
V A S A L O P P E T S  F A K T A G U I D E  2 0 2 2



2

Välkommen till  
Jubileumsåret 2022.

Vintervecka
Vasaloppets

ÅK SKIDOR 25 FEBRUARI – 6 MARS

FREDAG 25 FEBRUARI

VASALOPPET 30 
30 KM

LÖRDAG 26 FEBRUARI

TJEJVASAN
30 KM

SÖNDAG 27 FEBRUARI

ÖPPET SPÅR SÖNDAG 
90 KM

UNGDOMSVASAN  
9/19 KM

MÅNDAG 28 FEBRUARI

ÖPPET SPÅR MÅNDAG 
90 KM

TISDAG 1 MARS

VASALOPPET 45 
45 KM

FREDAG 4 MARS

STAFETTVASAN 
9 – 24 KM

NATTVASAN 30 
30 KM

NATTVASAN 45 
45 KM

NATTVASAN 90 
90 KM

LÖRDAG 5 MARS

VASALOPPET 10 
9 KM

SÖNDAG 6 MARS

VASALOPPET 
90 KM

Sommarvecka
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FREDAG 12 AUGUSTI 

CYKELVASASPRINTEN 
1 KM

CYKELVASAN ÖPPET SPÅR  
94 KM

LÖRDAG 13 AUGUSTI

CYKELVASAN 90 
94 KM

SÖNDAG 14 AUGUSTI

CYKELVASAN 30 
32 KM

CYKELVASAN 45 
45 KM

UNGDOMSCYKELVASAN 
32 KM

FREDAG 19 AUGUSTI

TRAILVASAN 10 
10 KM

LÖRDAG 20 AUGUSTI

TRAILVASAN 30 
30 KM

ULTRAVASAN 45 
45 KM

ULTRAVASAN 90 
90 KM

VASASTAFETTEN 
4,5 – 15 KM

VASAKVARTETTEN 
19,1 – 24,2 KM

Vasaloppets

CYKLA 12 – 14 AUGUSTI OCH SPRING 19 – 20 AUGUSTI

 
GÖR VASALOPPSTRIPPELN! 
Åk skidor, cykla och spring 90, 45 eller  
30 kilometer under ett och samma år.  
Anmäl dig idag, gå i mål i sommar.

Sommarvecka
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Välkommen till oss
Vasaloppets årliga faktaguide är en ambition att samla stort som smått om Vasa-
loppsarrangemangen, både från dåtid och från nutid. Tanken är att guiden ska vara 
en inspirationskälla för vetgiriga och ett litet uppslagsverk för den som söker fakta 
för att skriva eller berätta om Vasaloppet.

Vasaloppet är en ideell verksamhet som ägs av idrottsrörelsen och samverkar med 
föreningslivet i tre kommuner för genomförandet av arrangemangen, vilket ger en 
stark lokal förankring. Verksamheten utgår från tre ledord. Man kan se dem som 
grundvallan eller fundamentet som vi vill förknippas med, det som särskiljer oss 
från andra aktörer:

Tradition – Traditionen kan ingen kopiera eller ta ifrån oss. Vasaloppet är en ideell 
verksamhet grundad 1922 till minnet av att Gustav Vasa återvände från sin flykt mot 
Norge. Spåret går precis som 1922 från Sälen till Mora och arrangemangen utvecklas 
med hänsyn till traditionen.

Upplevelse – Vasaloppet är naturupplevelser, tävling och motion året runt, och som 
vid flera tillfällen avslutas med en folkfest vid sidan av Vasaloppsspåret. Resan kan 
se olika ut för varje deltagare, men målet är alltid ett väl genomfört lopp.

Utmaning – Oavsett om man väljer att åka 90 kilometer på skidor, springa 45 eller  
cykla 30, så är det en stor personlig utmaning. Varje deltagare har sina egna mål och 
drömmar. Vasaloppet är motorn i Motions- och Hälsosverige, en rörelse som varje  
dag driver Sveriges motionärer mot ett gemensamt mål – finalen och folkfesten i 
Vasaloppsarenan.

Vasaloppets vision
Vasaloppsarenan inspirerar till aktivitet året runt vilket bidrar till positiva  
hälso- och turisteffekter och ett livskraftigt föreningsliv. Detta i samklang med 
och hänsyn till kultur- och miljövärden. I det dagliga arbetet är uppdraget att 
inspirera varje person till ett hälsosammare liv på ett lättsamt sätt och få dem 
att uppleva Vasaloppsarenan.

Vasaloppet önskar trevlig läsning och hälsar välkommen till ännu en upplevelse!

Faktaguiden presslagd 2021-12-22  Redaktör: Lars Ingels

Foto: Nisse Schmidt, Ulf Palm, Per Johanson, Henrik Hansson m.fl. Historiska bilder: Vasaloppets arkiv.
Vasaloppets Faktaguide är en uppskattad tradition som har producerats sedan 2012.  

Papperet i denna trycksak är C2C-certifierat. Råvaran till Munken Polar kommer från hållbart förvaltade skogar. 
2022 års Faktaguide finns även som digital version  

– både bläddringsbar och utskriftsbar – på www.vasaloppet.se/faktaguide.
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OM VASALOPPET, HISTORIA/BAKGRUND

Gustav Vasas äventyr i Dalarna för 501 år sedan

Vasaloppets historia började redan år 1520–21. Sverige befann sig då i union med 
Danmark. Missnöjet med den danske kungen Kristian II var stort, inte minst hos 
Gustav Eriksson som Kristian förde till Danmark som fånge. Men den 24-årige Gustav 
lyckades fly. Efter att ha landstigit söder om Kalmar började en lång och äventyrlig 
marsch norrut. I byarna längs vägen manade Gustav bönderna till uppror mot den 
danska överheten, men folket ville hellre ha fred. Hoppet stod till Dalarna.

Gustav jagades genom Dalarna av danska förföljare, men folket skyddade honom 
från kung Kristian II:s soldater. Gustav Vasas äventyr i Dalarna rymmer geografiska 
namn som Rankhyttan, Svärdsjö, Ornäs, Isala, Marnäs, Rättvik, Utmeland…

Peder Svart skriver i sin krönika (skriven omkring 1560):

”I Rättvik pratar Gustav med bönderna och undrar vad de tycker om danskarnas 
tyranni. De svarar att de gärna vill göra danskarna motstånd, men inte utan att först 
höra vad bönder i de andra socknarna tycker.

Gustav beger sig till Mora för att prata med folket där. Samtidigt skickade danske 
fogden Henrik von Melen folk till Mora för att döda Gustav, eller i alla fall ta honom till 
fånga. I stället slog Gustav ihjäl en av dem. I julhelgen 1520 talar Gustav med folket i 
Mora, berättar vad danskarna har gjort honom och påminner om hur danskarna brukat 
regera. Ville de gå med honom och stoppa fördärvet? Folket i Mora säger nej, de står 
för sin trohet till kung Kristian. Gustav lämnar Mora och tar sig mot Norge genom 
västra Dalarna.

Medan Gustav var i Mora kom kung Kristians män till Rättvik. Bönder övermannade 
dem, men släppte dem fria när de försäkrat att de inte ville Gustav något ont, de hade 
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tvingats att jaga honom. En vecka efter att Gustav hade lämnat Mora kom budet om att 
kung Kristian skulle rida sin eriksgata. Han hade låtit resa galgar vid varje länsmansgård.

Kort därpå nåddes också Mora av nyheten om Stockholms blodbad (då Gustavs far och 
bror samt 80 andra stormän blivit halshuggna, reds anm). Folket i Mora ångrar att de 
avvisat Gustav.”

Ortens två bästa skidåkare, Lars och Engelbrekt, skickades därför iväg för att leta 
reda på den flyende Gustav. I trakten av Sälen var Gustav upphunnen. Han över
talades att återvända till Mora för att leda kampen mot kung Kristian II, också kallad 
Kristian Tyrann.

”Gustav följer med och koras av alla Dalarnas förnämligaste socknar till Sveriges rikes 
hövitsman”, skriver Peder Svart. År 1521 började Gustav sitt anfall med dalkarlar i 
täten. Det tog två och ett halvt år innan kriget var över och Sverige ett fritt land.  
Den 6 juni 1523 valdes Gustav Vasa till Sveriges kung vid ett riksmöte i Strängnäs. 

Det första Vasaloppet 
Fredagen den 10 februari 1922 skrev redaktör Anders Pers  
i Vestmanlands Läns Tidning följande under rubriken  
”Ett nationellt skidlopp”:

    ”Denna vinter torde skididrotten vara livligare omfattad  
än någonsin, tack vare den jämna vintern och tillgången  
på snö nere på slätterna. Detta kan ge anledning erinra om,  
att det nu är väl 400 år sedan en skidåkning utfördes, som  
hade ett betydande inflytande på utformningen av de  
politiska händelserna i Sverige. Vi syfta på de första dagarna  
i januari 1521, då Gustaf Eriksson Wasa hade uppgett hoppet att resa dalkarlarna mot 
de danskes tyranni och var på färd att bege sig ifrån alltsammans och rymma landet in  
i Norge som karlarna ångrade sig som vi minnas, och skickade två av sina bästa skid- 
löpare efter rymlingen: Engelbrekt från Morkarlby och Lars från Kättilbo, numera Kättbo.

    Hur Gustaf Eriksson färdades veta vi icke, men det är sannolikt, att han tog sig 
genom skogarna från by till by, som det föll sig. Avstånden voro stora och bebyggelsen 
glesare än nu. Men vi veta, att spanarna åkte skidor. Det var ett fortskaffningsmedel till 
gagns i dessa bygder, då som nu.

    Vägen, de togo, veta vi ej, men det är tillåtet att gissa. Om Gustaf gått till Kättbo, så 
har han sedan haft närmast till Öje by för att därifrån komma till Malung, som redan 
då var gammal bygd, för att sedan fortsätta längre uppåt Västerdalarna. Har han gått 
till Älvdalen och Evertsberg för att därifrån ta av åt Västerdalarna, så hade en rakare 
väg men en glesare bygd, ja ingen bygd alls. Sannolikt gick han över Kättbo, norra Venjan 
och Lima. Vilken väg han än färdades, så gällde det för de båda spanarna att söka 
hans spår och i varje fall att söka genskjuta honom i Sälen i nuvarande Transtrands 
socken, ty den platsen, den sista då bebodda på vägen till Norge, skulle flyktingen i 
varje fall passera.

Anders Pers, 1922
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    Beräkningen lyckades, ty där nåddes han. Det är fåfängt att spekulera över, hur  
vårt lands öde skulle ha gestaltat sig, om den skidfärden hade misslyckats. Men vi ha 
anledning glädjas däröver, att skidloppet Mora–Sälen, omkring 8 mil, utfördes till 
belåtenhet.

    Varför kunna vi icke taga upp Mora–Sälen som ett nationellt skidlopp, taga upp det 
just nu, när vi som bäst fira 400-årsminnet av Gustaf Erikssons befrielsegärning? Det 
var dock här, som pendeln vände sig åt det andra hållet, det lyckliga hållet i hans och 
Sveriges liv. Och loppet bör kunna anordnas fullt tillfredsställande, rent idrottsligt sett.

    Loppets läge är i flera hänseenden särdeles gott. Här kan man påräkna snö varje 
vinter. Terrängen är sådan, som skidåkarna i våra skogar i inlandet äro vana vid, icke 
sämre, snarare bättre. Bebyggelsen är fortfarande gles, men allmänna vägar hållas 
dock nu öppna efter hela sträckan med undantag av tre mil mellan Venjan och Lima, 
där man under vintern dock har vintervägar, som överallt i skogarna. Loppet ligger 
fördelaktigt till för värmlänningar, dalkarlar, härjedalingar och hälsingar, liksom för 
hela bergslagsbygden, eller det folk som just är skidornas folk av naturen. Även för 
norrlänningarna ligger det bra till, ty inlandsbanan, som öppnas för trafik i sommar går 
ju genom Mora och Venjan. Men det ligger ej avlägsnare, än att det nås av järnväg 
även för tävlande från t. ex. Stockholm.

    Måhända skall det invändas, att loppet är långt. Ja, men här är det meningen, att ett 
riktigt mandomsprov skall avläggas. Men det bör naturligtvis ordnas med obligatorisk 
rast under loppet, så att ingen behöver sätta liv eller hälsa på spel. Den bygd, som det 
här är fråga om, torde också ha sådana resurser, att inkvartering kan ombesörjas, om 
man också ej får ha anspråk på storstadens lyxhotell.

    Nu är det ju en gång så, att de stora idrottstävlingarna hållas i huvudstaden. Det är 
varken möjligt eller önskvärt, att få en ändring häri. Därifrån ledas de flesta stora 
tävlingarna, och där får man upp tävlingshumöret. Dock må det frågas, om icke just i 
fråga om denna idrott, som i eminent grad är skogarnas och de stora viddernas idrott, 
det borde förlänas just dessa stora vidder att få bestå tävlingsbanan, därtill en 
historisk tävlingsbana, som intet annat skidlöpareland har.

    Lägg märke till att förste pristagaren i 6-mils-loppet var en särnakarl, d. v. s. en man 
just från denna trakt. Och observera även, att de flesta pristagarna i skidloppen i 
allmänhet, voro från dessa trakter, Dalarna och Bergslagen, i vars mitt detta nationella 
skidlopp skulle förläggas.”

    (Särnakarlen var Per Erik ”Särna” Hedlund, som vunnit Nordiska Spelens 60 km 
den 7 februari 1922. Loppet räknades även som SM. Reds. anm.)

    Redaktör Pers artikel blev följande dag, den 11 februari 1922, med instämmande 
delvis återgiven i Dagens Nyheter, under rubriken: ”NATIONELLT SKIDLOPP, GUSTAF 
VASAS BANA FRÅN MORA TILL SÄLEN! Ståtligt projekt framlagt av Västmanlands 
Läns Tidning.” DN avslutade sin artikel med: ”Vad säger Svenska Skidförbundet? 
Här finns möjligheter att instifta ett klassiskt lopp!”.
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Betydelsefulla datum 1922
Fredag 10/2:  Anders Pers i VLT: ”Ett nationellt skidlopp”. 

Lördag 11/2:  Artikeln delvis återgiven med instämmande i Dagens Nyheter. 

Måndag 13/2 Återgiven i Mora Tidning. 

Fredag 17/2:  IFK Mora diskuterar frågan på ett sammanträde. 

Måndag 27/2: En insändare i Mora Tidning uppmanar IFK Mora att arrangera loppet.  
  Styrelsesammanträde i Mora-Kamraterna. Styrelsen tillkännager att man  
  kan anordna loppet, förutsatt att den ekonomiska sidan kan ordnas. 

Fredag 3/3:  Uttalandet från IFK Mora om ekonomiskt stöd införs i en artikel i  
  Dagens Nyheter. 

Söndag 5/3:  Styrelsebeslut i IFK Mora att anordna Vasaloppet den 19/3 samma år.  
  Den avgörande faktorn är att Dagens Nyheter ställer 1 000 kronor till  
  förfogande för arrangemanget. Åkriktning blir av praktiska och säker- 
  hetsskäl Sälen – Mora. 

Måndag 6/3: Inbjudan utarbetas. 

Tisdag 7/3: Inbjudan publiceras i Stockholmstidningarna och påföljande dag i de  
  flesta landsortstidningar. 

Onsdag 10/3: Den första anmälan registreras. 

Söndag 19/3: Det första Vasaloppet startar i Sälen kl 06.04. Av de 139 anmälda som  
  är upptagna i startlistan kommer 119 till start och 117 tar sig i mål.  
  5000 åskådare finns vid målet i Mora. Kranskullan uppstår. Ernst Alm  
  vinner på tiden 7.32.49. 

”Vasaloppet kan aldrig bli ett alla skidlöpares lopp som 
Holmenkollrendet, därtill är det alltför ansträngande.”
(Sven Lindhagen, Idrottsbladets skidreporter den 10 mars 1922, nio dagar före det första 
loppet.)  
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VASALOPPET IDAG

Vasaloppets organisation
Vasaloppet är en ideell verksamhet som ägs av IFK Mora Idrottsallians (77 procent) 
och Sälens IF (23 procent). En motor för folkhälsa, föreningsliv och lokal och regional 
utveckling. I fäders spår för framtids segrar!

Vasaloppet är i dag en av världens största arrangörer av motionslopp och en del av 
En Svensk Klassiker. Vasaloppets vintervecka med längdskidåkning och Vasaloppets 
sommarveckn med mountainbikecykling och löpning lockar årligen nära 100 000 
anmälda deltagare. Sedan starten 1922 har cirka 1,7 miljoner deltagare passerat 
målportalen i Mora.

Vinsten går tillbaka till idrotten
Vasaloppets verksamhet brukar årligen generera cirka 20–25 miljoner kronor tillbaka 
till idrotten, varav cirka 50 procent i form av överskott till ägarklubbarna, cirka 30 
procent i form av ersättning till de föreningar som bistår med funktionärer och cirka 
20 procent i form av avgifter till Svenska skidförbundet och Svenska cykelförbundet 
som i sin tur fördelas ut till deras idrottsföreningar i landet. 

I Vasaloppsföreningen Sälen-Mora arbetar drygt 30 helårsanställda med att planera, 
förbereda och utveckla Vasaloppets olika arrangemang. Vasaloppsföreningen Sälen- 
Mora äger två aktiebolag: Vasaloppets Marknads AB (som bedriver sales promotion-
verksamhet för Vasaloppet) samt Vasaloppets Anläggnings AB (för fastighetsförvaltning).

Så Vasaloppet ägs och drivs av föreningslivet och varenda krona som inte används 
för att köpa blåbärssoppa, preparera spår, ordna transporter och utveckla arrange-
mangen går rakt tillbaka till idrotten. Förutom att generera verksamhetsbidrag till 
ägarklubbarnas verksamhet möjliggör Vasaloppet för en stor mängd föreningar att 
medlemmarna kan arbeta som funktionärer och därigenom tjäna pengar till sin förening.

Funktionärerna – Vasaloppets själ
Lika viktig som snön är funktionärerna. Deras arbete är inte bara nyckeln bakom 
folkfesten, det bidrar också till att idrottsrörelsen får in miljontals kronor till sina 
verksamheter. Många deltagare kan intyga att funktionärernas glädje och energi är 
det som framkallar folkfesten och den så kallade Vasaloppsandan. Funktionärerna är 
helt enkelt Vasaloppets själ och så många som var tionde invånare i Vasaloppskom-
munerna är Vasaloppsfunktionär.

Under lång tid sköttes funktionärsarbetet av ett tjugotal föreningar, men i takt med 
att arrangemangen växt har antalet ökat. Upptagningsområdet har också utökats och 
i dag kommer de från flera kommuner i Dalarna. 
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Till hjälp under arrangemangen har Vasaloppet numera 60 organisationer och 
föreningar. Totalt är det cirka 5 000 funktionärer (varav cirka 2 000 under Vasaloppet) 
som är engagerade under Vasaloppets vintervecka och sommarvecka.

Ägarklubbarna
IFK Mora är en av Sveriges mest kända idrottsklubbar – en förening med traditioner 
och ett rykte om att fostra ambitiösa och framgångsrika idrottare. IFK Mora bildades 
1909 och har under åren sysslat med många olika idrottsgrenar. Verksamheten 
bedrivs i sex olika klubbar (alpint, fotboll, friidrott, gymnastik, orientering, skidor) 
med den 1992 bildade IFK Mora Idrottsallians som huvudstyrelse. 

Sälens IF bildades 1922, bara några dagar efter det första Vasaloppet. Här har man 
åkt skidor, idrottat och spelat fotboll i generationer. Föreningslivet har fostrat många 
ungdomar till goda idrottare och ambassadörer  
för Sälen och föreningen. Sälens IF organiserar  
sin idrottsverksamhet i sektioner (action, alpint, 
fotboll, gymnastik, längd, friidrott och cykel)  
med egna styrelser och med en övergripande  
huvudstyrelse.

Vasaloppsarenan
Den nio mil långa Vasaloppsarenan ringlar igenom kommunerna Malung-Sälen, 
Älvdalen och Mora och arrangemangen är av stor betydelse för den lokala näringen och 
tillväxten längs spåret. Turistekonomiska mätningar visar att tillresta deltagare och 
besökare spenderar omkring 400 miljoner i samband med arrangemangen varje år. 
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Vilket år gick första loppet?
Vinterloppen 
1922 Vasaloppet  2022 genomförs Vasaloppet för 98:e gången 

1979 Öppet Spår  2022 genomförs Öppet Spår för 42:a året 

1988 Tjejvasan 2022 genomförs Tjejvasan för 34:e gången 

1997 Vasaloppet 30  2022 genomförs Vasaloppet 30 för 26:e gången  

1997 Vasaloppet 45  2022 genomförs Vasaloppet 45 för 26:e gången  

2003 Stafettvasan  2022 genomförs Stafettvasan för 19:e gången 

2008 Ungdomsvasan  2022 genomförs Ungdomsvasan för 14:e gången 

2017 Nattvasan 90 2022 genomförs Nattvasan 90 för 5:e gången 

2019 Nattvasan 45 2022 genomförs Nattvasan 45 för 3:e gången 

2022 Nattvasan 30     2022 är det premiär för Nattvasan 30 

2022  Vasaloppet 10 2022 är det premiär för Vasaloppet 10

Sommarloppen 
1991 Vasastafetten  2022 genomförs Vasastafetten för 30:e gången.  
   Sedan 2008 i Vasaloppets regi. 

2009 Cykelvasan 30, 45, 90  2022 genomförs Cykelvasan för 14:e gången 

2010 Cykelvasasprinten  2022 genomförs Cykelvasasprinten för 11:e gången 

2012 Ungdomscykelvasan  2022 genomförs Ungdomscykelvasan för 9:e gången 

2014 Ultravasan 45, 90  2022 genomförs Ultravasan för 9:e gången 

2015 Cykelvasan Öppet Spår  2022 genomförs Cykelvasan Öppet Spår för 8:e gången 

2017 Vasakvartetten  2022 genomförs Vasakvartetten för 4:e gången 

2020 Trailvasan 30  2022 genomförs Trailvasan 30 för 3:e gången 

2020 Trailvasan 10  2022 genomförs Trailvasan 10 för 3:e gången  

 
Inställda lopp 
Vasaloppet har ställts in tre gånger: 1932 och 1990 på grund av snöbrist, samt 1934 på 
grund av för få anmälda.  Öppet Spår inställt 1989 och 1990 på grund av snöbrist. 
Tjejvasan inställd 1990 på grund av snöbrist. 

Coronapandemin 
Sommarveckan 2020 blev inte av på grund av coronapandemin. Deltagarna i

Hemmavasan fick tillgodoräkna sig sitt hemmalopp som ett vanligt lopp. Vinterveckan

2021 påverkades också. Endast elittävlingarna i Tjejvasan och Vasaloppet genomfördes.

Deltagarna i Vasaåket fick tillgodoräkna sig sitt lopp (i Vasaloppsarenan eller på

hemmaplan) som ett vanligt lopp. Även sommarveckan 2021 ersattes av Hemmavasan,

men elittävlingarna i Cykelvasan 90, Ultravasan 90 och Ultravasan 45 genomfördes.

Deltagarna i Hemmavasan fick tillgodoräkna sig sitt hemmalopp som ett vanligt lopp.

Fotnot: Åren 2002–12 arrangerades Skejtvasan 30 och 2006–12 Skejtvasan 45, två lopp i fri stil. 
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Ökande intresse under 100 år
Vinter & sommar 
År 2012 passerade Vasaloppets vintervecka för första gången över 60 000 anmälda 
deltagare. 2014 var första gången som samtliga lopp i vinterveckan (förutom Ungdoms- 
vasan) blev fullbokade och med ytterligare fler tillgängliga startplatser noterades 
2016 anmälningsrekordet, 68 024 anmälda till vinterloppen. 

2008 tog Vasaloppet över Vasastafetten, 2009 startade Cykelvasan och samma år 
föddes Vasaloppets sommarvecka. Hela Vasaloppsåret 2018 lockade 99 847 anmälda. 

Cirka 1 700 000 målgångar har sedan 1922 noterats i de olika loppen i det som nu 
kallas Vasaloppets vintervecka respektive Vasaloppets sommarvecka.

Vilka år passerades drömgränserna för Vasaloppet och  
Vasaloppets vintervecka? 
1959:  För första gången över 1 000 anmälda till Vasaloppet.  

1973:  För första gången över 10 000 anmälda till Vasaloppet.  

1982: För första gången över 20 000 anmälda till Vasaloppet och Öppet Spår.  

1996: För första gången över 30 000 anmälda till Vasaloppets vintervecka.  

2000: För första gången över 40 000 anmälda till Vasaloppets vintervecka.  

2010:  För första gången över 50 000 anmälda till Vasaloppets vintervecka.  

2012: För första gången över 60 000 anmälda till Vasaloppets vintervecka. 

Vilka år passerades drömgränserna för Vasaloppets sommarvecka?  
2009:   För första gången över 5 000 anmälda till Vasaloppets sommarvecka.  

2011: För första gången över 10 000 anmälda till Vasaloppets sommarvecka  

2013:  För första gången över 20 000 anmälda till Vasaloppets sommarvecka.  

2017: För första gången över 30 000 anmälda till Vasaloppets sommarvecka. 



15

Vasaloppets sträckning
Cirka 5,8 kilometer av dagens Vasaloppsspår går längs samma sträckning som det 
första Vasaloppet 1922. Exempelvis har samtliga Vasaloppsåkare sedan 1922 passerat 
bron över Lädeån i Läde fäbodar.

Den första startplatsen 1922 låg intill Olnispagården på västra sidan av Västerdal
älven. 1925 flyttades starten till östra sidan om älven i Sälen. Alternativa startplatser 
utnyttjades därefter. 1931 och 1933 skedde starten faktiskt på Västerdalälvens is.

1959 passerade Vasaloppet för första gången 1 000 anmälda deltagare och 1961 flyttades 
starten fem kilometer söderut från Sälens by till Berga by i Transtrand vid det stora 
öppna området mellan älven och landsvägen (dagens startområde). 1995 invigdes det 
nya ”starthuset” vid starten i Berga, då också Vasaloppsstenen med alla segrarnamnen 
ingraverade flyttades hit. (2021 startade Vasaloppet Elit på Tjärnhedens IP.)  

1922–24 gick det cirka 91 km långa loppet till tre fjärdedelar på vägar, både vinter
öppna vägar och sommarvägar som på vintern användes för hästskjutsar. (Därav stora 
problem med hästspillning i spåret.) 1936 inleddes flytten ut i terrängen och 1938 var 
loppet till största delen borta från vägarna. De olika spåromläggningarna på 
1930talet gjorde att spåret blev omkring 87 km långt. När starten 1961 flyttade till 
Berga by blev Vasaloppet cirka 89 km. Genom flera nya spårsträckningar på 
1960talet fick loppet till stor del den sträckning som vi känner till i dag. 1987 drogs 
spåret söder om Evertsbergssjöarna och förlängdes därmed med en kilometer till 
dagens sträcka som är 90 km.

Så sent som 1952, när 379 skidåkare deltog, gick loppet längs ett enda spår. Den manuella 
spårningen ersattes på 1950talet av maskiner för packning av snö och spårtill
verkning. 1965 fanns tio spår de första fyra kilometrarna, sex spår till Smågan, fyra till 
Mångsbodarna och sedan dubbla spår till Mora. 1969 var det premiär för fyra spår ända 
fram till Mora. 1973 anmälde sig för första gången 10 000 deltagare. Den sammanlagda 
spårlängden på startplatsen i Berga är 90 kilometer, lika långt som mellan Berga by och 
målet i Mora. Startfältet består av 50–52 spår i bredd. Upploppet har fem spår i 
bredd.

1924–50 rundades Klockstapeln i Mora. Målet i Mora har alltid funnits på samma plats, 
vid Zorns staty över Gustav Vasa (som invigdes 1903) och 1986 permanentades 
mål portalen med måldevisen på emaljerad plåt.

Vasaloppets sträckning genom åren skildras utförligt i den nya 52sidiga A4skriften 
”100 år i Fäders Spår – Vasaloppsspårets historia” av Anders Romson.  
Rekommenderas varmt!

2012–14 hade upploppet ett backkrön med tillhörande sluttning tack vare den 
container som placerades cirka 150 meter innan målportalen för att fungera som 
publiktunnel. Inför 2015 års vintervecka togs tunneln bort. ”Det förrädiskt långa 
upploppet på Vasagatan”, som det ofta har kallats, var då 440 meter långt. Men från 
och med 2021 är upploppet 100 meter kortare. Läs mer på sidan 22 och 23.
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Datum
Det första Vasaloppet arrangerades söndagen den 19 mars 1922. Det är också den 
senaste tidpunkt på året som man har åkt Vasaloppet. Det tidigaste på året som  
loppet ägt rum är den 19 februari (1933). Sedan 1948 genomförs Vasaloppet alltid 
den första söndagen i mars. Ett undantag gjordes i samband med skid-VM i Falun 
2015 då Vasaloppet avgjordes den andra söndagen i mars (vilket var 15:e gången 
som Vasaloppet kördes på en annan dag än första söndagen i mars).

Vasaloppet upp och ned
 Startplats Sälen: 350 m.ö.h

Loppets högsta punkt (efter 3,0 km): 528 m.ö.h

Mål Mora: 162 m.ö.h

Stigningsmeter: 814 m

Fallmeter: 988 m

Uppför: 25 % – 22,2 km

Plant: 43 % – 38,6 km

Nedför: 32 % – 29,2 km

Totalt: 90 km
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Vasaloppets ledning det senaste halvseklet
1967 inrättades för första gången en heltidstjänst som generalsekreterare för 
Vasaloppet.

Rune Andersson, generalsekreterare, 1967–1983  
Klas Kvännå, generalsekreterare, 1983–1986  
Per Andersson, generalsekreterare, 1986–1987  
Rolf Hammar, generalsekreterare, 1987–2008  
Mats Budh, vd, 1992–2006  
Jonas Bauer, vd, 2007–2012  
Anders Selling, vd, 2012–2015  
Sven von Holst, tf vd, 2015  
Eva-Lena Frick, vd, 2016–2020  
Johan Eriksson, tf vd, 2020–, vd 2021–

Starttid och starter  
Vasaloppets starttid i Sälen genom åren
1922 – 1924 gick starten redan kl 06.00. (Premiäråret kom man iväg kl 06.04.)

1925 var det 26 grader kallt och starten sköts fram till kl 07.00. 

1926 skulle man starta kl 07.00, men av hänsyn till extratåget från Stockholm till 
Mora uppsköt man starten till kl 07.30. 

1927 tog man hänsyn till Radiotjänst, starten gick kl 07.20.
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1928 var det samma sak och starten gick först kl 07.30. 

1929 – 1941 startade loppet kl 07.00 dock med undantag för köldåret 1933,  
minus 27 grader, då starten flyttades till kl 07.30. 

1942 – 1954 gällde starttiden kl 07.30. (1942 var det dessutom tjuvstart och hela fältet  
på 187 man fick återkallas, detta gällde även 1959 och då var det 1 137 startande!) 

1955 – 1984 gick startskottet kl 07.45. (1966 och 1975 var det tjuvstart men inget  
återkallande.) 

1985 – 1989 startade man så sent som kl 08.30. 

Sedan 1991 gäller kl 08.00 som starttid. (2021 startade dock damklassen 07.40  
på grund av coronapandemin.) 

Vasaloppets starter i Sälen genom åren
1922: J. Westling och Anton Hedenblad

1923: J. Westling

1924 – 1925: Gudmunds Emil Larsson

1926 – 1927: Nils Danielsson

1928: Sune Åhs

1929: Prins Gustaf Adolf

1930 – 1970: Sune Åhs

1971 – 1986: Hans Willemark

1987 – 2002: Erik Åhs (son till Sune Åhs)

2003–: Patrik Qvicker

”Aldrig annars får jag uppleva en sådan intensiv känsla av 
eruptiv mänsklig energi, som de sekunder löparskaran rusar 
fram mot mig och förbi mig. Det känns nästan som jag skulle 
drunkna i ett hav av kraft.”
(Starter Sune Åhs, 1949.)

”Det måste vara ’lättuggade’ saker: honungsvatten, blåbärs-
soppa och god mjölk går åt i väldiga mängder, men även 
kraftigare kost i form av smörgåsar – i hela berg – pannkakor, 
äggmjölk och frukt – som f.ö. senteras mest av ’turiståkarna’, 
dvs de som inte precis åker för placering.”
(Helmer Landeck, f d tävlingsledare, beskriver Vasaloppsmenyn 1949.)
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Ekströms blåbärssoppa sedan 1958
Under ett Vasalopp gör kroppen av med närmare 8000 kcal, 
vilket motsvarar närmare fyra vanliga dagars energiintag. Att åka 
Vasaloppet är en stor kraftansträngning och det kan även vara 
tufft för magen. Ekströms Blåbärssoppa passar utmärkt under 
Vasaloppet, eftersom soppan både ger energi och är lugnande för magen. Blåbär 
innehåller mycket antioxidanter som skyddar cellerna i kroppen och hjälper till att 
hålla oss friska. Antioxidanterna i blåbär är särskilt bra för synen och ny forskning 
tyder även på att blåbär kan hjälpa till att sänka kolesterolet, enligt Orkla Foods 
Sverige som tillverkar Ekströms.

Varumärket Ekströms har en lång historia som sträcker sig över mer än ett och ett 
halvt sekel, och under denna period har Ekströms lanserat många produkter som 
idag ses som riktiga klassiker i de svenska hushållen. Företaget Ekströms startade i 
Örebro redan 1848. Men på den tiden sålde företaget inte livsmedel utan det var 
mustaschvax, stövelsmörja och bläck för hela slanten. 

Varumärket Ekströms ingår sedan 1995 i Procordia Food AB, som i januari 2014 bytte 
namn till Orkla Foods Sverige AB. Ekströms har varit kunglig hovleverantör och i dag är 
Orkla Foods Sverige hovleverantör av varumärket Ekströms till Carl XVI Gustaf.

Sedan 1958 är det Ekströms blåbärssoppa som serveras i Vasaloppet. Åren 1966–1995 
stod det Ekströms Blåbär på Vasaloppets nummerlappar. (1995 stod det dock 
Ekströms Nypon på damernas nummerlappar i Vasaloppet.)

Den klassiska Vasaloppssoppan gör Ekströms av torkade blåbär, både frystorkade och 
pulver: Det är frystorkade blåbär från EU (Vaccinium myrtillus L.), samt blåbärspulver 

från EU (Vaccinium myrtillus L.) och  
Nordamerika (Vaccinium angustifolium). 
Blåbär täcker för övrigt cirka 11 procent av 
Sveriges skogsmarksareal.

Ordet ”blåbär” har kommit att användas 
generellt för en nybörjare eller amatör och är 
belagt i skrift första gången 1955. Vem det var 
som myntade begreppet är dock enligt 
Språkrådet okänt.

Redan Gustav Vasa använde ”Blåbär” i 
nedsättande mening år 1542. Han talade om 
privilegier ”wij icke till eth Blåber achte”. 
Icke akta till ett blåbär kan jämföras med 
uttrycket att ”icke vara värd ett ruttet lingon”.
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Vasaloppsmärket
Från början var publikintäkterna grunden i Vasaloppets ekonomi. Första året fanns 
endast en pappersbiljett som entrébevis, troligen för läktarplats. Från och med 1923 
gällde Vasaloppsmärket som entré för att se Vasaloppet i Mora, vilket bidrog till att 
finansiera loppet. 1952 tillverkades 22 000 nålmärken!

Efterhand blev det för mycket jobb att sätta upp staket och avgränsa området, och 
sedan år 1992 är det fri entré för att se Vasaloppet. Men Vasaloppsmärket kommer 
fortfarande i en ny version varje år. Det är i dag ett av samlarobjekten för medlem-
marna i Vasaloppets Samlarklubb (bildad 1994) som sedan 2007 också är de som tar 
fram nålmärket varje år. Även ett märke för Tjejvasan görs.

Minnespoststämpeln slår världsrekord varje år
Årets Vasaloppsstämpel är den 86:e i rak följd sedan 1937, 
vilket gör den långa serien till ett världsrekord i sitt slag. 
Stämpeln från Mora får man om man postar sin försän-
delse i speciella postlådor i samband med Vasaloppet. 
Det är Ovansiljans Filatelistförening som svarar för 
arbetet runt poststämpeln, som i år 2022 uppmärksammar 
kontrollen i Hökberg. 2023 blir det kontrollen i Eldris och 
2024 i samband med det hundrade loppet ska målet i 
Mora uppmärksammas på stämpeln. 

 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 och 2022 års Vasaloppsmärken.

400%

100%
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Målet – ”I fäders spår för framtids segrar”
1903 invigdes konstnären Anders Zorns staty över Gustav Vasa i Mora. Faktum är att 
Anders Zorn också sponsrade skidtävlingar i Mora långt innan Vasaloppet kom till 
1922. När det första Vasaloppet åktes valde man att ha målet just här invid statyn.

Målgången för Vasaloppet och alla övriga lopp under Vasaloppets vintervecka och 
sommar vecka har varit förlagd till det permanenta målet, centralt beläget vid 
Vasaloppets Hus. Upphovsman till den välkända devisen är Gustaf Ankarcrona,  
hembygdsvårdare från Leksand. Devisen tillkom redan till det andra loppet.

1922 Vitmålad skiva i träram med texten “MÅL” upphängd mellan två flaggstänger.  
 Ingen annan dekoration. 
1923 Devisens text “I fädrens spår för framtids segrar” sammanställd av konstnären  
 Gustaf Ankarcrona, Leksand. Målad på väv till 1923 års Vasalopp av konstnären  
 Anders Otter, Morkarlby, och flaggstängerna inramade med rödfärgade träpelare.  
 Tallrisgirlanger runt om. 
1948 Ändrad text till “I fäders spår för framtids segrar”. Målad av kurbitsmålaren  
 och konservatorn Evald Håkansson, Sollerön. 
1979 Nymålad med grön tallrisgirlang på väven runt om texten av Evald Håkansson. 
1986 I februari permanentades målportalen för att stå kvar hela året. Uppdraget gick  
 till badkarsfabriken VVS Gustavsberg för att utföras med emalj på stål. Det blev  
 ett stort fantastiskt emaljkonstverk! Ja, egentligen är det två stycken åtta meter  
 breda och en och en halv meter höga konstverk, eftersom portalen ju ser likadan  
  ut från båda hållen. Varje sida består av tio stycken 80 cm x 150 cm plåtar.  

Engelsk översättning: In the footsteps of our forefathers for the victories of tomorrow. 
Tysk översättning: Im Geiste unserer Väter für Siege in der Zukunft. 
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 Det var ”badkarsplåt” som först grundemaljerades och sedan täckemaljerades  
 i 820 grader. Texten överfördes med screentryck och fastbrändes. Gustavsbergs- 
 fabrikens Antti Walin handmålade tallrisgirlangen och devisens bokstäver.  
 Konstnären och emaljmålaren Hadar Tilja i Stockholm hade utvecklat en ny  
 metod i sättet att måla emalj: Med denna metod handmålade han emblemen  
 med krans, vasakärve och de korslagda palmkvistarna – med 19 olika färger.  
 
Äreporten med den berömda devisen har blivit ett av Moras mest kända varumärken 
och har vandrat runt i världen på bilder och i reportage. I samband med Riksidrotts-
förbundets 100-årsjubileum 2003 uppmärksammades ”100 av idrottens miljöer” i 
landet. Vasaloppsmålet var en av dessa miljöer.

 
Digital bild.

På grund av den nya “Genomfart Mora” är upploppet från och med 2021 cirka 100 
meter kortare. En ny mobil målportal, som är identisk med den permanenta målpor-
talen, byggs nu upp inför arrangemangen i höjd med klockstapeln precis vid rondellen 
på Vasagatan. Upploppets längd blir nu cirka 340 meter, räknat från kurvan vid 
Zornmuseet, till den nya mållinjen.

Den totala sträckan på loppen kommer ändå inte att förändras nämnvärt då bansträck- 
ningarna justeras nästan årligen bland annat beroende på hur markförhållandena i 
Vasaloppsarenan ser ut.  
 
Den nuvarande målportalen, som alltså blev permanent 1986, kommer stå kvar 
på sin ursprungliga plats och under arrangemangen blir den framöver en del  
av ett så kallat medaljtorg.  
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Starthuset i Sälen och Vasaloppsstenen 

Starthuset i Sälen invigdes 1995. Här finns Vasaloppspersonal året runt, och här har 
Sälens IF sitt kansli. Det finns även en liten Vasaloppsutställning för besökare.

Vid starthuset i Sälen finns en stor sten med alla herrsegrares namn sedan 1922 
ingraverade. Monumentet består av en cirka 5,5 meter hög och cirka 5,5 ton tung 
spetsad obelisk i rödaktig granit från ett stenbrott i Gesunda. Monumentet tillverkades 
1923 i Oxberg och avtäcktes av landshövdingen midsommardagen 1924 vid Väster-
dalälvens strand i Sälen by. 1961 flyttades Vasaloppets startplats till Berga by och 
1995 flyttades obelisken till sin nuvarande plats vid Vasaloppets då nya starthus. 
2007 blev obeliskens ena sida fulltecknad, från 2008 påbörjades inskriptionerna på ny 
sida av stenen. 

Vasastenen i Sälen 
I Sälen finns en minnessten på ”Vasaholn” intill den gamla fjällvägen. Stenen restes 
1903 av bybor och fosterlandsvänner till minnet av att Gustav Eriksson som enligt 
legenden där blev upphunnen av dalkarlarna. Inskriptionen lyder: ”Gustaf Eriksson 
Vasa 1521. Om du vill blifa vår Härhöfvidsman så följer båd gammal och ung”. 

Stenblocket kördes efter 10 hästar från Limedsforsens järnvägsstation. Folk i alla 
byar gick man ur huse för att följa med. Bron över Västerdalälven sviktade under 
stenens tyngd. De sista 100 meterna drog Sälenfolket själva stenen uppför branten 
med en 100 meter lång lina. Monumentet invigdes den 18 september 1904 med 
pompa och ståt. Parkering finns vid Olnispagården och man kan gå en stig upp till 
minnesstenen. 

”När det blev aktuellt att hugga in segrarens namn i stenen 
i Sälen gav dom sej fasen på att bara mitt namn skulle dit. 
Kommer inte bägge namnen upp, ska jag se till att den där 
stenen försvinner, sa jag.”
(Per Erik Hedlund som blev officiellt utsedd till vinnare av Vasaloppet 1928, trots att han och 
Sven Utterström försökt dela segern. Men båda namnen är ingraverade på stenen!)
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Vasaloppets Hus och Mora-Nisses Torg 
Vasaloppets Hus i Mora invigdes 1994 och här finns IFK Moras kansli på entréplan-
et och Vasaloppets kansli på övervåningen. Framför Vasaloppets Hus finns Mora-
Nisses Torg (som invigdes 2007) med stenar i röd älvdalskvartsit med alla vinnares 
namn i Tjejvasan och i Vasaloppets damklass. 

Statyn av Gustav Vasa 
Intill Vasaloppets permanenta målportal står Anders Zorns staty av Gustav Vasa, 
uppförd på den kulle där Gustav Vasa stod och talade till folket 1520. På statyn står 
det, på Moramål: ”Jän Gustaf Eriksson Täled a morkarrum 1520 reited dalfolk mörkja 
1903. Gärdi Zornim.” (”Här, där Gustaf Eriksson talade till morkarlarna 1520, reste 
dalfolket märket 1903. Zorns verk.”) Stenen är ett granitblock från Krångåsens fäbod. 
Mer än 10 000 personer samlades inför invigningen av statyn. Ett kompani och 
prins Gustaf (sedermera Gustaf V) avtäckte statyn.  

Statyn Vasalöparen 
Den 23 juni 1974 avtäcktes statyn ”Vasalöparen” i kommunalhusparken i Mora. 
Statyn, som var en gåva från Mora kommun till det 50:e Vasaloppet 1973, gjordes av 
konstnären Per Nilsson-Öst från Järvsö. 
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Vasaloppets melodi
Inför Vasaloppets 75-årsjubileum 1999 fick Soundbox i Uppsala uppdraget att ta fram 
en ljudlogotype. Melodislingan skulle förmedla både prestation och upplevelse, vara 
en tidlös folkton i kombination med modern sport, ha en enkel stark melodi som både 
signalerade fäbod och olympiskt spel samt tilltala både ung och gammal. Det uppdraget 
gick till Anders Wågberg och Johan Folke. Johan är kompositör och Anders producent 
och tillsammans skapade de båda den idag så kända melodin, som även finns på 
Spotify. Sök på ”Vasaloppet Hymn”. 

Klassisk teknik/fri teknik
På 1980-talet slog skejtingtekniken igenom men 1986 års Vasalopp blev det sista i fri 
teknik. Från och med 1987 är enbart klassisk teknik tillåtet i Vasaloppet. 

1995–99 provades en skejtdag i Öppet Spår då åkarna kunde välja mellan fri stil och 
klassisk stil, men det blev inte någon större succé. 2002 hade Skejtvasan premiär,  
30 km, och 2006 tillkom Skejtvasans 45 km-sträcka. Men 2012 blev elfte och sista året 
för Skejtvasan, som till 2013 togs bort för att bereda plats för fler deltagare i den allt 
populärare Stafettvasan.

När Nattvasan hade premiär 2017 betydde det också comeback för skejtstilen i 
Vasaloppsspåret: I Nattvasan 90, Nattvasan 45 och Nattvasan 30 gäller fri stil, skejt 
eller klassiskt, eftersom det prepareras två klassiska spår och en pistad skejtyta.  
Det gäller från och med 2022 även under Öppet Spår måndag då fri stil är tillåten.  
I alla övriga skidlopp i Vasaloppsarenan är det enbart klassisk teknik som tillåts.

Stilkontrollanter
Åktekniken i Vasaloppsspåret är klassisk. Användning av fri teknik leder till 
diskvali    ficering ((förutom i Nattvasan och i Öppet Spår, se ovan). Stilkontrollanter 
finns utplacerade längs spåret. Internationella Skidförbundets (FIS) tävlingsregler 
gäller. 

Tävlingsjuryn, som är utsedd av FIS, diskvalificerar varje år ett antal åkare som inte 
följer reglerna, både elitåkare och motionärer.

Det är absolut förbjudet att ta av sig skidorna och gå i spåret. Däremot har Vasaloppet 
sedan 2013 tillsammans med den tekniske delegaten beslutat att man, på grund av 
säkerhetsskäl, får ta av sig skidorna och gå ner för backarna (skidor får endast tas av 
där man inte tjänar tid på att gå sträckan). 
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LOPP ÅR DATUM LAGPRIS SEGRARE TID KRANSKULLA

1 1922 19 mars IFK Norsjö Ernst Alm, IFK Norsjö 7.32.49 Therese Eliasson

2 1923 4 mars IFK Umeå Oskar Lindberg, IFK Norsjö 6.32.41 Hilma Ström

3 1924 2 mars IFK Umeå John Lindgren, IFK Umeå 6.53.26 Maja Lundgren

4 1925 8 mars Bodens BK Sven Utterström, Bodens BK 6.03.55 Elsa Cederlund

5 1926 21 feb Luleå SK Per Erik Hedlund, Malungs IF 5.36.07 Aina Pers

6 1927 13 mars Luleå SK Konrad Pettersson, Luleå SK 6.19.32 Lea Ström

7 1928 13 mars Bodens BK Per Erik Hedlund, Särna SK 5.33.23 Stina Eriksson

8 1929 3 mars Luleå SK J A Persson, Arjeplogs SK 6.38.22 Elin Henriksson

9 1930 2 mars Fyrishofs SK Verner Lundström, Arvidsjaurs IF 6.56.30 Ethel Eriksson

10 1931 1 mars IFK Mora Anders Ström, IFK Mora 6.37.47 Anna-Britta Mattsson

 1932 6 mars Inställt  

11 1933 19 feb IFK Mora Arthur Häggblad, IFK Umeå 5.57.09 Margit Nilsson

 1934 4 mars  Inställt  

12 1935 3 mars Vindelns IF Arthur Häggblad, IFK Umeå 6.08.55 Marianne Edling

13 1936 1 mars Sälens IF Sven Hansson, Lima IF 6.31.55 Inga-Greta Landeck

14 1937 14 mars Orsa IF Arthur Häggblad, IFK Umeå 6.05.56 Gerda Berg

15 1938 6 mars IFK Mora Elias Nilsson, Östersunds SK 5.48.28 Majt Sundin

16 1939 5 mars Orsa IF Alfred Lif, Orsa IF 5.35.59 Anna-Greta Pettersson

17 1940 25 feb IFK Umeå Arthur Häggblad, IFK Umeå 6.23.57 Kerstin Cassel

18 1941 2 mars Lima IF Mauritz Brännström, IFK Norsjö 6.51.12 Ingrid Asplund

19 1942 22 feb IFK Umeå Olle Wiklund, IFK Bergvik 5.31.50 Britt Herdin

20 1943 14 mars IFK Mora Nils Karlsson, IFK Mora 5.47.10 Elsa Karlsson

21 1944 27 feb Wäja-Dynäs IK Gösta Andersson, IFK Umeå 5.18.43 Margareta Julin

22 1945 11 mars IFK Mora Nils Karlsson, IFK Mora 6.27.59 Kerstin Sars

23 1946 10 mars IFK Mora Nils Karlsson, IFK Mora 6.08.42 Elsa Sars

24 1947 9 mars IFK Mora Nils Karlsson, IFK Mora 5.59.35 Nina Lindén

25 1948 7 mars IFK Mora Nils Karlsson, IFK Mora 5.35.13 Ann-Mari Andersson

26 1949 6 mars IFK Mora Nils Karlsson, IFK Mora 5.44.09 Kerstin Norlin

27 1950 5 mars IFK Umeå Nils Karlsson, IFK Mora 6.08.25 Karin Bergström

28 1951 4 mars IFK Mora Nils Karlsson, IFK Mora 5.27.20 Inga Nyström

29 1952 2 mars IFK Mora Sigfrid Mattsson, Skarpnäcks IF 5.09.45 Åsa Mattsson-Djos

30 1953 1 mars IFK Mora Nils Karlsson, IFK Mora 5.01.55 Anna-Greta Beus

31 1954 6 mars IFK Mora Pekka Kuvaja, Finland 6.22.51 Birgitta Heimer

32 1955 6 mars IFK Umeå Sixten Jernberg, Lima IF 5.27.28 Kerstin Ingemansson

TÄVLINGSFAKTA VASALOPPET 1922 – 2021
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LOPP ÅR DATUM LAGPRIS SEGRARE TID KRANSKULLA

33 1956 4 mars Lima IF Sigvard Jonsson, Rossöns IK 5.23.36 Gun Larsson

34 1957 3 mars Hedesunda Gunnar Larsson, Oxbergs IF 6.23.40 Barbro Persson

35 1958 2 mars Oxbergs IF Gunnar Larsson, Oxbergs IF 5.31.50 Anna-Margareta Mattsson

36 1959 1 mars Oxbergs IF Sune Larsson, Oxbergs IF 5.13.28 Margareta Åhs

37 1960 6 mars Lima IF Sixten Jernberg, Lima IF 5.13.26 Maivor Olsson

38 1961 5 mars Lima IF David Johansson, Delsbo IF 4.45.10 Marianne Eriksson

39 1962 4 mars Oxbergs IF Janne Stefansson, Sälens IF 5.07.46 Ann-Mari Hansson

40 1963 3 mars Älvdalens IF Janne Stefansson, Sälens IF 4.56.25 Anita Håkansson

41 1964 1 mars Sälens IF Janne Stefansson, Sälens IF 5.32.07 Anita Rosendahl

42 1965 7 mars Sälens IF Janne Stefansson, Sälens IF 4.35.03 Gudrun Nilsson

43 1966 6 mars Sälens IF Janne Stefansson, Sälens IF 5.52.38 Eva Runesson 

44 1967 5 mars Sälens IF Assar Rönnlund, IFK Umeå 5.20.22 Christina Fernström

45 1968 3 mars IFK Mora Janne Stefansson, Sälens IF 4.39.49 Karin Abrahamsson

46 1969 2 mars Sälens IF Janne Stefansson, Sälens IF 4.50.07 Christina Spansk

47 1970 1 mars Norberg Lars-Arne Bölling, IFK Mora 5.08.38 Karin Karlsson

48 1971 7 mars FK Mora Ole Ellefsaeter, Norge 5.12.56 Ingegärd Backlund

49 1972 5 mars Norberg Lars-Arne Bölling, IFK Mora 5.35.19 Marianne Karlsson

50 1973 4 mars IFK Mora Pauli Siitonen, Finland 4.42.11 Gunilla Lannerbro

51 1974 3 mars Orsa IF Matti Kuosku, Högbo GIF 5.06.23 Anna Mattsson

52 1975 2 mars Orsa IF Gert-Dietmar Klause, Östtyskland 4.20.29 Lena Banck

53 1976 7 mars IFK Mora Matti Kuosku, Högbo GIF 4.09.07 Åsa Mattsson

54 1977 6 mars IFK Mora Ivan Garanin, Sovjet 4.30.34 Christina Andersson

55 1978 3 mars IFK Mora Jean-Paul Pierrat, Frankrike 5.20.12 Gunilla Lund

56 1979 4 mars IFK Mora Ola Hassis, Orsa IF 4.05.58 Britta Samuelsson

57 1980 2 mars Orsa IF Walter Mayer, Österrike 4.08.02 Inga-Britt Ax

58 1981 1 mars IFK Mora Sven-Åke Lundbäck, IFK Råneå 4.29.32 Åsa Norell

59 1982 7 mars IFK Mora Lars Frykberg, IFK Mora 4.28.50 Anna-Karin Winberg

60 1983 6 mars Orsa IF Konrad Hallenbarter, Schweiz 3.58.08 Mait Eriksson

61 1984 4 mars Åsarna IK Hans Persson, Åsarna IK 4.14.14 Marie Andersson

62 1985 3 mars IFK Mora Bengt Hassis, Orsa IF 4.45.43 Eva Hermansson

63 1986 2 mars Åsarna IK Bengt Hassis, Orsa IF 3.48.55 Camilla Karlberg

64 1987 1 mars Domnarvets GOIF Anders Larsson, Bondsjöhöjden 4.20.20 Sara Kans

65 1988 6 mars IFK Lidingö Anders o Örjan Blomqvist, Lidingö 4.47.04 Karin Värnlund

66 1989 5 mars Åsarna IK Jan Ottosson, Åsarna IK 5.09.33 Eva Lönn

 1990 4 mars  Inställt  

67 1991 3 mars Hägglunds SOIK  Jan Ottosson, Åsarna IK 5.07.11 Christel Asp

68 1992 1 mars Hägglunds SOIK  Jan Ottosson, Åsarna IK 3.57.04 Maria Gustavsson  
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LOPP ÅR DATUM LAGPRIS SEGRARE TID KRANSKULLA/ -MAS

69 1993 7 mars Åsarna IK Håkan Westin, Graningealliansen 4.02.10 Helena Gezelius

70 1994 6 mars Åsarna IK Jan Ottosson, Åsarna 4.06.19 Isabell Andersson

71 1995 5 mars Domnarvets GoIF Sven-Erik Danielsson, Dala Järna IK 4.11.09 Malin Brandt

72 1996 3 mars IFK Moras SK Håkan Westin, Graningealliansen 4.01.15 Katrin Svensson

73 1997 2 mars Piteå SG IF Michail Botvinov, Österrike 4.11.41 Marika Engström

    Sofia Lind, Roslags-Länna IF 5.06.35 

74 1998 1 mars IFK Mora SK Peter Göransson, Åsarna IK 3.38.57 Ida Holmberg

    Kerrin Petty, IFK Mora SK 4.17.02 

75 1999 7 mars IFK Mora SK Staffan Larsson, IFK Mora SK 4.31.37 Maria Wik

    Sofia Lind, Åsarna SK 5.04.50 

76 2000 5 mars Åsarna IK Raul Olle, Estland 4.14.38 Emma Stefansson

    Svetlana Nagejkina, Ryssland 4.52.35 

77 2001 4 mars IFK Mora SK Henrik Eriksson, IFK Mora SK 4.01.22 Catharina Asph

    Ulrica Persson, SK Bore 4.31.05 

78 2002 3 mars Falun/Borlänge SK  Daniel Tynell, Falun/Borlänge SK 3.58.52 Maria Bergkvist

    Svetlana Nagejkina, Vitryssland 4.38.47 

79 2003 2 mars IFK Mora SK Oskar Svärd, Sollefteå SK 3.58.23 Åsa Östberg

    Ulrica Persson, SK Bore 4.32.57 

80 2004 7 mars IFK Mora SK Anders Aukland, Norge 3.48.42 Lena Hermansson

    Sofia Lind, Åsarna IK 4.20.28 

81 2005 6 mars IFK Mora SK Oskar Svärd, Ulricehamns IF 3.51.47 Eva Lif

    Sofia Lind, Åsarna IK 4.24.09 Markus Leijon 

82 2006 5 mars IFK Mora SK Daniel Tynell, Grycksbo IFOK 4.34.09 Julia Limby

    Christina Paluselli, Italien 4.59.24 Martin Johansson

83 2007 4 mars IFK Mora SK Oskar Svärd, Ulricehamns IF 4.43.40 Eva Svensson

    Elin Ek, IFK Mora SK 4.48.29 Lars Suther

84 2008 2 mars Vålådalens SK Jörgen Aukland, Norge 4.13.45 Caroline Westling

    Sandra Hansson, Uddevalla IS 4.47.16 Joakim Engström

85 2009 1 mars IFK Mora SK Daniel Tynell, Grycksbo IFOK 4.10.55 Sandra Brander

    Sandra Hansson, Uddevalla IS 4.43.13 Jonas Nilsson

86 2010 7 mars Falun-Borlänge SK  Jörgen Brink, Hudiksvalls IF 4.02.59 Helene Söderlund

    Susanne Nyström, IFK Mora SK 4.33.07 Johan Öhagen

87 2011 6 mars Hudiksvalls IF Jörgen Brink, Hudiksvalls IF 3.51.51 Frida Dahl

    Jenny Hansson, Östersunds SK 4.25.30 Anders Solin

88 2012 4 mars Inget lagpris Jörgen Brink, Hudiksvalls IF 3.38.41 Johanna Axelsson

    Vibeke Skofterud, Norge 4.08.24 Erik Smedhs

89 2013  3 mars Inget lagpris Jörgen Aukland, Norge 3.50.48 Isabelle Jansson 
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LOPP ÅR DATUM LAGPRIS SEGRARE TID KRANSKULLA/ -MAS

    Laila Kveli, Norge 4.22.22 André Gatu 

90 2014  2 mars Inget lagpris John Kristian Dahl, Norge 4.14.33 Lisa Englund 

    Laila Kveli, Norge 4.31.57 Daniel Svensson

91 2015  8 mars Inget lagpris Petter Eliassen, Norge  4.01.48 Viktoria Stärner 

    Justyna Kowalczyk, Polen  4.41.02 Victor Gustafsson 

92 2016  6 mars Inget lagpris John Kristian Dahl, Norge 4.08.00 Hanna Eriksson 

    Katerina Smutná, Österrike  4.17.56 Johan Wellert 

93 2017  5 mars Inget lagpris John Kristian Dahl, Norge 3.57.18 Lydia Sundin 

    Britta Johansson Norgren, Sollefteå IF 4.19.43 Linus Rapp

94 2018  4 mars Inget lagpris Andreas Nygaard, Norge 4.24.36 Sara Wadman

    Lina Korsgren, Åre Längdskidklubb 4.41.50 Joakim Kullberg

95 2019  3 mars Inget lagpris Tore Björset Berdal, Norge 4.39.15 Emma Höglund 

    Britta Johansson Norgren, Sollefteå SIF 4.54.24 Victor Sticko 

96 2020  1 mars  Inget lagpris Petter Eliassen, Norge  4.25.14 Fanny Axelsson

    Lina Korsgren, Åre Längdskidklubb  4.41.02  Daniel Duhlbo

97 2021 7 mars Inget lagpris Tord Asle Gjerdalen, Norge 3.28.18* Emelie Brudin

    Lina Korsgren, Åre Längdskidklubb 3.52.08* Gustaf Berglund

98  2022 6 mars Inget lagpris   Wilma Björkman

      Edvin Nilsson

* Rekordtid!

Kranskullan i Vasaloppet gjorde debut redan i samband med det första loppet 1922, 
medan kransmasen gjorde sin entré när den första Tjejvasan åktes 1988. Sedan 2005 
delar kransmasen också ut segerkransen till damsegraren i Vasaloppet. Även under 
Vasaloppets sommarvecka, som startade 2009, är kranskulla och kransmas med. 



31

Sofia Lind 2004

Janne Stefansson 1964

Jörgen Aukland 2013

Vasaloppets mesta segrare
HERRAR:  9 SEGRAR 
  Nils ”Mora-Nisse” Karlsson (1943, 1945 – 1951 och 1953)

  7 SEGRAR 
  Janne Stefansson (1962 – 1966, 1968 och 1969)

  4 SEGRAR 
  Arthur Häggblad (1933, 1935, 1937 och 1940)
  Jan Ottosson (1989, 1991, 1992 och 1994)

  3 SEGRAR 
  Oskar Svärd (2003, 2005 och 2007)
  Daniel Tynell (2002, 2006 och 2009) 
  Jörgen Brink (2010, 2011 och 2012) 
  John Kristian Dahl (2014, 2016 och 2017)

  2 SEGRAR 
  Per Erik Hedlund (1926 och 1928)
  Gunnar Larsson (1957 och 1958) 
  Sixten Jernberg (1955 och 1960)
  Lars-Arne Bölling (1970 och 1972)
  Matti Kuosko (1974 och 1976)
  Bengt Hassis (1985 och 1986)
  Håkan Westin (1993 och 1996) 
  Jörgen Aukland (2008 och 2013)  
  Petter Eliassen (2015 och 2020)
 
DAMER: 4 SEGRAR
  Sofia Lind (1997, 1999, 2004 och 2005) 
  KOMMENTAR: Sofia Lind var också  
  bästa dam 1996, d v s året innan Vasaloppets  
  officiella damklass infördes.  

  3 SEGRAR 
  Lina Korsgren (2018, 2020 och 2021)  

  2 SEGRAR 
  Svetlana Nagejkina, Ryssland/Vitryssland (2000 och 2002)  
  Ulrica Persson (2001 och 2003)  
  Sandra Hansson (2008 och 2009)  
  Laila Kveli (2013 och 2014)  
  Britta Johansson Norgren (2017 och 2019)  



32

Nils ”Mora-Nisse” Karlsson

Flest placeringar bland de tre bästa  
i Vasaloppet, herrar sedan 1922
NAMN  PALLPLATSER SEGRAR 2:A 3:A

Nils Karlsson 10 9 1 0
Janne Stefansson 8 7 1 0
Daniel Tynell 7 3 3 1
Jörgen Aukland 7 2 2 3
Anders Törnkvist 7 0 4 3
Oskar Svärd  6 3 2 1
Stanislav Rezác 6 0 1 5
Arthur Häggblad 5 4 1 0
Sixten Jernberg  5  2 2 1
Staffan Larsson 5 1 2 2
Anders Aukland  5 1 2 2
Sven-Erik Danielsson 5 1 1 3 
Stian Hoelgaard 5 0 3 2

Flest placeringar bland de tre bästa  
i Vasaloppet, damer sedan 1997
NAMN  PALLPLATSER SEGRAR 2:A 3:A

Sofia Lind 9  4 5 0
Britta Johansson Norgren 6 2 4 0
Lina Korsgren 5 3 1 1 
Jenny Hansson 5  1 3 1
Sandra Hansson 4 2 1 1
Katerina Smutná 4 1 0 3
Ulrica Persson 3 2 1 0
Laila Kveli  3  2  1  0
Christina Paluselli 3 1 1 1
Seraina Boner  3  0  1  2 
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Vasaloppets bästa dam 1923, 1981–1996
Ingen dam anmälde sig till det första Vasaloppet 1922 och bara en dam anmälde sig 1923. 
Damer förbjöds att delta 1924–1980. Från och med 1981 tilläts damer åter ställa upp i  
Vasaloppet men någon officiell damsegrare korades inte. Men från och med 1997 har 
damerna en egen tävlingsklass i Vasaloppet (för damsegrare se sid 29–30).

ÅR NAMN TID 

1923 Margit Nordin, IFK Grängesberg 10.09.42 

1981 Meeri Bodelid, Högbo GIF 5.28.08 

1982 Meeri Bodelid, Högbo GIF 5.14.54 

1983 Ann-Katrin Karlsson, IFK Mora 4.46.07 

1984 Kersti Strand, Norge 5.20.55 

1985 Maria Canins-Bonaldi, Italien 5.30.56 

1986 Åsa Mattsson, IFK Mora 5.06.16 

1987 Åsa Mattsson, IFK Mora 5.38.41 

1988 Gunnel Mörtberg, Högbo AIK 5.38 25 

1989 Marie Johansson, Dala-Järna IK 5.38.12 

1990 Inställt 

1991 Nina Skeime, Norge 5.18.49 

1992 Antonina Ordina, Umedalens IF 4.39.23 

1993 Antonina Ordina, SK Tegsnäspojkarna 4.43.00 

1994 Kerrin Petty, IFK Mora 5.03.22 

1995 Astrid K. Ruud, Norge 4.57.02 

1996 Sofia Lind, Roslags-Länna IF 4.49.44

Margit Nordin 1923

Meeri Bodelid 1981

”Visserligen ställde bara nio upp, 
men de skötte sig så bra att läkarna 
efteråt konstaterade, att flickorna 
föreföll mindre ansträngda efter  
2 mil än efter de vanliga enmils- 
tävlingarna.”
(1949 gjorde Vasaloppet faktiskt ett försök med en  
damtävling över 2 mil.)
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Några historiska sluttider att notera i Vasaloppet
 ÅR NOTERING SEGRARE TID 
 1922 förste vinnaren Ernst Alm 7.32.49 

 1923 först under 7 timmar Oskar Lindberg 6.32.41 

 1926 först under 6 timmar Per Erik Hedlund 5.36.07 

 1953 ”Mora-Nisses” snabbaste tid Nils Karlsson 5.01.55 

 1961 först under 5 timmar David Johansson 4.45.10 

 1965  snabbaste segrare på träskidor Janne Stefansson 4.35.03 

 1974 siste segraren på träskidor Matti Kuosku 5.06.23 

 1983 först under 4 timmar, fri stil Konrad Hallenbarter 3.58.08 

 1983 första dam under 5 timmar Ann-Katrin Karlsson 4.46.07 

 1992 först under 4 timmar, klassisk stil Jan Ottosson 3.57.04 

 2013 tid i sitt 60:e lopp  Bengt Eriksson  8.16.09 

 2019 första dam att åka sitt 40:e lopp Anne-Marie Richardsson 10.15.44  

 2021 första dam under 4 timmar Lina Korsgren 3.52.08  

 2021 snabbaste herre (gällande rekordtid!)  Tord Asle Gjerdalen 3.28.18     Rekordtid!  

 2021  snabbaste dam (gällande rekordtid!)  Lina Korsgren 3.52.08     Rekordtid!

 

De tio snabbaste segrarna i Vasaloppet

 Herrar  Damer 

 År Namn Tid År Namn  Tid 
 2012  Tord Asle Gjerdalen, Norge 3.28.18  2021  Lina Korsgren, Sverige 3.52.08 

 2012 Jörgen Brink, Sverige 3.38.41 2012 Vibeke Skofterud, Norge 4.08.24 

 1998 Peter Göransson, Sverige  3.38.57  1998 Kerrin Petty, Sverige/USA 4.17.02 

 2004 Anders Aukland, Norge 3.48.42  2016 Katerina Smutná, Österrike 4.17.56 

 1986 Bengt Hassis, Sverige  3.48.55  2017 Britta Johansson Norgren, Sverige 4.19.43 

 2013 Jörgen Aukland, Norge 3.50.48 2004 Sofia Lind, Sverige 4.20.28 

 2005 Oskar Svärd, Sverige  3.51.47  2013 Laila Kveli, Norge 4.22.22 

 2011 Jörgen Brink, Sverige 3.51.51 2005 Sofia Lind, Sverige 4.24.09 

 1992 Jan Ottosson, Sverige 3.57.04  2011 Jenny Hansson, Sverige 4.25.30 

  2017 John Kristian Dahl, Norge 3.57.18 2001 Ulrica Persson, Sverige 4.31.05 

”Utförsbackarna märkte jag inte av.”
(Anja Pärson åkte Vasaloppet 2013 på 7.48.47.)
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Kungligheter i Gustav Vasas spår
 KUNGLIGHET LOPP ÅR TID 

Konung Carl XVI Gustaf Vasaloppet  1977 8.12.41

 Konung Carl XVI Gustaf Öppet Spår  1987 7.09.45

 Konung Carl XVI Gustaf Öppet Spår  1997 7.37.00

 Prins Carl Philip  Öppet Spår  2004 6.21.52

 Prinsessan Madeleine  Tjejvasan  2008 2.22.19

 Prins Carl Philip  Skejtvasan 30 km  2012 1.38.33

 Kronprins Frederik av Danmark Vasaloppet  2012 6.36.32

 Kronprins Frederik av Danmark Vasaloppet  2013 6.37.19

 Prins Carl Philip  Stafettvasan  2013

 Fröken Sofia Hellqvist (sedermera Prinsessan Sofia)  Stafettvasan  2013

 Prins Carl Philip  Stafettvasan  2014

 Fröken Sofia Hellqvist (sedermera Prinsessan Sofia)  Stafettvasan  2014

 Kronprins Frederik av Danmark Vasaloppet  2014 7.22.14

 Kronprins Frederik av Danmark* Vasaloppet  2015 6.54.10

 Prinsessan Sofia Tjejvasan  2018 3.31.14

 Prins Carl Philip Vasaloppet  2019 8.46.12

*Kronprins Frederik klarade En Svensk Klassiker 2015. 

Prinsessan Sofia (5598), från Älvdalen, har varit en återkommande gäst i Vasaloppsspåret.
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Ett urval kända personer A–Z som åkt Vasaloppet
En asterisk * efter namnet i listan betyder att personen åkt Vasaloppet (eller Öppet 
Spår) mer än en gång. Av utrymmesskäl anges bästa år och tid enbart i Vasaloppet.

 NAMN ÅR TID 

Peter Agre*, amerikansk nobelpristagare i kemi   2005  8.43.45

 John Albrechtson*, seglare med 1 OS-guld och 3 VM-guld  1984  7.24.11

 Arne Andersson*, medeldistanslöpare med fem världsrekord  1969  7.02.49

 Georg Andersson*, politiker, invandrarminister och kommunikationsminister  1975  6.58.34

 Kennet Andersson, fotbollsspelare, VM-hjälte 1994 2012 11.07.00

 Sten Andersson, politiker, socialminister och utrikesminister  1973 10.44.19

 Petter Askergren*, artist  2016  5.29.16

 Nils-Erik Baehrendtz*, radio- och TV-profil, Skansenchef   1968  9.03.13

 Guido Barilla*, italiensk ordförande och vd för pastaimperiet Barilla Group  1998  4.51.28

 Paolo Barilla*, italiensk racerförare med 9 F1-lopp, arvinge till Barilla-imperiet 2003 6.42.04

 Alice Bah Kuhnke, kulturminister, Europaparlamentariker 2019 12.02.02

 Bengt Bedrup, TV-sport- och träningsprofil 1977 9.43.33

 Carl Bernadotte af Wisborg, greve 1997 11.41.26

 Claes Bernadotte af Wisborg, greve  1969 6.38.42

 Thomas Bodström*, justitieminister, fotbollsspelare 2002 10.35.02

 Tomas Bolme, skådespelare  1996 11.40.56

 Carl-Johan ”Calle” Bonnier*, företagsledare, styrelseordförande Bonnier AB  1996 9.07.43

 Hans-Jacob ”Nisse” Bonnier*, vice vd Bonnier Business Press  1998 6.12.49

 Chris Brasher, brittisk hinderlöpare med OS-guld 1956  1979 10.29.59

 Andreas Dackell*, NHL-proffs och OS-guld i ishockey  2016 5.29.03

 Claes Egnell, modern femkampare, bragdguld 1945  1966 9.16.40

 Mattias Ekström, racerförare, mästare STCC, DTM och VM-guld i rallycross  2009 6.35.41

 Bernt ”Bempa” Ericsson, bandyspelare  1996 9.59.52

 Sigge Ericsson, skridskoåkare, OS-guld 1956  1975 8.47.40

 Magnus Erlingmark*, fotbollsspelare, VM-brons 1994  1992 7.32.37

 Malin Ewerlöf*, löpare, EM-silver på 800 m 1998  2012 6.24.17

 Gösta Fåglum, cykellegendar som vann Giro d’Italia  1979 5.11.00

 Lars de Geer*, industriman och försvarsminister  1956 7.48.30

 Dan Glans, medel- och långdistanslöpare  2013 9.46.09

 Michael Greis, tysk trefaldig OS-guldmedaljör i skidskytte  2016 6.06.18

 Marcus Grönholm*, finsk dubbel rallyvärldsmästare  2012 5.53.16

 Tomas Gustafson*, trefaldig OS-guldmedaljör i skridsko 2009 7.18.41

 Thomas Hammarberg, diplomat, EU-kommissionär för mänskliga rättigheter  1988 10.05.19

 Alf Hansen*, norsk roddare med OS-guld 1976  1979 4.18.10

 Richard Herrey, artist och Melodifestivalvinnare  2015 12.09.41

 Hans Holmér*, rikspolischef och Säpochef  1979 8.27.43
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 NAMN ÅR TID 

Emma Igelström, fyrfaldig världsmästare i simning  2015 11.10.16

 Calle Johansson*, ishockeyvärldsmästare och NHL-proffs  2016 6.33.11

 Ingemar Johansson, boxningsvärldsmästare  1983 9.50.40

 Darius Kasparaitis, litauisk-rysk ishockeyspelare, OS-guld och NHL-proffs 2012 10.52.11

 Kristin Kaspersen, TV-programledare  2012 8.55.58

 Annichen Kringstad, världsmästare i orientering, bragdmedaljör 1981  1991 6.46.27

 Göran Kropp, äventyrare  1997 6.58.01

 Marko ”Markoolio” Lehtosalo, artist  2016 12.02.49

 Mark Levengood, journalist och programledare  2002 11.46.21

 Peter ”Peja” Lindholm, trefaldig världsmästare i curling  2019 9.10.12

 Arne Ljungqvist*, professor i medicin, dopingjägare, IOK-ledamot  1961 8.12.11

 John Ljunggren*, gångare som deltog i fem olympiska spel, OS-guld 1948  1967 8.34.00

 Martin Lönnebo, biskop emeritus och författare  1969 8.02.29

 Ulrich Maurer*, schweizisk president och försvarsminister  2012 7.27.20

 ”Pippa” Middleton, syster till brittiska Catherine, Hertiginnan av Cambridge 2012 7.13.36

 Jörgen Mårtensson, orienterare med 2 VM-guld  1998 4.42.34

 Måns Möller*, komiker  2014 11.49.37

 Mikael Niemi*, författare  2005 5.55.29

 Björn Nordqvist, fotbollsspelare med 115 landskamper och 3 VM  1993 8.54.23

 Anders Olsson*, simmare med flera paralympiska guld, åker i sitski  2016 7.34.17

 Pelle Pettersson, seglare, båt- och bilformgivare, VM-guld starbåt 1969  1978 7.41.48

 Anja Pärson, alpin utförsåkare med 1 OS-guld och 7 VM-guld 2013 7.48.47

 Hans Rosling, professor & föreläsare  1975 9.00.47

 Bernhard Russi, OS-guld i störtlopp 2020 9.29.28

 Åsne Seierstad*, norsk journalist och författare  2005 7.17.13

 Thore Sjöstrand, hinderlöpare med OS-guld 1948 1960 9.14.46

 Thore Skogman, artist och låtskrivare  1979 8.23.46

 Ingemar Stenmark, slalomlegendar  1998 4.51.28

 Martin Stenmarck*, artist och Melodifestivalvinnare  1992 8.51.11

 Georg Thoma*, tysk kombinerad åkare med OS-guld i nordisk kombination 1960 1983 4.27.27

 Olaf Tufte*, norsk roddare med OS-guld i singelsculler 2004 och 2008 2005 4.06.00 

 Frida Wallberg, proffsboxare, världsmästare 2014 11.49.05

 Jacob Wallenberg, finansman  2004 8.26.41

 Rolf Wirtén*, arbetsmarknadsminister, budget- och ekonomiminister 1980 7.49.40

 Magnus Wislander*, 2 VM-guld i handboll 2020 11.12.28

 Måns Zelmerlöw, artist och Melodifestivalvinnare 2016 9.08.53

 

I listan ovan ingår inte tidigare elitskidåkare.
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Rekordutvecklingen i Vasaloppet
Rekordutvecklingen herrar 

Ernst Alms tid från 1922 har förbättrats 18 gånger. Snabbaste rekordhållare på träskidor var 
Janne Stefansson (1965). Snabbast när fri stil tilläts var Bengt Hassis (1986). Från och med 
1987 är enbart klassisk stil tillåten i Vasaloppet.

ÅR NAMN TID 

1922 Ernst Alm, IFK Norsjö  7.32.49 

1923 Oskar Lindberg, IFK Norsjö 6.32.41 

1925 Sven Utterström, Bodens BK 6.03.55 

1926 Per Erik Hedlund, Malungs IF 5.36.07 

1928 Per Erik Hedlund, Särna SK 5.33.23 

1942 Olle Wiklund, IFK Bergvik 5.31.50 

1944 Gösta Andersson, IFK Umeå 5.18.43 

1952 Sigfrid Mattsson, Skarpnäcks IF 5.09.45 

1953 Nils Karlsson, IFK Mora 5.01.55 

1961 David Johansson, Delsbo IF 4.45.10 

1965 Janne Stefansson, Sälens IF 4.35.03 

1975 Gert-Dietmar Klause, Östtyskland 4.20.29 

1976 Matti Kuosku, Högbo GIF 4.09.07 

1979 Ola Hassis, Orsa IF 4.05.58 

1983 Konrad Hallenbarter, Schweiz 3.58.08 

1986 Bengt Hassis, Orsa IF 3.48.55 

1998 Peter Göransson, Åsarna IK 3.38.57 

2012  Jörgen Brink, Hudiksvalls IF 3.38.41  

2021 Tord Asle Gjerdalen, Norge 3.28.18 

Rekordutvecklingen damer

ÅR NAMN TID 

1923 Margit Nordin, IFK Grängesberg 10.09.42 

1981 Meeri Bodelid, Högbo GIF 5.28.08 

1982 Meeri Bodelid, Högbo GIF 5.14.54 

1983 Ann-Katrin Karlsson, IFK Mora 4.46.07 

1992 Antonina Ordina, Umedalens IF 4.39.23 

1998 Kerrin Petty, IFK Mora SK 4.17.02 

2012 Vibeke Skofterud, Norge 4.08.24  

2021  Lina Korsgren, Åre Längdskidklubb 3.52.08
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Bergspriset
Sedan Bergspriset i Evertsberg infördes 1970 har fem herråkare vunnit Bergspriset samma 
år som de även vunnit Vasaloppet. Sedan damerna fick sitt Bergspris 1997 har 15 damer 
vunnit både Bergspris och Vasaloppet. Michail Botvinov gick 1997 loss i första backen  
och ledde alltså loppet i princip från start till mål. Allra flest Bergspris har Stanislav Rezác  
tagit hem: åtta stycken! 

Bergspriset herrar

ÅR NAMN, KLUBB TID  

1996 Jochen Behle, Tyskland 2.08 

1997 Mikhail Botvinov, Österrike 2.12* 

1998 Öystein Rönbeck, Norge 1.57 

1999 Johann Mühlegg, Tyskland 2.25 

2000 Raul Olle, Estland 2.18* 

2001 Stanislav Rezác, Tjeckien 2.10 

2002 Stanislav Rezác, Tjeckien 2.09.30 

2003 Stanislav Rezác, Tjeckien 2.07.35 

2004 Stanislav Rezác, Tjeckien 2.03.59 

2005 Raul Olle, Estland 2.03.39 

2006 Markus Leijon, IFK Mora 2.30.01 

2007 Kalle Gräfnings, Falu/Borlänge 2.33.50 

2008 Jerry Ahrlin, Vålådalens SK 2.16.15 

2009 Teodor Pettersson, Åsarna IK 2.17.14 

2010 Stanislav Rezác, Tjeckien 2.07.23 

2011  Jerry Ahrlin, Brunflo IF  2.00.50 

2012 Stanislav Rezác, Tjeckien 1.58.23 

2013  Roger Aa Djupvik, Norge 2.02.37 

2014  Espen Harald Bjerke, Norge 2.12.22 

2015 Stanislav Rezác, Tjeckien 2.09.47 

2016 Kjetil Hagtvedt Dammen, Norge  2.17.54 

2017 Petter Eliassen, Norge 2.08.39 

2018 Jan Srail, Tjeckien 2.20.01  

2019 Stanislav Rezác, Tjeckien 2.32.02  

2020 Stian Berg, Norge  2.20.35  

2021 Ermil Vokuev, Ryssland  1.51.36

ÅR NAMN, KLUBB TID 

1970 Jan Halvarsson, Hammardal 2.38 

1971 Ole Ellefsaeter, Norge 2.35* 

1972 Arne Lilja, Norbergs AIF 2.53 

1973 Ole Ellefsaeter, Norge 2.26 

1974 Tommy Limby, Orsa IF 2.28 

1975 Gerhard Grimmer, Östtyskland 2.16 

1976 Jarl Svensson, Skellefteå SK 2.13 

1977 Klas Jonsson, Falu IK 2.24 

1978 Jean-Paul Pierrat, Frankrike 2.51* 

1979 Håkan Axelsson, Storviksverken 2.09 

1980 Walter Mayer, Österrike 2.15* 

1981 Jean-Paul Pierrat, Frankrike 2.25 

1982 Örjan Blomqvist, IFK Lidingö 2.24 

1983 Ola Hassis, Orsa IF 2.07 

1984 Thomas Wassberg, Åsarna IK 2.15 

1985 Stig Mattsson, Domnarvets GoIF 2.38 

1986 Tony Pölder, Landsbro 2.04 

1987 Paul Grünenfelder, Schweiz 2.21 

1988 John Kavle, Norge 2.41 

1989 Hans Eriksson, Gillberga SK 2.50 

1990 Inställt 

1991 Tomas Andersson, Sälens IF 2.48 

1992 Walter Mayer, Österrike 2.07 

1993 Erling Jevne, Norge 2.10 

1994 Staffan Larsson, IFK Mora 2.15 

1995 Martin Petrasek, Tjeckien 2.10

* Har samma år både varit först i Evertsberg och vunnit Vasaloppet. 
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ÅR NAMN, KLUBB TID  

1997 Natacha Chlebudorova,  
  Hakarpspojkarna 2.36 

1998 Kerrin Petty, IFK Mora 2.14* 

1999 Renate Roider, Österrike 2.44 

2000 Svetlana Nagejkina, Ryssland 2.36* 

2001 Ulrika Persson, SK Bore 2.25* 

2002 Svetlana Nagejkina,  
  Vitryssland 2.27.48* 

2003 Ulrika Persson, SK Bore 2.22.15* 

2004 Sofia Lind, Åsarna IK 2.15.58* 

2005 Sofia Lind, Åsarna IK 2.18.45* 

2006 Christina Paluselli, Italien 2.37.25* 

2007 Elin Ek, IFK Mora 2.34.57* 

2008 Jenny Hansson, Vålådalens SK 2.28.38 

2009 Sandra Hansson, Uddevalla IS 2.28.28* 

2010 Sandra Hansson, Uddevalla IS 2.20.16 

* Har samma år både varit först i Evertsberg och vunnit Vasaloppet. 

Bergspriset damer

ÅR NAMN, KLUBB TID  

2011  Jenny Hansson,  
  Östersunds Skidlöpareklubb  2.16.19* 

2012 Vibeke Skofterud, Norge 2.10.45* 

2013 Seraina Boner, Schweiz 2.16.59 

2014 Britta Johansson Norgren,  
  Sollefteå Skidor IF 2.20.04 

2015 Seraina Boner, Schweiz 2.26.38 

2016  Britta Johansson Norgren,  
  Sollefteå Skidor IF  2.20.19 

2017 Britta Johansson Norgren,   
  Sollefteå Skidor IF 2.18.04* 

2018  Astrid Öyre Slind, Norge 2.28.23  

2019  Britta Johansson Norgren,  
  Sollefteå Skidor IF 2.34.09  

2020  Lina Korsgren,  
  Åre Längdskidklubb  2.24.50*  

2021 Lina Korsgren 
  Åre Längdskidklubb  2.05.42*
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Visma Ski Classics Climb
Sedan 2020 finns en ”climb-position”, Visma Ski Classics Climb, vid Vasaloppets högsta 
punkt, 528 meter över havet, 3 kilometer från starten i Berga by. De sju första herrarna och 
sju första damerna får där poäng i Climb Trophy-cupen.  

Herrar  Damer 

ÅR NAMN TID ÅR NAMN TID 
 2020 Morten Eide Pedersen, Norge  14.45,3 2020 Lina Korsgren, Åre Längdskidklubb 15.29,4  

 2021 Ermil Vokuev, Ryssland 8.38.2*  2021 Lina Korsgren, Åre Längdskidklubb 10.03.0*  

 * 2021 startade Vasaloppet på Tjärnhedens IP. 

"That distance may not mean much to a metrically challen-
ged American, so look at it like this: it’s fifty-six miles, or 
the equivalent of running the New York marathon, drinking 
a cup of Gatorade in Central Park, and then running back 
to Staten Island. And then going back and forth across the 
Verrazzano-Narrows Bridge one more time, just for fun.  
And, given the size of the population of Sweden, it’s as if 
four hundred and fifty thousand Americans turned up for the 
race. And did I mention that it was snowing?”
(Tidskriften The New Yorkers medarbetare Bill McKibben åkte Vasaloppet 2019.)
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Förutom svenska segrare har det 29 gånger blivit utländsk seger i Vasaloppet.  
John Kristian Dahl är den ende utländske segraren som har vunnit Vasaloppet tre gånger.

Utländska segrare i Vasaloppet genom åren
ÅR  NAMN TID 
1954 Pekka Kuvaja, Finland 6.22.51 

1971 Ole Ellefsäter, Norge 5.12.56 

1973 Pauli Siitonen, Finland 4.42.11 

1975 Gert-Dietmar Klause, Östtyskland 4.20.29 

1977 Ivan Garanin, Sovjet 4.30.34 

1978 Jean Paul Pierrat, Frankrike 5.20.12 

1980 Walter Mayer, Österrike 4.08.02 

1983 Konrad Hallenbarter, Schweiz 3.58.08 

1997 Michail Botvinov, Österrike 4.11.41 

2000 Raul Olle, Estland 4.14.38 

2001 Svetlana Nagejkina, Ryssland 4.52.35 

2002 Svetlana Nagejkina, Vitryssland 4.38.47 

2004 Anders Aukland, Norge 3.48.42 

2006 Christina Paluselli, Italien 4.59.24 

2008 Jörgen Aukland, Norge 4.13.45 

2012 Vibeke Skofterud, Norge 4.08.24 

2013  Jörgen Aukland, Norge 3.50.48 

2013 Laila Kveli, Norge 4.22.22 

2014 John Kristian Dahl, Norge  4.14.33 

2014 Laila Kveli, Norge 4.31.57 

2015 Petter Eliassen, Norge  4.01.48 

2015 Justyna Kowalczyk, Polen  4.41.02 

2016  John Kristian Dahl, Norge  4.08.00  

2016  Katerina Smutná, Österrike  4.17.56  

2017 John Kristian Dahl, Norge  3.57.18 

2018 Andreas Nygaard, Norge 4.24.36  

2019 Tore Björset Berdal, Norge 4.39.15  

2020  Petter Eliassen, Norge  4.25.14  

2021 Tord Asle Gjerdalen, Norge 3.28.18
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Längtar du efter  
att få besöka  
exotiska platser?
Anmäl dig då till ett lopp i Vasaloppsarenan  
där du i tur och ordning får uppleva:  
Sälen, Berga by, Startgärdet, Vägövergången, Första backen, 
Vasaloppets högsta punkt, Sprängsbackarna, Völsjön, Smågan, 
Älvdalsrået, Långheden, Lövnäsvägen, Mångsbodarna,  
Tennäng, Tennådalsvägen, Risberg, Lyttran, Stugubergsvägen,  
Tvåråbergsvägen, Sundetvägen, Evertsbergssjöarna, Everts- 
berg, Heden, Vasslan, Axiån, Björnarvet, Lundbäcksbackarna,  
Kvarnbäcken, Oxberg, Gopalån, Gopshus, Gopshusbacken, 
Prästskogskojan, Hökberg, Läde, Krångåsen, Eldris, Hemus,  
Hemulån, Mora skidstadion, Prästholmen, Mora camping,  
Auklandbron, Zornmuseet, Klockstapeln, Målportalen,  
Mora-Nisses Torg.
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FANTASTISKA FAKTA, REKORD OCH KURIOSA

Vasaloppets 100-åriga historia är en guldgruva för den som vill studera statistik och 
rekord. Här har vi samlat snabba fakta om Vasaloppet i kortform. (Flera av ämnena 
går det att läsa mer om på andra sidor i Faktaguiden.) 

Segrare
• Vasaloppet mellan Sälen och Mora har sedan 1922 genomförts 97 gånger, alltid på 

en söndag och sedan 1948 alltid första söndagen i mars (förutom 2015 då Vasaloppet 
kördes den andra söndagen i mars på grund av skid-VM i Falun). 

• Segrarna i alla Vasaloppets tävlingslopp har fri startavgift resten av sitt liv i alla 
Vasaloppets arrangemang. 

• Nils ”Mora-Nisse” Karlsson vann Vasaloppet nio gånger på tio starter. 1944 blev han 
tvåa, slagen med en sekund. Hans medelåktid i de nio segerloppen var 5.48.56 och 
genomsnittshastigheten 15,48 km/h.

• Det är 61 herråkare som vunnit de 97 loppen. En gång har det blivit delad seger. 
Bara åtta olika herrsegrare och fyra olika damsegrare har lyckats försvara sin titel  
i Vasaloppet. Senast John Kristian Dahl 2017 och Lina Korsgren 2021. 

• Det är bara fyra segrare som lyckats med bedriften att vinna minst tre Vasalopp i 
rad: Nils ”Mora-Nisse” Karlsson (totalt 9 segrar, varav 7 i rad), Janne Stefansson 
(totalt 7 segrar, varav 5 i rad), Jan Ottosson (4 segrar, varav 3 i rad) och Jörgen Brink 
(3 segrar). 

• Flest antal år mellan en åkares första och sista seger är 10 år (Nils ”Mora-Nisse” 
Karlsson 1943–1953). 

• Endast 14 herrsegrare och 4 damsegrare har vunnit Vasaloppet vid första försöket: 
Ernst Alm 1922, J A Persson 1929, Elias Nilsson 1938, Mauritz Brännström 1941,  
Nils Karlsson 1943, Sigvard Jonsson 1956, Lars-Arne Bölling 1970, Ole Ellefsaeter 1971, 
Walter Mayer 1980, Sven-Åke Lundbäck 1981, Konrad Hallenbarter 1983, Hans Persson 
1984, Anders Aukland 2004 och Petter Eliassen 2015 samt Svetlana Nagejkina 2002, 
Elin Ek 2007, Vibeke Skofterud 2012 och Justyna Kowalczyk 2015. (Sofia Lind 1997 
och Kerrin Petty 1998 vann visserligen Vasaloppet första gången de åkte i damernas 
tävlings-klass, men båda hade åkt Vasaloppet varsin gång tidigare – och även då blivit 
bästa dam; Lind 1996 och Petty 1994.) 

”Prissamlingen var helt enkelt makalös! Om allting travats i 
en hög hade väl klockstapelns höjd blivit bräckt… Där fanns 
allt… Från knivar å gafflar å lampor å tavlor å ryggsäckar… 
via stekpannor och kaffepannor upp till hederspris och 
kungapokaler…”
(Rit-Ola, 1939.)
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• Den som försökt flest gånger innan den första segern kom var Jörgen Aukland som 
vann Vasaloppet 2008 i sin tionde start. På damsidan är det Jenny Hansson som 
innehar detta ”rekord”: hon vann Vasaloppet 2011 i sin sjunde start. 

• Bara nio gånger i herrklassen (sedan 1922) och fyra gånger i damklassen (som infördes 
1997) har den som blivit tvåa i Vasaloppet vunnit loppet påföljande år. De senaste 
fjolårstvåorna som tog revansch och vann Vasaloppet är Andreas Nygaard som blev 
tvåa 2017 och vann 2018, samt Lina Korsgren som blev tvåa 2019 och vann 2020.  
(År 2021 blev Anton Karlsson och Marit Björgen tvåa i Vasaloppet.) 

• Tio herrar och tre damer har vunnit både Vasaloppet och OS-guld (antingen 
individuellt eller i stafett) i skidåkning: Sven Utterström, Per Erik Hedlund, Nils 
Karlsson, Sixten Jernberg, Janne Stefansson, Assar Rönnlund, Ole Ellefsäter, 
Sven-Åke Lundbäck, Jan Ottosson, Anders Aukland, Svetlana Nagejkina, Vibeke 
Skofterud och Justyna Kowalczyk. Bara Per Erik Hedlund (1928) och Sixten 
Jernberg (1960) har vunnit Vasaloppet och OS samma år. 

• Fem herrar och en dam har genom historien vunnit både individuellt VM-guld  
och vunnit Vasaloppet: John Lindgren, Sven Utterström, Sixten Jernberg, Assar 
Rönnlund, Sven-Åke Lundbäck och Justyna Kowalczyk. Men ingen har vunnit VM 
och Vasaloppet samma år. 

• Matti Kuosku blev den siste att vinna Vasaloppet på träskidor (1974) och är därmed 
den ende som vunnit loppet på både trä- och plast-/kompositskidor (1976). 

• Jörgen Aukland blev 2013 den förste Vasaloppssegraren (sedan skejt förbjöds 1987) 
som stakade hela loppet utan fästvalla. Laila Kveli blev 2014 första dam att vinna 
utan fästvalla. 

• Tre brödrapar har vunnit Vasaloppet: Storebror Ola Hassis vann 1979. Lillebror Bengt 
Hassis vann 1985 och 1986. Storebror Örjan och lillebror Anders Blomquist delade 
segern 1988. Storebror Anders Aukland vann 2004 och lillebror Jörgen Aukland vann 
2008 och 2013. 

• Staffan Larsson är den ende kransmas som har vunnit Vasaloppet. Han var kransmas 
(i Tjejvasan) 1995 och vann Vasaloppet 1999. Jonas Buud var kransmas 1997 och 
vann Ultravasan 2014 och 2015. Åsa Mattsson var kranskulla 1976 och var snabbaste 
dam i Vasaloppet både 1986 och 1987. Karin Värnlund var kranskulla 1988 och vann 
samma år Tjejvasan. 

• Senaste dalkarl att vinna Vasaloppet var Daniel Tynell 2009. Senast som tre dalkarlar 
belade prispallens alla tre platser var 2001 – Henrik Eriksson etta, Staffan Larsson 
tvåa och Daniel Tynell trea. Senaste kulla att vinna Vasaloppet var Lina Korsgren 2021. 

• Lagtävlingen i Vasaloppet genomfördes 1922–2011. IFK Mora/IFK Mora SK vann 
flest lagsegrar, 34 stycken av 87 möjliga. Delade tvåor är Sälens IF, Orsa IF, IFK Umeå 
och Åsarna IK, alla med 6 lagsegrar. Anders Törnkvist, IFK Mora, är den åkare som 
har varit med och vunnit flest lagsegrar, 10 stycken. 

• Den klubb som har flest individuella segrar i Vasaloppet (herrar) är IFK Mora med 
15 segrar. Sälens IF har sju segrar medan IFK Umeå och Åsarna IK har sex segrar 
vardera. 
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Äldst och yngst 
• Under flera år hade Vasaloppet en åldersgräns på 23 år. 1968 sänktes den till 21 år 

och 1988 till 19 år. För att få delta i Vasaloppet 2022 måste man vara född 2003 eller 
tidigare, det vill säga fylla 19 år under samma kalenderår. 

• Ernst Alm, som 1922 vann det första Vasaloppet, är den yngste herrsegraren. Han var 
22 år och 18 dagar när han vann (född 1900-03-01). 

• Den äldste Vasaloppssegraren är Jörgen Brink (född 1974-03-10) som var nästan  
38 år (37 år, 11 månader och 23 dagar) när han vann 2012. 

• Yngsta och äldsta Vasaloppssegrarna bland damerna, sedan den officiella dam- 
klassen infördes 1997, är Sofia Lind (född 1975-09-04) respektive Svetlana Nagejkina 
(född 1965-02-02). Sofia Lind var således 21 år, 5 månader och 26 dagar när hon 
vann 1997 och Svetlana Nagejkina var 37 år, 1 månad och 1 dag när hon vann 2002. 

• Yngst att vinna Vasaloppet två gånger är Lars-Arne Bölling (född 1944-10-06) som vann 
sin andra seger 1972 då han var 27 år, 5 månader och 1 dag. Yngst att vinna tre segrar 
är Nils ”Mora-Nisse” Karlsson (född 1917-06-25) som vann sin tredje seger 1946 då 
han var 28 år, 8 månader och 13 dagar. Yngsta dam att vinna två gånger är Sofia Lind 
som vann sin andra officiella seger 1999 då hon var 23 år, 6 månader och 3 dagar. 

Tidsrekord 
• 2021 vann Tord Asle Gjerdalen Vasaloppet med rekordtiden 3.28.18. Det ger en 

medelhastighet på 25,92 km/h. Han slog då Jörgen Brinks rekordtid från 2012, 
3.38.41, med över tio minuter. Brink hade i sin tur slagit det gällande rekordet från 
1998 (då Peter Göransson, Åsarna IK vann) med 16 sekunder. Rekordet dessförinnan 
hade Bengt Hassis från 1986 då fri åkstil var tillåten i Vasaloppet. 

• Snabbaste dam någonsin i Vasaloppet är Lina Korsgren som vann 2021 på tiden 
3.52.08, en medelhastighet på 23,26 km/h. Hon slog Vibeke Skofteruds rekord från 
2012, 4.08.24, med över 16 minuter. 

• Största segermarginalen till andre man är från 1950 då Nils ”Mora-Nisse” Karlsson 
vann med 21 minuter och 17 sekunder. 

• Största tidsmarginalen mellan ettan och tvåan i damklassen, sedan den infördes 
1997, är från Vasaloppet 2003: Ulrica Persson vann med 10 minuter och 5 sekunder. 

”1970 var mitt år. Jag skulle bli pappa just då och 
hade bråttom till mål. Och till BB.”
(Lars-Arne Bölling vann Vasaloppet 1970 och dagen efter födde fru Ann-Louise 
dottern Camilla.)
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• Minsta tidsmarginal mellan herr- och damsegrare är från loppet 2007 då Elin Ek var 
4 minuter och 49 sekunder efter herrsegraren Oskar Svärd. 

• Störst marginal mellan herr- och damsegrare är från loppet 1997 då Sofia Lind var 
54 minuter och 54 sekunder efter herrsegraren Michail Botvinov. 

• Medeltiden respektive mediantiden för alla deltagare i Vasaloppet de 96 första loppen 
1922–2020 var 7.58.34 och 7.54.18. 

• Den sämsta tiden i ett Vasalopp är O. Larsson, IFK Falun, 1922: 14.11.00. (Han var 
nästan tre timmar efter näst siste man i mål.) Det är ett rekord som inte lär slås.  
Nu stängs målet tolv timmar och femton minuter efter starten, med andra ord 
klockan 20.15. Tiden kan dock tänjas något för att vänta in sista deltagaren och 
slutpatrullen. 

• Den bästa sämsta-tiden i Vasaloppet är 7.48.49 (siste man 1938). 

Damerna 
• Första damen i Vasaloppet var Margit Nordin som kom sist i 1923 års lopp på tiden 

10.09.42. Damer tilläts sedan inte officiellt att åka Vasaloppet förrän år 1981. (De fick 
åka Öppet Spår från 1979.) 

• Officiell damklass i Vasaloppet infördes 1997. Första damsegraren i Vasaloppets 
historia blev Sofia Lind från Roslags-Länna, tid 5.06.35. 

• Det blir allt vanligare att damsegraren tar sig in på topp 100 totalt i Vasaloppet. 
Bästa damplacering totalt i Vasaloppet har Lina Korsgren från 2020. Hon kom in på 
57:e plats. Bland de 100 första totalt, sedan officiell damklass infördes 1997, återfinns 
även följande damsegrare: Elin Ek var 92:a i mål 2007, Justyna Kowalczyk 71:a 2015, 
Katerina Smutná 94:a 2016, Lina Korsgren 97:a 2018 och Britta Johansson Norgren 
81:a 2019. Damsegrarens totala placering åren 1997–2021 är i genomsnitt 145.  
(När det var tillåtet med fri åkteknik var bästa placering av en dam 119:e av Maria 
Canins-Bonaldi 1985.) 

Britta Johansson Norgren.
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• 2011 var första året som de bästa damerna i Vasaloppet fick lika mycket i prispengar 
som de bästa herrarna. Från 2014 är damernas bergspris i Evertsberg lika som 
herrarnas, 10 000 kronor, och från 2016 har damerna också sju spurtpriser. Antalet 
kvinnor har ökat stadigt och 2014 var för det för första gången över 2000 kvinnliga 
deltagare i Vasaloppet. 

• Sex år har Tjejvasan och Vasaloppet haft samma segrare: Ulrica Persson 2003, 
Susanne Nyström 2010, Jenny Hansson 2011, Britta Johansson Norgren både 2017 
och 2019 samt Lina Korsgren 2021. (Marie Johansson vann Tjejvasan 1989 och var 
snabbaste dam i Vasaloppet samma år.) 

Officiellt bara en delad seger 
• Per Erik Hedlund dömdes till segrare 1928 trots att han åkte i mål arm i arm med 

Sven Utterström. Men på den 5,6 ton tunga Vasaloppsstenen i Sälen är bådas namn 
ingraverade som segrare 1928, eftersom Per Erik Hedlund krävde det. Hedlund och 
”Uttern” delade dessutom på sina respektive medaljer och lödde ihop en guld- och 
en silverdel så det blev en medalj åt var och en 

• Arthur Häggblad och Hjalmar Blomstedt ville också dela segern och körde i mål 
samtidigt 1935, men Arthur gavs segern genom lottdragning. Det var andra gången 
i Vasaloppshistorien som segraren och tvåan delade guld- och silvermedaljerna 
och lödde ihop dem till en halva guld och en halva silver. 

• 1947 delade Nils ”Mora-Nisse” Karlsson och klubbkamraten Anders Törnkvist 
segern, men ”Mora-Nisse” dömdes som segrare. Det var tredje gången i Vasalopps- 
historien som ettan och tvåan sågade isär medaljerna så att de båda fick varsin 
medalj med en halva guld och en halva silver. 

• Men 1988 fick bröderna Anders och Örjan Blomquist dela segern. Måldomaren tyckte 
Örjan var först över mållinjen, men tävlingsjuryn menade att det inte var möjligt 
att skilja dem åt och därför fick de dela segern. (Anders och Örjan hade tidigare delat 
segern i två andra långlopp: Engelbrektsloppet 1982 och Kalvträskloppet 1983.)

På pallen men ingen krans 
• Anders Törnkvist är den herråkare som har flest andraplatser i Vasaloppet, fyra 

stycken. Näst flest har Daniel Tynell med tre andraplatser. Bland damerna har Sofia 
Lind varit tvåa fem gånger medan Britta Johansson Norgren varit tvåa fyra gånger. 

• Stanislav Rezác från Tjeckien har flest tredjeplatser i Vasaloppet, fem stycken 
(samt en andraplats, men ingen seger). Han har åkt 23 Vasalopp och 15 gånger har 
han kommit bland de tio bästa! Han har dock vunnit Bergspriset i Evertsberg åtta 
gånger under karriären! 

• Flest gånger bland de tre främsta utan att vinna har Anders Törnkvist, med sju 
”pallplatser”. Men ingen individuell seger. Flest gånger i svit på prispallen utan att 
ha vunnit någon gång under karriären har Stian Hoelgaard med sina fem pallplatser 
2016–2020. 
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Diskade 
• Flera deltagare har genom åren diskvalificerats av olika orsaker i Vasaloppets lopp. 

Fem av dessa har diskats efter att ha kommit i mål bland de tre första: 

1938: Arthur Häggblad, trea i Vasaloppet, diskades efter att ha bytt ut sina felvallade 
skidor. (Trea blev i stället Hilding Olsson.) 

1982: Jean-Paul Pierrat, segrare i Vasaloppet, diskades för upprepade otillåtna skid- 
byten. (Segrare blev i stället Lars Frykberg.) 

2012: Nina Gässler, segrare i Cykelvasan, diskades efter att det (veckan efter Cykelva-
san) framkom att hon hade lämnat ett positivt dopningsprov efter Farrisloppet  
i Norge den 16 juni 2012. Hon testades även efter Cykelvasan, men det provet var 
negativt. Hon stängdes av två år. (Segrare blev i stället Jennie Stenerhag.) 

2014: Olga Rotcheva, trea i Vasaloppet, diskades för att ha skejtat. (Trea blev i stället 
Annika Löfström.) 

2018: Laila Kveli, trea i Tjejvasan, diskades efter en incident 600 meter före mål där 
hon klev in i spåret framför Lina Korsgren, varpå att Lina blev tvungen att resa sig 
upp och gå åt sidan och i sin tur fällde Emilia Lindstedt. (Trea blev i stället Emilia 
Lindstedt.) 

Långa sviter 
• Längsta svit med placeringar bland de tio bästa i Vasaloppet har Oskar Svärd. Åren 

1999–2011 radade han upp 13 raka Vasalopp bland de tio bästa, varav tre segrar. 
Hans placeringar i denna svit: 9, 2, 5, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 4, 2, 7 och 7. År 2014 kom Oskar 
dessutom 9:a igen, med andra ord 14 gånger totalt. Flest gånger bland de tio bästa 
har dock Stanislav Rezác från Tjeckien varit – hela 15 gånger på sina 21 starter

• I damklassen har Sofia Lind den längsta sviten med 10 stycken tio-i-topp-placeringar, 
varav fyra segrar: 1997–2006 fick hon placeringarna 1, 8, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2. (1996 var 
hon dessutom första dam, men den officiella damklassen tillkom först 1997.) Britta 
Johansson Norgren har under sina nio lopp 2013–2021 sviten 6, 2, 2, 2, 1, 4, 1, 2, 7.

”Det var enkelt, det var ingenting; de bara gav mig kransen. 
Sen hängde jag på den. Sen kunde jag gå.”
(Hilma Ström, senare gift Norman, om hur det var när hon var Vasaloppets kranskulla 1923.) 

”Nej du, ge den åt Blomstedt, jag har så j-vla många kransar 
där hemma.”
(Arthur Häggblad sade så till kranskullan Marianne Edling efter att han just vunnit segern i  
Vasaloppet 1935 genom lottning. Hjalmar Blomstedt som han hade velat dela segern med  
kom alltså tvåa.)

”Jag låg sist i Eldris… jag kontrollerade hela fältet!”
(”Kajan” Hansson, alias skådespelaren Johan Wester.)
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Internationellt 
• Vasaloppet var från starten en nationell tävling. Men trycket från utlandet på 

1940-talet ledde till att arrangörerna sökte dispens för några finska deltagare 1948. 
1951 blev Vasaloppet en nordisk tävling och senare en internationell tävling. 

• John Kristian Dahl, med tre segrar, är den ende utländske åkaren som har vunnit 
Vasaloppet mer än två gånger. 

• I Vasaloppets herrtävling har det vid sex tillfällen inträffat att samtliga de tre 
pallplatserna gått till utländska deltagare, nämligen 2004, 2015, 2016, 2017, 2019 
och 2020. Vid ytterligare tre tillfällen har det blivit utländsk dubbelseger: 1977, 
2008 och 2014. 

• Tord Asle Gjerdalens seger i Vasaloppet 2021 var Norges nionde herrseger i följd 
och Norges tolfte herrseger totalt i Vasaloppets historia. Tre gånger, 2016, 2019 och 
2020, har de fyra första platserna tagits av norrmän. 

• I damklassen har det blivit utländskt på de tre pallplatserna en gång, nämligen 2012. 

• Flest utländska åkare i toppen av Vasaloppet var det 2019. Oskar Kardin blev då 
bäste svensk på nionde plats – och hade således åtta utländska deltagare före sig. 
(Det var sju norrmän och Stanislav Rezác från Tjeckien.) 

Många lopp 
• Den förste som åkte 20 Vasalopp var Algot Eriksson från Dala-Järna. Han deltog 

nämligen i de 20 första loppen. Först att åka 30 Vasalopp var Stig Bölling från Ludvika 
1967. Först att åka 40 Vasalopp blev Stig Bölling 1977. Först att åka 50 lopp (Vasaloppet/ 
Öppet Spår) var Gösta Aronsson från Herrljunga 2000. Först att åka 60 lopp (Vasa- 
loppet/Öppet Spår) blev Bengt Eriksson från Sälen 2013. 

• Bengt Eriksson, Sälens IF, åkte 2013 sitt 60:e lopp i obruten följd (54 Vasalopp och 
6 Öppet Spår). Bengts bästa placeringar i Vasaloppet var tvåa 1958, trea 1965, fyra 
1959 och femma 1961. Hans medelåktid under alla åren blev 5 timmar 49 minuter 
och hans medelplacering i Vasaloppet 1133. 

• Börje Karlsson från Landsbro IF SK åkte som 86-åring Öppet Spår 2020, vilket var 
hans 60:e lopp. Dessförinnan hade han klarat 59 ”riktiga” Vasalopp, varav 57 i rad. 
(Börje har dock startat i 61 Vasalopp, men 2017 och 2019 kom han inte i mål.) 

• Gösta Lönnelid från Narkens IF åkte med Vasaåket 90 sitt 59:e lopp 2021. 

• Torsten Löfgren, Rättvik, blev 2011 den förste att åka 50 ”riktiga” Vasalopp i följd. 
Flest ”riktiga” Vasalopp har Börje Karlsson från Landsbro åkt: 59, se ovan. 

Vasaloppsspåret 
• Ett Vasaloppspårs bredd är 220 millimeter c/c, vilket står för centrum till centrum 

(måttet mellan vänstra skidans mitt till den högra skidans mitt). 

• På Vasaloppets startfält i Sälen finns, ett normalår, 52 stycken spår i bredd. Startfältets 
sammanlagda spårlängd är lika långt som hela loppet. Totalt i Vasaloppsarenan 
mellan Sälen och Mora finns under vinterveckan 2550 kilometer skidspår. (Så sent som 
1952, när 379 skidåkare deltog, gick Vasaloppet i ett enda spår längs hela sträckan.) 
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• Vasaloppsföreningen Sälen-Mora har i dag ansvaret för spåret mellan starten i Berga 
och målet i Mora. (Fram till och med år 2010 hade Sälens IF ansvar för sträckan 
Sälen–Mångsbodarna och IFK Mora ansvar för sträckan Mångsbodarna–Mora.)

• Den lägsta temperaturen vid starten av Vasaloppet i Sälen är -30 grader C, som upp- 
mättes 1935 och 1987. Den högsta starttemperaturen, +4,5 grader C, uppmättes 2015. 

Inställt 
• Vasaloppet inställdes på grund av snöbrist 1932 och 1990. Även 1934 ställdes 

Vasaloppet in och snöbrist står officiellt angiven som orsak i rullorna. Men det är 
bara en liten del av sanningen. Det avgörande skälet var att FIS-spelen (föregång- 
aren till skid-VM) i Sollefteå bjöd en övermäktig konkurrens och att det mesta 
tydde på att Vasaloppets deltagarantal var på väg mot ett nytt bottenrekord. 
Knappt 20 anmälningar hade kommit in när tävlingen blåstes av. 

• År 1940, när andra världskriget brutit ut och finska vinterkriget pågick som värst, 
tänkte inte IFK Mora arrangera något Vasalopp, utan avsåg att ställa in det på grund 
av kriget och inkallningarna. Men krav höjdes att Vasaloppet skulle genomföras, 
och så gjordes. Det blev en manifestation till att visa beredskapsanda och styrka 
och att hela folket skulle åka skidor. Överskottet gick dessutom till Finlandshjälpen. 

Mediabevakning 
• Vasaloppets vintervecka bevakas normalt på plats av cirka 100 ackrediterade 

nationella och internationella journalister och fotografer. 

• Första radiosändningen från Vasaloppet genomfördes redan 1925. 35 år senare, 
1960, sände TV för första gången ett 20 minuters sammandrag från Vasaloppet. 
Den första direktsändningen i TV ägde rum 1966. Sedan 1992 direktsänds Vasaloppet 
varje år av SVT. Sedan 2012 sänds även Tjejvasan i direktsändning. 

Arthur Häggblad vann Vasaloppet 1940.
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Teknikutvecklingen 
• Från Vasaloppet 1924 rapporterades: ”Pressens representanter, inalles ett 15-tal, 

hade det anmärkningsvärt dåligt ställt med möjligheterna att snabbt kunna såväl 
erhålla som vidare distribuera tiderna, från loppet. Konkurrensen om den enda 
stackars telefonen var mördande.” 

Från 1949 läser vi: ”Telefoncentralen förestås av tre man med en betydande skara 
telefonfröknar, maskinskriverskor och rapportpojkar. Ett stort antal extra telefoner 
är för tillfället indragna och med namnanropet ’Vasaloppet Mora’. Här mottas 
rapporterna från alla tidkontrollerna. Minuten efter en rapport är den utskriven, 
hektograferas i många exemplar och sänds iväg med rapportpojkarna till de väntande 
pressmännen och cheferna för anslagstavlorna…” 

Tack vare IBM infördes 1967 tidtagning med datorns hjälp. Men det handlade om 
stora och tunga hålkortsmaskiner som behövde två stora lastbilar för att bli trans- 
porterade till Mora. Fram till 1974 användes hålkort, men 1975 var det premiär för 
streckkod på deltagarnas startkort. 1983 infördes elektronisk tidtagning och 1989 klev 
persondatorerna in i Vasaloppet. 1994 försågs elitåkarna med elektroniska chip för 
tidtagning och sedan 1998 har samtliga deltagare ett elektroniskt chip runt fotleden. 

År 2000 blev alla tider tillgängliga via internet och 2004 kunde man få ett sms med 
valfri deltagares tider. 2008 blev det möjligt att följa enskilda åkare, med mellantider, 
prognos om sluttid, avstånd till ledaren etcetera på en interaktiv karta på Vasaloppets 
webb. 2013 hamnade Vasaloppet i ”molnet”. 

Antal deltagare 
• Rekord i antal startande i Vasaloppet är från det 86:e loppet 2010 då 15 709 personer 

gav sig iväg i fäders spår. (Men 2018 var det rekordmånga som hade anmält sig: 17 041.) 

• Under årens lopp har sammanlagt 1 461 139  skidåkare genomfört sitt lopp ”I fäders 
spår för framtids segrar” (varav 600 421 i själva Vasaloppet). Räknar man in även 
alla målgångar i sommarloppen sedan 2008 har 1 696 464 stycken målgångar i 
Mora noterats.

• Tretton lopp (inklusive två Barnens Vasalopp skidor) under tio dagars vintervecka 
2020 lockade 59 522 anmälda deltagare. Det var en liten nedgång jämfört med de 
senaste åren, som till största delen nog kan förklaras av de dåliga snöförhållandena 
som försvårade skidträning på många håll i landet. Av de anmälda kom 49 036  
till start och 93,3 procent av dessa, 45 769 deltagare, tog sig i mål (inklusive Stafett- 
vasans fem sträckor). 

”IBM sponsrar evenemang där vi tillför en väsentlig nytta och 
som svårligen skulle kunna genomföras utan vår medver-
kan. Vasaloppet är ett sådant evenemang.”
(Leif Fågelsjö, marknadsdirektör på IBM 1996, samma år som Vasaloppet fick sin egen hemsida 
vasaloppet.se. Fågelsjö förutspådde även att ”internet kommer att bli det nätverk där allt finns 
framöver”. Han hade rätt.)
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• Den snöiga och tuffa Vasaloppsöndagen från 2019 upprepade sig 2020. 1 mars 2020 
var det 85,8 procent, ungefär lika stor andel som 2019, av de 13 915 startande som 
tog sig hela vägen från starten i Berga by till målet i Mora. 

• Deltagarna i Vasaloppets vintervecka 2020 kom från 64 olika nationer. (Rekordet är 
70 nationer från 2018.) 86,5 procent av 2020 års deltagare var från Sverige och följakt- 
ligen 13,5 procent från övriga nationer. Flest från Norge 4 procent, Danmark 2,2 procent, 
Finland 1,6 procent och Tyskland 1 procent. Året innan, 2019, kom 90 procent av 
deltagarna från Sverige.  

Vasaloppstrippeln 90, Vasaloppstrippeln 45 och Vasaloppstrippeln 30 
• Ultravasan hade sin premiär 2014 och då var det första gången som man kunde 

göra det som Vasaloppet nu officiellt kallar Vasaloppstrippeln 90. För att klara av 
den krävs att man åker skidor, cyklar och springer 90 kilometer i fäders spår under 
ett och samma kalenderår. Dvs tre fullängdslopp – på skidor i Vasaloppet eller 
Öppet Spår eller Nattvasan 90, på cykel i Cykelvasan 90 eller Cykelvasan Öppet Spår, 
samt genom att (gå, jogga eller) springa Ultravasan 90.  
 
Antal deltagare som genomfört Vasaloppstrippeln 90 och snabbaste totaltid: 2014: 
14 st (13 herrar, 1 dam) 2015: 18 st (17 herrar, 1 dam) 2016: 32 st (28 herrar, 4 damer) 
2017: 121 st (95 herrar, 26 damer) 2018: 247 st (193 herrar, 54 damer) 2019: 297 st  
(219 herrar, 78 damer) 2020: 141 st (97 herrar, 44 damer) 2021: 116 deltagare (80 herrar, 
36 damer). Damer: Anna Ståhlkloo, Sollerön, 18.17.16 (2019) Michal Sedlacek, Tjeckien, 
15.20.30 (2021). 
 
Tre deltagare har klarat Vasaloppstrippeln 90 sju gånger av de åtta år som trippeln 
funnits: Tomas Stöt, Mora, Jerker Drottenmyr, Bagarmossen och Jarle Busterud, Norge. 

• Vasaloppstrippeln 45 med Vasaloppet 45 eller Nattvasan 45, Cykelvasan 45 och 
Ultravasan 45 under ett kalenderår lanserades 2018. Antal deltagare som genom-
fört Vasaloppstrippeln 45 och snabbaste totaltid: 2018: 39 st (20 herrar, 19 damer) 
2019: 166 st (56 herrar, 110 damer) 2020: 146 st (65 herrar, 81 damer) 2021: 114 
deltagare (50 herrar, 64 damer). Damer: Lisa Ring, Hägersten, 8.44.46 (2019) 
Herrar: Anton Zheltoukhov, Ryssland, 7.55.52 (2019).  

• Vasaloppstrippeln 30 kunde man för första gången göra 2020. Följande lopp ingår: 
Vasaloppet 30 , Tjejvasan eller Nattvasan 30, Cykelvasan 30 och Trailvasan 30. 
Antal deltagare som genomförde Vasaloppstrippeln 30 2020: 241 st (37 herrar,  
204 damer). 2021: 168 deltagare (49 herrar, 119 damer). 

• Tre veteraner (som åkt minst 30 Vasaloppet eller Öppet Spår) har även genomfört 
Vasaloppstrippeln 90: Margareta Östensson Lindblom från Falun 2018, samt 
Tomas Stöt från Mora 2019 (då han blev veteran), 2020 och 2021. År 2021 klarade 
även Ole Reinhart Sandstad från Norge Vasaloppstrippeln 90.
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Tio-i-topp både vinter och sommar 
• Fyra deltagare har varit bland de tio främsta över 90 km både på vintern och på 

sommaren – med andra ord både i Vasaloppet och i Cykelvasan 90 eller i Ultra- 
vasan 90. De är: 

Anders Myrland (8:a Vasaloppet 2008, 10:a Ultravasan 90 2014) 

Annika Löfström (8:a Vasaloppet 2012, 9:a Vasaloppet 2013, 3:a Vasaloppet 2014, 
8:a Vasaloppet 2015, 5:a Cykelvasan 90 2010) 

Susanne Nyström (10:a Vasaloppet 2004, 6:a Vasaloppet 2005, 1:a Vasaloppet 2010, 
2:a Vasaloppet 2011, 5:a Vasaloppet 2012, 5:a Vasaloppet 2013, 4:a Vasaloppet 2014, 
7:a Cykelvasan 90 2009, 10:a Cykelvasan 90 2012) 

Emilia Lindstedt (7:a Vasaloppet 2016, 4:a Vasaloppet 2017, 9:a Ultravasan 90 2018) 

(Bonusfakta: Sofia Byhlinder som vann Ultravasan 45 2019 var 7:a i Vasaloppet 2003) 

Siffror och jämförelser 
• Sedan 1922 har 600 421 Vasaloppsåkare skidat i mål efter fullbordat Vasalopp (90 km), 

och tillsammans i de 97 loppen har de åkt en sträcka motsvarande 1 348 varv runt 
jorden eller 70 resor månen tur och retur. (Sett till alla målgångar i alla lopp, både 
vinter och sommar, är den totala siffran nu cirka 1,7 miljoner målgångar.) 

• Varje åkare i Vasaloppet går i genomsnitt ned 3 kg under ett lopp, vilket gör att drygt 
24 000 Vasaloppsåkare ”saknas” efter alla de 97 loppen. 

• Kroppslängden minskar under ett Vasalopp. Diskarna i ryggraden trycks ihop  
och fotvalven trampas ner. Under ett Vasalopp krymper åkarna med sammanlagt  
220 meter. 

• Åkarna utvecklar under ett Vasalopp så mycket energi att det skulle räcka till att 
tända 221 000 60-watts glödlampor. Det motsvarar 884 000 lågenergilampor (15 W) 
eller cirka 2 miljoner LED-lampor. 

Olika färg på nummerlapparna 
• Vasaloppet har olika nummerserier för olika startled. I elitledet för herrar finns 

startnummer 1–300, dameliten har startnummer som börjar på 500–. I startled ett 
finns startnummer 1000–1499. Startled två: 2000–2749. Startled tre: 3000–3999. 
Startled fyra: 4000–4999. Startled fem: 5000–5999. Startled sex: 6000–6999. 
Startled sju: 7000–7999. Startled åtta: 8000–8999. Startled nio: 9000–9999. 
Startled tio: 10000–15999. Damer har gula nummerlappar: 17000–19999, Vasalopps- 
veteraner (de som åkt över 30 lopp) har orange nummerlapp och startnummer 
30001–30349. 

• De 100 första herrarna och 20 första damerna i Vasaloppet 2021 får sin placering  
som startnummer 2022, det vill säga startnummer 1–100 för herrarna och 501–520 
för damerna.
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• Deltagare i Visma Ski Classics har också färgade västar i Vasaloppet: Bäste herre 
och dam i totalcupen Visma Ski Classics Champion bär gul väst ”CHAMP”. Ledarna 
av sprintcupen Visma Ski Classics Sprint bär grön väst ”SPRINT”. Ledarna av 
ungdomscupen Visma Ski Classics Youth (dam/herr upp till 26 år) bär rosa väst 
”YOUTH” och ledarna i Climb Trophy bär den rödsvart-rutiga bergsvästen ”CLIMB”.  
Den bäst rankade åkaren över 44 år bär grå väst “VETERAN”. (Notera att när Lina 
Korsgren vann Vasaloppet 2021 stod det felaktigt “YOUTH” på hennes gula väst...)

Svårslaget familjerekord 
• 1968 ställde nio bröder Berg från jämtländska Bodsjöböle upp i Vasaloppet:  

Lars, Stig, Hugo, Gunnar, Erik, Per, John, Oskar och Nils. Den yngste var 22 och den 
äldste 47 år. Alla var skogsarbetare till yrket och alla fullföljde loppet. 

... och till sist vad alla deltagare dricker: 
• Varje deltagare i Vasaloppets vintervecka dricker drygt 0,6 liter blåbärssoppa.  

2019 drack de tillsammans 33 900 liter Ekströms blåbärssoppa, 28 000 liter Enervit 
sportdryck, 11 900 liter grönsaksbuljong och 3 100 liter kaffe vid de sju kontrollerna. 
Här äter de också nästan 200 000 Vasaloppsbullar. Till allt detta behövs cirka  
500 000 pappersmuggar (som förstås går till återvinning). 
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RESULTATLISTA VASALOPPET 2021

30 bästa i Vasaloppet 2021 
Herrar Damer
PLAC.  TID  TID 

1 Tord Asle Gjerdalen, Norge  3.28.18 Lina Korsgren,  Sverige  3.52.08 

2 Anton Karlsson, Sverige  3.28.54 Marit Björgen, Norge 3.52.50 

3 Ermil Vokuev, Ryssland 3.29.19 Ida Dahl, Sverige 3.57.07 

4 Emil Persson, Sverige 3.29.54 Thea Krokan Murud, Norge 3.57.24 

5 Ari Luusua, Finland 3.29.57 Katerina Smutná, Tjeckien 3.58.24 

6 Johan Hoel, Norge 3.29.57 Emilie Fleten, Norge 3.58.28 

7 Oskar Kardin, Sverige 3.29.59 Britta Johansson Norgren, Sverige 4.00.12 

8 Maxim Vylegzhanin, Ryssland 3.30.01 Jenny Larsson,  Sverige 4.04.07 

9 Karstein Johaug, Norge 3.30.02 Linn Sömskar, Sverige 4.04.08 

10 Morten Eide Pedersen, Norge 3.30.07 Sofie Elebro, Sverige 4.05.26 

11 Bing, Thomas, Tyskland 3.30.10 Laila Kveli, Norge 4.05.44  

12 Vetle Thyli, Norge 3.30.16 Elin Mohlin, Sverige 4.07.15 

13 Runar Skaug Mathisen, Norge 3.30.32 Roxana Lacroix, Frankrike 4.07.28 

14 Magnus Vesterheim, Norge 3.30.37 Anastasia Vlasova, Ryssland 4.07.37 

15 Andreas Nygaard, Norge 3.30.38 Maria Gräfnings, Sverige 4.07.39 

16 Simen Engebretsen Nordli, Norge 3.30.39 Dina Nekrasova, Ryssland 4.08.57 

17 Johannes Eklöf, Sverige 3.30.39 Anikken Gjerde Alnes, Norge 4.10.20 

18 Erik Rosjö, Sverige 3.30.40 Hanna Abrahamsson, Sverige 4.11.20 

19 Aleksandr Grebenko, Ryssland 3.30.42 Marie Renee Sorum Gangso, Norge 4.11.26  

20 Torleif Syrstad, Norge 3.30.44 Hedda Bångman, Sverige 4.13.44 

21 Öyvind Moen Fjeld, Norge 3.30.46 Karolina Grohova, Tjeckien 4.13.46 

22 Gabriel Höjlind, Sverige 3.31.54 Karolina Hedenström, Sverige 4.14.43 

23 Alexis Jeannerod, Frankrike 3.32.36 Heli Heiskanen, Finland 4.14.54 

24 Niko Koskela, Finland 3.32.42 Klára Moravcová, Tjeckien 4.15.00 

25 Jiri Pliska, Tjeckien 3.32.42 Hanna Lodin, Sverige 4.18.16 

26 Johan Lövgren,  Sverige 3.32.44 Julia Angelsiöö, Sverige 4.19.33 

27 Anders Aukland, Norge 3.33.58 Sofia Lindberg,  Sverige 4.20.11 

28 Klas Nilsson,  Sverige 3.33.59 Tereza Hujerova, Tjeckien 4.21.04 

29 Kasper Stadaas, Norge 3.33.59 Elisa Brocard, Italien 4.21.43  

30 Vinjar Skogsholm, Norge 3.33.59 Helena Karaskova Erbenova, Tjeckien 4.21.54
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Spurtpris 2021
Vasaloppet har spurtpris på varje kontroll för herrarna sedan 1987  

och för damerna sedan 2016. Se även sidan 59.

Spurtprisvinnare 2021, herrar

Smågan 11 km Anton Persson  26.05 

Mångsbodarna 24 km Emil Persson  54.46  

Risberg 35 km Anton Karlsson 1.18.40 

Evertsberg 47 km (Bergspriset) Ermil Vokuev 1.51.36 

Oxberg 62 km Tord Asle Gjerdalen 2.22.46 

Hökberg 71 km Anton Karlsson 2.44.14  

Eldris 81 km Ermil Vokuev 3.07.21

Spurtprisvinnare 2021, damer

Smågan 11 km Lina Korsgren 28.57 

Mångsbodarna 24 km Lina Korsgren 1.01.28 

Risberg 35 km Lina Korsgren 1.28.42 

Evertsberg 47 km (Bergspriset) Lina Korsgren 2.05.42  

Oxberg 62 km Marit Björgen 2.41.00 

Hökberg 71 km Marit Björgen 3.04.50 

Eldris 81 km Lina Korsgren 3.29.19 
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VASALOPPET
98:E VASALOPPET, SÖNDAG 6 MARS
Första loppet: 1922 
Sälen – Mora, 90 km  
Max antal deltagare: 15 800

 
Seedning i Vasaloppet
I Vasaloppet kan man seeda sig till startled 0–9. Seedningen baseras på åkarens 
tidigare resultat i något av Vasaloppets lopp eller på resultat från andra seednings-
grundande lopp över 40 km. Den som saknar resultat startar i led 10.

Start
Vasaloppet innehåller två tävlingsklasser, herrar (H19 –), damer (D19 –) med 
gemensam start för de båda klasserna kl 08.00. Åktekniken är klassisk. Startfållorna 
till led 1–9 öppnar kl 05.30. Startfållorna till led 10 öppnar kl 05.00. Deltagaren ska 
vara på sin plats i sitt startled senast kl 07.45.

Reptider
Årligen sker en översyn av de spärrtider som åkarna måste klara för att få fortsätta 
till nästa kontroll. Detta sker av omtanke och för åkarnas bästa. Följande tider gäller:

Smågan  10.30 
Mångsbodarna 12.15 
Risberg  13.45 
Evertsberg  15.00 
Oxberg  16.30 
Hökberg  17.40 
Eldris 19.00

Respektive kontroll måste lämnas inom 10 minuter efter att reptiden har passerats.  
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra reptiderna vid extrema väderleks-
förhållanden.

Löpare som bryter transporteras till målet via en omfattande transportapparat. Vid 
kon trollerna väntar flera stora bussar, och viss omdirigering kan göras vid stort manfall 
vid vissa avsnitt. En funktionär svarar för hela organisationen av transporterna, och 
inga bussar får lämna kontrollerna utan hans medgivande. Via kommunikationsradion 
står han i förbindelse med slutpatrull och kontrollchefer. Vid speciella 
chipavläsnings stationer för brytande får allmänhet och representanter för media ett 
snabbt svar på frågan om och var en skidåkare brutit loppet.
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Slutpatrull
Efter den sista löparen i spåret följer en slutpatrull med radio och terränggående 
fordon, som står i förbindelse med följebil med läkare. Medlemmar från Lions Club i 
Mora ser till att denna säkerhetsdetalj fungerar från tidig morgon tills sista åkare gått 
i mål. I Läde (cirka 15 km från målet) utrustas de sista 100 skidåkarna i Vasaloppet 
med pannlampor.

Målgång
Målet stänger kl 20.15.

Vasaloppets tävlingsjury
Juryn 2022 består av Teknisk Delegat Thomas Granlund, Ass Teknisk Delegat  
Stefan Bygdesson samt Vasaloppets två tävlingsledare Bo Johansson och Annlouise 
Almqvist.

Priser Vasaloppet
Stadiums hederspris
Segraren i herr- respektive damklassen får en vinnartrofé.
 
Spurtpris/Bergspris
Volvos spurtpris i Smågan

IBM:s spurtpris i Mångsbodarna

Ahlsells spurtpris i Risberg

Stadiums bergspris i Evertsberg

Stadiums spurtpris i Oxberg

Preems spurtpris i Hökberg

Volvos spurtpris i Eldris

Bergspris på 10 000 kr till första dam och herre i Evertsberg. Spurtpris på 5 000 kr till 
första dam och herre vid alla de andra kontrollerna, Smågan, Mångsbodarna, 
Risberg, Oxberg, Hökberg och Eldris.

Rekordbonus
Den åkare som slår gällande rekordtid i Vasaloppet får 50 000 kr i rekordbonus. Gäller 
både damer och herrar.

”Trött? Jag kan åka tillbaka till Sälen om ni önskar.”
(Olle Wiklund från Bergvik i Hälsingland vann 1942 på rekordtiden 5.31.50.)
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Placeringsmedaljer och prestationsmedalj
Placeringsmedaljer – guld, silver och brons – delas ut till ettan, tvåan och trean.

Deltagare som åker i mål inom segrartiden + 50 procent tilldelas Vasaloppets 
prestationsmedalj: 
1 712 herrar och 116 damer fick prestationsmedalj i Vasaloppet 2020. Medaljtiden blev 
för herrar 6.37.52 och för damer 7.01.33.

Vid det allra första Vasaloppet 1922 fick samtliga som fullföljde loppet en ”minnes-
penning”. Ettan fick en guldmedalj, tvåan–tian silvermedaljer och övriga 107 
deltagare som tog sig i mål erhöll bronsmedaljer. Till det andra loppet 1923 fastställ-
des maximitiden för att erhålla minnespenningen till segrartiden + 50 procent. 
Tidningen Dalpilen kommenterade: ”Efter vad som visade sig i fjol är denna 
begränsning för de flesta av ringa eller ingen betydelse.”

Deltagarmedalj och diplom
Alla övriga som fullföljer Vasaloppet får en deltagarmedalj och ett diplom.

Prisutdelning
Vid den sedvanliga prisutdelningen kl. 15.00 vid Vasaloppsmålet utdelas  
träningsstipendium till respektive åkares klubb. Beloppen 2022:

HERRAR DAMER

1:an 98 000 98 000

2:an 50 000 50 000

3:an 30 000 30 000

4:an 20 000 20 000

5:an 15 000 15 000

6:an 10 000 10 000

7:an 9 000

8:an 8 000

9:an 7 000

10:an 6 000

11:an 5 000

12:an 4 000

13:an 3 000

14:an 2 000

15:an 1 000

S:a 268 000 223 000

Beloppen i SEK.
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Lina Korsgren 2021.

Tord Asle Gjerdalen 2021.
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Kransen
Kransarna till segrarna i Vasaloppet tillverkas av florister på Blomsterkullan i 
Mora. Kransen har en stomme av halm och sedan binds kransen blad för blad med 
salal, som är en buske som har mörkgröna blanka, tjocka, läderliknande blad. 
Kransen får också ett blågult band med texten ”Hyllning till segraren”.

Kudden
Segraren i Vasaloppets herrklass får även ”Kranskullornas hederspris”, den fina  
Vasaloppskudden som kullorna samlar till själva genom att årets kulla skriver brev 
till de andra kullorna och ber om medel till hederspriset. 

Det var kranskullan 1935, Marianne Edling, som kom med idén att kullorna själva 
skulle samla in en slant till Vasaloppssegraren. Första åren var det kullan själv som 
bestämde vad som skulle köpas och ge till segraren. Från 1995 samlar alla kullor 
till en kudde vävd i rosengång med broderad text, i år ”Kranskullornas hederspris 
Wasaloppet 2022” från Mora Hemslöjd. Kudden liknar den kudde som fanns med 
redan 1922 i den allra första prissamlingen, med den broderade texten  
”Morakullors hederspris Wasaloppet 1922.”

Lagpris
Lagpris i Vasaloppet delades ut 1922–2011, till den förening som hade de tre åkarna 
med lägst sammanlagda sluttid. Men numera delas inget lagpris ut. Utländska 
deltagare har inte fått delta i lagtävlingen och eftersom många svenska elitåkare 
numera tävlar i team, anser Vasaloppet att lagtävlingens regler inte fungerar 
tillfredsställande.

“Jag har aldrig åkt ett upplopp där det gjort så ont i öronen. 
Folk skrek som besatta – HÄRLIGT! Tre man samtidigt på 
upploppet, det var ju också något att skräna om. 100 meter 
från mål stod en söt kranskulla – alla kranskullor är söta – 
men det skulle se ut om jag stannade upp, hakade på mig 
lövverket… och fick se Janne Stefansson pinna förbi. Jag 
ruskade på huvudet och gick i mål obeskrivligt lycklig.”
(Assar Rönnlund vann före Janne Stefansson 1967. Det var Assars andra och sista Vasalopp.)
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”Nu gräver vi i vår historia och genomför ett skidlopp i Vasaloppsarenan som om det 
vore 1922 igen. Jubileumsvasan ska återskapa det första Vasaloppet som kördes den 
19 mars 1922. Det betyder långa träskidor med tårem, näbbskor och vadmalsbyxor. Vi 
vallar med tjära och njuter buljong, ägg och mjölk vid de tre kontrollerna.”

Det var den 10 maj 2021 som Vasaloppet presenterade idén med Jubileumsvasan, och 
gensvaret överträffade förväntningarna: Under sommaren valdes 139 deltagare ut 
bland de över 500 som ansökt om att få vara med. Under hösten har träskidor tjärats 
in, skomakare engagerats för att tillverka bindningar, militära överskottslager sökts 
igenom efter kläder samtidigt som ullmössor stickats och vadmalsbyxor sytts upp. I 
oktober skickade deltagarna in dokumentation på sin utrustning, samtidigt som 
träningen intensifierades.

139 deltagare – lika många som anmälde sig till det första Vasaloppet – ska på 
träskidor från Sälen ta sig till målet i Mora på färdvägar som kommer att påminna om 
dåtidens. Till exempel kommer vissa sträckor vara uppkörda med häst och släde, 
andra kommer bestå av packad snö på skogsväg eller stig.
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Vid enbart tre officiella kontroller (Mångsbodarna, Evertsberg och Oxberg) fyller 
skidåkarna på med energi i form av bland annat bröd, ägg, mjölk och blåbärssoppa.

Start
Jubileumsvasan är en individuell skidtävling i klassisk teknik anno 1922 med 
gemensam start för damer och herrar vid Olnispagården i Sälen klockan 07.04. 

Utrustning
Utrustningen ska vara ”tidsenlig, så som det var 1922”. Exempelvis: Långa träskidor 
med tårem och hälrem, stavar med eller utan handrem, pjäxor, näbbskor … Exempel 
på klädsel: Vadmalsbyxor, bomullsskjorta, stickad tröja, kavaj och stickad mössa.

Mål
Vid Gustav Vasa-statyn i Mora.

Strax efter 13.30 söndagen 19 mars 1922 kom segraren stakandes nere på Hemulån. Invid 
Badstugatan stod Therese Eliasson, den första kranskullan, och gav segerkransen till 
Ernst Alm. Han åkte sedan över Stapelåkern (nuvarande kommunalhusparken) och  
spurtade sedan de sista 100 meterna på Vasagatan fram till målet mitt för  
Gustav Vasa-statyn. 
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VASALOPPET 30
26:E VASALOPPET 30, FREDAG 25 FEBRUARI
Oxberg – Mora, 30 km 
Första loppet: 1997 
Max antal deltagare: 8 000

 
Start
Första start kl 09.00. Därefter start var 15:e minut i grupper. Åkteknik är klassisk.

Reptid
För att deltagaren ska få fortsätta loppet ska deltagaren ha anlänt till kontrollen i 
Eldris före kl 17.00. Kontrollen måste lämnas inom 10 min efter att reptiden passerats. 
Denna reptid är satt av säkerhetsskäl. Vid extrema väderförhållanden har tävlings-
ledningen rätt att ändra tiden. Om deltagaren kommer för sent till kontrollen tas 
chipet om hand av sjukvårdspersonal. Transport ordnas till Mora.

Mål
När deltagaren passerat mål registrerar chipet deltagarens åktid. Målet stänger  
kl 18.30.

Loppets historia
”Kort-Vasan” var en idé från ICA, en vidareutveckling av ICA-Öppet som var ett lopp 
för alla ICA-anställda. Kort-Vasans 30 km riktade sig enbart till ICA-kortsinnehavare 
och genomfördes första gången redan 1996 mellan Oxberg och Mora. Från och med 
1997 blev Kortvasan ett lopp för alla.

Första loppen gick på en onsdag. Sedan 2002 körs loppet på första fredagen i 
Vasaloppets vintervecka.

Syftet med loppet är att ge fler möjlighet att åka ett lopp och uppleva atmosfären  
i Vasaloppsspåret. Därför är loppet ett lopp för hela familjen och åldersgränsen har 
successivt sänkts; nu kan man åka loppet redan från det år man fyller elva år.

Till år 2020 ändrades loppets namn från Kortvasan till Vasaloppet 30. Loppet är ett 
motionslopp, därför är det ingen som vinner. Men den som är först över mållinjen är 
också först i mål i hela Vasaloppets vintervecka. Den inofficiella rekordtiden är från 
2020 då Gabriel Thorn, SK Bore, åkte de 30 kilometerna på 1.08.09 
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TJEJVASAN
34:E TJEJVASAN, LÖRDAG 26 FEBRUARI
Oxberg – Mora, 30 km 
Första loppet: 1988 
Max antal deltagare: 8 000

 
Seedning
Seedning kan göras till elitled, led 1A, 1B och 2 i tävlingsklass och till led 3 och led 4 i 

motionsklass.

Start
Första start kl 09.00 för tävlingsklass, elitled, led 1A, 1B och 2. Därefter start var 15:e 

minut i grupper.

Reptid
För att deltagaren ska få fortsätta loppet ska deltagaren ha anlänt till kontrollen i 
Eldris före kl 17.00. Kontrollen måste lämnas inom 10 min efter att reptiden passerats. 
Denna reptid är satt av säkerhetsskäl. Vid extrema väderförhållanden har tävlings- 
ledningen rätt att ändra tiden. Om deltagaren kommer för sent till kontrollen tas 
chipet om hand av sjukvårdspersonal. Transport ordnas till Mora.
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Mål
När deltagaren passerat mål registrerar chipet deltagarens åktid. Målet stänger kl 

18.30. 

Tjejvasans tävlingsjury
Juryn består av Teknisk Delegat Annika Dahlman, Ass Teknisk Delegat Sanna 
Hallberg samt Tjejvasans två tävlingsledare Helene Söderlund och Cathrine Mörk.

Priser seniorklassen
Individuella priser i form av träningsstipendier på totalt 147 000 kr utdelas.

Veidekkes spurtpris i Hökberg: 5 000 kr 
DHL:s spurtpris i Eldris: 5 000 kr 
Summa stipendier och spurtpriser: 147 000 kr

Den åkare som slår gällande rekordtid i Tjejvasan får 50 000 kr i rekordbonus. 
Inget lagpris i Tjejvasan. 
Totalt antal pristagare: 15 främsta. Alla priser i SEK. 
Placeringsmedaljer – guld, silver och brons – delas ut till ettan, tvåan och trean.

1:an 50 000

2:an  30 000

3:an 20 000

4:an 10 000

5:an 8 000

6:an  6 000

7:an 4 000

8:an 2 000

9:an 1 000

10:an 1 000

11-15 1 000

S:a 137 000

Beloppen i SEK.

” Knepet är att ligga långt framme i den grupp man åker 
i så man inte behöver bromsa i utförsåkningen.”
(Sonja Dahlström inför sin 30:e start i Tjejvasan, 2018.)
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Priser juniorklassen (17–20 år)
Individuella priser i form av träningsstipendier utdelas. 

Kransmasarnas hederspris 
När Tjejvasan firade 30-årsjubileum 2018 infördes traditionen att alla kransmasar 
varje år samlar in pengar till en kudde vävd i rosengång från Mora Hemslöjd, med 
brodyr “Kransmasarnas hederspris Tjejvasan 2022”. Kudden delas ut till segraren i 
Tjejvasan.

Tjejvasans historia
1917 instiftades officiellt SM på skidor 10 km för damer (medan herrarna fick SM 
redan 1910). Flera distrikt instiftade även DM för damer under 1910-talet. Men 
tävlingar för kvinnor var under seklets första decennier relativt sällsynta och inget 
internationellt utbyte ägde rum förrän 1949.

1923 åkte Margit Nordin från IFK Grängesberg Vasaloppet, men sedan stängdes 
loppet för damer. Åtta dagar efter loppet, den 12 mars, hade Vasaloppsarrangörerna 
styrelsemöte. I protokollets paragraf 8 skrevs: ”En framhållan om att förbjuda damer 
tillträde bifalls enhälligt.” Idrottsbladet kommenterade beslutet: ”Det blir något av 
cirkus och skådespel över Vasaloppet med kvinnligt deltagande och den cirkusdoften 
får inte vidröra vår enda tävling byggd på historiska motiv. Som väl är finns det även i 
Mora omdömesgilla ledare, som äro av samma åsikt.”

1949 gjorde Vasaloppet faktiskt ett försök med en damtävling över 2 mil: ”Visserligen 
ställde bara nio upp, men de skötte sig så bra att läkarna efteråt konstaterade, att 
flickorna föreföll mindre ansträngda efter 2 mil än efter de vanliga enmilstävlingarna.”

När Öppet Spår startade 1979 fick kvinnor äntligen åka i Vasaloppsspåret igen och  
1981 hade Internationella skidförbundet ändrat sina tävlingsbestämmelser så att 
damer och herrar kunde delta i en och samma klass på exakt likadana tävlings-
villkor. Lydelsen av den tidigare regeln, och om den ens fanns, är dock osäker. 

Motionsidrott för kvinnor var på frammarsch under 1980-talet och snart skulle de 
också få sitt eget “Vasalopp” – Tjejvasan föddes! På hösten 1986 var planen att 

1:an 10 000

2:an 5 000

3:an 3 000

4:an 2 000

5:an 1 000

6:an 1 000

S:a 22 000

Beloppen i SEK.
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sträckan skulle bli 42 km (full maratondistans) och att starten skulle gå i Evertsberg. 
Man hade även diskuterat att deltagarna skulle få välja startplats: Evertsberg, Oxberg 
eller Hökberg. Planerna ändrades dock och när Tjejvasans start gick söndagen den 
28 februari 1988 i Oxberg var sträckan 30 km. På startlinjen fanns 1 550 kvinnor. 

Namnet ”Tjejvasan” hade tillkommit redan i samband med de diskussioner som 
Vasaloppet förde om ett huvudsponsoravtal med Procordia hösten 1985. Förebilden 
var förstås ”Tjejmilen”, löpartävlingen som haft sin premiär i Stockholm 1984. I Mora 
fanns dock dem som menade att namnet borde vara ”Kullvasan”. 

Åsa Mattsson, IFK Mora, som varit första dam i mål i Vasaloppet 1986 och 1987, hade 
tillfrågats om att bli Tjejvasans tävlingsledare. Hon hade även startat Tjejmilen i 
Nusnäs. Åsa accepterade under förutsättning att hon fick med sig Marianne Karls-
son-Eriksson och Anna Mattsson-Svensson, vilket hon fick. I samband med Stock-
holm Maraton 1987 skrevs ett avtal med Guldfynd som huvudsponsor för Tjejvasan 
och en inbjudan trycktes upp i rekordfart. 

Flera startled fanns i början: ”Tävlingsfart”, ”Åka fort”, ”Glida lagom” och ”Gå på 
tur”. 1993 infördes prispengar till de tio främsta i Tjejvasan. 1995 flyttades Tjejvasan 
från söndag till lördag, vilket blev en succé. Vågstart infördes med åtta grupper om 
högst 800 åkare per grupp. 

1996 anmälde sig för första gången över 6 000 tjejer och starten flyttades från och 
med detta år till den gamla timmerterminalen i Oxberg – cirka 2 km från Vasa-
loppskontrollen i Oxberg. Efter start är det en ganska kraftig stigning till kontrollen 
och därifrån åker löparna vidare i det ordinarie Vasaloppsspåret. Till timmertermina-
len var det Sveriges längsta persontåg, nästan 900 meter långt, som från Mora 
transporterade tjejerna till starten. Det långa tåget ersattes 2002 av bussar till starten. 

Tjejvasan är i dag världens största skidlopp för kvinnor och deltagartaket för antal 
anmälda har successivit höjts. Loppet kan utöver elitledet ha upp ända till 16 
startgrupper. Flest hittills anmälde sig år 2015, 10 000 anmälda deltagare, men flest 
kom till start 2013: 8 344 startande. 

2021 kördes bara Tjejvasan som en elittävling, med 83 startande. Loppet var dessu-
tom något kortare än vanligt, cirka 27,5 km, eftersom starten förlades till kontrollen i 
Oxberg. (Övriga fick åka Vasaåket valfri dag under flera veckors tid.) Totalt under de 
33 första åren har 189 538 deltagare genomfört Tjejvasan! Direktsändning sker 2022 
för elfte året i följd i SVT. 

Gällande rekordtid i Tjejvasan är från 2017 då Britta Johansson Norgren åkte på 
1.16.44. Hon slog Susanne Nyströms rekordtid 1.18.30 från 2008 med en minut och 46 
sekunder! Brittas passertider rekordåret 2017 var: I Hökberg 29.30 min och i Eldris 
54.22 min. Hennes tid 5 km från mål var 1.04.27. Dags för nytt rekord igen?  
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Tjejvasan 1988–2021

 ÅR DATUM LAGPRIS SEGRARE TID KRANSMAS 

1 1988 28/2 IFK Mora Karin Värnlund, IFK Mora 1.32.33 Axel Jungward 

2 1989 26/2 Dala Järna IK Marie Johansson, Dala-Järna IK 1.47.17 Mattias Helgesson 

 1990 Inställt      

3 1991 24/2 IFK Mora Anna Frithioff, Kvarnsvedens GoIF 1.29.45 Erik Frykberg 

4 1992 23/2 IFK Mora Anna Frithioff, Kvarnsvedens GoIF 1.32.57 Erik Eriksson 

5 1993 28/2 Stockviks SF Carina Görlin, Hudiksvalls IF 1.28.20 Jonas Orsén 

6 1994 27/3 IFK Moras SK Marie Helene Östlund, Hudiksvalls IF 1.27.29 Staffan Larsson 

7 1995 25/2 Stockviks SF Marie Helene Östlund, Hudiksvalls IF 1.22.25 Mikael Helgesson 

8 1996 24/2 IFK Moras SK Kerrin Petty, IFK Moras SK 1.32.09 Thomas Sparr 

9 1997 22/2 IFK Moras SK Karin Öhman, Stockviks Skidförening 1.32.36 Jonas Buud 

10 1998 21/2 IFK Moras SK Bente Martinsen, Norge 1.34.48 Torbjörn Schedvin 

11 1999 27/2 Bergeforsens SK Elin Ek, Bergeforsens SK 1.30.48 Stefan Hansson 

12 2000 26/2 IFK Mora SK Annika Evaldsson, IFK Mora SK 1.28.10 Thomas Eriksson 

13 2001 24/2 IFK Mora SK Anita Moen, Norge 1.46.02 Niklas Karlsson 

14 2002 23/2 IFK Mora SK Emelie Öhrstig, Stockviks Skidförening 1.30.15 Mikael Hedh 

15 2003 22/2 IFK Mora SK Ulrica Persson, SK Bore 1.25.03 Andreas Johansson 

16 2004 28/2 IFK Mora SK Hilde G Pedersen, Norge 1.36.11 Niclas Jacobsson 

17 2005 26/2 IFK Mora SK Sofia Bleckur, IK Jarl 1.34.00 Markus Leijon 

18 2006 25/2 Östersunds Skidl. Elin Ek, IFK Mora SK 1.20.33 Martin Johansson 

19 2007 24/2 IFK Mora SK Susanne Nyström, Piteå Elit SK 1.30.48 Lars Suther 

20 2008 23/2 IFK Mora SK Susanne Nyström, Piteå Elit SK 1.18.30 Joakim Engström 

21 2009 21/2 IFK Mora SK Susanne Nyström, Piteå Elit SK 1.32.58 Jonas Nilsson 

22 2010 27/2 IFK Mora SK Susanne Nyström, IFK Mora SK 1.32.40 Johan Öhagen 

23 2011 26/2 IFK Mora SK Jenny Hansson, Östersunds SLK 1.27.17 Anders Solin 

24  2012 25/2 Åsarna IK Susanne Nyström, Laisvalls SK 1.20.34 Erik Smedhs 

25 2013 23/2  Susanne Nyström, Laisvalls SK 1.25.01 André Gatu 

26 2014 22/2  Sofia Bleckur, IFK Mora SK 1.22.30 Daniel Svensson 

27 2015 28/2  Laila Kveli, Norge 1.19.11 Victor Gustafsson 

28 2016 27/2  Britta Johansson Norgren, Sollefteå Skidor IF 1.19.25 Johan Wellert 

29 2017 25/2  Britta Johansson Norgren, Sollefteå Skidor IF 1.16.44* Linus Rapp 

30 2018 24/2  Katerina Smutnà, Tjeckien  1.35.26  Joakim Kullberg

31 2019 23/2  Britta Johansson Norgren,  Sollefteå Skidor IF 1.21.03 Victor Sticko   

32 2020 22/2  Britta Johansson Norgren, Sollefteå Skidor IF 1.24.34  Daniel Duhlbo 

33 2021 27/2  Lina Korsgren, Åre Längdskidklubb 1.06.47 Gustaf Berglund

* Rekordtid!
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Flest segrar i Tjejvasan
6 SEGRAR
Susanne Nyström 

4 SEGRAR
Britta Johansson Norgren

2 SEGRAR
Anna Frithioff
Marie-Helene Östlund
Elin Ek
Sofia Bleckur 

” Tjejvasan kändes som en kul grej och jag ställde upp för 
klubben. Annars tävlade jag mest på 5, 10 och 15 km.  
Vi åkte nästan aldrig tre mil på tävling. Starten gick och jag 
åkte i mitt tempo. Ganska tidigt blev jag ensam och sedan 
åkte jag vidare till Mora.”
(Karin Värnlund, nu Karin Värnlund Bäcklin, om segern i den första Tjejvasan 1988.)

Susanne Nyström, 2010.

Flest pallplatser i Tjejvasan
7 PALLPLATSER
Susanne Nyström 
Britta Johansson Norgren 

5 PALLPLATSER
Sofia Bleckur  

4 PALLPLATSER
Elin Ek
Emelie Öhrstig  
Lina Korsgren

3 PALLPLATSER
Anna Frithioff
Jenny Hansson
Emilia Lindstedt
Katerina Smutná

Yngsta och äldsta segrare i Tjejvasan
Karin Värnlund är Tjejvasans yngsta segrare. Hon var 19 år och 114 dagar när hon  
vann 1988. Äldsta segrare är Hilde G Pedersen som 2004 var 39 år och 112 dagar.

Störst segermarginal i Tjejvasan
Bente Martinsen vann 1998 med 4 minuter och 15 sekunder före Emelie Öhrstig.  
Näst största segermarginalen kom 2017 då Britta Johansson Norgren slog till med ny 
rekordtid och vann med 2 minuter och 34 sekunder före Emilia Lindstedt.
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I Tjejvasan 2021 fick endast elitåkare delta. 83 av 87 anmälda kom till starten, som skedde 
vid kontrollen i Oxberg. Målet fanns vid Zornmuseet. Loppet blev därmed bara 27,5 km och 
Lina Korsgren vann på målfoto före Britta Johansson Norgren.

 NAMN KLUBB TID 
1  Lina Korsgren Åre Längdskidklubb 1.06.47

2  Britta Johansson Norgren Sollefteå Skidor IF 1.06.47

3  Linn Sömskar IFK Umeå 1.06.51

4  Laila Kveli Norge 1.06.52

5  Jenny Larsson Östersunds SK 1.06.57

6  Ida Dahl IFK Mora SK 1.06.57

7  Jenny Solin Sollefteå Skidor IF 1.07.26

8  Moa Hansson Landsbro IF SK 1.07.30

9  Elin Mohlin Sockertoppen IF 1.07.38

10  Sofie Elebro Östersunds SK 1.07.38

11  Katerina Smutná Tjeckien 1.07.39

12  Lovisa Modig SK Bore 1.07.39

13  Hanna Abrahamsson Ulricehamns IF 1.07.39

14  Märta Rosenberg Duveds IF 1.07.39

15  Frida Erkers IFK Mora SK 1.07.42

Resultatlista Tjejvasan Elit 2021, 30 km (27,5 km)
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UNGDOMSVASAN
14:E UNGDOMSVASAN, SÖNDAG 27 FEBRUARI
Eldris – Mora 9 km och Hökberg – Mora 19 km 
Första loppet: 2008 
Max antal deltagare: 1 600

 
Start
Start sker gemensamt klassvis på två platser: i Hökberg och Eldris. Till starten i Eldris 
kan deltagare, ledare och föräldrar endast ta sig med buss (som är gratis).

Vid starterna i Hökberg och Eldris finns fyra olika startfållor (A-D), där självseedning 
tillämpas, dvs man uppskattar själv vilken fålla man ställer sig i enligt följande 
rekommendationer:

Fålla A:  Du som åkt Ungdomsvasan tidigare och placerat dig 
  eller har ambition, på plats topp 5

Fålla B:  Du som åkt Ungdomsvasan tidigare med placering  
  eller ambition, på plats topp 30.

Fålla C:  Du som åkt Ungdomsvasan tidigare och/eller är tävlingsåkare.

Fålla D:  Du som åker för första gången eller känner att du  
  vill ha gott om utrymme i starten.

Starttiderna är med reservation för eventuella ändringar på grund av stort deltagar-
antal. Insläppet till fållorna öppnar 10 minuter före respektive starttid.

START ELDRIS 
KLASS STARTTID DISTANS FÖDD 
H 13–14 10.00 9 km  2008–2009 

D 13–14 10.15  9 km  2008–2009 

H 11–12 10.30 9 km  2010–2011 

D 11–12 10.45 9 km  2010–2011

Mål
När deltagaren passerat mål registrerar chipet deltagarens åktid. Alla som fullföljer 
loppet tilldelas Ungdomsvasans medalj och diplom. Den som kommer först i mål i 
varje klass uppvaktas av kranskulla eller kransmas. Nyttopriser delas ut till de tre 
första i varje klass.

START HÖKBERG 
KLASS STARTTID DISTANS FÖDD 
H 15–16 10.30 19 km  2006–2007 

D 15–16 10.45 19 km  2006–2007
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Ungdomsvasans historia
Redan på 1980-talet när Vasaloppet ville utveckla sina arrangemang med fler lopp 
diskuterades en Ungdomsvasa. Likadant på 1990-talet då tanken var en Ungdoms-
Kortvasa. Men det var inte förrän 2008 som Ungdomsvasan föddes, efter att IFK Mora 
SK fört fram idén och Vasaloppet samt Svenska skidförbundet hakade på. Ett viktigt 
mål med Ungdomsvasan är att rekrytera nya skidåkare. Fram till och med 2017 var 
Ungdomsvasan öppen för 9–16-åringar. Starten skedde vid Mora skidstadion i Hemus 
och banlängderna var 3 km, 5 km, 7 km och 9 km beroende på åldersklass.

Men från och med 2018 ströks den yngsta åldersklassen och Ungdomsvasan flyttade 
in i Vasaloppsarenan helt och hållet. 15–16-åringarna startar i Hökberg, åker 19 
kilometer och tävlar om spurtpris i Eldris. För 11–12- och 13–14-åringarna är det 9 
kilometer med start i Eldris och chans att vinna spurtpris i Hemus. 

Ungdomsvasan är i grunden ett motionslopp, där ungdomar som inte tävlar för en 
skidförening också får ställa upp, men resultatlistor upprättas och priser delas ut. 
Ungdomsvasan är därmed en breddmanifestation för svensk skidåkning ungefär på 
samma sätt som Vasaloppet. För de allra yngsta finns dessutom “Barnens Vasalopp 
skidor”, som tiotusentals barn varje år får åka runt om i Sverige. Under Vasaloppets 
vintervecka arrangeras Barnens Vasalopp skidor både i Sälen och i Mora.

Flera nuvarande landslagsåkare har åkt Ungdomsvasan. Till exempel Johanna 
Hagström, Emma Ribom och Oskar Svensson. Tove Ericsson från Stockviks IF är den 
som vunnit flest segrar i Ungdomsvasan, hela fem stycken! Tove vann 2013, 2015, 
2016, 2017 och sista gången 2019. (2012 och 2014 kom hon dessutom tvåa.)

Tove Ericsson 2019.
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ÖPPET SPÅR
42:A ÖPPET SPÅR SÖNDAG 27  
OCH MÅNDAG 28 FEBRUARI
Sälen – Mora, 90 km 
Första loppet: 1979
Max antal deltagare: söndag 10 000, måndag  8 000 

Start
Sedan 2019 har Öppet Spår gruppstarter. Första startgrupp startar klockan 07.00.. 
(Fållorna till alla startled öppnar klockan 06.00.) Grupperna startar sedan var tionde 
minut, med cirka 1 000 – 1 500 deltagare per grupp. Startpositionen i Öppet Spår blir 
baserad på den förväntade åktiden som deltagaren fyllt i vid anmälan.

I Öppet Spår söndag är åktekniken klassisk, medan det i Öppet Spår måndag från 
och med 2022 är fri teknik – spåret kommer att ha både klassiska spår och en pistad 
skejtyta. 

Reptider
För att deltagaren ska få fortsätta loppet ska deltagaren ha anlänt till kontrollen före kl:

Smågan  10.30 
Mångsbodarna  12.15 
Risberg  13.45 
Evertsberg  15.00 
Oxberg  16.30 
Hökberg  17.40 
Eldris  19.00

Kontrollen måste lämnas inom 10 min efter att reptiden passerats. Dessa reptider är 
satta av säkerhetsskäl. Vid extrema väderförhållanden har tävlingsledningen rätt att 
ändra tiden. Om deltagaren kommer för sent till någon av kontrollerna tas chipet om 
hand av sjukvårdspersonal. Transport ordnas till Mora.

Mål
När deltagaren passerat mål registrerar chipet deltagarens åktid. Målet stänger kl. 20.00.



77

Öppet Spårs historia
1975 anmälde sig för andra gången 10 000 deltagare till Vasaloppet. Där sattes ett 
anmälningstak, som något år senare höjdes till 12 000 anmälda. Men alla fick inte 
plats! Inom organisationskommittén funderade man allvarligt på om man inte skulle 
kunna dubblera Vasaloppet. Tanken var att man skulle köra ett lopp dagen efter, alltså 
på måndagen, för dem som inte fick plats i söndagsloppet. Men det föll på att man inte 
bedömde det vara möjligt att få ut alla 2 000 funktionärer igen på måndagen.

1978 kom det in 16 092 anmälningar till Vasaloppet, vilket resulterade i att 4 307 
personer inte fick ställa upp. Man hade bland annat fått börja kvotera in åkare på så 
sätt att en klubb fick ett visst antal starter. 

I detta läge ville TV-programmet ”Träna med TV” åka i Vasaloppsspåret, men det 
gick inte att ordna. För att finna en lösning så kom tankarna på att öppna spåret och 
låta folk åka på egen hand, utan kontroller och service. Tanken var att de på orienter-
ingsvis skulle få stämpla för att visa att de åkt banan. Men planerna finslipades 
snabbt: kontroller, rapportering och sjukvård behövdes och ”Vasaloppets Öppet 
Spår” föddes. I maj 1978 togs definitiva beslut av IFK Mora och Vasaloppets organisa-
tionskommitté. Därför blev det 1979 premiär för Öppet Spår måndag, tisdag och 
onsdag i Vasaloppsveckan, 26–28 februari. 

17 149 hade den 15 november 1978 (då anmälningstiden gick ut) anmält sig till 
Vasaloppet 1979 men bara 12 000 skulle tillåtas åka. De 5 149 överanmälningar man 
fick in till Vasaloppet fick erbjudandet att åka Öppet Spår, liksom övriga som ville åka 
sträckan. I inbjudan förbehöll sig arrangörerna att bara genomföra en eller två Öppet 
Spår-dagar om intresset skulle ”vara så ringa”. Men det blev en rusning utan like efter 
anmälningshandlingar och telefonerna räckte inte till på Vasaloppets expedition som 
blev nedringd av folk som ville åka Öppet Spår. Måndagen var mest begärlig och blev 
fulltecknad (1 230 anmälda) den 21 december 1978. Den 8 januari 1979 var tisdagen 
fulltecknad medan onsdagen klarade alla som vill åka då anmälningstiden gick ut den  
15 januari.

3 373 fullföljde loppet (eller ”provtagningen” som det hette i inbjudan), varav cirka 
300 kvinnor som nu också tilläts åka i fäders spår. Starten var förlagd till Tjärnhe-
dens IP och målet till Mora Parken på Prästholmen. På några ”hemliga” platser längs 
spåret fick åkarna stanna och stämpla sitt åkkort. Tiderna räknades fram manuellt 
vid målet.

För att fördela åkarna över de tre dagarna gjordes från och med 1982 en länsuppdel ning 
där Sverige delades in i tre zoner. Deltagare från vissa län fick åka på måndagen, 
vissa på tisdagen och vissa på onsdagen. Länsuppdelningen togs bort 1994.

Till och med 1986 var alltså Öppet Spårs mål, främst av trafikmässiga skäl, förlagt 
till Mora Parken. Där byggdes ett ”Vasaloppsmål” upp, men Öppet Spår blev därmed 
cirka en kilometer kortare än det riktiga Vasaloppet. 

1986 permanentades Vasaloppsmålet med den klassiska målportalen på Vasagatan. 
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1987 flyttades därför Öppet Spårs målgång till det riktiga målet. Därmed fick Öppet 
Spår samma längd som Vasaloppet, 90 km. Av trafiktekniska skäl var dock sträckan 
in mot målet lite annorlunda, nämligen via Zornvägen bakom kyrkan och sedan 
genom Kommunalhusparken in till upploppet.

1987 kunde man notera 11 000 anmälda till Öppet Spår: 4 000 vardera på måndagen 
och tisdagen samt 3 000 på ”daladagen”, det vill säga onsdagen. Starten kunde ske 
när som helst mellan kl 06.30 och 08.00 på morgonen.

Efter två inställda år av Öppet Spår 1989 och 1990 valde organisationskommittén att i 
1991 års inbjudan även innefatta ett alternativ i Vasaloppsområdet vid eventuell 
snöbrist. Man förde fram sträckan Mora – Evertsberg – Mora eller sträckan Sälen –  
Evertsberg – Sälen om snötillgången skulle vara bättre där. Även en 61-kilometersbana i 
Sälens fjällområde fanns som en tredje möjlighet. Som tur var behövde dessa alter-
nativ inte tillgripas, utan snön räckte 1991.

1995 fick Öppet Spår en ny dag: söndag. Samma år gjordes också tisdagen till en dag  
med fri åkteknik. En del av spårområdet var preparerat för fri teknik och dessutom 
fanns två spår för klassisk skidåkning. Åkaren kunde således blanda stilarna på 
tisdagen. Öppet Spår i fri teknik blev ingen succé men bibehölls ändå till och med 
1999. Sedan år 2000 är söndag och måndag Öppet Spårs dagar. Totalt har 99  
Öppet Spår-dagar genomförts 1979–2020. 2012 var första gången som Öppet Spår 
hade fler anmälda deltagare än Vasaloppet! 2014 var för första gången både söndagen 
och måndagen fullbokade, totalt 18 000 skidåkare (10 000 på söndag och 8000 på 
måndag). Traditionsenligt avgörs varje år ”Försvarsmaktsvasan”, för deltagare från 
Försvars makten, i samband med Öppet Spår måndag. Från och med 2019 tillämpas 
gruppstarter i Öppet Spår. 2021 ersattes Öppet Spår tillfälligt av Vasaåket. I Öppet Spår 
måndag kommer det att från och med 2022 vara tillåtet att skejta igen.
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VASALOPPET 45
26:E VASALOPPET 45, TISDAG 1 MARS
Oxberg – Mora, 45 km 
Första loppet: 1997 
Max antal deltagare: 8 000

 
Seedning
Vasaloppet 45  är seedningsgrundande för Vasaloppet.

Start
Första start kl 09.00 för de som även är anmälda och skall åka Vasaloppet, i 
Vasaloppsledet. Därefter start var 15:e minut i grupper med cirka 600 deltagare/led. 
De första startfållorna öppnar kl 08.00. Åktekniken är klassisk.

Reptider
För att deltagaren ska få fortsätta loppet ska deltagaren ha anlänt till kontrollen före kl:

Oxberg  14.30 
Hökberg  15.45 
Eldris  17.15

Kontrollen måste lämnas inom 10 min efter att reptiden passerats. Dessa reptider är 
satta av säkerhetsskäl. Vid extrema väderförhållanden har tävlingsledningen rätt att 
ändra tiden. Om deltagaren kommer för sent till någon av kontrollerna tas chipet om 
hand av sjukvårdspersonal. Transport ordnas till Mora.

Mål
När deltagaren passerat mål registrerar chipet deltagarens åktid. Målet stänger kl 19.00.

Loppets historia
Efter att Tjejvasan införts kom önskemål även om ett kortare lopp för endast herrar. 1997 
genomfördes den första ”45:man” med start på idrottsplatsen i Evertsberg. Det fanns 
en tanke på att 45:man endast skulle vara öppen för män som fyllt 45 år, men man 
ansåg att det fanns ett behov även för yngre att få börja med att åka 45 km innan de 
åker Öppet Spår eller Vasaloppet. 45:man blev också seedningsgrundande för Vasaloppet. 

”Jag känner mig som en smörkniv i en smörask.”
(Jenny Kallurs beskrivning av det fina glidet, när hon poddade tillsammans med syrran Susanna 
under Vasaloppet 45 2020.)
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1 181 män kom första året till start för att åka ett halvt Vasalopp. Året därpå öppnades 
”45:man” för kvinnor och blev ”45:an”, för att sedan 1999 bli ”Halvvasan”. Efter några 
år hade det blivit för trångt vid starten i Evertsberg och det blev onödig trängsel i 
utförsbackarna de första kilometrarna, så år 2005 flyttades startplatsen för Halvvasan 
till timmerterminalen i Oxberg. Den första delen av loppet sträcker sig igenom 
Oxbergs by norr om Oxbergssjön, passerar genom Sjurby fäbodar för att vid Vasslan, 
38 kilometer från målet, ansluta till Vasaloppspåret. Det första som åkarna i 
Halvvasan får uppleva av det klassiska spåret blir alltså Lundbäcksbackarna upp 
emot Oxberg. 2015 höjdes anmälningstaket i loppet från 5 000 till 8 000 deltagare.  

Till år 2020 ändrades loppets namn från Halvvasan till Vasaloppet 45, och starten 
tvingades även flytta till Evertsberg på grund av snöbrist. 2021 ersattes Vasaloppet 45 
av Vasaåket 45. Sammanfattningsvis är Vasaloppet 45 ett lopp som funnits i  
många skepnader.
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STAFETTVASAN
19:E STAFETTVASAN, FREDAG 4 MARS
Sälen – Mora, 90 km för 5-mannalag 
Första loppet: 2003
Max antal deltagare: 13 000 (2 600 lag)

Start
Uppdelad start i två grupper. Första startgrupp startar kl. 07.00, startfållorna öppnar  
kl. 05.30. Deltagaren på sträcka 1 måste passera genom chipregistreringen vid högra 
delen av startfältet före kl. 06.45. Andra startgrupp startar kl. 09.00, startfållorna 
öppnar kl. 07.10. Deltagaren på sträcka 1 måste passera genom chipregistreringen vid 
högra delen av startfältet före kl. 08.45. Deltagaren får endast åka för ett lag och en 
sträcka. Åktekniken är klassisk.

Sträckor
1. Sälen – Mångsbodarna 24 km (24 km) 
2. Mångsbodarna – Evertsberg 24 km (48 km) 
3. Evertsberg – Oxberg 14 km (62 km) 
4. Oxberg – Hökberg 9 km (71 km) 
5. Hökberg – Mora 19 km (90 km)

Växlingar
Växlingarna sker vid kontrollerna. Växlingsområdet är väl markerat och funktionärer 
hjälper till så att allt går snabbt och enkelt. Endast förvarnade lag får beträda växlings-
området.

Omstart
Av säkerhets- och tidsskäl sker en omstart vid växlingskontrollen i Evertsberg. Lag 
som då ännu inte har växlat får göra en gemensam omstart, efter godkännande av 
kontrollchefen. Tid meddelas av speaker, cirka 14.30. Av samma skäl kan gemensam 
omstart ske även vid övriga växlingskontroller. Efter omstarten fortsätter laget loppet 
och får ett slutresultat 

Mål
När deltagare passerat mål registrerar chipet lagets åktid. Målet stänger kl 20.00.
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Stafettvasans historia
Idén till Stafettvasan kom genom en deltagarenkät som visade att det var många som 
önskade åka Öppet Spår i stafettform. Vintern 2002 kördes ett testlopp i samband 
med Öppet Spår och 2003 lanserades Stafettvasan, som då lockade över 200 anmälda 
lag. Sedan dess har intresset och antalet anmälda lag stadigt ökat. 

Stafettvasan flyttades 2008 till fredagen, två dagar före Vasaloppet. Varje år mellan  
2010 och 2016 blev Stafettvasan alltid fulltecknad trots att anmälningstaket höjdes och 
fler lag bereddes plats. Från och med 2017 har Vasaloppet valt att dela upp Stafettvasans 
startfält på två starttider. Anmälningstaket höjdes 2017 till 2 400 lag och 2018 till 2 600 
lag – i denna femmannastafett finns det således nu plats för 13 000 skidåkare.

Stafettvasan är ju ett motionslopp och ingen tävling, men den inofficiella rekordtiden 
lyder på 3.37.14 från 2012, vilket var en minut och 27 sekunder snabbare än vad Jörgen 
Brink vann på när han åkte på en ny rekordtid i Vasaloppet samma år. År 2021 blev 
Stafettvasan inställd på grund av coronapandemin.

Loppet lockar både föreningar, företag och kompislag. Starten sker gemensamt vid  
Vasaloppsstarten i Sälen och de fem sträckorna är i tur och ordning:  
Sälen – Mångsbodarna 24 km, Mångsbodarna – Evertsberg 24 km,  
Evertsberg – Oxberg 14 km, Oxberg – Hökberg 9 km och Hökberg – Mora 19 km.  
Växling sker genom “ryggdunk” från en åkare till den andra. (Alla lagmedlemmar 
har var sitt tidtagningschip.)
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NATTVASAN 90, NATTVASAN 45, NATTVASAN 30

5:E NATTVASAN 90, 3:E NATTVASAN 45  
OCH 1:A NATTVASAN 30, FREDAG DEN 4 MARS
Sälen – Mora, 90 km respektive Oxberg–Mora, 45 km och 30 km
Första loppet: 2017 (första Nattvasan 45: 2019; första Nattvasan 30: 2022)
Max antal deltagare: 3 000, respektive 1 800 och 1 000

Start
Starten för Nattvasan 90 går i Sälen kl 20.00 på fredagskvällen. Nattvasan 30 startar i 
Oxberg kl 19.00 och Nattvasan 45 i Oxberg kl 20.00. Gemensam start.

Regler
Nattvasan går i fri stil, vilket gör det möjligt att välja mellan klassisk skidåkning och 
skejt. Man kan åka individuellt eller i par. Åker man i par – i lag om två – får 
avståndet vid målgång mellan åkarna vara maximalt 20 sekunder. Båda deltagarna 
måste genomföra loppet för att laget ska få en sluttid. Laget ska gå i mål med samma 
skidor som de startade med. Det är tillåtet att byta skidor med varandra inom laget. 
Det är inte tillåtet att hjälpa varandra framåt med draghjälp, så kallad repning. 
Nattvasan är ett motionslopp vilket innebär att ingen segrare koras. Svenska 
skidförbundets regler för motionslopp gäller. 

Utrustningskrav
Det är krav att samtliga deltagare är utrustade med:

• Pannlampa 

• En liter vätska

• Behållare för vätska för egen påfyllning vid vätskestationerna. Kåsa eller liknande.  

 Vasaloppet tillhandahåller inte engångsmuggar under Nattvasan.

Övrig utrustning som starkt rekommenderas att deltagarna bär med sig i ryggsäck 
eller liknande:

• Vindtät jacka och byxa 

• Underställströja 

• Extra mössa och vantar 

• Första förband 

• Energibar eller liknande 

• Extra batterier till pannlampan 

Med reservation för ändringar.
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Nattvasan var ett parlopp de första åren, från och med 2022 får man även åka 
individuellt. De tre första åren var det tillåtet att hjälpa varandra framåt medels så 
kallad repning, vilket gjorde att loppet inte fick tillgodoräknas som ett ”medaljår” i 
uppräkningen mot jubileum, såsom 10, 20, 30 lopp (Vasaloppsveteran). Men från och 
med 2020 är det inte längre tillåtet att hjälpa varandra, vilket gör att från och med 
2020 får Nattvasan räknas in. Detta gäller även i En Svensk Klassiker och i Vasalopps- 
trippeln. 

Reptider
Nattvasan 90 har tre reptider: Evertsberg 02.00, Oxberg 03.45, Hökberg 05.00. 
Nattvasan 45 och Nattvasan 30 har en reptid: Hökberg 05.00. Kontrollen måste 
lämnas inom 10 minuter efter att reptiden passerat. De som kommer för sent till 
kontrollen måste bryta loppet och busstransport ordnas då till Mora. Vid extrema 
väderförhållanden har tävlingsledningen rätt att ändra reptiden. 

Under Nattvasan 90 finns endast en officiell kontroll i Evertsberg efter 47 km. På 
kontrollen serveras dryck och energi i olika former. Vid kontrollerna Mångsbodarna, 
Oxberg, Hökberg och Eldris finns det vatten och sportdryck för påfyllning i egen 
behållare (självbetjäning). Under Nattvasan 45 och Nattvasan 30 finns det vatten och 
sportdryck för påfyllning i egen behållare (självbetjäning) vid kontrollerna i Oxberg, 
Hökberg och Eldris. 

”Dag och natt skidar så några dalkarlar efter Gustav,  
för att hinna upp honom innan han kommer in i Norge.”
(Ur Peder Svarts krönika, om Gustav Vasas äventyr i Dalarna vintern 1520–21. När folket i Mora 
först inte gav Gustav Eriksson sitt stöd begav han sig av mot Norge. Men när de sedan fick höra 
talas om Stockholms blodbad ångrade de sig och sände iväg skidlöparna Lars från Kettilbo och 
Engelbrekt från Mora.)
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Mål
När deltagaren passerat mål registrerar chipet deltagarens åktid. Åker man  
Nattvasan i par så är det den andra åkarens chip som bestämmer åktiden. Målet  
stänger kl 08.00.

Nattvasans historia 
År 2015 körde ett tjugotal personer ett testlopp nattetid under Vasaloppets vintervec-
ka. Den 9 mars 2016 presenterades så det nya loppet Nattvasan inför 2017 års 
vintervecka: ”Ett 90 kilometers skidäventyr mellan Sälen och Mora mitt i natten.” 
Nattvasan är unik i sitt slag och anses som det första etablerade nattloppet i världen. 

Loppet följer den klassiska sträckan mellan Sälen och Mora och avgörs två dagar före 
Vasaloppet. Det är vinterveckans enda lopp i fri stil och ett renodlat parlopp där man 
bara tillåts åka i lag om två. Vasaloppsspåret har denna natt två klassiska skidspår 
och en pistad skejtyta. 

Maximalt antal deltagare det första året sattes till 750 lag och 1 500 deltagare. En 
gräns som på grund av det stora intresset överskreds något. ”Nattskidåkning är en 
helt fantastisk företeelse men också en större utmaning, särskilt när det bara finns en 
kontroll på nio mil. En utmaning man tar sig an tillsammans med en vän mot ett 
gemensamt mål”, sade Vasaloppets dåvarande vd Eva-Lena Frick. 

Till 2018 höjdes anmälningstaket till 1 500 lag. I november 2018 lanserades Nattvasan 
45. Samtidigt ändrades namnet på loppet som startar i Sälen till Nattvasan 90. Under 
coronapandemin 2021 ersattes Nattvasan av Vasaåket Natt. 2022 blir det premiär för 
Nattvasan 30, som man kan åka från det år man fyller elva år.

Nattvasan är ingen tävling, men snabbast i mål i premiärloppet 2017 var ”Team 
Santander” med tvåfaldige Vasaloppssegraren Jörgen Aukland i par med Martin 
Andersen på tiden 3.52.56. Snabbaste tid är från 2019 då laget ”Team ICA Klassikern” 
med Anders Södergren och Erik Andersson åkte på tiden 3.41.19. 

Bästa tid av två damer är: ”Anna & Anna-Karin”, Anna Jönsson Haag och Anna-Karin 
Strömstedt, 4.08.24 (2020). Snabbaste tid i Nattvasan 45 noterade Staffan Larsson 
och Erik Larsson i ”Team Aktivsport” 2019 med tiden 1.55.04.

”Jag kände mig som en morason. Man hjälpte mig och upp-
muntrade mig på alla sätt, då jag jagade ensam i täten. Jag 
fick lappar med uppgifter om försprång till konkurrenterna. 
Åskådarna hade fått tider via sina radioapparater och på 
annat sätt.”
(Finlands Pekka Kuvaja blev 1954 den första utlänning som vann Vasaloppet, och efteråt prisade 
han publikens sportsliga uppträdande.)
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VASALOPPET 10
VASALOPPET 10, LÖRDAG 5 MARS
Eldris – Mora, 9 km
Första loppet: 2022
Max antal deltagare: 2 000
 

Vasaloppet 10 – på skidor genom alla tider
Med det nya loppet Vasaloppet 10 kan alla vara med och fira Vasaloppet 100 år i 
vinter. Här kan man klä sig i träningskläder från valfritt decennium, åka knappt en 
mil på skidor och hjälpa till att skapa en färgsprakande hyllning till 100-åringen 
Vasaloppet!

– Hela loppet blir en hyllning till Vasaloppet och vi hoppas att så många som möjligt 
tar chansen att visa upp sig i kläder från olika tidsepoker. Vasaloppet 10 går i fri stil 
med klassiska spår och en pistad skejtyta så det finns alla möjligheter att testa olika 
sorters utrustning, som breda träskidor, skejtskidor eller andra varianter, säger 
Tommy Höglund, sportchef på Vasaloppet.

Tidigare Vasaloppssegrare, kranskullor, kransmasar och funktionärer är inbjudna till 
hyllningsloppet och i målområdet bidrar en mängd samarbetspartners med fest-
stämning på olika sätt.

– Vi tror att det här loppet kommer att locka stor publik och ser fram emot en festlig 
dag, säger Tommy Höglund.

Satsningen på Vasaloppet 10 innebär att Blåbärsloppet, som tidigare har arrangerats 
lördagen innan Vasaloppet, utgår vintern 2022.

Start
Startplats Eldris, från kl 10.00–12.30. (Alla deltagare åker gratis buss till starten. 
Ingen biltrafik är tillåten till Eldris.)

Regler
Det är fri stil i Vasaloppet 10. Loppet är ett motionslopp och man får delta från 8 års 
ålder. Deltagarna uppmanas gärna klä sig i träningskläder och använda utrustning 
från valfritt decennium. Segerkransar och priser delas ut till de tio bästa klädda 
skidåkarna. Självklart går det även bra att åka i sina vanliga skidkläder. Alla 
deltagare får medalj och diplom.
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WORLDLOPPET 

Worldloppet Ski Federation är en samarbetsorganisation för långlopp på skidor. 
Initiativet till ett samarbete mellan de största långloppen i världen kom från USA och 
vid ett möte i Uppsala 1978 bildades Worldloppet med från starten nio medlemmar. 
Syftet med Worldloppet är att främja sporten längdskidåkning genom de olika 
skidloppen runt om i världen. Medlemsantalet omfattar nu 20 långlopp i 20 olika 
länder i fem världsdelar. Vasaloppet är det äldsta av loppen.

Europa: Dolomitenlauf (AUT), Finlandia-hiihto (FIN), Marcialonga (ITA), König Ludwig 
Lauf (GER), La Transjurassienne (FRA), Jizerská Padesátka (CZE), Tartu Maraton (EST), 
Bieg Piastow (POL), Demino Ski Marathon (RUS), Vasaloppet (SWE), Engadin Skimara-
thon (SUI), Birkebeinerrennet (NOR), Fossavatn Ski Marathon (ISL).
Nordamerika: American Birkebeiner (USA), Gatineau Loppet (CAN).
Asien: Vasaloppet China (CHI), Sapporo International Ski Marathon (JPN).
Oceanien: Kangaroo Hoppet (AUS), Merino Muster Race (NZE).
Sydamerika: Ushuaia Loppet (ARG).

En del av loppen inom Worldloppet ingår i långloppsvärldscupen  
Visma Ski Classics (se nästa sida). Läs mer på www.worldloppet.com

INTERNATIONELLA SYSTERLOPP
Flera skidlopp världen över har modellerats på det svenska Vasaloppet och tagit dess namn.

Vasaloppet China: Vasaloppet China körs sedan 2003 varje år i Jingyuetan Park i  
Changchun, i Jilin provinsen, cirka 100 mil norr om Peking. Staden Changchun är svenska 
Moras vänort i Kina och har över sju miljoner invånare. Huvudloppet är 50 km i klassisk 
stil. Det finns även ett 25-kilometerslopp samt några kortare distanser för studenter och 
barn som vill prova på skidåkning. Kranskullan kallas Vasa Snow Angel och utses igenom 
en skönhetstävling. 2017 ingick Vasaloppet China även i Visma Ski Classics. Läs mer på 
vasaloppetchina.com

Vasaloppet USA: Vasaloppet USA avgörs i den lilla staden Mora i Kanabec County i 
Minnesota – 116 km norr om Minneapolis. År 1882 fick orten sitt officiella namn Mora 
och den som gav det namnet var Tomt Israel Israelsson som med sin familj utvandrade 
från Mora och Vinäs 1871. Mora är vänort med svenska Mora och har ca 3 500 invånare. 
Det amerikanska Vasaloppet kördes första gången 1973. Varje år genomförs flera lopp och 
huvudtävlingen är ett 52 km långt skejtlopp. Vinnaren av det amerikanska Vasaloppet 
vinner bland annat ”The Mora Nisse Award” och en fri resa till Vasaloppet i Sverige 
följande år. Läs mer på vasaloppet.us

Vasaloppet Japan: Vasaloppet Japan hade premiär 1981 och är 51 km. Loppet körs i fristil i 
Kamui Cho i staden Asahikawa som är den näst största staden på Japans nordö Hokkaido 
med 350 000 invånare. Segraren får bland annat vandringspriset Carl XIV Gustafs Trofé. 
Carl XVI Gustaf åkte Vasaloppet Japan 1990. Läs mer på vasaloppet.jp 
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VISMA SKI CLASSICS – TOLFTE SÄSONGEN 

Visma Ski Classics är en internationell TV-satsning bestående av de mest klassiska 
Långloppen i världen. Kombinationen av elit- och amatörutövare är unik för Visma Ski 
Classics och varje lopp är en folkfest för sina respektive regioner. Denna säsong består 
Visma Ski Classics av 14 lopp, där alla går i klassisk teknik. I de flesta lopp deltar både 
professionella skidåkare och motionärer. Sedan säsongen 2018–19 måste varje Pro Team 
bestå av både manliga och kvinnliga skidåkare för att kunna få en licens för att samla 
poäng i touren och bli ett officiellt team. Den totala prissumman 2021–22 är 300 000 Euro.

TV-konceptet
Ski Classics lanserades 2011 som ett samarbete mellan Vasaloppet, IEC in Sports och 
elitutövarna. Målet med Visma Ski Classics är att ytterligare öka intresset för långlopp i 
världen. Långloppen står för de ursprungliga och starka traditioner som längdskidåknin-
gen vuxit fram ur. I augusti 2012 tillkom ytterligare en milstolpe då Ski Classics AB bil-
dades av IEC in Sports, Vasaloppet och Birkebeinerrennet. Från och med 2014–15 är det W 
Sportsmedia som sköter TV-distributionen. Visma Ski Classics ägs av Vasaloppet (25,5 %), 
Birkebeiner AS (25,5 %) och W Sportsmedia (49 %). Loppen sänds i närmare 100 länder 
världen runt.

Team
En spännande utveckling som tillkommit inom Visma Ski Classics tävlingsformat är att 
fler och fler team bildas, något som tillför en extra dimension till loppen. Visma Ski  
Classics olika proffsteam har utvecklats fort och liknar cykelsportens proffsstall.

I Visma Ski Classics 2021–22 tävlar man om följande cuper:
Visma Ski Classics Champion: Ledaren i totalcupen bär gul väst! Delas ut till den dam- och 
herråkare med flest totalpoäng efter varje säsong av Ski Classics.

Visma Ski Classics Sprint: Ledaren i sprintcupen bär grön väst! Eliten tävlar i 2–4 
sprintpasseringar per lopp. Sprintpoängen inkluderas i totalpoängen till Visma Ski 
Classics Champion. För Vasaloppet är det sprintpasseringar i Mångsbodarna och 
Evertsberg. Från och med 2016–17 har även damerna en sprintcup.

Visma Ski Classics Pro Team: Teampriset avgörs genom att bland annat sammanräkna 
toppplaceringarna från lagens två bästa herråkare samt två bästa damåkare i varje lopp.

Visma Ski Classics Youth: Ledaren i ungdomscupen bär rosa väst! Delas ut till bästa herr- 
och damåkare upp till 26 år.

Visma Grand Classics Trophy: Detta är en ny delcup där de fyra stora loppen Marcialonga, 
Jizerska 50, Vasaloppet och Birkebeinerrennet ingår. (Den ersätter 2021–22 de två tidigare 
delcuperna Visma Nordic Trophy och Visma Alp Trophy.)

Visma Climb Trophy: Ledaren bär den svartröd-rutiga bergsvästen. Sedan 2020 finns en 
Climb-position på toppen av första backen i Vasaloppet, efter 3 km.

Nyhet: Till 2021–22 introduceras även en grå nummerlapp, som bärs av den manlige eller 
kvinnliga åkare över 44 år som för tillfället är bäst rankad på Ski Classics-rankingen.
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Tävlingsprogram för Visma Ski Classics Pro Tour 2021–22
SVT i Sverige och NRK i Norge är två av de TV-bolag som sänder den 
tolfte säsongen av Visma Ski Classics, 2021–22. Samtliga 14 lopp körs i 
klassisk stil. 35 proffsteam deltar denna säsong. Norge har 11 team,  
följt av Sverige med 7, Finland 4, Tjeckien och Italien 3, Tyskland 2 
medan Frankrike, Estland, Schweiz, Österrike och Ryssland har 1  
team var. 

1 Lördag 18 december 2021: Orsa Grönklitt Pro Team Tempo, Grönklitt, Sverige, 9 km
2 Söndag 19 december 2021: Orsa Grönklitt Individual Prologue, Grönklitt, Sverige, 33 km
3 Lördag 8 januari 2022: Pustertaler Ski Marathon, Niederdorf, Italien, 62 km 
4 Söndag 9 januari 2022: Prato Piazza Mountain Challenge, Niederdorf–Prato Piazza, Italien, 32 km
5 Lördag 15 januari 2022: Reschenseerennen, Val Venosta, Italien, 75 km
6 Lördag 22 januari 2022: Engadin La Diagonela, Pontresina–Zuoz, Schweiz, 55 km
7 Söndag 30 januari 2022: Marcialonga, Moena-Cavalese, Italien, 70 km
8 Söndag 13 februari 2022: Jizerska50, Bedrichov, Tjeckien, 50 km
9 Söndag 20 februari 2022: Tartu Maraton, Otepää–Elva, Estland, 63 km
10 Söndag 6 mars 2022: Vasaloppet, Sälen–Mora, Sverige, 90 km
11 Lördag 19 mars 2022: Birkebeinerrennet, Rena–Lillehammer, Norge, 54 km
12 Lördag 26 mars 2022: Årefjällsloppet, Vålådalen, Sverige, 100 km
13 Lördag 2 april 2022: Reistadløpet, Setermoen–Bardufoss, Norge, 50 km
14 Lördag 9 april 2022: Ylläs-Levi, Ylläs–Levi, Finland, 70 km

Flest segrar i Visma Ski Classics  
(Till och med säsongen 2020–
2021. För de Ski Classics-åkare 
som deltog i lopp innan  
Ski Classics skapades räknas 
även dessa lopp.)

Britta Johansson Norgren 21
Anders Aukland 16
Seraina Boner 15
Stanislav Rezác 14
Petter Eliassen 13
Andreas Nygaard 12
Katerina Smutná 11
Tord Asle Gjerdalen 11
Lina Korsgren 10
Jörgen Aukland 8

Jörgen Aukland vann Vasaloppet 2013.

Läs mer på  
www.vismaskiclassics.com
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 ÅR YOUTH WOMEN 
 2011  Laila Kveli
 2012  Laila Kveli
 2013  Laila Kveli
 2014  Inger Liv Bjerkreim Nilsen
 2015  Tone Sundvor
 2016 Emilia Lindstedt 
 2017 Evelina Bångman 
 2018 Evelina Bångman  
 2019 Sofie Elebro 
 2020 Ida Dahl
 2021 Ida Dahl

 ÅR YOUTH MEN 
 2011  Anton Sjöholm
 2012  Morten Eide Pedersen
 2013  Morten Eide Pedersen
 2014  Christoffer Callesen
 2015  Anders Malmen Höst
 2016 Stian Hoelgaard 
 2017 Stian Hoelgaard
 2018 Oskar Kardin  
 2019 Torleif Syrstad 
 2020 Max Novak
 2021 Emil Persson 

 ÅR SPRINT MEN 
 2011  Anders Aukland
 2012  Stanislav Rezác
 2013  Simen Östensen
 2014  John Kristian Dahl
 2015  Öystein Pettersen 
 2016 Andreas Nygaard 
 2017 Andreas Nygaard
 2018 Anton Karlsson  
 2019 Anton Karlsson 
 2020 Stian Berg
 2021 Emil Persson

Tidigare vinnare 
 ÅR PRO TEAM 
 2011  Team Xtra Personell 
 2012  Team Xtra Personell
 2013  Team Xtra Personell
 2014  Team United Bakeries
 2015  Team Santander 
 2016 Team Santander 
 2017 Team Santander
 2018 Team Santander  
 2019 Team Koteng 
 2020 Team Ragde Eiendom 
 2021 Team Ramudden

 ÅR CHAMPION MEN 
 2011  Stanislav Rezác
 2012  Anders Aukland
 2013  Anders Aukland
 2014  Johan Kjölstad
 2015  Petter Eliassen
 2016 Petter Eliassen 
 2017 Tord Asle Gjerdalen 
 2018 Tord Asle Gjerdalen  
 2019 Andreas Nygaard 
 2020 Andreas Nygaard 
 2021 Emil Persson

 ÅR CHAMPION WOMEN 
 2011  Seraina Boner
 2012  Jenny Hansson
 2013  Seraina Boner
 2014  Seraina Boner
 2015  Katerina Smutná 
 2016 Britta Johansson Norgren 
 2017 Britta Johansson Norgren
 2018 Britta Johansson Norgren  
 2019 Britta Johansson Norgren
 2020 Britta Johansson Norgren 
 2021 Lina Korsgren 

 ÅR SPRINT WOMEN 
 2017  Britta Johansson Norgren
 2018 Britta Johansson Norgren
 2019 Britta Johansson Norgren 
 2020 Lina Korsgren
 2021 Lina Korsgren

 ÅR NORDIC TROPHY MEN 
 2017  Petter Eliassen
 2018 Andreas Nygaard
 2019 Andreas Nygaard 
 2020 Petter Eliassen
 2021 Emil Persson

 ÅR NORDIC TROPHY WOMEN 
 2017  Britta Johansson Norgren
 2018 Astrid Öyre Slind
 2019 Astrid Öyre Slind 
 2020 Lina Korsgren
 2021 Lina Korsgren

 ÅR CLIMB WOMEN 
 2018  Britta Johansson Norgren
 2019 Astrid Öyre Slind 
 2020  Britta Johansson Norgren
 2021 Lina Korsgren

 ÅR ALP TROPHY MEN 
 2018  Tord Asle Gjerdalen  
 2019 Petter Eliassen 
 2020 Andreas Nygaard
 2021 Emil Persson

 ÅR ALP TROPHY WOMEN 
 2018  Britta Johansson Norgren
 2019  Britta Johansson Norgren 
 2020  Britta Johansson Norgren
 2021 Lina Korsgren

 ÅR CLIMB MEN 
 2018  Morten Eide Pedersen
 2019  Morten Eide Pedersen 
 2020  Morten Eide Pedersen
 2021 Ermil Vokuev
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VASALOPPET I GRAND SLAM 

Långloppsvärldscupen Visma Ski Classics lanserade inför 2020/21 ”The Grand Classics” 
där de fyra stora eventen Marcialonga i Italien, Jizerska Padetsatka i Tjeckien, 
Vasaloppet i Sverige och Birkebeinerrennet i Norge ingår. Om en skidåkare vinner 
alla fyra under en och samma säsong gör denne en Grand Slam.

De fyra loppen har alla en lång historia: Marcialonga sedan 1971, Jizerska Padetsatka 
sedan 1968, Vasaloppet sedan 1922 och Birkebeinerrennet sedan 1932. Men hittills i 
historien har ingen åkare lyckats vinna alla fyra under samma säsong, varken sedan 
Visma Ski Classics startade eller under tiden före.

De fyra stora loppen kommer att värderas högre i Visma Ski Classics: Vinnarna i något 
av de fyra stora loppen kommer i fortsättningen att få 300 poäng i totalcupen, jämfört 
med 200 poäng i de andra loppen. En seger i ett Challenger-lopp ger 50 poäng (men 
den sistnämnda får man bara räkna en per säsong).
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Segrare med vinster i flera av Grand Classics-eventen Marcialonga,  
Jizerska, Vasaloppet och Birkebeinerrennet 

Grand Slam, dvs seger i fyra Grand Classics-event under samma säsong:  
Ingen 

Tre Grand Classics-segrar under samma säsong:  
Sven Åke Lundbäck 1981 (vann inte Jizerska)  
Cristina Paluselli 2005 (vann inte Vasaloppet) och 2006 (vann inte Birken)  
Lina Korsgren 2021 (vann inte Birken som blev inställt) 
 
Två Grand Classics-segrar under samma säsong:  
Bengt Hassis  
Seraina Boner  
Britta Johansson Norgren  
Katerina Smutná  
Petter Eliassen  
Jörgen Aukland  
Anders Aukland  
Jerry Ahrlin  
Jenny Hansson  
Andreas Nygaard  
Hilde G Pedersen  
Oskar Svärd  
Stanislav Rezac  
Svetlana Nageikina  
Lara Peyrot  
Emil Persson 

Alla fyra Grand Classics-segrar, men under OLIKA säsonger:  
Anders Aukland  
Petter Eliassen  
Jenny Hansson  
Cristina Paluselli 

Tre Grand Classics-segrar, men under OLIKA säsonger:  
Andreas Nygaard (har inte vunnit Marcialonga)  
Oskar Svärd (har inte vunnit Birken)  
Britta Johansson Norgren (har inte vunnit Birken)  
Katerina Smutná (har inte vunnit Birken) 

Bröder i Grand Classics:  
Bröderna Anders och Jörgen Aukland lyckades 2013 tillsammans vinna alla fyra,  
en familje-Grand Slam skulle man kunna kalla det! Jörgen vann Marcialonga och 
Vasaloppet medan Anders vann Jizerska och Birkebeinerrennet.

Bengt Hassis vann Vasaloppet och Marcialonga 1985, samma år som brodern  
Ola Hassis vann Birkebeinerrennet! 



VÄDRET VID STARTEN I SÄLEN 1922–2021
 ÅR DATUM SNÖDJUP TEMP SEGRARTID

 1922 19 mars 75 cm -5 7.32.49

 1923 4 mars 70 cm -18 6.32.41

 1924 2 mars 55 cm -14 6.53.26

 1925 8 mars 35 cm -26 6.03.55

 1926 21 feb 90 cm -4 5.36.07

 1927 13 mars 120 cm -4 6.19.32

 1928 11 mars 65 cm -26 5.33.23

 1929 3 mars 35 cm -5 6.38.22

 1930 2 mars 30 cm -5 6.56.30

 1931 1 mars 115 cm -12 6.37.47

 1932 6 mars 10-15 cm inställt snöbrist

 1933 19 feb 30 cm -27 5.57.09

 1934  65 cm inställt få anmälda

 1935 3 mars 75 cm -30 6.08.55

 1936 1 mars 105 cm -8 6.31.55

 1937 14 mars 60 cm -20 6.05.56

 1938 6 mars 40 cm 0 5.48.28

 1939 5 mars 65 cm -1 5.35.59

 1940 25 feb 65 cm -27 6.23.57

 1941 2 mars 55 cm -2 6.51.12

 1942 22 feb 65 cm -21 5.31.50

 1943 14 mars 30 cm 0 5.47.10

 1944 27 feb 60 cm -18 5.18.43

 1945 11 mars 80 cm 0 6.27.59

 1946 10 mars 75 cm -7 6.08.42

 1947 9 mars 40 cm -12 5.59.35

 1948 7 mars 85 cm -11 5.35.13

 1949 6 mars 20 cm -10 5.44.09

 1950 5 mars 70 cm 4 6.08.25

 1951 4 mars 125 cm -5 5.27.20  

 1952 2 mars 25 cm -21 5.09.45

 ÅR DATUM SNÖDJUP TEMP SEGRARTID

 1953 1 mars 43 cm -6 5.01.55

 1954 7 mars 60 cm -4 6.22.51

 1955 6 mars 60 cm -6 5.27.28

 1956 4 mars 60 cm -15 5.23.36

 1957 3 mars 33 cm -3 6.23.40

 1958 2 mars 50 cm -3 5.31.50

 1959 1 mars 60 cm 1 5.13.28

 1960 6 mars 85 cm 0 5.13.26

 1961 5 mars 55 cm -1 4.45.10

 1962 4 mars 80 cm -10 5.07.46

 1963 3 mars 50 cm -17 4.56.25

 1964 1 mars 52 cm -5 5.32.07

 1965 7 mars 55 cm -23 4.35.03

 1966 6 mars 104 cm -6 5.52.38

 1967 5 mars 83 cm 2 5.20.22

 1968 3 mars 68 cm -7 4.39.49

 1969 2 mars 88 cm -12 4.50.07

 1970 1 mars 65 cm -8 5.08.38

 1971 7 mars 58 cm -5 5.12.56

 1972 5 mars 61 cm -3 5.35.19

 1973 4 mars 27 cm -6 4.42.11

 1974 3 mars 63 cm -3 5.06.23

 1975 2 mars 52 cm -12 4.20.29

 1976 7 mars 26 cm -16 4.09.07

 1977 6 mars 94 cm -17 4.30.34

 1978 5 mars 64 cm 0 5.20.12

 1979 4 mars 40 cm -2 4.05.58

 1980 2 mars 67 cm -19 4.08.02

 1981 1 mars 88 cm -12 4.29.32

 1982 7 mars 90 cm -1 4.28.50 

 1983 6 mars 57 cm -14 3.58.08

 1984 4 mars 58 cm -5 4.14.14

 1985 3 mars 73 cm -10 4.45.43



Temperaturen vid starten
Under de 97 år som Vasaloppet har 
genomförts har temperaturen vid starten 
84 gånger varit under nollstrecket, noll 
grader 6 gånger och plusgrader 7 gånger. 
Kallast var det 1935 och 1987 med  
30 minusgrader. År 2015 var det  
4,5 plusgrader i starten kl 08.00 – det 
varmaste någonsin vid en Vasaloppsstart.  
I Mora blev maxtemperaturen under 
dagen plus 8,5 grader.

Temperaturen i Mora
Sett över hela Vasaloppsdygnet har  
maxtemperaturen i Mora varit noll eller  
däröver 54 gånger, alltså i drygt hälften  
av loppen. Ofta har dock plusgraderna 
varit begränsade i både tid och rum.  
(Källa: SMHI.) 

De fem ”varmaste” Vasaloppen  
(avseende dygnets maxtemperatur i Mora)
1.  12,0° 1959

2.  11,1° 1930 (värdet hämtat från Malung)

3.  9,0° 1950

4.  8,5° 2015

5.  8,0° 1971

De fem ”kallaste” Vasaloppen  
(avseende dygnets maxtemperatur i Mora)
1.  -9,5° 1987

2.  -8,0° 2006

3.  -8,0° 1942

4.  -8,0° 1935 (värdet hämtat från Malung)

5.  -8,0° 1924 (värdet hämtat från Malung)

 ÅR DATUM SNÖDJUP TEMP SEGRARTID

 1986 2 mars 87 cm -17 3.48.55  

 1987 1 mars 55 cm -30 4.20.20

 1988 6 mars 118 cm -4 4.47.04

 1989 5 mars 38 cm 1 5.09.33

 1990 4 mars 15 cm 2  inställt  

     snöbrist

 1991 3 mars 60 cm -4 5.07.11

 1992 1 mars 16 cm 2 3.57.04

 1993 7 mars 52 cm -14 4.02.10

 1994 6 mars 89 cm -1 4.06.19

 1995 5 mars 70 cm -9 4.11.09

 1996 3 mars 35 cm -12 4.01.15

 1997 2 mars 41 cm 4 4.11.41

 1998 1 mars 38 cm -6 3.38.57

 1999 7 mars 89 cm -4 4.31.37

 2000 5 mars 59 cm -6 4.14.38

 2001 4 mars 53 cm -21 4.01.22

 2002 3 mars 64 cm -18 3.58.52

 2003 2 mars 68 cm -11 3.58.23

 2004 7 mars 58 cm -12 3.48.42

 2005 6 mars 29 cm -16 3.51.47

 2006 5 mars 87 cm -14 4.34.09

 2007 4 mars 45 cm -1 4.43.41

 2008 2 mars 71 cm -1 4.13.45

 2009 1 mars 70 cm -8 4.10.55

 2010 7 mars 65 cm -16 4.02.59

 2011 6 mars 75 cm -16 3.51.51

 2012 4 mars 39 cm -12 3.38.41 

 2013 3 mars 61 cm -2 3.50.48 

 2014 2 mars 65 cm 0 4.14.33 

 2015 8 mars 48 cm  4,5 4.01.48

 2016 6  mars 36 cm -1,5 4.08.00 

 2017 5 mars 38 cm -6 3.57.18

 2018 4 mars 105 cm -7 4.24.36 

 2019 3 mars 52 cm -2 4.39.15  

 2020 1 mars 18 cm -4 4.25.14 

 2021  7 mars 37 cm  -6 3.28.18
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KRANSKULLAN OCH KRANSMASEN

Kranskullan
Söndagen den 19 mars 1922 var en stor dag för Morafolket. För den dagen så var det 
en ny och oprövad skidtävling som arrangerades och många åskådare väntades till 
Mora för att få uppleva och se skidlöparna i det första Vasaloppet. 

Vädret var inte det allra bästa. Det var grått och trist med blötsnö. De två vännerna, 
Therese Eliasson och Svea Romson hade dagen till ära klätt sig i sina vackra 
kulldräkter för att det var söndag och en historisk dag i Mora. Trädgårdsmästaren 
Lindkvist hade på beställning av tävlingsledningen gjort en lagerkrans som segraren 
skulle få. Medan han promenerade ner mot målet för att leverera kransen fick han 
syn på de två väninnorna Therese och Svea i sina kulldräkter som stod uppe vid 
Badstubacksgatan där spåret korsade och gick in över Stapelåkern mot målet. Han 
frågade om någon av dem ville lägga kransen om segraren när han kom mot målet. 
Therese som tagit hand om kransen var betänksam om hon skulle nå upp och lägga 
kransen om den som kom först eftersom hon var liten till växten. Till all lycka så 
snubblade Ernst Alm ned på knä när han skulle åka över snöplogvallen längs gatan 
in mot Stapelåkern, så Therese hade bara att kränga kransen över huvudet där han 
låg. I det ögonblicket skapades begreppet ”kranskulla”.

Arrangörerna såg att det var ett fint och mycket värdigt sätt att hylla segraren i 
Vasaloppet. Så därför har traditionen levt vidare år från år och numer har uppdraget 
som kranskulla utvecklats och fått en stark symbolisk roll för alla de olika Vasa
loppsarrangemangen. Efter det första Vasaloppet så har det varit Vasaloppets 
Organisationskommitté som fram till och med 1991 utsett kranskullan och krans
masen. Därefter har uppdraget lagts på respektive tävlingsledare till Vasaloppet och 
Tjejvasan.

Kranskullan och kransmasen har kommit att bli viktiga ambassadörer och represen
tanter för Vasaloppet under hela det år för vilket de blivit utsedda. ”En gång 

Fr. v. Therese Eliasson 1922, Anita Håkansson 1963, Lena Hermansson 2004.
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krans kulla eller kransmas alltid kranskulla eller kransmas” innebär också att de i 
framtiden kan få ”ställa upp” och representera Vasaloppet i många olika samman-
hang. Lokalt, nationellt och till och med internationellt. Att bli kranskulla eller 
kransmas är ett mycket ärofyllt och fint uppdrag, det är ofta en dröm för alla flickor 
och pojkar, aktiva inom IFK Moras och Sälens IF:s verksamheter, att få detta 
ärofyllda uppdrag.

Kriterier
Under årens lopp så har kriterierna för att utse kranskullan till vissa delar föränd-
rats. Kriterierna som tidigt sattes på pränt var att kullan skall vara ogift men framför 
allt ha idrottsliga meriter och ha gjort goda insatser som representant vid tävlingar 
och övriga arrangemang. Faderns, eller annan familjemedlems idrottsliga meriter 
vägdes också in i vågskålen. Ett tillägg som gjorts är att man ska representera sin 
förening IFK Mora eller Sälens IF.

Vasaloppets tävlingsledare utser kranskullan, och de har i dag följande kriterier:

1. Kvinnlig medlem i IFK Mora eller Sälens IF. 
2. God representant och förebild för idrotten. 
3. Hon är en god ledare, funktionär och/eller aktiv idrottare.

Kransmasen
Under lång tid fick inte kvinnor delta i Vasaloppet, men när Öppet Spår startade 1979 
öppnades Vasaloppspåret även för dem. Från och med 1981 fick de även delta i det 
”riktiga” Vasaloppet, då Internationella Skidförbundet ändrat sina tävlingsbestäm-
melser så att damer och herrar kunde delta i en och samma klass på exakt likadana 
tävlingsvillkor. Något egentligt behov av kransmas fanns alltså inte förrän på 
1980-talet. 

Men någon särskild damklass infördes inte i Vasaloppet och missnöjet över detta 
växte i början på 1980-talet. Därför utfördes 1985 en liten ”kupp” mot arrangörerna: 
”En i masdräkt klädd yngling stod på upploppet med en krans i handen, och när första 
damen, Maria Canins-Bonaldi från Italien, passerade, hängde han den på hennes 
axlar.” Den första, högst inofficiella kransmasen var Mikael Stenqvist, då aktiv 
skidåkare i IFK Mora, som tillfrågats av missnöjda damer i föreningen.

När den första Tjejmilen i löpning arrangerades i Stockholm 1984 hade dock Evy 
Palm fått segerkransen av en kransmas (även om han inte var masklädd).

1988 var det dags för den första Tjejvasan, tillika den första tävlingen i Vasa-
loppsspåret för kvinnor och nu behövdes en kransmas! Det blev den blott 11-årige 
Axel Jungward, en skidåkare som bland annat vunnit sin klass i ”Lilla Vasaloppet”  
i Mora, som blev den första officiellt utsedda kransmasen.

Till de första fyra upplagorna av Tjejvasan var det unga pojkar som utsågs till krans-
masar, men från och med 1993 har Tjejvasan en något äldre kransmas. Den första av 
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dessa var egentligen tänkt att bli Staffan Larsson som skulle ha varit kransmas 1993, 
men han blev då uttagen i landslaget och Jonas Orsén fick ersätta honom. Staffan 
blev kransmas i Tjejvasan 1994 i stället, för övrigt samma år som han på grund av en 
knäskada stakade sig igenom hela Vasaloppet.

I Vasaloppet infördes äntligen damklassen 1997, men av tradition så var det fortfar-
ande kranskullan som även delade ut kransen till vinnande dam. Men i början av det 
nya millenniet höjdes röster för att damsegraren i Vasaloppet skulle mötas av en 
kransmas vid målet. Problemet var att kransmasen ofta var en skidåkare inom IFK 
Mora som själv ville åka Vasaloppet. ”Det säger sig självt att kransmasen har andra 
uppdrag under Vasaloppet”, sade tävlingsledaren Hans Eriksson år 2002. ”Så gott 
som alla våra kransmasar är aktiva skidåkare och för dem är Vasaloppet ett lopp de 
inte vill missa.”

Inte förrän år 2005 började kransmasen dubblera, det vill säga både bekransa segraren i 
Tjejvasan och åtta dagar senare även segraren i Vasaloppets damklass. Den allra 
första kransmasen i själva Vasaloppet hette Markus Leijon som fick ge kransen till 
Sofia Lind, Åsarna IK, 2005.

År 2006 var Martin Johansson kransmas och han åkte i mål i Vasaloppet som 44:a. 
Martin hann precis med att byta om för att möta italienskan Christina Paluselli som kom 
i mål 15 minuter efter honom och vann damklassen. Två år senare åkte Joakim Engström 
också Vasaloppet men han bröt efter halva loppet för att hinna fullgöra sitt uppdrag  
i Mora. 2014 var Daniel Svensson SVT:s åkande reporter med eliten; han anslöt 
ovanför backen i Sälen och åkte med till Evertsberg där han hämtades och kördes 
med bil ned till målet i Mora för att ta emot damsegraren. Förutom dessa har ingen 
kransmas gett sig i kast med denna stressiga uppgift under Vasaloppssöndagen, utan  
i stället lugnt väntat vid målet. Sedan 2009 ingår även Vasaloppets sommarvecka i 
kranskullans och kransmasens uppgifter.

Tjejvasans tävlingsledare utser kransmasen, och de har följande kriterier:

1. Manlig medlem i IFK Mora eller Sälens IF.  
2. God representant och förebild för idrotten.  
3. Han är en god ledare, funktionär och/eller aktiv idrottare. 
 

” Jag har just nu ringt årets roligaste telefonsamtal…  
och hon sa ja…!”
(De ord som ”Mora-Nisse” Karlsson – när han var ordförande i organisationskommittén  
och tävlingsledare 1969–85 – brukade använda när valet av kranskulla var klart.)
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Kranskulla och kransmas 2022

Wilma Björkman, IFK Mora 

(kranskulla nr 98)
ÅLDER: 20 år (4 februari 2001) 
BOR: Mora 
FAMILJ: Mamma Helena (kranskulla 
1993), pappa Mats, bröder Filip och 
Oliver. 
GÖR: Collegestudier i Kalifornien, USA. 
IDROTTER: Längdåkning och friidrott är 
grunden, i dag testas gärna nya sporter 
som vågsurfing, dans och olika gympass.
MERITER: Tävlade som 15-åring med 
framgång i USM i tre olika idrotter under 
samma år: friidrott, alpint och  
längdskidåkning. 
MÅL MED IDROTTEN: Må bra och ha kul, 
gemenskapen och vännerna är viktigare 
än prestationen. 
INTRESSEN: Förutom idrott är det musik, 
sjunger bland annat i kör och har spelat 
fiol. Är också en del av sångkvartetten 
”Snowflakes” som uppträder när  
tillfälle ges. 
BESKRIV DIG SJÄLV MED TRE ORD:  
Spontan, social och nyfiken. 

Edvin Nilsson, Sälens IF  

(kransmas nr 34)
ÅLDER: 22 år (31 juli 1999)  
BOR: Sälen är utgångspunkt, annars i 
resväskan.  
FAMILJ: Mamma Marie, pappa Lars,  
syster Greta.  
GÖR: Pluggar och åker alpint. 
IDROTTER: Alpint och golf.  
MERITER: Yngre JSM-medalj i slalom.  
Uttagen till Europas Ungdoms-OS 2017. 
MÅL MED IDROTTEN: Få tävla i OS 2026. 
Vinna alpina världscupen i slalom. 
INTRESSEN: Älskar all sport. Just nu är 
det golf det som intresserar mig mest 
sommartid, annars självklart  
skidåkningen. 
BESKRIV DIG SJÄLV MED TRE ORD:  
Tävlingsmänniska, lite vrång och 
målmedveten.
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Motiveringar
Wilma Björkman har utsetts till Vasaloppets kranskulla 2022 med följande motivering: 

”Med rötterna djupt rotade i Mora och en uppväxt 
som aktiv i samtliga av IFK Mora idrottsallians  
klubbar, såväl i friidrottsklubben som fotbolls- 
klubben, alpina klubben, gymnastikklubben,  
orienteringsklubben och skidklubben, är 2022 års 
kranskulla både en framstående idrottare och en 
inspiratör.

Som ungdomslängdskidåkare tillhörde hon de  
främsta i Sverige i sin åldersklass och hon  
debuterade redan som 6-åring i Barnens Vasalopp. 
Hon har varit ledare för unga friidrottare och har 
själv tävlat i de flesta friidrottsgrenar, främst häck-
löpning och höjdhopp. Med sin aptit på livet och sin öppenhet för att möta nya människor 
kommer 2022 års kranskulla sprida både glädje och energi som representant för Vasa- 
loppet under jubileumsåret. Vi är både stolta och glada över att kunna presentera Wilma 
Björkman som kranskulla och ambassadör för Vasaloppet 2022.”

Bo Johansson och Annlouise Almqvist, tävlingsledare för Vasaloppet

Edvin Nilsson har utsetts till Vasaloppets kransmas 2022 med följande motivering: 

”Med ett genuint intresse för sin idrott, där tekniska 
detaljer är lika viktiga som fysisk styrka, har 2022 
års kransmas tagit stora kliv mot den internationella 
eliten tack vare sin ambitiösa inställning, sitt driv och 
sin kärlek till sporten. Trots en krokig väg som har 
inneburit skador och diverse hinder har han aldrig 
slutat att kämpa. Detta gör 2022 års kransmas till 
en stor inspiration för sina klubbkamrater och unga 
idrottare i föreningen.

Att skidåkning är det bästa han vet är lika tydligt 
som den stolthet han visar för sin hembygd där han 
har tränat och tävlat för sin förening Sälens IF Alpina 
sedan barnsben. Vasaloppet har alltid haft en speciell betydelse för hela familjen som ofta 
agerat funktionärer vid startplatsen i Berga by.

Vi är både stolta och glada över att kunna presentera Edvin Nilsson som kransmas och 
ambassadör för Vasaloppet 2022.”

Helene Söderlund och Cathrine Mörk, tävlingsledare för Tjejvasan
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VASALOPPETS HÖGTIDSTALARE GENOM ÅREN 

Mora kyrka har alltid haft en central roll i samband med Vasaloppet, för här äger 
varje år Vasaloppets högtidsfest rum. 2005 var man dock i Mora Parken eftersom 
kyrkan renoverades. Från 1922 till 1946 hölls högtiden på söndagseftermiddagen/-
kvällen efter loppet, och från 1947 till 2011 på lördagskvällen. Sedan 2012 hålls 
högtidsfesten i Mora kyrka på fredagskvällen före loppet. I samband med högtiden 
krönes kranskullan och högtidstalet hålls. (Invigningen av hela Vasaloppets vin-
tervecka sker sedan 2019 i Älvdalens kyrka kvällen före Tjejvasan. Då krönes även 
årets kransmas.) 

Listan över Vasaloppets högtidstalare är lika lång som den över Vasaloppets segrare. 
Den förste högtidstalaren 1922 har ofta räknats som redaktör Anders Pers, Vasa-
loppets idégivare. Men det stämmer inte riktigt. Enligt samtida uppgifter var det 
kaptenen (sedermera majoren) och idrottsledaren Ernst Killander, även kallad orien-
teringens fader, som höll högtidtalet i Mora kyrka på kvällen den 19 mars 1922.

Kapten Killander påpekade i sitt tal bland annat att ”Vasaloppet tillkommit icke blott 
för att vara en idrottstävling bland de många andra vi ha, utan även i avsikt att fira 
fädernas minne och för att låta vår egen ungdom giva uttryck av kraft och uthållighet, 
värdiga de första vasalöparnas efterkommande, samt för att mana kommande släkten 
till stordåd”. (Källa: Boken ”Det första Wasaloppet”.)

Däremot höll Anders Pers efter högtidsfesten i kyrkan ett föredrag för folkmassorna 
som samlats vid Gustav Vasa-statyn senare på kvällen, när även prisutdelningen 
genomfördes. Han sade bland annat att: ”Därtill samlas människorna i samhällen 
och leva under ökade bekvämligheter, som sätta släktets spänstighet och styrka i fara… 
Denna fara för veklighet, för svaghet och urartning har framkallat ropet på idrotten, 
som en medveten strävan att bibehålla och öka släktets styrka och spänstighet.”

Redan där formulerade han det som Vasaloppet verkar för i dag hundra år senare – 
nämligen ett friskare Sverige!

Anders Pers son, redaktören Anders Yngve Pers, talade 1966 och sonsonen (och 
redaktören!) Anders H Pers talade 1992. Många andra prominenta personer har talat 
i Mora kyrka genom åren: Präster, biskopar, författare, journalister, militärer, minis-
trar, ämbetsmän och företagsledare har hållit högtidstalet. Det är sju dalalandshövd-
ingar, fem ordföranden i Svenska skidförbundet, fyra Vasaloppsvinnare samt fyra 
olympiska guldmedaljörer (Sven Thofeldt, Assar Rönnlund, Lars Frölander och Anja 
Pärson). Sist men inte minst: Carl XVI Gustaf har varit högtidstalare vid två tillfällen, 
först i egenskap av kronprins 1973 och sedan som konung 2004.
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1922 Ernst Killander, kapten och idrottsledare 
(Redaktör Anders Pers höll ett föredrag senare  
på kvällen vid Gustav Vasa-statyn.) 
1923 Carl Svedelius, rektor 
1924 K A Reimer, komminister 
1925 Per J Gyberg, pastor 
1926 Erik Hillerström, teologie licentiat 
1927 C G Ekman, statsminister 
1928 Rurik Holm, doktor 
1929 Otto Bolling, hovpredikant 
1930 Erik Hillerström, komminister 
1931 Samuel Gabrielsson, kyrkoherde 
1932 inställt 
1933 E G C Brandt, doktor 
1934 inställt 
1935 Petrus Enwall, rektor 
1936 G Grefberg, pastor 
1937 Per Johannes, folkskollärare 
1938 Bernhard Eriksson, landshövding Kopparbergs län 
1939 Harry Blomberg, författare 
1940 Sten Selander, poet 
1941 Folke Bernadotte, greve 
1942 Samuel Norrby, komminister 
1943 John Cullberg, biskop Västerås stift 
1944 Yngve Häckner, advokat 
1945 Torsten Tegnér, redaktör Idrottsbladet 
1946 Matts Ridderstedt, komminister 
1947 Karl Hirén, komminister 
1948 Axel Calleberg, folkskoleinspektör 
1949 Erik Hillerström, kyrkoherde 
1950 Elof Ehnmark, radiochef 
1951 Aron Borelius, filosofie doktor 
1952 Rune Lindström, författare 
1953 Mats Ridderstedt, kyrkoadjunkt 
1954 Erik Hellerström, rektor 
1955 Nils Stenberg, riksdagsman 
1956 Anders Olsson, talman 
1957 Sigge Bergman, ordförande i Svenska  
 skidförbundet 
1958 Erik Sandberg, rektor 
1959 K G Larring, sekreterare 
1960 Torsten Wiklund, idrottsdirektör 
1961 Gunnar Rosendahl, kyrkoherde 
1962 Glen Åkerlund, kyrkoherde 
1963 Sven Silén, biskop Västerås stift Mora-Nisse och Tage Erlander 1964

Ernst Killander 1922.

Folke Bernadotte, 1941

Torsten Tegnér 1945
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1964 Tage Erlander, statsminister 
1965 Mats Ridderstedt, kyrkoherde 
1966 Anders Yngve Pers, chefredaktör Vestmanlands Läns Tidning 
1967 Stig Synnergren, general 
1968 Bror von Vegesack, överste 
1969 Carl Person, rikspolischef 
1970 Arne Jägmo, ordförande Svenska skidförbundet 
1971 Karl Fritiofson, landshövding Skaraborgs län 
1972 Magnus Rundblom, kyrkoherde 
1973 Carl Gustaf, kronprins, och Marc Hodler,  
 ordförande Internationella skidförbundet 
1974 Ove Rainer, generaldirektör Posten 
1975 Olof Sundby, ärkebiskop 
1976 Sven ”Plex” Petersson, TV-journalist 
1977 Bengt Olsson, landshövding Kopparbergs län 
1978 Bo Turesson, kommunikationsminister 
1979 Ola Ullsten, statsminister 
1980 Lars-Gunnar Björklund, marknadsdirektör Tipstjänst 
1981 Ingvar Gullnäs, landshövding Kopparbergs län 
1982 Sven Thofeldt, överste 
1983 Sven Larsson, ordförande Svenska skidförbundet 
1984 Åke Strömmer, redaktör 
1985 Ingemund Bengtsson, talman 
1986 Tony Hagström, generaldirektör Televerket 
1987 Lilly Hansson, landshövding Kopparbergs län 
1988 Georg Andersson, bitr arbetsmarknadsminister och invandrarminister 
1989 Gerth Karlsson, ordförande Sveriges turistråd 
1990 inställt 
1991 Claes-Bertil Ytterberg, biskop Västerås stift 
1992 Anders H Pers, huvudredaktör Vestmanlands Läns Tidning 
1993 Gunnar Björk, landshövding Kopparbergs län 
1994 Assar Rönnlund, segrare Vasaloppet 1967 
1995 Per-Anders Örtendahl, generaldirektör Vägverket 
1996 Lars Anell, direktör Volvo 
1997 Sven von Holst, marknadsdirektör Stora 
1998 Anders Blomqvist och Örjan Blomqvist, segrare Vasaloppet 1988 
1999 Carl-Eric Stålberg, ordförande Svenska skidförbundet 
2000 Lars Stanghed, vd IBM 
2001 Christer Ulfbåge, TV-journalist, och Lars Frölander, olympisk guldmedaljör 
2002 Christer Gruhs, chefredaktör Dalarnas Tidningar 
2003 Ingrid Dahlberg, landshövding Dalarnas län 
2004 Carl XVI Gustaf, HM Konungen 
2005 Henry Sténson, informationsdirektör Ericsson 
2006 Ulf Hållmarker, landstingsdirektör Dalarna 
2007 Johan Ekesiöö, vd IBM 
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2008 Maria Norrfalk, landshövding Dalarnas län 
2009 Eva Hamilton, vd Sveriges Television 
2010 Mats Årjes, ordförande Svenska skidförbundet 
2011 Johan Cederlund, museidirektör Zornmuséet 
2012 Prins Carl Philip, H.K.H. 
2013 Anja Pärson, f.d. alpin skidåkare och olympisk  
 guldmedaljör 
2014 Johan Frost, funktionär IFK Mora 
2015 André Pops, programledare Sveriges Television 
2016 Daniel Tynell, segrare Vasaloppet 2002, 2006  
 och 2009.  
2017 Eva Svenssson, kranskulla 2007 
2018 Kalle Zackari Wahlström, träningsprofil  
2019  Jenny och Susanna Kallur, träningsinspiratörer och f.d. häcklöpare  
2020  Jacob Hård, TV-journalist  
2021 Stephan Wilson, programledare och träningsinspiratör

André Pops, 2015

” They are called the Blueberries. They are called this with  
affection and warmth, because the word blåbär has come  
to mean novice or tenderfoot as well as blueberry soup.  
The Blueberries have no hope of winning the race.”
(Den amerikanska tidskriften Sport Illustrated skrev 1972 om Vasaloppet – och om blåbären  
som åkte loppet.)

”Vasaloppets idé är genial. Kraftinsatsen i nuet tar formen 
av en hyllning till det förflutna. Liksom Maratonloppet i de 
olympiska spelen erinrar om vad Hellas en gång betydde för 
västerlandets utveckling är Vasaloppet en påminnelse om 
vad denna bygd och dess invånare betytt för Sveriges folk.”
(Statsminister Tage Erlanders ord i högtidstalet 1964 i Mora kyrka.)

”Svenskarna kan inte staka i dag. På min tid vägde skidorna  
3 kg och stavarna nästan lika mycket – då var det mera  
skidåkning. Och ryssar fanns det inte heller. Dom var alla  
i Sibirien då.”
(Arthur Häggblad, den legendariske storrännaren, minns 1976 gamla tider. Detta år vann Sovjet 
tio längdmedaljer i OS medan Sverige bara fick en. Nästa år, 1977, var det dags för den förste sov-
jeten att vinna Vasaloppet: Ivan Garanin var namnet.)
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MEDIA 

Vasaloppet i radio – premiär 1925
Sven Jerring, som aldrig hade sett en skidtävling, 
refererade det första svenska direktsända 
idrottsreportaget i svensk radio från Vasa-
loppsmålet den 8 mars 1925. Radiotjänst hade 
börjat sina radiosändningar den 1 januari samma 
år.

Under natten före loppet skrev Sven Jerring ett 
manuskript som skulle hjälpa honom att klara 
första kvarten av utsändningens halvtimme. Sven 
Utterström kom dock i mål tre minuter efter att 
sändningen börjat så det blev ingen innanläsning 
utan Sven Jerring fick improvisera så gott han 
kunde:

”Jag var förfärligt nervös, dels därför att jag aldrig 
förr gjort något referat och dels därför att jag inte 
visste mer om skidlöpning och skidlöpare än vad jag 
inhämtat under journalistsupén på Mora Hotell kvällen före. Det hade inte varit min idé 
att jag skulle sköta det här besynnerliga jobbet, utan programchefens som inte hade kun-
nat hitta någon villig expert på vinteridrott.”

Vasaloppet har allt sedan 1925, med några få undantag, varje år direktsänts i radio. 
(1973 refererade Sven Jerring segrarens ankomst för 40:e och sista gången, 77 år gammal.) 

Vasaloppet i TV – ett av SVT:s mest sedda sportprogram
Redan det första Vasaloppet 1922 filmades. Det var förstås svartvit stumfilm. 
Filmandet av starten i Sälen fick dock fejkas dagen innan för att ljuset skulle tillåta 
filmning. När den riktiga starten gick klockan 06.04 på morgonen dagen därpå var 
det nämligen för mörkt ute. Stumfilmsreportaget hade premiär redan dagen efter 
loppet och visades på Svensk Filmindustris biograf Regina på Drottninggatan i Stock-
holm. Under veckan visades filmen på flera biografer i Stockholm och ”hälsades med 
välförtjänta applåder” och berömdes för ”utmärkta bilder”.

På 1930- och 1940-talen visades filminslag och reportage från Vasaloppet i Svensk 
Filmindustris veckorevy (efter hand mer känd som SF-journalen) på biografer runt 
om i landet. 

Efter några års provsändningar inleddes reguljära TV-sändningar i Sverige den 15 
september 1956. Från och med hösten 1957 började ”Sportredaktionen” sända ganska 
regelbundet. På Vasaloppssöndagen 1960, då Sixten Jernberg vann sin andra seger i 
Vasaloppet, sände TV ett 20-minuters reportage på kvällen. I januari 1961 hade 

Sven Jerring 1957.
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söndagarnas ”Sportspegeln” sin premiär. 

Den första direktsändningen av Vasaloppet i TV ägde rum 1966, men sedan dröjde 
det fyra år till 1970 innan nästa direktsändning. 1973 var det premiär för direktsänd-
ning i färg. 1982 direktsändes för första gången hela Vasaloppet i TV. då även 
TV-kamera på snöskoter började användas. Från och med 2006 används helt digital 
utrustning och 2007 grävdes fiberkabel ned mellan Sälen och Mora för att underlätta 
TV-sändningarna. 

Mellan 2011 och 2015 fanns kontrollrummet i en OB-buss parkerad i Evertsberg, men 
sedan 2016 skickas alla bilder och allt ljud istället via fiber till Stockholm där 
producenten sitter, och sändningen från de 44 videosignalerna mixas. 

SVT använder dessutom ett flygplan på 3 000 meters höjd för att ta för att ta emot 
signalerna från de två helikoptrarna och de tre TV-skotrarna. En skoter följer 
herreliten, en dameliten och en den åkande reportern.

Numera är Vasaloppet faktiskt Nordens enskilt största årligen återkommande TV-
produktion. Såväl 2011 som 2014 var Vasaloppet SVT:s mest sedda sportprogram 
och 2018 nominerades SVT:s produktion från det 94:e Vasaloppet till det svenska 
TV-priset Kristallen. 2022 blir det 40:e gången som starten av Vasaloppet direktsänds 
i TV och den 45:e gången som direktsändning helt eller delvis sker från loppet. 

Vasaloppets sändningar i TV år för år
1960 – TV sände ett 20-minuters reportage om Vasaloppet från Sälen, Mångsbodarna 
och Mora. Kommentator var Erik Elmsäter. 

1961 – En som för första gången var utsänd för att bevaka Vasaloppet för den nya 
Sportspegelns räkning var Sven ”Plex” Petersson. Han hade 1957 rekryterats till 
Sveriges Radio som den förste heltidsanställde sportreportern. 1959 flyttade han över 
till TV, något som han kommenterat så här: ”Jag hade ett starkare intresse för TV som 
medium än för radio. Jag var ju inte en sån där fortpratare som jagade bollen och så 
vidare, som Hyland och gänget, utan en något mer kalmerad typ. Så jag tvekade inte 
utan tog erbjudandet.” 

Under de följande åren var Sportspegeln ibland flera timmar lång. Det var med andra 
ord en tidig föregångare till dagens ”Vinterstudion”. 1964 berättade tablåtexten att  
”I Mora körs Vasaloppet för 41:a gången, därifrån ger TV-kamerorna glimtar.” 

1966 – Vasaloppet direktsändes för första gången i TV. Men inte hela loppet. Tablån 
såg ut så här: 07.30–08.15, 10.00–10.45, 12.00–12.30 (sammanfattning av det som dit-
tills sänts under morgonen), 12.30–13.30. ”Plex” berättade senare: ”Då sprack tids- 
schemat fullkomligt eftersom det var dåligt före. Upp till Evertsberg var de en hel timme 
försenade. Därifrån hade vi på en bestämd tidpunkt en direktsändning och den låg då 
en hel timme före löparnas ankomst. Då gällde det att fylla den timmen på något sätt. 
Och då var det ju mycket lämpligt att tala om Vasaloppets historia från början till slut 
och det fick jag då tillfälle att göra. Jag kunde ju den. Så det löste sig.” TV-recensenter 
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berömde också ”Plex” för att han ”efter omständigheterna lyckades mycket bra”. Den 
sista sändningen för dagen, från målet, sändes också i Västtyskland och Schweiz. 
Internationell premiär!

1967–1969 – Ett sammandrag på 15 eller 30 minuter sändes på kvällen. ”Plex” var 
förstås programledare. 

1970–1972 – Nu direktsändes Vasaloppet igen, men bara från målgången 11.45–
13.00. 

1973 – Direktsändes Vasaloppet (från målet) för första gången i färg. Sändes även i 
dansk TV. 

1974 – För första gången i TV2! Målgången direktsändes i en timme från 11.45. (Sän-
des även i dansk TV). Därefter 15-minuters rapporter med ”Plex” 16.10 och 17.10. 

1975–1976 – TV sände inte. 

1977 – Tre sändningar under dagen från starten, Evertsberg och målet. 

1978 – Fem sändningar under dagen från starten, Mångsbodarna, Evertsberg och 
målet. 

1979–1981 – TV sände inte. Under rubriken ”Uteblivet Vasalopp ännu en TV-skan-
dal” skrev TV-krönikören Kerstin Hallert 1979 i Svenska Dagbladet: ”Att inte TV sände 
Vasaloppet luktar inte bara byråkrati lång väg, det ställer också frågan hur TV hands-
kas med tilldelade medel.” 1981 sändes 20 minuters sammandrag på kvällen.

1982 – Direktsändning av hela loppet för allra första gången. TV:s största satsning 
dittills. Över sju timmars direktsändning, som förstås leddes av Sven ”Plex” Peters-
son. 07.15–14.05 och 16.40–17.40. Klockan 11.00 sändes en repris av starten (antagli-
gen för alla morgontrötta tittare). Premiär för kamera på skoter! Två helikoptrar, två 
skotrar och 20 fasta kameror täckte loppet från start till mål. TV-krönikörerna var 
lyriska.

1983–1984 – TV sände inte. 

1985 – TV sände från starten, Evertsberg, Eldris och från målet. 

1986 – TV sände från starten, Evertsberg, Eldris och från målet, blandat med 15 km-
loppet i Lahtis. 

1987 – TV sände inte.

1988–1989 – TV sände från starten samt från Evertsberg och till mål. 

1990 – Vasaloppet inställt. 

1991 – Direktsändning av nästan hela loppet, förutom en timmes paus för  
gudstjänst. 43 procent av befolkningen (9–79 år) såg sändningen. 
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1992 – Från och med detta år har hela Vasaloppet direktsänts varje år. 

2004 – Enligt Vasaloppets avtal med Svenska skidförbundet ägde nu Vasaloppet 
sändningsrättigheterna, vilket gjorde att man på egen hand kunde förhandla och 
sluta avtal med TV-bolag. Större satsning på kontrollen i Oxberg gjordes. 30 kameror. 

2006 – Vasaloppet hade för första gången världscupstatus och upplösningen av 
loppet sågs av 2,4 miljoner tittare. Lägg därtill 9,2 miljoner tyska och 572 000 norska 
tittare. Från och med 2006 används uteslutande digital TV-utrustning. (Tidigare fick 
man ha teknisk personal som under hela sändningen stod och riktade en antenn mot 
helikoptern. Teknikerna stod 30–50 meter upp i de tre master som tog emot TV-sig-
nalen från helikoptern. Ganska ogästvänlig arbetsmiljö vintertid…) Premiär för 
pulsmätning av toppåkarna i Vasaloppet i TV-bilden.

2008 – Sändningen distribuerades för första gången helt och hållet över fiber. En 
fiberkabel hade 2007 grävts ned längs hela det 90 kilometer långa spåret. På åtta 
ställen fanns så kallade noder. Från en centralbox i Mora gick bild och ljud till och 
från respektive nod längs spåret. Tidigare användes 35 länkar längs spåret för att 
hålla ihop sändningen, något som senare hade ersatts av satellitlänkar. Premiär för 
två olika sändningar: En huvudsändning i SVT1/SVT2 som följde både elit och 
motionärer samt en sändning i SVT24 som koncentrerade sig på elittävlingen. Loppet 
streamades även på SVT:s webb, där det också var premiär för Folkets målgångar. 
2008 och 2009 använde SVT 3G-mobiltelefon och Facetime för korta livesnuttar från 
spåret, vilket kallades ”Me on TV”.

2010 – Sveriges Television och Vasaloppet undertecknade i december 2010 ett nytt 
TV-avtal. ”Vasaloppet är så mycket public service det kan bli. Historia, idrottshistoria, 
kultur och idrott på elit- och breddnivå. Det värmer gott i vinterkölden att vi kunnat 
säkra Vasaloppet för lång tid framåt. Därmed fortsätter vi att förvalta en fin tradition 
och bidrar till att evenemangen kring Vasaloppet kan fortsätta sin smått otroliga 
utveckling”, sade SVT:s sportchef Per Yng. Tack vare kamerafotografen Jon Jogensjös 
idoga utvecklingsarbete var det premiär för direktsändning med steadicam från 
spåret i Vasaloppet. Tanken var att tittaren skulle vara deltagare istället för betrak-
tare, när kameran åker mitt bland alla åkare. Jon själv åkte Vasaloppet med 16 kg 
direktsändande kamerautrustning och bara en stav, medan Rickard Olsson var 
åkande reporter.

2011 – För första gången sändes Vasaloppet i HD. SVT hade 110 personer involverade 
i TV-sändningen från Vasaloppet. Tack vare fiberkabeln längs spåret behövdes bara 
en enda OB-buss, som placerades i Evertsberg. Tidigare hade man haft flera OB-
bussar på olika platser längs sträckan. Från OB-bussen hade sändningens bildprodu-
cent ett tjugotal kameror att välja mellan. Några av dem var robotkameror som helt 
styrdes från kontrollrummet i bussen. Andra sköttes av en fotograf som fick instruk-
tioner från bildproducenten. De fasta kamerorna som placerades ut skickade 
bilderna via fiberkabeln. Nytt var också att de bägge skotrarna kunde dirigeras att 
följa både täten och den jagande klungan. Skotrarna skickade bilder upp till två 
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helikoptrar. På 3 000 meters höjd fanns även ett cirkulerande flygplan som tog emot 
signaler från skotrarna. Flygplanet var även en extra försäkring mot dåligt väder om 
inte helikoptrarna skulle kunna lyfta. I hård konkurrens med skid-VM i Oslo var 
direktsändningen från Vasaloppet Sveriges Televisions mest sedda idrottsevenemang 
under år 2011. Drygt 38 procent eller 3,4 miljoner tittare såg något från direktsänd-
ningen i Sveriges Television. Jens Lind gjorde för andra året i följd en dokumentär om 
Tjejvasan, som sändes redan dagen efter loppet, och sågs av 865 000 tittare! 

2012 – SVT sände Vinterstudion två helger från målet i Mora. En inställd tävling i 
den alpina världscupen gjorde att hela Tjejvasan för första gången direktsändes. 
Sedan dess har Tjejvasan alltid sänts direkt. 

2013 – 17 TV-bolag världen över sände Vasaloppet. 

2014 – Tack vare Ski Classics, som startade 2011, var det hela 73 länder som visade 
det 90:e Vasaloppet, direkt eller i efterhand! 

2015 – I maj 2015 förlängde Vasaloppet och Sveriges Television sitt sändningsavtal 
till 2020, vilket även innefattade en satsning på Cykelvasan. Vasaloppet 2015 
TV-sändes direkt eller i efterhand i cirka 80 länder, vilket var rekord!

2016 – Ett halvt sekel sedan den första direktsändningen av Vasaloppet! Från att 
kontrollrummet tidigare funnits i en OB-buss parkerad i Evertsberg skickades för 
första gången nu alla bilder och allt ljud istället via fiber till Stockholm där sändnin-
gen mixades. För att förverkliga satsningen hade en lång rad olika avdelningar inom 
SVT samarbetat. Det var första gången SVT satte ihop ett team med så många 
personer och där alla olika specialister som behövdes ingick. Att Vasaloppet är en 
komplicerad produktion är en fördel. Det skapar förutsättningar till att använda 
tekniken på andra SVT-projekt, till exempel Nobelfirandet, Nationaldagssändningen 
och SM-veckan. 

2017 – SVT direktsände tre lopp i vinterveckan: Vasaloppet, Tjejvasan och Ung-
domsvasan (i Barnkanalen). På SVT Play var Brita Zackari åkande reporter och 
Mattias Svahn stod i vallaboden i Evertsberg. 

2018 – SVT-produktionen nominerades till TV-priset Kristallen. ”Charmen med 
Vasaloppet är att både elit och motionär får plats på samma gång, i samma spår”, 
sade Åsa Edlund Jönsson, sportchef på SVT Sport. Vasaloppets egen nya Playtjänst 
www.vasaloppet.tv med livestreaming, klipp och målgångar, hade premiär i 
samband med vinterveckan. 

2019 – SVT:s fem timmar långa Vasaloppssändning hade i snitt 1 852 000 TV-tittare. 
(Därmed var Vasaloppet det näst mest sedda sportprogrammet i svensk TV under året. 
Bara Sveriges damers VM-semifinal i fotboll sågs av fler tittare.) Totalt 37,0 procent av 
befolkningen (3 600 000 tittare) var in och såg minst fem minuter av direktsändningen! 

2020 – Sveriges Televisions Vinterstudion sändes från en uppbyggd studio vid målet 
i Mora. Den fem timmar långa direktsändningen av Vasaloppet 2020 som sändes i 
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SVT1 sågs av 3,5 miljoner tittare (genomsnittstittningen låg på 1 717 000 tittare). 
(Samtidigt som sändningen från Vasaloppet visades dessutom damstafetten i Lahtis i 
Kunskapskanalen.). I SVT Play hade Vasaloppssändningen 687 000 starter. Redan 
den inledande halvtimmen från Berga by som startade i SVT1 klockan 07.30 sågs av 
716 000 morgonpigga tittare. Sammanfattningen på söndagseftermiddagen sågs av 
573 000 tittare. Den över tolv timmar långa SVT Play-sändningen direkt från spåret, 
med de åkande reportrarna Clara Henry och Mattias Svahn, hade 527 000 starter 
vilket med bred marginal var nytt tittarrekord för en ”Åkande reporter-sändning” från 
Vasaloppet. Clara Henry tvingades tyvärr bryta i Oxberg och Mattias Svahn fick 
fortsätta ensam till Mora. Förutom söndagens sändningar sände SVT ett inför-maga-
sin i Vinterstudion på lördagen som sågs av 486 000 tittare. Den regniga Tjejvasan 
2020 sågs av 472 000 tittare i genomsnitt. I november 2020 förlängdes sändning-
savtalet med SVT att gälla även 2021, 2022 och 2023. ”Vasaloppet är svenska folkets 
populäraste sportevenemang”, sade SVT:s sportchef Åsa Edlund Jönsson. 

2021 – På grund av pandemin saknades motionärerna i spåret, men SVT sände 
elittävlingarna från Tjejvasan och Vasaloppet. Den fyra och en halv timme långa 
direktsändning av Vasaloppet som sändes i SVT1 sågs ändå av 2 573 000 tittare 
(genomsnittet låg på 1 339 000 tittare). Veckan dessförinnan såg 463 000 tittare i 
genomsnitt Tjejvasan, som direktsändes för tionde året i följd. 

2022 – SVT direktsänder den 34:e Tjejvasan och det 98:e Vasaloppet. Jacob Hård gör 
en dokumentär om Vasaloppet.
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Programledare och reportrar i SVT 
Sven ”Plex” Peterson var länge synonym med Vasaloppet i Sveriges Television, där 
han hälsade ”God morgon” från starten i Berga by. Christer Ulfbåge kommenterade 
under många år loppet och de senaste decennierna har Jacob Hård och Anders 
Blomquist skött den uppgiften.

Programledare   
1966–2007 Sven ”Plex” Petersson (med några undantag då loppet inte sändes) 
2008–2009 André Pops 
2010 André Pops (och Sven ”Plex” Petersson som på plats bevakade sitt  
49:e Vasalopp och hälsade God morgon) 
2011–2013 André Pops 
2014 Yvette Hermundstad 
2015 André Pops 
2016– Yvette Hermundstad

Åkande reporter från start till mål: 
2010–2011 Rickard Olsson 
2012 Ingen åkande reporter 
2013–2016 Rickard Olsson 
2017 Brita Zackari 
2018 Brita Zackari och Johanna Ojala 
2019 Mattias Svahn 
2020 Clara Henry och Mattias Svahn

Elitåkande reporter 
2015 Daniel Svensson 
2016–2017 Henrik Eriksson 
2018–2019 Daniel Svensson 
2020 Rikard Tynell 
2021 Ida Ingemarsdotter och Jörgen Brink

”Plex” 1926–2011.

”Svensk skidsports  
kroppspulsåder.”
(Sven ”Plex” Petersson om Vasaloppsspåret.)
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VASALOPPETS VETERANKLUBB
Vasaloppets Veteranklubb instiftades 1987. Klubben är en fristående, men Vasaloppet 
mycket närstående, organisation. För att kunna bli medlem i Vasaloppets Veteran- 
klubb måste man ha genomfört Vasaloppet och/eller Öppet Spår enligt Vasaloppets 
regler i 30 år (bara ett av loppen per år får räknas). Vasaloppssegrare med tre segrar 
eller fler och personer/funktionärer som under lång tid (= i princip 30 år) har gjort 
särskilda insatser för Vasaloppet kan inväljas som hedersmedlemmar.

• Efter 2021 års lopp har 1122 veteraner åkt Vasaloppet och/eller Öppet Spår i 30 år 
eller mer.

• 48 veteraner har kört 50 lopp eller mer. Flest lopp har Bengt Eriksson, Sälens IF,  
60 i sträck, 1953–2013 och Börje Karlsson, Landsbro som genomförde sitt 60:e lopp 
2020. Gösta Lönnelid, Mora har kört 59 lopp. Gunnar Sold, Rättvik och Torsten 
Löfgren, Falun har kört 55 lopp.

•  Torsten Löfgren blev 2011 den första att åka 50 ”riktiga” Vasaloppet i följd. Han har 
åkt 54 ”riktiga” Vasalopp (avliden 2017).

•  298 veteraner har åkt mellan 40 och 49 lopp.

•  År 2021 blev 28 åkare nya veteraner. Den starka tillväxten av veteraner under de 
senaste 20 åren beror på den motionsvåg som startade på 60-talet och som innebar 
att det blev populärt att delta i långlopp som Vasaloppet, Lidingöloppet, Vättern-
rundan med flera. Många som kom igång då håller på än.

•  Äldst bland Vasaloppsveteranerna är Gösta Viker, 101 år i november 2021.

•  Yngste Vasaloppsveteranen är Anders Sörensson som fyllder 49 år i maj 2022.

•  År 2009 blev de två första damerna veteraner: Berit Brandt, Vansbro AIK och  
Anne-Marie Richardsson, OK Landehof. De har nu åkt 35 och 42 lopp. Sammanlagt 
är det 17 damer som har blivit veteraner.

•  43 veteraner är utländska medborgare: nitton norrmän, sju finländare, sex 
schweizare, fem danskar, två österrikare, en tysk, en skotte, en israel och en 
fransman.

•  Vasaloppsveteranerna har särskilda nummerlappar (orange färg och från och med 
2012 nummerserien som börjar med 30 001). I Vasaloppet startar veteranerna från 
en egen fålla i startled 5 (längst upp mot vägen).

•  Till 2022 har 40 åkare med 29 godkända lopp anmält sig, de kommer att bli 
veteraner om de klarar sitt 30:e lopp i år. Tretton åkare som åkt 39 lopp är anmälda 
och kommer att göra sitt 40:e lopp och tre veteraner som åkt 49 lopp är anmälda 
och kommer att göra sitt 50:e lopp. Gösta Lönnelid är anmäld till sitt 60:e lopp.
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Veteraner som fullföljt 50 lopp eller mera

NAMN ORT ÅKTE SITT 50:E LOPP TOTALT ANTAL LOPP 

Gösta Aronsson  Herrljunga 2000  51 

Gunnar Sold  Rättvik  2003  55 

Bengt Eriksson  Sälen  2003  60 

Bertil Larsson  Mora  2006  50 

Börje Karlsson  Landsbro  2008  60 

Bo Karlsson Landsbro  2008  50 

George Almkvist  Borlänge  2010  50 

Evald Karlsson  Hyltebruk  2011  52 

Tore Jonsson  Karlstad  2011  50 

Torsten Löfgren  Falun  2011  55 

Bernt-Erik Persson  Luleå  2011  53 

Lennart Eriksson  Falun  2012  50 

Gösta Lönnelid  Mora  2012  59 

Lennart Ottosson  Åtvidaberg  2012  50 

Gillis Larsson  Uddevalla  2013  50 

Lars-Åke Åkerman  Täby  2013  51 

Stig Borgström  Svärdsjö  2013  51 

Per Nilsson  Fagersta  2014  50 

Rolf Andersson  Leksand  2014  53 

Erland Wallinder Västerås 2015 52 

Ivar Luks Norrköping 2015 50 

Werner Nyman Sandared 2015 51 

Henry Wallin Säter 2016 50 

Ingvar Hanses Leksand 2016 51 

Erik-Åke Tranberg Sälen 2016 50 

Åke Davidsson Borås 2017 50 

Bengt Andersson Tidaholm 2017 51 

Stig Johansson Fagersanna 2018 53 

Lars-Eric Svensson Vittsjö 2018 50 

Lennart Karlsson Landvetter 2108 51 

Erik Berglund Viksjöfors 2018 53 

Bengt Alm Norrköping 2018 53 

Håkan Mossberg Kopparberg 2019 52 

Jörgen Wallin Säter 2019 51 

William Nilsson Tärnsjö 2019 50 

Ingemar Sandahl Partille 2019 50 

Lars Nilsson Älvdalen 2019 50
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NAMN ORT ÅKTE SITT 50:E LOPP TOTALT ANTAL LOPP 

Sune Persson Torsby 2019 52 

Arne Lund Kungshamn 2020 50 

Stig Johansson Skene  2020 50 

Hans-Åke Christiansson Gamleby 2020 50 

Gunnar Olsson Borlänge 2020 51 

Lars Persson Älmhult 2020 51 

Kent Hiller  Alvesta  2021  50 

Vidar Löfving  Tibro  2021 50 

Yngve Gustavsson Gimo  2021  50 

Max Claesson  Nynäshamn  2021  50 

Stig Ericsson  Sandared  2021 50

” Svenska folket är delat i två läger – den ena delen har åkt 
Vasaloppet, medan den andra hälften tränar för att göra det.”
(Okänd.)

”Det var som att komma till paradiset när jag gled över  
mållinjen”
(78-årige veteranen Hasse Ekbrand från Lysekil kom sist i mål i Vasaloppet 2020 och hyllades 
stort av publiken i Mora.)
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HÅLLBARHET
Ett hållbarhetsarbete handlar om miljöperspektivet, det sociala perspektivet och det 
ekonomiska perspektivet som alla är beroende av varandra. Överlag betyder en 
hållbar utveckling att jordens resurser ska räcka för fler än oss själva och ansvaret är 
gemensamt för alla oavsett kön, ålder, folkgrupp och land.

Vasaloppets hållbarhetsstrategi hjälper oss att prioritera och på ett effektivt sätt ta 
oss an viktiga utmaningar.  En röd tråd i arbetet är att värna om vår historia och 
samtidigt utvecklas i takt med omvärlden. Hållbarhetsstrategin ska följas upp årligen 
och revideras vid behov. Viktiga resultat i arbetet är nöjdare och friskare deltagare, 
stöd till föreningslivet och regional utveckling, hållbart ekonomiskt resultat till 
ägarklubbarna och minimerad miljöpåverkan.

Vasaloppets hållning till de av FN fastställda globala målen
Målen finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

• avskaffa extrem fattigdom  

• minska ojämlikheter och orättvisor i världen

• främja fred och rättvisa

• lösa klimatkrisen 

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens 
länder någonsin antagit. Genom globala målen för hållbar utveckling kan det här bli 
verklighet. Utifrån dessa övergripande mål har Vasaloppet valt att fokusera på 
följande globala mål.

3  Hälsa och välbefinnande – Enligt Vasaloppets vision ska vi bidra till positiva 
hälsoeffekter. Vasaloppet är en motor för folkhälsa och motion.

8  Anständiga anställningsvillkor – Vasaloppets organisation ska vara en god 
arbetsgivare och utveckla samarbetet med de föreningar som hjälper oss med våra 
arrangemang. 

10  Minskad ojämlikhet –  Vasaloppet strävar bl a att fler kvinnor, nyanlända mm 
deltar i våra arrangemang. 

12  Hållbar konsumtion och produktion –  Vasaloppet arbetar för att till exempel 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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minska klimatavtrycket för transporter, mängden avfall och kemikalier, ökad 
källsortering, minskad energiförbrukning med mera. 

13  Bekämpa klimatförändringarna –  Vasaloppet ska bidra till att förbättra 
kunskapen och medvetenheten i vår organisation samt hos deltagarna. Vasaloppet 
ska även arbeta för utökat samarbete med partners för att effektivare nå hållbar-
hetsmålen.

16  Fredliga och inkluderande samhällen –  Vasaloppet ska bedriva verksamhet på 
ett etiskt och ansvarsfullt sätt samt arbeta för att motverka fusk inom idrotten. 

Vasaloppets hållbarhetsarbete fokuserar på  
följande fokusområden: 
Hållbarhet miljö
• Vasaloppet ska minska sin klimatpåverkan från transporter, resor,  

mat och snöläggning

• Vasaloppet ska arbeta för nolltolerans mot nedskräpning i arenan

Ekonomisk hållbarhet
• Vasaloppet ska arbeta för långsiktig produktutveckling över tid

• Vasaloppet ska genomföra hållbara investeringar i arenan

Social hållbarhet
• Vasaloppet ska vara en motor för folkhälsa och motion

• Vasaloppet ska värna om och utveckla samarbetet med föreningslivet

• Vasaloppet ska bedriva affärsverksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt 

Tidsstraff vid nedskräpning
Det är tillåtet att slänga skräp på tre olika sätt under Vasaloppets vintervecka och 
Vasaloppets sommarvecka. Blir en deltagare påkommen med att slänga skräp på 
annat sätt kan denne komma att straffas med ett tidstillägg på 15 minuter.

Deltagare får slänga skräp:

• I soptunnorna vid Vasaloppskontrollerna

• I de markerade skräpzonerna mellan varje Vasaloppskontroll

• Där deltagaren vet att en ledare eller anhörig plockar upp det som  
deltagaren slänger.
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SJUKVÅRDSTJÄNSTEN
Numera finns läkare eller sjuksköterska stationerade vid varje kontroll, förutom att 
en läkare åker med slutpatrullen. Tävlingsläkaren Ulf Hållmarker finns med vid starten 
och ambulerar sedan mellan kontrollerna. I Sälen finns läkarmottagning, och en 
läkare och narkossköterska på skoter med möjlighet till snabb insats på startplatsen.

Vid kontrollerna finns förbandsstationer liksom vid omklädningsställena.  
Slutpatrullen har tillgång till bandvagnar och snöskotrar. Alla medarbetare inom 
sjukvården kommunicerar med varandra och landstingets ambulanser via ett eget 
radiokommunikationsnät.

 
419 MILJONER I TURISTEKONOMISKT TILLSKOTT
Med jämna mellanrum mäter undersökningsföretaget Upplevelseinstitutet de turist
ekonomiska effekterna av Vasaloppets arrangemang, på uppdrag av Vasaloppet och 
de tre Vasaloppskommunerna Mora, Älvdalen och MalungSälen.

Vasaloppets vintervecka 2017 genererade 234,6 miljoner kr i turistekonomisk omsättning 
i de tre kommunerna. Den turistekonomiska undersökningen av Vasaloppets sommar 
vecka 2018 visade att tillresta deltagare, medföljare och publik spenderade 151,4 miljoner 
kr. Det innebär att vinterveckan plus sommarveckan bidrar med samman lagt  
386 miljoner kr i turistekonomisk omsättning i de tre Vasalopps kommunerna.

Lägger man även till de deltagare som varit på träningsläger blir turistomsättningen 
ännu högre: Enligt undersökningarna bidrog de som var på träningsläger (i privat 
regi eller arrangerat läger) i någon av Vasaloppskommunerna inför vinterveckan 2017 
med ytterligare 30 miljoner kr i omsättning. Motsvarande siffra inför sommarveckan 
2018 var 3,1 miljoner kr. Sammanlagt 419,1 miljoner kr. 

Undersökningarna tar sin utgångspunkt i det tillflöde av turister och den konsumtion 
som annars inte skulle ägt rum (om det ej vore för evenemangen). I undersökningarna 
tillfrågas ett urval av deltagarna samt tillresta som följde evenemanget på plats 
(samtliga äldre än 16 år). Invånare i de tre kommunerna samt konsumtion utanför 
dessa kommuner ingår inte i undersökningarna. Inte heller Vasaloppets deltagar
avgifter eller sponsorintäkter ingår. 

 ”Det som en gång var ett söndagskraftprov enbart för  
skidande män är idag en upplevelseindustri för alla, en  
mer än veckolång sportmarknad, ett friskvårdsprojekt på  
årsbasis som berikar en hel bygd.”
(Sportkrönikören Åke Stolt.)
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VASALOPPETS SOMMARVECKA

Det började egentligen med att Vasaloppets styrelse vintern 2008 antog den nya 
visionen ”Vasaloppsarenan skall inspirera till aktivitet året runt”. Skidspåret mellan 
Sälen och Mora började betraktas som en året-runt-arena, ”världens största idrotts-
arena – 9 mil lång och 10 meter bred” och man lade till orden ”året runt”. 

Samma år, 2008, tog Vasaloppet över arrangörskapet för löparstafetten Vasastafetten 
som Korpen Mora arrangerat sedan 1991. (Motionsidrottsförbunden i Malung, 
Älvdalen och Mora bjöd in till den första Vasastafetten, som genomfördes 29 juni 
1991.) Efter flera snöfattiga vintrar hade Vasaloppet alltså en önskan om att bredda 
sitt utbud och att även arrangera lopp sommartid.

Mountainbike och löpning
Idén att cykla mellan Sälen och Mora hade funnits under många år. Sommaren 2008 
sonderades alla tänkbara (och alla otänkbara) sträckningar för att cykla mellan 
Sälen och Mora. På senhösten 2008 testcyklade ett 20-tal cyklister den tänkta banan 
för Cykelvasan. 

En viktig förebild var det norska cykelloppet Birkebeinerrittet i Lillehammer (som  
var sommarens motsvarighet till skidloppet Birkebeinerrennet). Cykelvasan passade 
också bra in i utvecklingsplanerna för etableringen av Vasaloppsarenan. 

Det blev en del omdragningar av banan jämfört med testloppet. Det skulle vara  
en lättåkt sträckning som tilltalade de många cyklisterna. Både bansträckningen  
och marknads föringen hade också mer fokus på ”cykel” än på ”mountainbike”.  
Cykelvasan skulle vara något unikt! Och även detta arrangemang skulle hålla 
”Vasaloppskvalitet”.

Redan till 2009 valde man att satsa på premiären av Cykelvasan och tillsammans 
med Vasastafetten (där tio löpare springer tio sträckor mellan Sälen och Mora) och 
den nu nedlagda Stavgångsvasan blev det ”Vasaloppets sommarvecka”.

Det var inte alls självklart att Cykelvasans första upplaga 2009 skulle bli en succé  
– men det blev det – och det blev direkt Sveriges största MTB-lopp! Självklart fanns 
Sverigeeliten på plats, tillsammans med nästan 2 000 motionärer. Den klassiska 
sträckningen bjöd på samma upplevelse som på vintern: Start i Sälen, via alla de 
kända kontrollerna, blåbärssoppa och målgång med kranskulla och kransmas i 
Mora. En 90 km lång utmaning som visade sig passa de flesta. 

Vasaloppsvinnaren 2009 Daniel Tynell ställde upp i den första Cykelvasan och 
Sveriges Television följde honom under det nya loppet. ”Mora-Nisse” satt strax bakom 
mållinjen och tog emot cyklisterna – det var en viktig signal att det ”historiska 
Vasaloppet” ställde sig bakom och stöttade ”nymodigheterna”. 

Succén fortsatte det andra året, 2010, då över 4 000 åkare anmälde sig. 2011 lockade 
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Cykelvasan nästan 8 000 anmälda och då flyttades även starten i Sälen från Tjärnheden 
till Vasaloppsstarten i Berga by.

Under åren har mycket investerats i Vasaloppsarenan för att minska asfaltsträckorna. 
I stället har grusvägar och stigar anlagts för att underlaget ska bli så bra som möjligt. 
2009 gick Cykelvasan till hälften på trafikerad väg, men nu går mer än åtta mil i 
terrängen. Cykelvasan har både tävlings- och motionsklass från Sälen till Mora samt 
två kortare motionslopp över 30 respektive 45 km med start i Oxberg. 

Ungdomscykelvasan hade premiär 2012. Där tävlar ungdomar i åldern 11–16 år från 
Oxberg till Mora, 32 km. I samband med Cykelvasan genomförs sedan 2010 också 
Barnens Vasalopp cykel både i Sälen och Mora (ursprungligen kallad Barnens 
Cykelvasa) för de allra yngsta upp till cirka 10 år. Alla cyklar en knapp kilometer, har 
nummerlapp och får medalj. Förebilden är vinterns motsvarighet Barnens Vasalopp 
skidor, som lockar tiotusentals framtida skidfantaster.

Sedan 2010 körs också Cykelvasasprinten som är ett särskilt inbjudningslopp där 
elit cyklister kan presentera sig för publiken i Sälen. Cykelvasan 90 är nu egentligen 
94 km lång och anmälningstaket är sedan 2016 års lopp 13 000 deltagare. År 2015 var 
det premiär för det nya loppet Cykelvasan Öppet Spår, där man kan cykla hela 
sträckan utan tävlingshets.

Ett lyckat sammanträffande ledde till att Ultravasan såg dagens ljus. Nämligen det 
faktum att här i Mora finns en av världens främsta idrottsarrangörer, Vasaloppet, 
samtidigt som en av världens då främsta ultralöpare, Jonas Buud, bodde i Mora! Han 
tog med sig sina erfarenheter från världens olika ultralopp och var ivrig att världens 
ultralöpare skulle få möjlighet att springa ett lopp i den klassiska terrängen mellan 
Sälen och Mora. ”Om man kan åka skidor och cykla mellan Sälen och Mora, då kan 
man väl springa också”, resonerade entusiasterna. 
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Det var inte svårt att hitta intresserade testlöpare, för det var många som ville springa 
ett ultralopp på klassisk mark: I samband med Vasastafetten 2010 genomförde därför 
ett tjugotal erfarna ultralöpare, inbjudna från hela Norden, ett testlopp för att se hur 
det hela skulle fungera. Ja, några hade faktiskt sprungit hela sträckan redan tidigare 
också. Namnet på loppet blev ”SM90”, där SM stod för Sälen-Mora och 90 för antalet 
kilometer som löparna skulle springa – men inofficiellt fanns redan ”Ultravasan” 
med som ett tänkbart namn i samband med detta testlopp. (Ultra är namnet på lopp 
som är längre än maratondistansen 42 195 meter och ”trail” eller ”terräng” innebär 
att huvuddelen av loppet är utanför asfalt.)

Och efter några års funderande, var det så 2014 dags för Vasaloppet att utmana 
världens löpare! Då gick startskottet för den första riktiga Ultravasan mellan Sälen 
och Mora. Trenden med individuella extremlopp är mycket stark i många delar av 
världen och målet med Ultravasan är att vara det största ultra trail-loppet i Skandi-
navien och locka en stark internationell elit. 

Ultravasan har två lopp, ett på 90 km och ett på 45 km. 90 km utgår, liksom det 
traditionella Vasaloppet, från Sälen och följer banan österut mot Mora. Loppet över 
45 km startar i Oxberg och följer i stort sett Halvvasans sträckning längs Oxbergssjön 
bort till Vasslan, innan den ansluter till Ultravasan 90-banan. Båda loppen har en 
herr- och en damklass.

Närmare 1 500 löpare anmälde sig till premiärloppen som blev en stor framgång, inte 
minst för hemmalöparen Jonas Buud som vann. År 2015 upprepade han segern och 
satte ett imponerande banrekord: 90 kilometers löpning på 5.45.08. Ett annat tillskott 
sedan 2014 är Barnens Vasalopp löpning (ursprungligen Barnens Springvasa) i Sälen 
och Mora för de allra yngsta.

Vasaloppets sommarvecka har nu etablerat sig som en av sommarens största höjd - 
punkter för både motionärer och elitidrottare. År 1991 deltog 290 löpare i Vasa-
stafettens premiär och 2017 var det premiär för Vasakvartetten där fyra löpare delar 
på sträckan Sälen–Mora, vilket ungefär motsvarar fyra halvmaror. 164 fyramannalag 
anmälde sig till Vasakvartettens premiärlopp. 2018 kunde Cykelvasan och hela 
Vasaloppets sommarvecka fira tioårsjubileum med över 33 000 anmälda deltagare. 
När sommarveckan kommer tillbaka i Vasaloppsarenan blir det premiär för två nya 
individuella löplopp: Trailvasan 30, 30 km från Oxberg till Mora, samt Trailvasan 10, 
ett millopp med både start och mål i Mora. 

2020 och 2021 ersattes sommarveckan av Hemmavasan. När sommarveckan kommer 
tillbaka i Vasaloppsarenan 2022 blir det premiär på plats för två nya individuella 
löplopp i Vasaloppsarenan: Trailvasan 30, 30 km från Oxberg till Mora, samt 
Trailvasan 10, ett millopp med både start och mål i Mora.

”Det är mountainbike vi håller på med, inte spinning.”
(Röst från en som inte alls avskräcktes efter den något leriga Cykelvasan 2019.)
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Cykelvasan 90, segrare 2009–2021
LOPP ÅR DATUM NAMN KLUBB TID  
1 2009 16 aug Matthias Wengelin Cykloteket RT  2.43.27 
   Hanna Bergman Falu CK  3.09.05 
2 2010 14 aug Magnus Darvell Team Kalas/Pedalogerna 2.39.00* 
   Emmy Thelberg Härnösands CK  2.54.53 
3 2011 13 aug  Jesper Dahlström Motala AIF Cykelklubb  2.47.32 
   Pia Sundstedt Finland 2.56.19 
4 2012 11 aug Jesper Dahlström Team Cykelcity  2.47.20 
   Jennie Stenerhag Falu CK 3.02.36 
5 2013 17 aug  Fredrik Ericsson CK Cykelcity.se  2.43.01 
   Alexandra Engen GHOST Factory Racing T./ 2.55.37 
    Jönköpings CK   
6 2014 16 aug  Johan Landström Motala AIF / SCOTT  2.45.59 
   Hildegunn Gjertrud  Hovdenak Norge 2.53.44* 
7 2015 15 aug  Alexander Wetterhall Team Tre Berg/Bianchi 2.44.35 
   Jennie Sternerhag Falu CK 2.57.22
8 2016 13 aug Lucas Eriksson Serneke Allebike CK 2.40.04
   Jennie Stenerhag Falu CK 3.07.49 
9 2017  12 aug Jonas Ahlstrand Team Ormsalva 2.41.26 
   Jennie Stenerhag Falu CK 3.05.26 
10 2018  11 aug Michael Olsson Team Serneke Allebike 2.40.16 
   Hildegunn Gjertrud Hovdenak Nesset CK, Norge  3.04.39 
11 2019  10 aug Emil Lindgren Serneke Allebike MTB TEAM 2.48.41 
   Elisabeth Sveum Kloppa Offroad Klub, Norge  3.08.41 
12 2020 15 aug Ersattes av Hemmavasan.

13 2021 19 aug Kristian Klevgård IK Hero, Norge 2.45.29 

   Jennie Stenerhag Falu CK/Åbro 3.11.23 
*Rekordtid

Ultravasan 45, segrare 2014–2019
LOPP ÅR DATUM NAMN KLUBB TID  

Kristian Klevgård och Jennie Stenerhag vann Cykelvasan 90 Elit 2021. Jennie var förhandsfavoriten som vann 
sin femte seger medan Kristian var den stora överraskningen som tog Norges första herrseger i Cykelvasan.
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Ultravasan 45, segrare 2014–2021
LOPP ÅR DATUM NAMN KLUBB TID  
1 2014 23 aug Roman Ryapolov IFK Mora FK (RUS)  2.49.47 
   Gloria Vinstedt Sverige  3.28.13 
2 2015 22 aug Fritjof Fagerlund Rånäs 4H  2.45.30 
   Caroline Dubois Frankrike  3.13.22
3  2016  20 aug  Roman Ryapolov  IFK Mora OK (RUS)  2.41.47
   Lisa Ring  IK Nocout.se  3.04.18* 
4 2017 19 aug Erik Anfält Örebro AIK 2.40.28
   Joasia Zakrzewski Storbritannien 3.06.12 
5 2018  18 aug David Nilsson  Högby IF/MotionMetrix 2.39.33*
   Lisa Ring IK nocout.se 3.03.00
6 2019  17 aug Fredrik Eriksson IK Akele 2.49.21
   Sofia Byhlinder IFK Mora Friidrott 3.09.40
7 2020 22 aug Ersattes av Hemmavasan.

8 2021 22 aug Kristofer Låås  Keep Up RC 2.41.04 
   Liselotte Hellsten  Spårvägen 3.05.38

Ultravasan 90, segrare 2014–2021
LOPP ÅR DATUM NAMN KLUBB TID  
1 2014 23 aug Jonas Buud IFK Mora FK  6.02.03 
   Holly Rush Team Bath AC (GBR)  7.09.04 
2 2015 22 aug Jonas Buud IFK Mora FK  5.45.08* 
   Jasmin Nunige Schweiz  7.02.35
3  2016  20 aug  Jarle Risa Undheim IL (NOR) 6.11.49
   Jasmin Nunige  Track Club Davos (SUI)  6.54.32 
4 2017 19 aug Elov Olsson Ockelbo SK 6.07.37 
   Ida Nilsson Högby IF 6.51.26 
5 2018  18 aug Fritjof Fagerlund LK Roslagen 6.01.56 
   Alexandra Morozova Ryssland 6.43.55* 
6 2019  17 aug Jim Walmsley USA 5.47.28 
   Alexandra Morozova Ryssland 7.11.07
7 2020 22 aug Ersattes av Hemmavasan  
 
8 2021 22 aug Sébastien Spehler Team Salomon France, (FRA) 6.09.45
   Alexandra Morozova Ural 100, (RUS) 6.48.36
*Rekordtid

Sébastien Spehler från Frankrike och 
Alexandra Morozova från Ryssland 
vann Ultravasan 90 Elit 2021.  
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Ett urval kända personer A–Ö som åkt Cykelvasan 90
En asterisk * efter namnet i listan betyder att personen åkt loppet mer än en gång. 

 NAMN BÄSTA ÅR  TID 

Morgan Alling, skådespelare, manusförfattare, regissör 2012 5.31.02  

Adam Alsing, programledare radio och TV  2019 6.57.14  

Jesper Börjesson, programledare TV4 2014 4.14.53  

Renata Chlumska*, äventyrare 2014 4.03.59  

David Ekholm*, skidskytt, JVM-silver mixstafett 2009 2011 2.51.31  

Eje Elgh*, racerförare, TV-kommentator 2013 5.00.13  

Anders Eriksson*, enduroförare, sjufaldig världsmästare 2017 3.06.15  

Magnus Erlingmark*, fotbollsspelare, VM-brons 2016 3.20.35  

Anders Forsberg*, ishockeytränare 2014 3.05.56  

Christian Grahn*, trummis i rockbandet The Hives 2017 3.26.57  

Tomas Gustafson*, trefaldig OS-guldmedaljör i skridsko 2018 3.01.12  

Richard Göransson*, racerförare, fyrfaldig STCC-mästare 2013 3.09.44  

Anna Holmlund*, OS- och VM-bronsmedaljör skicross 2014 3.48.06  

Niklas Hävelid*, NHL-proffs, OS-guld, VM-guld ishockey 2013 3.41.10  

Emma Igelström, fyrfaldig världsmästare i simning 2017  4.24.46  

Ida Ingemarsdotter, VM- och OS-guldmedaljör längdåkning 2011 3.15.35  

Patrik Klüft, stavhoppare med VM-brons och EM-silver 2018 4.44.42  

Håkan Loob, OS-, VM- och SM-guld, Stanley Cup i ishockey 2012 4.31.28  

Torgny Mogren, flerfaldig VM- och OS-guldmedaljör längdåkning  2019 4.19.37  

Daniel Sedin*, NHL-proffs i ishockey, OS-guld, VM-guld 2018 3.10.00  

Henrik Sedin*, NHL-proffs i ishockey, OS-guld, VM-guld 2014 3.07.53  

Martin Stenmarck, artist  2009 3.53.35  

Roberto Vacchi, cykelkommentator  2011 3.02.08  

Frida Wallberg, världsmästare i proffsboxning  2014 3.24.16  

Victor Öhling Norberg*, VM-guld 2017 skicross  2014 3.21.30  

Några framstående tävlingscyklister som också åkt Cykelvasan 90:  
Bernt Johansson, OS-guld linjelopp 1976  
Gustav Larsson, OS-silver linjelopp 2008  
Susanne Ljungskog, VM-guld linjelopp 2002 och 2003  
Marcus Ljungqvist, fyra i linjeloppet på VM 2005  
Jenny Rissveds, OS-guld MTB 2016

”Cykelvasan kan verkligen bli hur stor som helst.”
(Matthias Wengelin efter att ha vunnit den första Cykelvasan 2009.)



124

VASALOPPET ÅR FÖR ÅR 1922–2021 

1922 
119 av 139 anmälda skidåkare startade i det första Vasaloppet. Endast två bröt. 
Snabbast var överraskande 22-årige Ernst Alm från IFK Norsjö i Västerbotten på tiden 
7.32.49. På upploppet lagerkransades han av den sockenklädda Therese Eliasson från 
Mora, som strax innan målgången hade tillfrågats om hon ville utföra uppgiften – 
kranskullan var född! 

1923 
Fjolårstvåan Oskar Lindberg blev först under den nya måldevisen ”I fädrens spår för 
framtids segrar”. Margit Nordin från Grängesberg blev första kvinna att genomföra 
Vasaloppet. Margit hyllades vid målgången som den duktiga skidåkerska hon var. 
Åtta dagar senare beslöts att kvinnor inte skulle få starta i loppet. 

1924 
Umeås John Lindgren åkte ifrån de övriga cirka sex kilometer från målet och vann 
Vasaloppet 1924. Han hade för övrigt åkt skidor från Mora till starten i Sälen under 
torsdagen och fredagen, med övernattning i Evertsberg. Samma år invigdes Vasa-
loppsstenen i Sälen med plats för alla vinnarnas namn. 

1925
Radiotjänst hade startat sina sändningar den 1 januari 1925 och genomförde nu den 
första direktsändningen från Vasaloppet. Sven Jerring gick ut i sändning klockan 
13.00. En halv minut senare anlände segraren Sven Utterström på upploppet. Jerring 
refererade Vasaloppet under nära ett halvsekel, sista gången 1973. 

1926
Detta år fick deltagarna åka tåg från Mora till starten i Sälen. Det rådde delade 
meningar om var starten skull gå. Kompromissen blev en start nere vid älvbrinken, 
på älvens östra sida. I sitt femte försök vann nu Per Erik Hedlund från Särna, den 
första dalasegern i Vasaloppet. Förste segraren under sex timmar. 

1927 
Starten flyttades fram till 07.20 på önskemål av Radiotjänst. Det blev en tungkörd 
tävling med 15 minusgrader i starten och forsande vatten vid målet. Luleås Konrad 
Pettersson vann. Statsminister C-G Ekman gästade Mora och höll högtidstalet. 
Vasaloppet var redan en viktig nationell angelägenhet. 

1928
Sveriges två bästa skidåkare, Sven ”Uttern” Utterström och Per Erik ”Särna” 
Hedlund, var bästa kompisar och ville dela segern. De åkte jämsides över mållinjen 
men Hedlund dömdes som segrare efter ett jurysammanträde. Utterström och 
Hedlund vägrade acceptera juryns beslut, som ändå fastställdes av Skidförbundet 
den 3 juni. 
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1929 
Prins Gustaf Adolf flaggade iväg löparna. Kris nalkades för Vasaloppet, då allt fler 
storlöpare bojkottade loppet som till stor del kördes på landsvägar. I Vörderås kom 
ett extrainsatt turisttåg från Sälens station. Tätklungan hann över järnvägsövergån-
gen, men sedan delade tåget fältet. Johan Abram Persson från Arjeplog vann.

1930 
Endast 47 av 80 startande tog sig i mål. Minusgrader i starten. Men det blev snart 
dåligt före, nästan ingen snö och man fick åka i grus och vatten. För första gången 
hade man kört ut extra snö i Mora, vilket var tur för det blev 12 grader varmt i Mora 
där 15 000 personer fanns vid målet. Segrare: Verner Lundström, Arvidsjaur. 

1931 
Vasaloppet firade sitt tioårsjubileum när hemmasonen Anders Ström efter en heroisk 
spurt gav IFK Mora den allra första hemmasegern. Anders Ström passerade hälsin-
gen Hilding Olsson på upploppet och vann med sju sekunders marginal. Mora hade 
fått en tredje stor Anders – Anders Zorn, Anders Pers och Anders Ström. 

1932 
Vasaloppet fick på grund av snöbrist ställas in för första gången. I Sälen var det bara 
10–15 centimeter snö. 

1933 
På grund av 27 minusgrader i Sälen flyttades starten fram en halvtimme. 24-årige 
Arthur Häggblad från IFK Umeå vann sin första Vasaloppsseger. Han gav sig katten 
på att vinna, svepte bara lite blåbärssaft i Evertsberg, det var allt under loppet. Han 
såg sin chans att göra sig ett namn, och det gjorde han. 

1934 
Vasaloppet ställdes in för andra gången, officiellt på grund av snöbrist, men 
sanningen var närmast bristande deltagarintresse detta år. Bara 17 löpare hade 
anmält sig när tävlingen, som skulle ägt rum den 4 mars, ställdes in redan i början av 
februari. Vasaloppet hade detta år nämligen stor konkurrens av FIS-mästerskapen i 
Sollefteå (motsvarande dagens VM) som hölls 20–25 februari.

1935 
Bara 42 man till start, det lägsta någonsin, och 30 minusgrader i starten, det lägsta 
någonsin. Arthur Häggblad och Hjalmar Blomstedt försökte dela segern. Måldomar-
en dömde oavgjort, men enligt Skidförbundets regler skulle då lottning utse 
segraren. Häggblad är därför den ende Vasaloppssegrare som vunnit loppet genom 
lotten. 

1936 
Skidlöparna ville inte längre åka på vägar, de ville åka i terrängen. Spåret ändrades i 
Sälen och det var slut på vägåkandet där. Spåret svängde istället upp i en stigning som 
påminner om dagens. Starten gick vid Vasaloppsstenens dåvarande placering och 
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sedan ned på älven. 23-årige skogsarbetaren Sven ”Lima” Hansson från Lima segrade. 

1937
20 grader kallt i starten. Den färgstarke Arthur Häggblad från Umeå vann igen, för 
tredje gången på de fyra senaste loppen, och hade nu etablerat sig som 30-talets 
Vasaloppskung. Men segermarginalen på det trånga upploppet blev bara fyra 
sekunder till Erik Matslofva från Orsa. Oxbergskontrollen flyttades till Gopshus. 

1938 
Skidfabriksarbetaren Elias Nilsson från Östersund hade aldrig åkt längre än fem mil, 
men ledde Vasaloppet 1938 från start till mål. Storfavoriten Arthur Häggblad var trea 
i mål men blev diskad för att bytt ut sina felvallade skidor vid Mångsbodarna. 
Sträckan mot Evertsberg var nu flyttad från väg till terrängen. 

1939
Den sensationelle segraren Anders Lif från Orsa vann före Edvin Janson från Sälen 
och Sven Hansson från Lima. Dalatrion hade länge sällskap av fyran Arthur 
Häggblad, som fick bakhalt och tvingades stanna för att valla om. Den förste 
icke-nordiske journalisten, Mr Morrison från England bevakade loppet. 

1940 
Arthur Häggblad vann nu Vasaloppet för fjärde gången. Han ryckte efter Oxberg och 
defilerade i mål inför en hänförd publik. Loppet var nära att ställas in på grund av 
kriget, men ett upprop i Dalapressen gjorde att loppet ändå arrangerades. Över-
skottet skänktes till Finlandshjälpen och till svenska soldater vid landets gränser. 

1941 
För första gången i Vasaloppets historia var det över 200 anmälda. Efter en minus-
grad i starten blev det töväder och segrartiden 6.51.12 för Mauritz Brännström från 
Norsjö var den sämsta sedan 1930. Han vann dock ohotad. Spåren smälte och föret 
var slitsamt. En skidlöpare åkte i mål utan skjorta på kroppen. 

1942 
Loppet drabbades av en tjuvstart så att starten fick göras om. Fjolårstvåan Olle 
Wiklund från Bergvik i Hälsingland vann på nya rekordtiden 5.31.50. Han slog 1928 
års rekordtid med nästan två minuter och sade efter målgången att han inte alls var 
trött, utan kunde åka tillbaka till Sälen om de hade önskat. 

1943 
Snöbrist hotade loppet. Det var barmark de tre sista kilometerna, men Mora Bryggeri 
ställde upp med lastbilar och körde ut snö. 25 år gammal debuterade Nils ”Mora-
Nisse” Karlsson i Vasaloppet, ett lopp som han hade gruvat sig för. Men han vann 
och lagerkransades av sin syster Elsa som var kranskulla. 

1944 
Storpublik väntade vid målet i Mora på att Mora-Nisse skulle vinna sitt andra 
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Vasalopp. Men på upploppet utmanades han av okände Gösta Andersson från Umeå. 
Det blev en rasande spurtuppgörelse och Gösta Andersson vann sensationellt med 
en sekunds marginal. Enda året som Mora-Nisse inte vann! Ny rekordtid 5.18.43. 

1945 
Svårvallat lopp och Gunnar Wärdell från Östersund låg som mest nio minuter före 
Mora-Nisse när denne hade stannat för att valla om. Men sedan tycktes Mora-Nisse 
flyga fram och vann sin andra seger. Han kom ikapp den trötte Wärdell med drygt en 
kilometer kvar och vann med över en minut. Omvallningen lönade sig... 

1946 
Mora-Nisse vann sin tredje seger i Vasaloppet, det första efter krigsslutet. Bensinen 
var fri och det var premiär för ordet trafikstockning. Det var Nisses lopp i allra högsta 
grad – som om han varit ute på en träningstripp med smånissarna från Östnor. Han 
åkte ifrån dem när han ville. Segermarginal: Drygt fem minuter. 

1947
Efter en hård kamp bestämde sig klubbkamraterna Mora-Nisse Karlsson och Anders 
Törnkvist för att dela segern. De båda åkte i mål arm i arm, men Nisse dömdes som 
segrare eftersom han haft ena pjäxan först. Till prisutdelningen ropades diplomatiskt 
båda fram samtidigt. Sedan gick de till en juvelerare för att dela på medaljerna.   

1948 
Det 25:e Vasaloppet och den femte segern för Mora-Nisse. För första gången var tre 
utländska deltagare inbjudna. Det var tre finska åkare som blev fyra, nia och tia. 
Detta år ändrades måldevisen ”I fädrens spår…” till ”I fäders spår…”. Från och med 
1948 har Vasaloppet alltid körts den första söndagen i mars (förutom 2015). 

1949
Återigen hotade snöbrist loppet, men snön föll och Mora-Nisse vann för sjätte 
gången. Anders Törnkvist blev för tredje gången tvåa efter Mora-Nisse, bara några 
meter och en sekund efter. I Vasaloppsspåret gick detta år även en nationell tävling 
för damer över 20 kilometer. Nio deltagare ställde upp i detta damlopp. 

1950
Nytt deltagarrekord, 364 startande. Det var fyra grader varmt i starten och sedan var 
ingen ens i närheten av att kunna stoppa Mora-Nisse. Som vann med 21 minuter och 
17 sekunder – den största segermarginalen någonsin. Sven Jerring undrade vad han 
skulle prata om i tjugo minuter innan näste man kom. 

1951
Mora-Nisse vann sin åttonde seger (den sjunde i svit), sex minuter före Finlands 
Pekka Kuvaja. Året dessförinnan hade loppet för sista gången rundat klockstapeln 
och till 1951 lades spåret om i Mora. Nytt deltagarrekord och nytt publikrekord med 
50 000 personer. Loppet fick sin förste norske deltagare. 
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1952
Mora-Nisse var sjuk i bihåleinflammation efter OS i Oslo och ställde inte upp. 
Blixtsnabbt isföre. Några elitåkare vallade bort sig. Någon tid till omvallning fanns 
inte. Stockholmssensationen Sigfrid Mattsson från Skarpnäck vann. Han beskrev 
segern som överväldigande – ”som ett rus som utplånade detaljerna”. 

1953
Mora-Nisse vann sitt nionde lopp i sin tionde och sista start 1953, på sin bästa tid 
någonsin: 5.01.55. Om inte starten hade försenats en halvtimme efter en tjuvstart så 
kanske han hade haft bättre före och åkt på under fem timmar. Själv tyckte han att 
det var ett av hans lättaste och minst ansträngande lopp från Sälen till Mora. 

1954
Den första utländska segern genom finske Pekka Kuvaja. I sitt fjärde försök vann han 
trots att han inte tillhörde de absolut bästa skidåkarna i Finland, men hans uthål-
lighet och teknik gjorde att Vasaloppet passade honom perfekt. Segermarginalen i 
töföret blev 10 minuter! Efteråt prisade han publikens sportsliga uppträdande. 

1955
Mora-Nisses kronprins, som han kallades, Sixten Jernberg från Lima IF vann 
Vasaloppet i sitt andra försök. Han ledde loppet från start till mål. Men efter två mil 
hade han stannat och frågat om ingen annan kunde dra. Men när ingen ville hjälpa 
till med farthållningen blev Sixten förbannad, svor åt de andra och drog i väg själv. 

1956 
Olympiamästaren Sixten Jernberg var storfavorit, men blev bara trea. Istället var det 
den 33-årige skogsarbetaren och Vasaloppsdebutanten Sigvard Jonsson från Rossön 
som helt överraskande slog till och vann med över tre och en halv minut. En härlig 
vinterdag och för första gången över 800 startande deltagare. 

1957
Vasaloppsbyn Oxberg fick sin första lagerkrans när Gunnar Larsson vann med över 
fyra minuter. Det var den sämsta segertiden sedan 1945, en tid som sedan aldrig 
skulle komma att överskridas av någon segrare. Nästan 20 procent av startfältet bröt i 
tövädret. Sven Jerring refererade i radion för 25:e gången. 

1958 
Gunnar Larsson vann för andra året i rad, nu med en segertid som var nästan en 
timme bättre än året innan, 5.31.50. Loppet fick ett nytt upplopp där man åkte från 
Prästholmen via Zornmuseet upp på Vasagatan, precis som i dag. Från och med 1958 
är det Ekströms som levererar blåbärssoppan till Vasaloppet. 

1959 
För första gången över 1 000 startande. Men starten blev försenad med en halvtimme 
på grund av en stor tjuvstart. Fjolårssegrarens kusin Sune Larsson från Oxberg vann 
med över tio minuter före tvåan Sture Grahn. Anders Törnkvist, ”den evige tvåan” 
(sju pallplatser varav fyra andraplatser) åkte sitt 15:e och sista Vasalopp. 
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1960 
Sixten Jernberg och Rolf Rämgård, som tagit guld och silver på 30 km i OS, kom hem 
därifrån kvällen före start och blev även etta och tvåa i Vasaloppet. Sixten vann sin 
andra Vasaloppsseger och kände sig aldrig trött under loppet – han tyckte det var en 
njutning att åka! TV sände ett 20 minuters reportage om Vasaloppet. Sista året som 
loppet startade i Sälens by. 

1961 
Vasaloppet startade för första gången i Berga by. David Johansson från Delsbo vann 
sensationellt ett lopp som började med rekord – 1 444 startande – och också slutade 
med rekordtid: 4.45.10 var den första segrartiden under fem timmar. Sven ”Plex” 
Petersson bevakade för första gången Vasaloppet för Sportspegeln i TV. 

1962 
För första gången över 2 000 startande deltagare. Ett klassiskt lopp med giganterna 
Sixten Jernberg, Assar Rönnlund och Janne Stefansson som frontfigurer. Assar 
Rönnlund släppte före Eldris och Sixten Jernberg fick ge sig på upploppet. En taktisk 
triumf för Sälen-åkaren Stefansson som tog sin första Vasaloppsseger.   

1963 
Fjolårssegraren Janne Stefansson vann återigen. Deltagarantalet hade nästan 
fördubblats jämfört med 1962 och många började tycka att Vasaloppet blivit för stort. 
3 632 startade i Sälen. En ny kontroll tillkom i Risberg. Gopshuskontrollen flyttades 
tillbaka till Oxberg vilket innebar att en ny kontroll förlades till Hökberg. 

1964 
Både segraren Janne Stefansson och kranskullan Anita Rosendahl kom från Sälen. 
Sixten Jernberg kom tvåa i sitt sista Vasalopp, fem minuter efter Janne som ryckte 
ifrån i Risberg, då han såg hur dåligt vallade skidor Sixten hade. Sixten förstod vad 
som var på gång och ”svor så skogen höll på att ta eld”… Janne körde på Blå Swix. 

1965
 Janne Stefanssons rekordtid 4.35.03 är Vasaloppets bästa segrartid på träskidor! Han 
vann med över sex minuter före Bjarne Andersson, Mora. Spåret drogs nu över 
Evertsbergssjöarna och kontrollen förlades till bygdegården i Evertsberg. Tio spår de 
första fyra kilometerna, fyra spår till Mångsbodarna och därefter två till Mora. 

1966
Janne Stefansson tog sin femte raka seger i ett lopp med över 6 000 startande. Det 
stora deltagarantalet skapade stora problem vid målet där funktionärerna inte hann 
med och det blev kilometerlånga köer in till målet. Första gången som det var 
direktsändning i TV från Vasaloppet, om än inte hela loppet. 

1967
Köproblemen vid målet 1966 ledde till att IBM kom in i bilden och åkarnas tid mättes 
nu för första gången maskinellt genom hålkort som stämplades vid målgången. 
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Assar Rönnlund vann sin första Vasaloppsseger i sitt andra och sista Vasalopp, efter 
att ha spurtat ifrån Janne Stefansson på slutet. Janne blev tvåa. 

1968
Janne Stefanssons sjätte seger i ett lopp som hade över 8 000 anmälda och där 7 887 
kom till start. Rekord förstås. Fint före med bra och hårda spår. Åldersgränsen för 
start sänktes från 23 till 21 år. Mora-Nisse som tidigare varit banchef blev nu 
tävlingsledare. Hemmaklubben IFK Mora hade fem man bland de tolv bästa. 

1969 
34 år gammal åkte Sälens Janne Stefansson sitt sista Vasalopp och tog sin sjunde 
seger. Med det är han näst bäst genom tiderna, bara Mora-Nisse är bättre med nio 
segrar. Sälen vann även lagtävlingen, för sjätte gången. Premiär för minst fyra spår 
ända fram till Mora. Totalt hade nu 50 000 åkt Vasaloppet. 

1970
Första gången sedan Mora-Nisses seger 1953 som en åkare från IFK Mora vann: 
Lars-Arne Bölling var namnet. Dagen efter födde hans fru Ann-Louise dottern 
Camilla. Tävlingsledningen hade fått ett anonymt hot att spåret skulle var minerat. 
Två poliser på skoter åkte igenom hela spåret utan att hitta något. 

1971
Ole Ellefsaeter slog till och vann den första norska segern efter att ha lett stora delar 
av loppet. Han var knappt två minuter före hemmaåkaren Bjarne Andersson, som 
faktiskt var den som såg till att Ellefsaeter kom till start. I mål berömde den histo-
riske norske segraren den fina service han fick under loppet av IFK Mora. 

1972
Lars-Arne Bölling vann sitt andra Vasalopp. Tvåa blev OS-mästaren Vjatjeslav 
Vedenin från Sovjet. Noterbart är att Lars-Arne Böllings två kranskullor var Mora-
Nisses bägge döttrar – Karin 1970 och Marianne 1972. Bölling menade senare att han 
kanske skulle ha vunnit fler Vasalopp om Nisse hade haft fler döttrar… 

1973
Vasaloppets 50-årsjubileum vanns av finländaren Pauli Siitonen, utan att han visste 
om det. Delsbos Thomas Magnuson ledde länge men stannade för att valla om i 
Eldris. Siitonen såg inte den svenska stjärnan och trodde därför att han blivit tvåa 
när han kom i mål. ”Får tvåan också en krans?” tänkte Siitonen… Sven Jerrings sista 
referat.

1974 
Nyblivne svenske medborgaren Matti Kuosku, Högbo, vann före Sovjets Ivan Garanin 
i ett dramatiskt lopp med många omvallningar. Trea blev Lars-Arne Bölling och fyra 
Rolf Hammar (sedermera generalsekreterare för Vasaloppet). Detta år var första 
gången som eliten åkte på den nya uppfinningen plastskidor! Men segraren åkte – 
för sista året – på träskidor! 
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1975 
Det började med tidernas fräckaste tjuvstart sju minuter före utsatt tid men de 9 051 
skidlöparna stod inte att hejda. Kalasföre och plastskidor gjorde att Östtysklands 
Gert-Dietmar Klause slog rekordtiden från 1965 med nästan 15 minuter. Åke Wingskog 
tvåa och östtyskt även på tredje plats genom Gerhard Grimmer. 

1976 
Snöbrist gjorde än en gång att det länge var oklart om det skulle bli något lopp, men 
fem dagar innan gavs klartecken. Moras industrier lånade ut arbetare på dagtid och 
Morabor ställde upp och skottade snö. När loppet gick var spåren hårda och fasta. 
Matti Kuosku tog sin andra seger och slog fjolårsrekordet med tio minuter! 

1977
För första gången gången över 10 000 startande i Vasaloppet. Sovjetisk seger när 
31-årige Ivan Garanin vann efter att ha ryckt ifrån finländaren Jorma Kinnunen, den 
första utländska dubbelsegern. Men allra mest uppmärksamhet fick nog konung Carl 
XVI Gustaf som åkte loppet som Carl Bernadotte på tiden 8.12.41.

1978
Rekordintresse ledde till att arrangörerna fick sätta stopp för fler deltagare före 
anmälningstidens utgång. 19 deltagande nationer och första franska segern: 
Jean-Paul Pierrat vann efter att ha hållit huvudet kallt i tövädret. Rycket kom i Eldris. 
Pierrat vann med två minuter före Moras Tommy Jönsson, som länge ledde loppet. 

1979
Ola Hassis från Orsa satsade på glid och lite fästvalla. Han förlitade sig till sina 
starka armar. Stakåkningen avgjorde. I en tuff upploppsstrid var det ingen som 
mäktade med Ola som vann på rekordtiden 4.05.58. För första gången genomfördes 
Öppet Spår för dem som inte fick plats i Vasaloppet: 3 000 deltog varav många 
kvinnor. 

1980 
Den unge österrikaren Walter Mayer kände ganska få till. Han fyllde 23 år två veckor 
efter loppet och hade i februari 1980 inte fått åka till OS i Lake Placid. Nu hade han 
på egen hand letat sig till Vasaloppet och han vann spurten före de båda tidigare 
segrarna Matti Kuosku och Ola Hassis. 

1981 
Sven-Åke Lundbäck vann OS-guld 1972, VM-guld 1978 och tog 10 SM-guld. När han 
nu vann Vasaloppet fullbordades en fantastisk skidkarriär. Rycket kom i backen upp 
mot Oxberg som numera ofta kallas ”Lundbäcksbacken”. Damer tilläts åter åka 
Vasaloppet och snabbast av de 187 anmälda damerna var Meeri Bodelid, Högbo, 58 
minuter efter Lundbäck i mål. 
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1982 
Fransmannen Jean-Paul Pierrat utmärkte sig igen. Den här gången i negativ 
bemärkelse. För första gången diskades en Vasaloppssegrare! Pierrat var först i mål, 
men diskades av tävlingsjuryn för att ha bytt skidor flera gånger. Tvåan i mål, Lasse 
Frykberg från Mora, blev istället den rättmätige vinnaren. 

1983
Konrad Hallenbarter från Schweiz vann. Idealiska förutsättningar gjorde att han åkte 
på ny rekordtid, den första segrartiden under fyra timmar, 3.58.08. Schweizaren 
tyckte tempot var fruktansvärt och kom flera gånger att undra hur det skulle sluta 
och om de överhuvudtaget skulle orka till målet i Mora. 

1984 
Hans Persson fick en lucka 15 kilometer från mål och vann. Tidigare under loppet 
hade han haft ryggont och tänkt bryta. Thomas Wassberg tog Bergspriset men blev 
femma, 14 dagar efter att han vunnit OS-femmilen. Smågan, 11 kilometer från 
starten, tillkom som officiell kontroll 1984 efter att ha varit ”kontroll på prov” året 
innan. 

1985 
Bengt Hassis, Ola Hassis yngre bror, hade blivit tvåa 1981 och 1984 men vann nu sin 
första seger. När det var tio meter kvar passerade han Lidingös Örjan Blomqvist. 15 
procent av deltagarna var från utlandet. En kupp gjordes när en icke officiell 
kransmas uppvaktade första dam, Maria Canins-Bonaldi från Italien. 

1986 
Sverige var i chock eftersom statsminister Olof Palme mördats i Stockholm natten till 
lördagen. Detta år var sista gången som skejtteknik tilläts i Vasaloppet. Med 
rekordtiden 3.48.55 vann Bengt Hassis sin andra seger. Tvåa var Anders Blomqvist, 
Lidingö. Målportalen i Mora permanentades detta år. 

1987 
Tillsammans med 1935 års lopp det kallaste någonsin. Termometern visade ned mot 
30 minusgrader vid starten och många bröt. Anders Larsson, Bondsjöhöjden, vann 
köldloppet på tiden 4.20.20. Detta år fick Vasaloppet Internationella Olympiska 
Kommitténs beskydd, som en av fem tävlingar i hela världen. 1987 var det även 
premiär för spurtpriser vid samtliga kontroller. 

1988
Ny spårsträckning i Evertsberg gjorde spåret en kilometer längre, så det blev 90 
kilometer. Precis som i dag. För första gången tilläts delad seger när bröderna Anders 
och Örjan Blomqvist åkte över mållinjen med kranskullan Karin Värnlund på sina 
axlar. Karin hade söndagen innan vunnit den allra första Tjejvasan. 
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1989 
Efter en snöfattig vinter krävdes mycket arbete för att få till ett Vasalopp. Öppet Spår 
fick dock ställas in. Första Vasaloppssegern för Jan Ottosson, Åsarna. Segrartiden var 
den sämsta sedan 1978 men segermarginalen (nästan tre minuter) den största sedan 
1972. Marie Johansson vann Tjejvasan och var snabbaste dam i Vasaloppet. 

1990 
Det milda vädret fick snön att bli till vatten på långa sträckor mellan Sälen och Mora. 
Sälen hade bara 15 centimeter snö och för första gången i modern tid ställdes 
Vasaloppet in. Beskedet lämnades under tisdagen i Vasaloppsveckan; en tung dag 
för arrangörerna. Inte heller Tjejvasan eller Öppet Spår kunde genomföras. 

1991
Gott om snö i spåret igen. Snöväder nästan hela tiden under loppet och nollgradigt. I 
Smågan låg Jan Ottosson bara på runt 200:e plats och i Evertsberg var han 2.40 efter 
täten. Men han vann ändå sin andra seger, på tiden 5.07.11. Ingen herrsegrare har 
sedan dess behövt mer än fem timmar för att ta sig till Mora. 

1992 
Ännu en snöfattig vinter gjorde att det krävdes ett uppoffrande arbete med mycket 
snöskottning för att kunna arrangera loppet. 32-årige Jan Ottosson vann sin tredje 
seger efter att ha slagit den 35-årige Walter Mayer med två sekunder i en spurtduell. 
Antonina Ordina var snabbaste dam i Vasaloppet på ny rekordtid, 4.39.23.  

1993
Fina förhållanden med minusgrader hela vägen. Graningealliansens Håkan Westin 
vann med en sekund tillgodo, efter en spurtuppgörelse med Sven-Erik Danielsson 
från Dala-Järna. Danielsson hade på sju starter nu tre tredjeplatser och en andra-
plats. Antonia Ordina var snabbaste dam för andra året i rad. 

1994
Jan Ottosson tog sin fjärde seger! 13 957 startande deltagare innebar nytt rekord för 
Vasaloppet. Moras knäskadade Staffan Larsson stakade sig igenom hela loppet utan 
fästvalla, ledde ända till Hökberg men blev till slut femma. Vasaloppsspåret blev 
naturreservat detta år ”för att säkerställa framtids segrar”. 

1995 
Sven-Erik Danielsson vann i sitt nionde försök äntligen Vasaloppet 1995, av vissa då 
utnämnd till loppets populäraste segrare sedan Mora-Nisse slutade. ”Svempa” från 
Dala-Järna fick ett fantastiskt publikstöd sista milen som han kunde åka i ensamt 
majestät. Publiken grät och då började han också grina. 

1996 
För första gången lockade Vasaloppet över 14 000 startande. Håkan Westin hade en 
fantastisk säsong och vann sin andra seger i Vasaloppet, efter att ha gjort ett 
avgörande ryck i Moraparken. Han höll undan in i mål och vann med sju sekunder. 
Snabbaste dam var Sofia Lind. ICA:s kortinnehavare fick åka ”ICA Kort-Vasan”, 30 km. 
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1997 
Plusgrader vid starten, töväder och blött hela vägen till Mora. Den ryske österrikaren 
Michail Botvinov ryckte redan i första backen och åkte solo ända till mål. För första 
gången fanns en officiell damklass. Sofia Lind från Roslags-Länna vann på 5.06.35. 
Premiär för Kortvasan och Halvvasan (som kallades 45-man första året). 

1998 
Det var mildväder men på torsdagen kom kylan och det frös till i spåret vilket 
resulterade i nya rekordtider. Peter Göransson från Åsarna vann på 3.38.57, bara 
några centimeter före hemmaåkaren Staffan Larsson som ledde loppet till några 
meter före mållinjen. Amerikanskan Kerrin Petty som tävlade för Mora vann på 
4.17.02. 

1999 
Det 75:e Vasaloppet! Årtusendets sista lopp. Staffan Larsson kom igen efter den 
snöpliga förlusten året innan. Efter Eldris släppte den siste konkurrenten. Morafavor-
iten Larsson defilerade i mål som överlägsen segrare på tiden 4.31.37. Sällan har 
Vasaloppet fått en populärare vinnare. Sofia Lind damsegrare för andra gången. 

2000 
Estlands Raul Olle bad nästan om ursäkt för att han inte jublade mer vid målgången i 
Mora, efter sin överlägsna seger med nära fem minuter före Oskar Svärd – för övrigt 
den största segermarginalen sedan 1972. Men kranskullan fick en kram och Estlands 
president ringde och gratulerade. Rysslands Svetlana Nagejkina damsegrare. 

2001 
Tre masar i en rafflande spurtstrid på upploppet. Henrik Eriksson från Falun, men 
tävlande för Mora, vann helt otippat. Han slog klubbkamraten Staffan Larsson som 
blev tvåa och Falun/Borlänges Daniel Tynell som blev trea. Ulrica Persson, Bore, tog 
sin första seger i damklassen efter att ha haft ledningen från start till mål. 

2002 
Daniel Tynell, Falun/Borlänge, drog klungan som jagade den ledande tjecken 
Stanislav Rezác. Tynell övertog ledningen men blev sedan själv jagad, främst av 
Norges Jörgen Aukland. Denne kom inte ikapp Tynell, som vann med nio sekunder. 
Svetlana Nagejkina, tog sin andra seger, men nu för Vitryssland. Skejtvasan hade 
premiär. 

2003 
Med några kilometer kvar såg Jörgen Aukland ut som en segrare, men Oskar Svärd 
och Stanislav Rezác kom ikapp. Oskar Svärd, Sollefteå, vann tremannaspurten 
sekunden före Aukland. Ulrica Persson tog en dubbel när hon vann både Vasaloppet 
(för andra gången) och även Tjejvasan. Ett nytt lopp i vinterveckan: Stafettvasan. 

2004
Resultatlistan i det 80:e Vasaloppet toppades av Anders Aukland, Norge, som vann i 
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sitt första försök. Den andra norska segern, 33 år sedan sist. Detta år var det första 
gången som segraren åkte ifrån över 15 000 medtävlare. Rekord! Sofia Lind vann 
damklassen för tredje gången efter fyra raka andraplatser de senaste åren. 

2005 
 Snöbristen gjorde att Vasaloppet höll på att få ställas in. Med snökanoner, lastbilar 
och maskiner fick man ihop 130 000 kubikmeter snö. Raul Olle ledde länge loppet 
innan klungan kom ikapp. Tio man kom in på upploppet anförda av Oskar Svärd som 
höll undan och tog sin andra seger. Sofia Lind noterade sin fjärde triumf. 

2006 
Vasaloppet ingick detta år i den ordinarie världscupen i längdåkning, men det var 
långloppsåkarna som gjorde upp om segern. Det blev det perfekta loppet för Daniel 
Tynell, som nu tävlade för Grycksbo och tog sin andra Vasaloppsseger efter att ha 
stakat ifrån Jerry Ahrlin på upploppet. Italienskt bland damerna genom Christina 
Paluselli. 

2007 
Oskar Svärd spurtade ned Jerry Ahrlin på upploppet. Oskar hade först erbjudit Jerry 
att dela segern, men denne tyckte de borde köra på. Elin Ek vann damklassen med 
minsta marginalen någonsin fram till herrsegraren. I januari fanns inget skidspår 
mellan Sälen och Mora så på hösten blev Vasaloppets snöfabrik i Oxberg verklighet. 

2008 
Jörgen Aukland hade fem pallplatser på de sex senaste åren. Nu blev det norsk 
dubbelseger för första gången. Jörgen vann tre och en halv minut före sin bror 
Anders. Uddevallas Sandra Hansson vann damklassen med fyra sekunder. Loppet 
sändes för första gången i två TV-kanaler samtidigt, SVT 1 och SVT 24. Premiär för 
Ungdomsvasan. 

2009 
Daniel Tynell kände sig sanslöst pigg hela vägen och vann sin tredje seger, 23 
sekunder före Oskar Svärd. Sandra Hansson upprepade sin fjolårsseger. Vasa-
loppsarenan och Vasaloppets sommarvecka lanserades. Första Cykelvasan kördes 
med Matthias Wengelin, Cykloteket, och Hanna Bergman, Falun, som de två 
historiska första vinnarna. 

2010 
15 709 personer (rekordmånga) startade i Vasaloppet, där många fastnade i bilköerna 
till startplatsen. Antalet anmälningar begränsades därför till nästa år. Hudiksvalls 
Jörgen Brink vann sitt första Vasalopp knappt före Daniel Tynell. Susanne Nyström, 
Mora, vann Vasaloppets damklass och för fjärde gången i rad Tjejvasan. 
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2011
Jörgen Brink upprepade fjolårssegern trots att han brutit staven före Evertsberg och 
kört med en stav i fem kilometer. Han var långt efter, men tog in och kom ikapp och 
vann ännu en spurt. Jenny Hansson med fyra pallplatser från Vasaloppet i bagaget 
slog till och vann både Vasaloppet och Tjejvasan detta år. 

2012
Jörgen Brink vann för tredje året i rad spurten i Vasaloppet. Rekordmånga anmälde 
sig (63 142) till Vasaloppets vintervecka. Även den miljonte åkaren i mål genom 
tiderna i vinterloppen kunde räknas in. Nya rekordtider i Vasaloppet: Jörgen Brink, 
Hudiksvall, 3.38.41 och Vibeke Skofterud, Norge, 4.08.24. Tjejvasan direktsändes i TV 
för första gången. 

2013 
Norge bröt Jörgen Brinks svit och tog dessutom dubbeln – vann gjorde Jörgen 
Aukland och Laila Kveli. Aukland stakade hela loppet utan fästvalla. En stormig natt 
inför Vasaloppet gjorde att man pistade sent, med strålande sol blev spåren sedan 
väldigt porösa under loppets gång. Susanne Nyström vann Tjejvasan för sjätte 
gången. Återigen rekordmånga anmälda i vinterveckan: 66 212! 

2014
Vasaloppet var nära att ställas in på grund av det varma vädret, men kunde genom-
föras efter rejäla arbetsinsatser från frivilliga. Herrklassen avgjordes sista kilometern 
– John Kristian Dahl fick segerkransen. Laila Kveli vann för andra året i rad och blev 
första dam att vinna på blanka skidor. Sofia Bleckur, IFK Mora, vann Tjejvasan för 
andra gången. 23 augusti 2014 var det premiär för Ultravasan, där Jonas Buud, IFK 
Mora, och brittiskan Holly Rush vann Ultravasan 90. Totalt 91 360 anmälda till årets 
alla lopp (varav 67 435 till vinterveckan)! 

2015
Vasaloppet 2015 fylldes på bara 90 sekunder när anmälan öppnades i mars 2014. På 
grund av skid-VM i Falun kördes loppet den andra söndagen i mars. 4,5 grader 
innebar varmaste Vasaloppsstarten någonsin. Norsk seger för tredje året i följd i 
herrklassen genom debutanten Petter Eliassen. Polens Justyna Kowalczyk, också hon 
debutant, vann bland damerna. Norska Laila Kveli vann Tjejvasan. Nya banrekord 
sattes i Ultravasan 90 av Jonas Buud 5.45.08, och Jasmin Nunige (Schweiz) 7.02.35 (en 
tid hon förbättrade 2016). Totalt 93 924 anmälda till årets alla lopp (varav 67 126 till 
vinterveckan)! 

2016
För första gången någonsin lade norrmän beslag på alla tre pallplatser i Vasaloppet. 
John Kristian Dahl tog sin andra seger. Även fyran var från Norge. Rekordmånga 
anmälde sig till vinterveckan: 68 024. Anmälningsrekord i Öppet Spår söndag, 
Stafettvasan och Vasaloppet. Premiär för prova-på-loppet Öppet Spår 9 km (numera 
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Blåbärsloppet). I sommarveckan blev det rekord i antal anmälda: 28 977. Jennie 
Stenerhag blev först att vinna tre segrar i Cykelvasan. Totalt 97 001 anmälda under 
2016. (Med Barnens Vasalopp i Sälen och Mora inräknade 98 908 anmälda). 

2017
Vinterveckan hade anmälda deltagare från 63 nationer. John Kristian Dahl vann sin 
tredje seger i Vasaloppet efter tidernas jämnaste spurt; fem åkare inom en sekund 
och 14 hundradelar. Britta Johansson Norgren tog en dubbel när hon vann både 
Tjejvasan och Vasaloppet. Stafettvasan slog anmälningsrekord efter att antalet 
platser utökats och den historiska första Nattvasan lockade över 800 anmälda lag. 
Många deltagare åkte i röd mössa som en hyllning till ”Mora-Nisse” som skulle ha 
fyllt 100 år. Sommarveckan lockade för första gången över 30 000 anmälda. Jennie 
Stenerhag vann sin fjärde seger i Cykelvasan och löparstafetten Vasakvartetten hade 
premiär. Totalt 97 411 anmälda under 2017. (Med Barnens Vasalopp i Sälen och Mora 
inräknade 99 354 anmälda). 

2018 
Vinterveckans deltagare kom från 70 olika nationer. Rekord! Snötillgången var den 
bästa sedan 1988. Fjolårstvåan Andreas Nygaard vann Vasaloppet före svenske Bob 
Niemi Impola. Lina Korsgren vann damklassen och Katerina Smutná den 30:e 
Tjejvasan. Vasaloppet, Stafettvasan, Blåbärsloppet och Cykelvasan 90 var fullteck-
nade. Michael Olsson och Hildegunn Gjertrud Hovdenak vann Cykelvasan 90, medan 
det blev svensk och rysk seger i Ultravasan 90: Fritjof Fagerlund och Alexandra Moro-
zova. Vinterveckan hade 66 700 och sommarveckan 33 147 anmälda deltagare, vilket 
gjorde totalt 99 847 (inklusive 2 044 i barnloppen). 

2019
Det snöade under Vasaloppet och regnade under Cykelvasan och Ultravasan. Två 
lopp var helt fulltecknade: Vasaloppet och Cykelvasan 90. Efter framgångsrik 
teamkörning vann Tore Björset Berdal Vasaloppet, där det var 15 norrmän bland de 
20 bästa! Britta Johansson Norgren blev först med att två gånger vinna både 
Tjejvasan och Vasaloppet samma år. Emil Lindgren vann äntligen Cykelvasan 90 – i 
sitt nionde försök. Elisabeth Sveum från Norge vann damklassen. Jim Walmsley blev 
förste amerikan att vinna Ultravasan 90 och Alexandra Morozova upprepade sin 
seger från 2018 och satte nytt banrekord med 6.43.55. Vasaloppsåret lockade totalt 95 
122 anmälda deltagare (varav 1660 i Barnens Vasalopp). 

2020
Efter en snöfattig vinter kunde vinterveckan ändå genomföras, tack vare en del 
spåromläggningar och snöutkörning för tio miljoner kronor. 59 522 anmälda 
räknades in. En nyhet var att alla deltagare som gick i mål fick medalj. Det regnade  
under Tjejvasan som Britta Johansson Norgren vann. För Vasaloppet 45 och Nattva-
san 45 fick starten lov att flyttas från Oxberg till Evertsberg. 

Natten innan Vasaloppet kom snön och hela Vasaloppsarenan blev vit. Petter 
Eliassen och Lina Korsgren tog båda sin andra seger i Vasaloppet. De fyra första 
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platserna i herrklassen belades precis som 2019 av norrmän. Tvåan Stian Hoelgaard 
var på prispallen för femte året i följd. 

Lina Korsgren vann Vasaloppets samtliga spurtpriser. Även vid den helt nya 
sprintpasseringen efter tre kilometer. 136 000 kronor blev den sammanlagda 
belöningen för Lina. Dessutom gav andraplatsen i Tjejvasan 30 000 kronor. Lina 
hade bara 56 herrar före sig i Vasaloppet, vilket var nytt rekord för en dam! 

Den 3 april pausades anmälan till loppen i Vasaloppets sommarvecka 2020 då det var 
oklart hur covid-19-pandemin skulle påverka sommarens arrangemang. Den 5 juni 
lanserades istället ”Hemmavasan” som ett alternativ till sommarveckan. Över 16 000 
anmälda deltagare, varav 12 000 kom till start. De genomförde under perioden 15–22 
augusti sina cykel- och löplopp på sin egen hemmaplan i 20 olika länder.   

2021
Det blev en annorlunda Vasaloppsvinter 2021, men den blev av. På grund av 
pandemin var Tjejvasan och Vasaloppet de enda loppen som genomfördes – och då 
enbart med elitåkare i startfälten. Lina Korsgren vann Tjejvasan, som hade 83 
startande. 

I Vasaloppet startade de 73 damerna klockan 07.40, det vill säga 20 minuter före de 
245 herrarna. Snabbt och isigt före och en stark medvind bidrog till rekordtider. Det 
blev Norge före Sverige bland herrarna och Sverige före Norge bland damerna: Tord 
Asle Gjerdalen vann före Anton Karlsson med den nya rekordtiden 3.28.18 – på dagen 
50 år sedan Norges allra första seger i Vasaloppet. Även damerna fick en ny rekordtid 
när Lina Korsgren med 3.52.08 tog sin tredje seger i Vasaloppet. Marit Björgen kom på 
andra plats i sin comeback efter tre års uppehåll.

Tack vare en öppen Vasaloppsarena kunde även drygt 16 000 motionärer trots pande-
min åka i ”Vasaåket” under perioden 12 februari–7 mars. I snitt åkte 709 skidåkare 
per dag Vasaåket i den 90 kilometer långa Vasaloppsarenan – eller på sin hemma-
plan.

Den 26 maj tvingades Vasaloppet för andra året meddela att Hemmavasan skulle 
ersätta Vasaloppets sommarvecka. Elittävlingarna Cykelvasan 90, Ultravasan 90 och 
Ultravasan 45 kunde dock genomföras.

”I Vasaloppet är det alltid en dålig affär att 
åka för länge på för illa vallade skidor.”
(”Mora-Nisse” ger råd.)
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VASALOPPETS START, MÅL OCH SJU KONTROLLER

STARTEN I SÄLEN (350 m ö h)
1922 startades det första Vasaloppet vid 
Olnispagården i Sälens By. Startplatsen har 
flyttats vid ett par tillfällen för att sedan 1961 
vara permanent i Berga By. 1995 invigdes det 
nya ”starthuset” vid starten i Berga, då också 
Vasaloppsstenen med alla herrsegrar
namnen ingraverade flyttades hit. Redan 
3 km från starten når åkarna loppets högsta 
punkt på 528 meter över havet.

SMÅGAN 11 km (484 m ö h)
Kontrollen i Smågan är den yngsta av 
Vasaloppets sju kontroller. 1983 tillkom den  
på prov och blev året därpå officiell kontroll. 
Vasaloppets första kontroll ligger vackert 
belägen på myrarna knappt 11 km från 
starten vid sjön Smågan. De långa backarna 
direkt efter starten har sugit musten ur 
många vasalöpare genom åren, så här passar 
det bra att fylla på med ny energi i form av 
sportdryck. Eftersom åkarna kommer så 
tidigt in till den här kontrollen serveras bara 
sportdryck och vatten.

MÅNGSBODARNA 24 km (430 m ö h)
Efter 24 km åkning i lätt kuperad terräng når 
man äntligen den första kontrollen med 
blåbärssoppa. Mångsbodarna är en av tre 
kontroller som funnits med sedan det allra 
första loppet 1922. Här sker den första 
växlingen för lagen som åker Stafettvasan. 
Efter att ha fyllt på kroppens energidepåer 
med bullar, buljong, vatten och blåbärs
soppa går spåret härligt utför.

RISBERG 34 km (385 m ö h)
Risberg är en av flera vackra fäbodar längs 
Vasaloppsspåret. Efter en kraftig stigning 
från Tennäng och sen den branta utförs 
löpan når vi Risbergskontrollen, drygt 34 km 
från starten. Kontrollen tillkom 1963 och 
upprustades med nya kontrollbyggnader i 
timmer inför Vasaloppet 2004. Här går det 
att fylla på med ny energi från hela menyn 
– sportdryck, blåbärssoppa, buljong, vatten 
och bullar.
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EVERTSBERG 47 km (429 m ö.h.)
47 km och lite mer än halva loppet avklarat. 
Evertsberg är en av de tre ursprungliga 
kontrollerna. Under det första Vasaloppet 
1922 fanns i Evertsberg loppets första tid- 
och matkontroll. Förutom den vanliga 
menyn kan vasalöparen pigga upp sig med 
en kopp rykande färskt kaffe. En härlig 
utförslöpa på 7 km väntar.

OXBERG 62 km (247 m ö.h.)
Strax före kontrollen finns ”Suckarnas 
backe” eller ”Lundbäcksbacken” som den 
också kallas. Med en höjdskillnad på 50 m 
har Vasaloppet mer än en gång avgjorts här. 
Oxberg är den sista av de tre ursprungskon-
trollerna. I Oxberg finns även startplatsen 
för flera av vinterveckans kortare lopp. 
Målet börjar sakta närma sig, nu är det bara 
28 km kvar till Mora.

HÖKBERG 71 km (253 m ö.h.)
De sista backarna är avklarade och nu 
väntar några härliga utförslöpor. 
Kontrollen i Hökberg kom till 1963 och 
innebar att spåret fick en ny sträckning. 
Här kan den som inte har så bråttom passa 
på att njuta av den fantastiska utsikten 
över berg och sjö. Här, liksom vid övriga 
kontroller, finns det möjlighet att få 
skidorna vallade och skavsår omplåstrade. 

Det är skönt att veta att de resterande 
19 km går genom lättåkt terräng.

ELDRIS 81 km (205 m ö.h.)
Den sista kontrollen, med bara 9 km kvar till 
målet i Mora, etablerades 1935. På 20-talet 
var Eldris troligen en hemlig kontroll med 
förvarning till målet i Mora. Förvarningen 
krävde telefon och det fanns vid stationen i 
Eldris. Här är sista chansen att tanka 
kroppen med blåbärssoppa, kaffe eller 
något annat uppiggande. Åskådarleden 
tätnar och med publikens stöd klaras 
galant de sista, härliga kilometerna till 
Mora.

MÅLET I MORA 90 km (162 m ö.h.)
En nio mils lång resa börjar närma sig sitt 
slut. Målplatsen var från början given, med 
placering på Vasagatan mitt emot Anders 
Zorns staty av Gustav Eriksson Vasa. Här 
finns året runt den permanenta målportalen 
med devisen ”I fäders spår för framtids 
segrar”. Under arrangemangen sker dock 
målgången numera vid klockstapeln under 
den mobila målportalen, som är en kopia av 
den permanenta portalen. Det är definitivt 
en seger att ta sig de nio milen från Sälen 
till Mora, oavsett om man är först eller inte. 
Välkommen till målet i Mora!



OXBERG HÖKBERG ELDRIS MORA

3 st skotrar med kameror 
(1 chau�ör och 1 fotograf per skoter)  
följer åkarna längs spåret. 
Ljud och bild skickas till flygplanet. 

Skoter 1 följer eliten
Skoter 2 följer damerna 
Skoter 3 följer en elitåkande reporter 

fiberkabel

Ett flygplan flyger på 3000 m höjd under hela 
TV-sändningen och tar emot signaler från 
skotrar med kamera i spåret.

Kommentatorerna som följer hela loppet sitter vid
målet i Mora men vi har folk på plats på ett flertal 
platser längs spåret.

SR använder IP teknik (InternetProtokoll) för att skicka ljud
från spåret till studion i Evertsberg och vidare till Stockholm. 
IP-teknik i nätverk, via satellit och över 4-G nätet. 

SVT  direktsänder både Tjejvasan 26 februari 
och    Vasaloppet den 6 mars.

Helikopter med kamera. Redan vid den 
allra första direktsändningen från
Vasaloppet 1966 använde sig TV av 
en helikopter. 

MÅNGSBODARNA EVERTSBERGRISBERGSMÅGANSÄLEN

Sveriges Radio har 10 reportrar, 5 tekniker och tre 
sändarbilar på plats under Vasaloppet. Spindeln i nätet är vår
studio i Evertsberg, där tar vi emot alla signaler och där sitter
våra programledare som leder oss genom loppet.

Det är totalt ca 110 personer som arbetar för
SVT under Vasaloppshelgen, varav
ca 85 st längs Vasaloppsspåret och ca 25 st
i Stockholm.

VÄGÖVERGÅNGEN

SVT har  44 kameror längs Vasaloppspåret.  
Både ljud och bild skickas via den 9 mil långa fiberkabeln 
mellan Sälen och Mora för att sedan skickas 
hela vägen till Stockholm. 

Tidigare år har SVT ha� en OB-buss på plats 
i Evertsberg, sedan 2016 så går alla signaler via fiber till 
kontrollrummet i Stockholm. Där sitter det en producent 
som väljer ut bilderna som visas i TV-rutan. 

Det är ca 25 personer i Stockholm som arbetar både 
för den Internationella signalen och den svenska
inramningen, Vinterstudion.

I Mora finns paraboler som skickar signalerna från
helikopter och flygplan via fiber till kontrollrummet
i Stockholm. Tekniker väljer sedan ut den 
signal som har bäst mottagning för att användas
 i TV-sändningen. 

STOCKHOLM
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STOCKHOLM

HÄNG MED I VASALOPPET–

SÅ HÄR FUNKAR DET
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VÄRDAR 

HUVUDSPONSORER 

 vasaloppets samarbetspartners

OFFICIELLA PARTNER OFFICIELLA MEDIAPARTNER 

HUVUDSPONSORERNA ÄR VÄRDAR FÖR VASALOPPET OCH CYKELVASAN 90

UNGDOMSVASAN

STAFETTVASAN

OFFICIELLA LEVERANTÖRER 

TJEJVASAN CYKELVASAN ÖPPET SPÅR

VASASTAFETTEN

VASAKVARTETTEN

ÖPPET SPÅR

VASALOPPET 30

VASALOPPET 45

PANTONE 1795
C :0 M:100 Y :100 K :0

PANTONE Black

®

NATTVASAN



V A S A L O P P E T  M O R A :  V A S A L O P P E T S  H U S ,  S E - 7 9 2  3 2  M O R A 
V A S A L O P P E T  S Ä L E N :  V A S A L O P P S S T A R T E N ,  S E - 7 8 0  6 8  T R A N S T R A N D

T E L :  + 4 6  2 5 0  3 9 2  0 0 ,  E - P O S T :  I N F O @ V A S A L O P P E T . S E ,  V A S A L O P P E T . S E 
F A C E B O O K . C O M / V A S A L O P P E T O F F I C I A L ,  I N S T A G R A M . C O M / V A S A L O P P E T

V A S A L O P P E T  Ä R  E N  I D E E L L  V E R K S A M H E T 
S O M  Ä G S  A V  I F K  M O R A  O C H  S Ä L E N S  I F . 

E N  M O T O R  F Ö R  F O L K H Ä L S A  O C H  F Ö R E N I N G S L I V .

Hösten 2014 inledde Vasaloppet en tradition där svenska konstnärer  
bjuds in att skapa de årliga Vasaloppsmotiven.  

Konstnären Jockum Nordström ligger bakom årets motiv.  
På Faktaguidens framsida kan du se ”År genom skog”  

och på baksidan ”Blida”.


