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ETT STORT TACK FÖR HJÄLPEN! 
Oxbergs IF och Oxbergs byalag tackar alla er som på olika sätt medverkat till att genomföra de 
åtaganden som föreningarna i byn har haft i samband med årets vasaloppsvecka! 
 
Även denna gång har vi kunnat lösa våra uppgifter på ett föredömligt sätt. Här vill vi betona varje 
funktions/funktionärs betydelse för ett gott helhetsresultat. 
 
Vasaloppsorganisationen ber att få instämma i tacket till alla som så förtjänstfullt ställt upp som 
funktionärer och medhjälpare vid årets vasaloppsarrangemang. 
 
Vad Vasaloppet beträffar återstår för vår del deltagande i utvärderingsmöten för att göra ett 
välrenommerat arrangemang ännu bättre. Och när Lilla Oxbergsloppet på söndag är avklarat kan vi 
sätta punkt för våra vinterarrangemang och hoppas på en tidig vår och den första tussilagon, så att 
resterande arbeten för att färdigställa den nya kontrollbyggnaden kan starta. 
 
Oxbergs IF och Oxbergs byalag 
 
 

VI GRATULERAR… 
 
… oxbergsflickorna Marianne Andersson och Sonja Dahlström, som i år åkte TjejVasan för 
tjugonde gången! 
 
Vi uppmärksammar också Lars-Erik Nilsson från Oxberg, som åkte sitt 34.e Vasalopp, och Nils 
Eriksson från Gopshus som genomförde sitt 35.e Vasalopp! 
 
Vi noterar även att David Frisk, som har oxbergsanknytning, hörde till de moraåkare som var i täten 
i Vasaloppet i början av tävlingen. David fick slutligen placeringen 69.  
 
DAGS FÖR LILLA OXBERGSLOPPET! 
 
Söndagen den 16 mars 2008 är det dags igen för Lilla Oxbergsloppet! 
 
Oxbergs IF bjuder in barn och ungdomar från Oxberg/Gopshus och de som har anknytning till dessa 
byar. 
 
Tävlingen hålls för följande klasser: 
 
Pojkar – flickor födda 2002 eller senare  400 m 
Pojkar – flickor födda 2000 – 2001  700 m 
Pojkar – flickor födda 1998 – 1999  1,5 km 



Pojkar – flickor födda 1996 – 1997  2,5 km 
 
Första start sker kl 11.00 vid oxbergskontrollen. 
 
Anmälan görs till Jan-Olov Håmås, tfn 701 08, senast fredagen den 14 mars. Ingen startavgift tas 
ut. 
 
Alla som går i mål får medalj och hederspris vid prisutdelningen direkt efter tävlingen. 
Varm korv och Festis delas ut till alla deltagare vid återlämnande av nummerlapp efter målgång. 
 
Dessutom erbjuds motionsintresserade att åka valfri sträcka i vasaloppsspåret och deltar därefter i 
utlottning av priser. 
Motion – öppen klass 
Motion – ungdom (13 – 19 år) 
 
Vi ser fram emot en trevlig skiddag vid vasaloppskontrollen! Korv och läsk finns till försäljning. 
 
Välkomna! 
 
Oxbergs IF 
 

ÅRSMÖTE OXBERGS-GOPSHUS 
BLOMSTERFOND 
 
Oxberg-Gopshus Blomsterfond håller årsmöte torsdagen den 27 mars kl 19.00 i bygdegården i 
Gopshus. 
 
  

OXBERGS HEMSIDA 
 
Av och till har vi rapporterat i Oxbergsbladet om hur många som tittar på Oxbergs hemsida på 
Internet. Eftersom vi får fortlöpande uppgifter om detta vet vi exakt hur många besök som görs 
varje dag året runt. 
 
I Vasaloppstider ökar antalet besök av drastiskt eftersom man söker information om loppen under 
vasaloppsveckan, skidspårinformation etc.   I år slogs dock alla tidigare rekord. Fredagen den 22 
februari, dagen innan TjejVasan, hade vi 2 483 besök på vår hemsida, vilket är det högsta 
besöksantal vi någonsin noterat.  
 
Siffrorna är glädjande därför att de som tar sig in på vår hemsida också stöter på annan information 
om vår by, information som förhoppningsvis gör att man blir mer intresserad av trakten och kanske 
söker sig hit även i andra sammanhang, till nytta för bygden. 
 
VÄVSTUGAN I BYGÅRDEN 
 
Du vet väl att det finns ett antal vävstolar uppställda i den gamla slöjdsalen i Bygården i Oxberg. 
Dessa står till förfogande för vävning av mattor, dukar och annat under större delen av året.  
 
Är du intresserad av att väva i Bygården, så kontakta Eva Thelin-Spännar, tfn 701 55. 
 



OXBERS KAPELL  
 
I våra forskningar efter jämna år att uppmärksamma har vi hittat följande: 
 
För 70 år sedan, 1938, överlämnades Oxbergs kapell av bybefolkningen till Mora församling för 
den symboliska summan av en krona. 
 
När fiskaren och enslingen Ållan-Jerk fick höra detta utbrast han: 
 
”A fotje rettiget tä fårå upa eda wise, tä sel kappale fö je krona, so mytji wid. Nug ed då ig dji mytji 
mer!” 
 
(Själva episoden är beskriven i Albin Oscarssons skrift ”Oxberg i går, del II – bybor har berättat”). 
 
 


