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Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2006.

Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 06 konstituerat
på följande vis.

     Ordf.    Mikael Bernsten

V. Ordf.     Anders Abrahamsson

Kassör.     Lars-Åke Svensson 

     Sekr.   Claes Gustafsson

V. Sekr.    Olof Bihl

   Suppl.    Anita Blomgren

   Suppl.    Ingemar Oscarsson

 Valber.     Jan Kranz

 Valber.     Stefan Oscarsson

 Reviso.     Lennart Olausson

Styrelsen har haft sex protokollförda styrelsemöten.
Sektionen hade 52 st. betalande medlemmar under 2006.
På följande sidor presenteras de aktiviteter som vi har  genomfört 
under det gångna året. 

Claes Gustafsson
Sekreteraren 



20/2  Årsmötet  2006
Hölls på VIT DA1S med sedvanlig bildvisning. Det var 20 stycken medlemmar som deltog.

Claes G

V.14 SKIDTUR blev inställd, för få anmälde sitt intresse.

                                Tommy W

23/4 Rundvandring i södra skärgården som hölls av Gunnar Kristiansson.
         
 Claes G

29/4-1/5  Våringen blev inställd, för få anmälde sitt intresse.

Olle B 

20/5-21/5  Kajaktur i södra skärgården blev inställd, för få anmälde sitt intresse.

Tommy W

25/5-28/5  ÖLANDSTUREN 2006

Ingemar 

31/5 VADNINGSÖVNING i Säveån blev inställd, för få anmälde sitt intresse.

Anders A

3-6/6 SEGLINGEN blev inställd, för få anmälde sitt intresse.

P O

V 32. KAJAKTUR 2006

Ingemar O

Den numera årligen återkommande turen till Öland hade i år trots att Lars Åke och Majbritt blev 
tvungna att backa ur samlat 9 medlemmar. Vi åkte ner i två bilar och delade på två nybyggda stugor. I 
relativt bra väder (lite blåsigt) spanade vi efter fåglar tittade på gamla ringborgar men framförallt på 
Ölands genuina flora. Dagarna avslutades med middag på någon trevlig restaurang  följt av samkväm 
i någon av stugorna.

O

Årets långpaddling förlades till Åland men nu mycket längre ut än vi tidigare varit. Vi samlades på 
Sandösunds camping där vi övernattade och hyrde kajaker. Dagen efter tog vi ytterligare en färja och 
gick inte iland förrän vi kom till Brändö. 
Brändö kommun ligger närmast finska gränsen och består av en väldig massa öar. 
Vi var 10 medlemmar som paddlade under sju dagar i strålande solsken. Isättning och upptag gjordes 
på Brändö Camping där vi avslutade med en brakmiddag på fredagskvällen för att sedan påbörja 
hemresan på lördag morgon.



30/8-10/9 HÖSTTUREN 2006 i Sarek.

Mikael B

2/10   PLANERINGSTRÄFF på VIT DA1S.

Claes G

4-5/11 VEKLINGEN blev inställd,för få anmälde sitt intresse.

                        Olle B
 

17/11   SAMKVÄM 2006
i Sternstugan/Skatås och med den sedvanliga bildvisningen.
Ett 15-tal kom och fick se både stilla och röliga bilder.

Claes G

9-10/12  HÅRDINGEN blev inställd,för få anmälde sitt intresse.

                        Claes G

27-28/1   VÄRSTINGEN 2007 blev inställd,för få anmälde sitt intresse.

                        Mikael B

För att få lite mer gemenskap på tåget upp bokades ligghytt för alla gubbarna.  Detta gjorde att 
resaurangvagnen besöktes sällare än tidigare.
Tåget gick som vanligt upp till Gällivare. Väl uppe skulle vi ta buss till Ritsem. Men då den inte gick 
så här sent på året, fick vi istället ta taxi. Det blev den dyraste taxiresa jag gjort. Men ändå bara 
100kr /person dyrare än buss.
Väl framme i Ritsem fick vi lägga oss tidigt för att hinna med båten till Akkastugorna.
Vädret var vackert och nu skulle vi bara njuta. Tyvärr tog knotten över och vi halvsprang upp till 
högre höjder där knotten skulle försvinna. 
Första natten sov vi vid Rakkajåkka. 
Dag två gick vi förbi Kissuriskåtan och tältade senare under Niaksvagge.
Turen gick sen vidare ner i Routesvagge ner till Mikkastugan där vi beundrade dess fall.
Efter en regnig natt startade vi färden mot Slugga. Vid vars fot vi i tät dimma la oss. Följande dag 
fick vi med kompass och GPS leta oss fram mot den dalgång som ledde ner mot sjön Piessaure där 
ett modernt sameviste finns.
Sista natten på berget var mitt i mellan detta viste och Saltoloukta fjällstation.
Då bussen inte gick som vi ville, stannade vi bara över dagen på Salto, för att senare ta oss ner till 
Gällivare.
Traditionsenligt åt vi en gemensam middag på ett Kinahak.
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