
2008 års
Friluftssektion

Verksamhetsberättelse

Volvo IF:S
för



Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2008.

Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 08 konstituerat
på följande vis.

     Ordf.    Mikael Bernsten

V. Ordf.     Anders Abrahamsson

Kassör.     Lars-Åke Svensson 

     Sekr.   Claes Gustafsson

V. Sekr.    Irja Britzelli

   Suppl.    Jan Kranz

   Suppl.    Ingemar Oscarsson

 Valber.     Claes Gustafsson

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

 Reviso.     Lennart Olausson

Styrelsen har haft fem protokollförda styrelsemöten.
Sektionen hade 40 st. betalande medlemmar under 2008.
På följande sidor presenteras de aktiviteter som vi har  genomfört 
under det gångna året. 

Claes Gustafsson
Sekreteraren 



18/2  Årsmötet  2008
Hölls på VIT DA1S med sedvanlig bildvisning. Det var 14 stycken medlemmar som deltog.

Claes G

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

5-6/4 Vårvandring ställdes in.
         
 Claes G
April
I början av april genomfördes årets vintertur. Arne, Larsåke, Irja och undertecknad startade i 
Nikkaluokta och skidade via Vistasvagge, Alesjaure, Abiskojaure till Abisko fjällstation där turen 
avslutades med dusch, rejäl middag och en öl. Vädret var skiftande men med flera dagar med 
solsken.

Ingemar O

1-4/5  ÖLANDSTUREN 2008

Claes G

9-12/5 Vandring på skåneleden 5 deltagare.

Tommy W

21/5 Båttur i GBGs södra skärgård, ställdes in.

Mikael B

6-8/6 Gemensam utflyckt till Ljungskileträffen, ställdes in.
         
 Claes G

V.26 Cykeltur, ställdes in.
         
 Claes G

29-31/8 Den årliga Stockenträffen.
         
 Claes G

V 28. KAJAKTUR 2008
Lördag V 28 samlades deltagarna på Sunnanö campingplats i utkanten av Östhammar där vi 
övernattade första och sista natten. Med start på söndagsmorgonen paddlade vi sedan en vecka i 
norra Roslagen. Turen gick genom skärgårdarna som ligger söder och öster om Gräsö. Vi var nästan 
uppe vid Gräsös norra ända innan vi vände och försökte paddla en lite annorlunda väg tillbaka. Vädret 
var strålande bortsett från en eftermiddagsskur med åska. Deltagare var Ann, Göran, Irene, Arne, Irja 
och undertecknad.

Ingemar O

14/8 Svampletardag, ställdes in.
         
 Lars-Åke S

Den numera årligen återkommande turen till Öland. 10 medlemmar åkte ner och spanade efter fåglar 
men framförallt tittade på Ölands genuina flora.



18/8-30/8 HÖSTTUREN 2008  Sarek

Vandring ; Rapadalen—Mikkastugan—Gouphevagge—Ritsem.
Ingemar Oscarsson, Irja Britzelli, Anita Blomgren, Arne Skinnarmo, Per-Olof Wilkås, Lars-Erik 
Göransson
18-19/8. Måndag / Tisdag
 Resan började med tåg och buss till Kvikkjokk därefter helikopterfärd till Sarekgränsen. Det regnade 
när vi landade och när vi slog upp tälten.

20/8 Onsdag 
Vandring i bra väder passerar den berömda hotellplatsen Hilton och c:a 2 km därefter slog vi upp 
tälten. Vi passerade en älg på bete. Det regnade på natten.

21/8 Torsdag 
Vandringen började med lite solsken men när vi närmade oss Sheratonplatsen där vi övernattade 
började det regna. På vägen såg vi älgar med kalvar och renar.

22/8 Fredag 
Kl.9.30 klara för avfärd uppför branten och sedan lite småkuperad mark och så kom det jobbigaste 
när vi gick på skrå förbi spökstenen och sedan fram till den stora jokkern, där vi slog upp tälten och 
det började regna som höll på hela kvällen. På vägen mötte vi 15 st. andra vandrare.

23/8 Lördag 
Bra vandringsväder. Vi passerade Mikkastugan. Där ett av husen hade brunnit ner/upp.

24/8 Söndag 
Strålande solsken hela dagen vi vandrade genom Gouphevagge men det var mycket vadande 
genom risfält och träsk. Vi slog upp tälten och därefter var det dags för bad i jokkern.

25/8 Måndag 
Strålande solsken, vi började med 120m uppför en bergssluttning, vandrade förbi ett stort rengärde 
med sameläger c:a 20 kåtor. Vi hade svårt att hitta tältplatser för 4 st tält Ingemars och Peo:s tält en 
plats och 300m bort Anita och Arnes.

26/8 Tisdag 
Strålande solsken hela dagen, vandring fram till gamla Padjelantaleden till  Kiriusstugan där vi 
pratade med stugvärden och vidare mot Akkastugorna slog upp tälten vid Jåkkjåkken det började 
regna på kvällen. Pratade med 8 st tyskar som skulle vandra våran väg men motsatta hållet.

27/8 Onsdag 
 Regn på morgonen så vi vandrade lite senare när det hade slutat regna, passerar Akkastugorna  
ner till båtplatsen på eftermiddagen och åkte över till Ritsem där vi övernattade på STF:s stuga. Arne 
stannade kvar och tältade vid Akkastugorna kom dagen efter på fm till Ritsem.

28/8 Torsdag
 I väntan på bussfärden till Gällivare kl.15.30 spelade vi kort och läste böcker. Väl framme i Gällivare 
tog vi in på hotell  Dundret och gick på Kinarestaurangen och åt en rejäl middag. Bussen  var 
överföll med passagerare folk stod upp i gången satt i knät på varandra innan det kom en  buss för 
undsättning.

29/8 Fredag  
På morgonen en jättegod  frukost på hotellet  sedan besök i stan på olika varuhus, fika handla lite 
inför tågresan hem. Tåget avgick från Gällivare kl.15.24 till Boden byte till nattåget till Göteborg och 
vi var hemma den 29/8 på lördagen vid kl.11.00 vid pennorna, 

Lars-Erik Göransson  och Per-Olof Wilkås



13/10   PLANERINGSTRÄFF på VIT DA1S.

Claes G

21/11   SAMKVÄM 2008
iSternstugan/Skatås och med den sedvanliga bildvisningen.
Ett 20-tal kom och fick se både stilla och röliga bilder.

Claes G

5-6/12   HÅRDINGEN i Kynnefjäll  2008, ställdes in.

Claes G

23-25/1   VÄRSTINGEN 2009 i Svartedalen, ställdes in.

                        Mikael B
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