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Bättre BilAuktoriserad återförsäljare av 
nya person- & transportbilar

FRI LÅNEBIL VID BOKAD SERVICE

GÖR-DET-SJÄLV-TVÄTT

RÄNTEFRI AVBETALNING I BIL- & DÄCKVERKSTAD

Lätt att göra rätt
hos oss på Bättre Bil

• FULLSERVICEVERKSTAD
• 4-HJULSINSTÄLLNING
• AC-SERVICE & REPARATOINER
• DÄCKVERKSTAD
• DÄCKHOTELL

PERSON- & TRANSPORTBILAR

Bränsleförbrukning blandad körning 3,8 – 7,2 liter/100 km. CO2-utstäpp 99 – 123 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.

DAMMEKÄRR. Inte 
mycket kan stoppa 
skidveteranerna Göran 
Andéasson, Claes-Gö-
ran Claesson och Leif 
Abrahamsson.

Ett 30-tal gånger har 
de åkt Vasaloppet och 
på söndag har det blivit 
dags igen att ge järnet 
de nio milen mellan 
Sälen och Mora.

– Det fina är att man håller 
sig frisk eftersom man måste 
vara vältränad. Det krävs 
mycket styrka i hela kroppen 
för att orka och det räcker 
inte med att träna sådär lite 
halvt, säger Leif Abrahams-
son, nyss fyllda 76.

I år åker han sitt 30:e vasa-
lopp och kan från och med 
nästa år titulera sig veteran.

Tillsammans med klubb-
kamraterna i OK Alehof 
Göran Andréasson, 73 och 
Claes-Göran Claesson, 65 
tränar han nu för fullt i Dam-
mekärrs skidspår, som tack 
vare konstsnön håller sig fina 
även i töväder. 

Sommartid är det rullski-
dor som gäller och den hårda 
träningen ger resultat. 

– Man försöker alltid 
förbättra sin tid och visst är 
det lite tävling sinsemellan i 
klubben, säger Claes-Göran. 

Mycket förväntan
Det är inte bara skidåk-
ningen i sig som lockar vete-
ranerna att delta i Vasaloppet 
år efter år. 

– Det är en väldigt bra 
stämning som man dras med 
i. Mycket förväntan ligger 
i luften vid starten då alla 
skidåkare står och väntar och 
det rasslar bland skidor och 
stavar, säger Leif. 

Efter nio mil i skidspå-
ren är man rätt mör i krop-
pen och när klockstapeln vid 
målet i Mora uppenbarar sig 
infinner sig en stor lättnad.

– Jag ser ingen njutning 
alls med själva loppet, men 
efteråt däremot. Då sitter 
det fint med en kall öl efter 
duschen, säger Claes-Göran. 

Numera är varje tävlings-
deltagare utrustad med ett 
digitalt chip runt foten som 
gör att de går att följa via 
datorn eller mobilen. Man 
kan räkna ut ungefärlig tid 
för målgång och efteråt får 
man en kurva över sitt lopp. 

– Det går minsann inte att 
smyga, säger Göran.

De tycker att det är synd 
att inte fler ungdomar intres-
serar sig för längdskidåk-
ning, något de tror grundar 
sig i ett allt större utbud av 
andra aktiviteter.

– Förr fanns det inte så 
många sporter att välja på 

och det man gjorde på vin-
tern var att åka längdskidor. 
Vintrarna var också mer 
rejäla förr, säger Leif.

Nu håller gänget från OK 
Alehof tummarna för att de 
får vara friska och krya fram 
tills på söndag då hårdträ-
ningen sätts på prov, men lite 
krämpor har aldrig stoppat 
veteranerna tidigare…

TEXT
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– Vasaloppet innebär friskvård hela året

Veteranerna laddar upp

NÖDINGE. Sol, några 
minusgrader och per-
fekta spår.

Förutsättningarna 
var de bästa tänkbara 
när Barnens Vasalopp 
ägde rum i söndags.

Ett 40-tal deltagare 
stod beredda när star-
ten gick klockan 13.

Det blåste kallt på sina håll, 
men faktum var att skogen 
runt Dammekärr skyd-
dade åkarna från den isande 
vinden. Arrangörerna i OK 
Alehof hade egentligen 
inget att klaga på denna sista 
februarisöndag, veckan före 
den riktiga Vasaloppsstarten.

Låt vara att Barnens Vasa-
lopp bara mätte drygt 600 
meter, för många blev det 
ändå en kraftmätning utöver 
det vanliga. Mycket var att 
känna igen från det ”riktiga” 

arrangemanget i Dalarna. 
Alehof hade skyltar där start-
platsen var märkt med Sälen 
och målet Mora. Givetvis 
fanns det blåbärssoppa att 
tillgå för dem som önskade.

Åldern på de tävlande 
varierade och några behövde 
lite hjälp av mamma eller 
pappa för att ta sig runt den 
utstakade slingan. Andra för-

äldrar stod vid sidan av spåret 
och hejade på de sina. 

Efter målgång förära-
des samtliga deltagare med 
medalj som belöning för sin 
prestation.

Starten har just gått för Barnens Vasalopp i Dammekärr.

Rasmus och Klara Persson pustar ut efter loppet.

Barnens Vasalopp bjöd på fi nt skidföre

I DAMMEKÄRR
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Förväntansfulla skidveteraner. OK Alehofs Göran Andéasson, 
Claes-Göran Claesson och Leif Abrahamsson tränar året om 
inför Vasaloppet och på sommarhalvåret är det rullskidor 
som gäller.


