


Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2013.

Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2013 konstituerat
på följande vis.

     Ordf.   Mikael Bernsten

V. Ordf.    Anders Abrahamsson

Kassör.    Lars-Åke Svensson 

     Sekr.   Claes Gustafsson

V. Sekr.    Irja Britzelli

   Suppl.   Ann Leü

   Suppl.   Ingemar Oscarsson

 Valber.    Claes Gustafsson

 Valber.    Arne Skinnarmo

 Reviso.   Lennart Olausson

Styrelsen har haft 1 protokollfört styrelsemöte.
Sektionen hade 22 st. medlemmar under 2013.
På följande sidor presenteras de aktiviteter som vi har  genomfört 
under det gångna året. 

Claes Gustafsson
Sekreteraren 



23/2  Årsmötet  2013
Hölls på VIT DA1S med sedvanlig bildvisning,  12 st. deltagare.

         Claes G
8-18/4  Vårvintertur på skidor
Det var Arne, Mikael och P-o som starta i Nikkaloukka. 
Efter Skotertur upp till Kebnekaise fjällstation, började äventyret.
Vi hade mycket fint väder och solen värmde ryggarna.
Denna turen gick mellan stugor i ordningen  Singhi, sälka, Tjäktja,Alesjaure,Abiskojaure, Abisko.
Tjäktjapasset var lite jobbigt, men solen strålade.
Väl nere på Alesjaure blev det lite sämre väder och vid Abiskojaure började det regna. 
Här möte vi Ingemar och Irja som tagit en annan tur, från Abisko. Det blev två nätter här.
Tjejer från Svenska skideliten, fick lite vallatips av mig. Men så är det ju om man inte tittar på 
sport.

Att åka mellan stugor var mycket trevligt, och vi var onödigt välutrustade. Det finns nästan allt 
man kan önska, på stugornas små butiker.
Att på varannan stuga kunna värma sig i bastu och ta en dusch, gör hygienen väl bra.
Tack vare att man oxå hinner torka ordentligt mellan varje dag, så skulle man kunnat minska rejält 
på packningen.
Att som oss släpa på pulka får nog betraktas som onödigt, om man väljer stugtur. Dock gav det 
mig som nybörjare mycket erfarenhet. Arne och P-O tyckte dock att vi haft för bra väder J
Killen som redan drömmer om nästa tur.

                    Mikael Bernsten
16-19/5  ÖLANDSTUREN 2013

                     Claes G
24-30/6  KAJAKTUR 2013
Paddelvecka i Bohuslän
Även denna sommar åkte vi till Bohuslän för att paddla kajak. Turen började på måndagen efter 
midsommarhelgen och vi var i vanlig ordning ute en vecka. Efter att ha hyrt en dubbelkajak i 
Grebbestad fortsatte vi till Havstenssund där vi lade i och tog upp. Vi paddlade sedan skärgården 
upp till mitt för Strömstad där vi vände. Vädret var helkasst det regnade mycket. En regnig dag lät 
vi tälten stå och paddlade några kilometer till Tjärnö havsfiskelaboratorium och besökte detta.
Vi som blev blöta var Arne, Anders, Linne´a, Ann, Göran, Irja och Jag, Ingemar.

                    Ingemar Oscarsson

25/7-6/8 

22/11   SAMKVÄM 2013
I Sternstugan/Skatås och med den sedvanliga bildvisningen.
23 st. VIFF:are kom och fick se både stilla och rörliga bilder.

Claes G

Sektionens i särklass populäraste tur, den årligen återkommande turen till Öland. VIFF:are åkte 
ner och spanade efter fåglar men framförallt tittade på Ölands genuina flora.

FJÄLLTUREN 2013   

Juli 25 - Augusti 6 Sommarturen 2013.

Deltagare: Ingemar Oscarsson, Irja Brizelli, Magnus och Stella Gedda och Arne Skinnarmo.
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