


Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2014.

Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2014 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.    Ann Leü

 Reviso.   Lennart Olausson

Styrelsen har haft 1 protokollfört styrelsemöte.
Sektionen hade 22 st. medlemmar under 2014.
På följande sidor presenteras de aktiviteter som vi har  genomfört 
under det gångna året. 

Claes Gustafsson
Sekreteraren 



3/4  Årsmötet  2014
Hölls på VIT DA1S med sedvanlig bildvisning,  13 st. deltagare.

         Claes G
April,  Vårvintertur på skidor
Turen gick med skoter till nationalparksgränsen nedanför Påreks lappläger. Sen via Ivarlaako ner 
i Rapadalen. Rapadalen upp till mitt för Pielavalta.
Förbi Kukkesvagges mynning. Runt Slugga. Längs med Pietsjaure ner till Saltoluokta fjällstation.
Vi var ute 9 dagar och hade kanonväder under 7 av dem. Några morgnar var dock i kallaste laget. 
Termometern visade -20 grader.

                    Ingemar Oscarsson

16-19/5  ÖLANDSTUREN 2014

                     Claes G

23-30/6  KAJAKTUR 2014
Paddelvecka i st. Annas och Gryts skärgårdar.
Klubbens långfärdspaddling genomfördes 23- 30 juni i st. Annas och Gryts skärgårdar. Turen 
hade glädjande nog lockat ovanligt många deltagare.
9 paddlare och en roddare stod på start linjen. PO som var roddaren genomförde turen i en 
smäcker motionsroddbåt.
Som vanligt satte vi i och tog upp hos Gunvor i Tyrislöt och vi hann ner till i höjd med Häradsskär 
innan vi vände norrut.
En dag låg vi stilla för hård vind. I övrigt var vädret skiftande.
Vi som var där var Anders, Linea, Arne, Per Olof, Ann, Göran, Majbritt, Lars Åke, Irja och jag, 
Ingemar.

                    Ingemar Oscarsson

4/8-20/8 

              Claes G

21/11   SAMKVÄM 2014
I Sternstugan/Skatås och med den sedvanliga bildvisningen.
23 st. VIFF:are kom och fick se både stilla och rörliga bilder.

Claes G

April,  Vårintertur på skidor
Efter påsk gjordes turen som varade i drygt 7 dagar på fjället.
Nikkaloukta – Abisko. Stugtur. (Denna turen gick mellan stugor i ordningen Keb,Singhi, sälka, 
Tjäktja,Alesjaure,Abiskojaure, Abisko).
Tjäktjapasset var lite jobbigt, men solen strålade. 
Hälften av deltagarna hade pulka, andra hälften körde med bara ryggsäck.

                     Mikael B

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 2014   

Årets sommartur var förlagd till Hardangervidda. 
Turen startade på Dyranut och avslutades i Kinsarvik.
Först styrde jag kosan mot öster och passerade Rauhellern. Därefter bar det av ner till Mogen.
Sedan gick jag vidare in mot Sandhaug och från Sandahaug gick jag ner till Litlos.
Från Litlos gick jag norrut till Torehytta och via Stavali ner till Kinnsarvik.
I Kinnsarvik tog båt och buss till Bergen.

17 st


	Page 1
	Page 2
	Page 3

