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Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2007.

Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 07 konstituerat
på följande vis.

     Ordf.    Mikael Bernsten

V. Ordf.     Anders Abrahamsson

Kassör.     Lars-Åke Svensson 

     Sekr.   Claes Gustafsson

V. Sekr.    Olof Bihl

   Suppl.    Jan Kranz

   Suppl.    Ingemar Oscarsson

 Valber.     Claes Gustafsson

 Valber.     ........vakant.........

 Reviso.     Lennart Olausson

Styrelsen har haft fem protokollförda styrelsemöten.
Sektionen hade 46 st. betalande medlemmar under 2007.
På följande sidor presenteras de aktiviteter som vi har  genomfört 
under det gångna året. 

Claes Gustafsson
Sekreteraren 



19/2  Årsmötet  2007
Hölls på VIT DA1S med sedvanlig bildvisning. Det var 15 stycken medlemmar som deltog.

Claes G

5/3 Planeringsmötet hölls  på VIT DA 1S.
         
 Claes G

19/4  Kajakfilmer på VIT DA1S, ett axplock ifrån oilka filmer förevisades.

Claes G

12-13/5  Flera härliga vandringsturer på Kinnekulles sluttningar med övernattning på Falkäng i 
Hällekis. Bland annat besöktes Högkullen, Stora salen och Munkängarna.

Claes G

17-20/5  ÖLANDSTUREN 2007

Claes G

V 31. KAJAKTUR 2007
Efter diverse avhopp stod endast tre paddlare på startlinjen när klubbens återkommande paddelvecka 
V31 gick av stapeln. Arne, Irja och jag, Ingemar samlades på lördagen i Dals Ed för att under en 
vecka paddla dalslands sjösystem. Färden gick genom Stora Le, delvis Foxen, Lelången, Västra silen 
och till slut in Östra silen. I Östra silen slog vi läger på en udde cetralt i sjön. Vi låg där i tre nätter och 
gjorde under dagarna turer runt om i sjön. På söndagen avslutade vi i en vik i södra ändan där vi 
parkerat en bil. Arne tyckte dock att han inte hade paddlat färdigt så han vände kajaken och paddlade 
tillbaka till Dals Ed.
En härlig tur med fint väder inga mygg och väldigt lite fästingar.

Ingemar O

 24/8-5/9 HÖSTTUREN 2007  Kebnekaise, Lapporten.

Den numera årligen återkommande turen till Öland. 12 medlemmar åkte ner och spanade efter fåglar 
men framförallt tittade på Ölands genuina flora.

Fredag 24 / 8. Tåget lämnade GBG:s central kl.17.00. 

Lördag 25 / 8.
När vi var i Boden kom Per-Olof på att han glömt sina regnkläder och ringde då till Nikkaloukta och 
frågade om de hade regnkläder att sälja. Per-Olof köpte regnbyxor med jacka. Tåget blev 1 o 1/4 
försenat till Kiruna. Vi var c:a  15 personer som skulle till Nikkaloukta så de satte in en extra buss för 
oss. Vi slapp att betala för detta samt fick våra väskor trpt till Abisko. Vi tältade utanför fjällstationen 
och det småregnade på kvällen.

Söndag 26 / 8. 
Vi började med en båttur på 12 Km och därefter var det packning på för vandringen i Vistavagge.

Måndag 27 / 8. Molnigt och milt väder och det ligger nysnö på topparna.

Tisdag  28 / 8. 
Solsken och lättgånget, efter bron kraftig stigning, vackra vyer och vi mötte många vandrare på 
vägen.

Onsdag 29 / 8.
Kylig morgon, vädret bra, efter lunch lite snöoväder och vi gick c.a 16 km.



Torsdag 30 / 8.
Strålande solsken, vi plockade hjortron som vi smaskade i oss, det var lättgånget fram till lunch, 
efter lunchen var det mycket vide och brant stigning. 1/2 tim efter tältet var uppsatt började det snöa.

Fredag 31 / 8.
På morgonen när vi vaknade var det ett 30 cm tjockt snötäcke utanför tälten. Vi fick turas om att 
plumsa först i snön och göra spår. Vi gick tills vi kom fram strax innan lapporten där vi slog upp tälten 
för natten. Natten var kall 6 / 7 grader kallt.

Lördag 1 / 9.
Solig morgon, och fortsatt plumsning i snön och vi gick igenom lapporten,
och när vi kom fram till björkskogarna slog vi upp tälten på barmarken.

Söndag 2 / 9.
Vilodag. Vi låg kvar i tälten för det blåste och regnade mestadels hela dagen.

Måndag 3 / 9.
Vi packade ihop och började vandringen 6 Km till Abisko Fjällstation. Väl framme åt vi lunch och Irja 
plockade 6 liter lingon. På kvällen åt vi middag och hade det trevligt tillsammans. På kvällen träffade 
vi en man från Österrike Joseph han hade en hopfällbar cykel med 45 Kg packning samt en hund 
som hette Blacky. Han försökte frälsa Irja till ett bättre liv och han var väldigt pratsam.

Tisdag 4 / 9.
Hemresan började i Abisko med tåg kl. 12.35 och vi var hemma i Göteborg på onsdagen kl.12.50

Lars-Erik Göransson  och Per-Olof Wilkås

1/10   PLANERINGSTRÄFF på VIT DA1S.

Claes G

16/11   SAMKVÄM 2007
i Sternstugan/Skatås och med den sedvanliga bildvisningen.
Ett 20-tal kom och fick se både stilla och röliga bilder.

Claes G

23-25/11  HÅRDINGEN blev inställd,för få anmälde sitt intresse.

                        Lars-Åke S

9-10/1   VÄRSTINGEN 2008 i Svartedalen, 9 deltagare. 
Start gjordes redan fredagen. Detta för att kunna få dubbla nätter.
Några tyckte detta var så bra, att de t.o.m startade vid middagstid.
Vi vandrade sedan längs bohusleden i Svartedalen. Vi stannade vid olika fasta vindskydd för att 
luncha. Svartedalen är mycket uppför och nedför, vilket ledde till att flera av oss kände turen i benen.
Fint väder hela turen, inbjöd till långa nätter vid lägerelden. 
Fredagskvällen bjöd Lennart och Anita på Semlor. Inte vilka som helst, utan just från bageriet som 
utmärkt sig i GP.
                        Mikael B
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