlapp! Chipsen 
hämtas ut antingen i Sälen eller i Mora i den lokal 
som Vasaloppet disponerar vid början av Kyrkogatan 
= sydöstra änden och vänstra sidan av gatan från 
Mora kyrka räknat.              

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

Läs om våra fina medlemsförmåner 
och rabatter på nästa sida
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Stadium • Vasaloppets samarbetspartner Stadium  
erbjuder som tidigare år en generös rabatt till med-
lemmar i Vasaloppets Veteranklubb. Erbjudandet är 
30 % rabatt på ett (1) helt köp och gäller hela Vasalop-
pets Vintervecka i Stadiums tillfälliga butiker i Sälen 
och Mora. OBS! Nyordningen förenklar den tidigare 
ordningen med rent personliga rabatter och 30 % 
gäller nu alla VL-veteraner oavsett antal  
“vasaloppsår”! Mycket viktigt att förstå är också att 30 
%-rabatten är personlig och får inte nyttjas av någon 
annan än medlemmar i Vasaloppets Veteranklubb. Ra-
battvillkoren gäller på ordinarie priser och paketpriser, 
men ej redan rabatterade produkter. 
Missbrukas nyttjandet av vår rabatt finns risk att 
den tas bort i framtiden. Om Du har frågor gällande 
rabatten hör av Dig till Mats Rylander eller Gun-Britt 
Cristofersson på Vasaloppet I Mora.

Frösö Park • 15 % på ordinarie priser för logi inklusive 
frukost och medföljande maka/make/partner/säll-
skap 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 • 10 % på ordinarie boendepriser för 
medlem och medföljande maka/make/partner/säll-
skap i samma rum/stuga (anvisat boende, dock ej 
högsäsongsveckor som jul/nyår, sportlov och påsk m 
fl). Kan ej kombineras med andra rabatter.

Mora Parken • 10 % på ordinarie boendepriser (dock 
ej högsäsongsveckor såsom jul/nyår, sportlov och 
påsk m fl). Bokning av logi skall ske i god tid före 
ankomst till Mora Parken på telefon 0250-276 00 och 
med hänvisning till medlemskapet. Rabatten gäller för 
medlemmar samt medföljande maka/make/partner/
sällskap i samma rum/stuga. Rabatten kan inte kom-
bineras med andra rabatter eller erbjudanden som 
Mora Parken utlyser. 

Högbo Brukshotell och Högbo Bruk • 20 % rabatt på 
ordinarie logipriser inkl. frukostbuffé under  

lågsäsongsdygn för medlem och medföljande maka/
make/partner/sällskap i samma rum. Kan ej kom-
bineras 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.

Voksenåsen, Oslo • 20 % procent rabatt på ordinarie 
boendepriser (dock ej högsäsongsveckor såsom jul/
nyår, sportlov och påsk m fl). Bokning av logi skall 
ske i god tid före ankomst till Voksenåsen Hotell på 
telefon 0047 22 81 15 00 eller på booking@vokse-
naasen.no och med hänvisning till medlemskapet i 
veteranklubben. Rabatten gäller för medlemmar samt 
medföljande maka/make/partner/sällskap i samma 
rum/stuga. Rabatten kan inte kombineras med andra 
rabatter eller erbjudanden som Voksenåsen Hotell 
utlyser. 

Kalhyttans sport- och fritidsarena, Filipstad • 20 % 
rabatt på ordinarie priser på alla spårkort för åkning 
i Kalhyttans konstsnöspår under de tider avgifter för 
åkning tas ut. Spårkort erhålls genom att maila  
kalhyttan@filipstad.se eller ringa 0590- 613 54 och 
hänvisa till medlemskapet i veteranklubben. 

Täby Konstsnöspår • 15 % rabatt på ordinarie pris för 
säsongskort. Går ej att kombinera med andra rabatter.

Kviberg Park Hotel & Conference  Som Vasalopps-
veteran kan Du när som helst via hotellets hemsida 
anmäla Dig som KPH Bonus Member och får då 10 % 
på ordinarie boendepriser. Som KPH Bonus Member 
har Du ytterligare ett antal förmåner som t ex rabat-
terat pris på garageplats m m. I intilliggande Serneke 
Skidanläggning får Du 20 % rabatt på ordinarie priser 
för åkning både endags-, 10-kort och årskort. En 
engångsavgift för medlemsarmband tillkommer för 
10-kort och årskort. 
  

Medlemsförmåner och rabatter
Vi har f n samarbetsavtal med dels Stadium dels tio anläggningar från Frösö Park, Östersund och Gällö 
Skidtunnel i norr till Kviberg Park Hotel & Conference och Serneke Skidanläggning/Skidome, Göteborg 
i söder samt från Täby konstsnöspår i öster till Voksenåsen Hotell i Oslo i väster. Passa på att utnyttja 
anläggningarna för både träning och rekreation! Genom att betala medlemsavgiften till veteranklub-
ben samt vid ankomsten styrka att Du är betalande medlem kan Du utnyttja följande rabatter:


