


Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2012.

Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2012 konstituerat
på följande vis.

     Ordf.   Mikael Bernsten

V. Ordf.    Anders Abrahamsson

Kassör.    Lars-Åke Svensson 

     Sekr.   Claes Gustafsson

V. Sekr.    Irja Britzelli

   Suppl.   Jonas Wannebo

   Suppl.   Ingemar Oscarsson

 Valber.    Claes Gustafsson

 Valber.    Arne Skinnarmo

 Reviso.   Lennart Olausson

Styrelsen har haft 1 protokollfört styrelsemöte.
Sektionen hade 21 st. medlemmar under 2012.
På följande sidor presenteras de aktiviteter som vi har  genomfört 
under det gångna året. 

Claes Gustafsson
Sekreteraren 



20/2  Årsmötet  2012
Hölls på VIT DA1S med sedvanlig bildvisning,  14 st. deltagare.

                    Claes G
5-8/5  ÖLANDSTUREN 2012

                     Claes G
V 26. KAJAKTUR 2012
Årets kajaktur var förlagd till Fjällbacka skärgård med omnejd, 7 st VIFF:are deltog.

                     Claes G

23/11   SAMKVÄM 2012
I Sternstugan/Skatås och med den sedvanliga bildvisningen.
20 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. 13 st VIFF:are 
åkte ner och spanade efter fåglar men framförallt tittade på Ölands genuina flora.

FJÄLLTUREN.   2012-08-27---2012-09-07

Vandring ;  Kvikkjokk ( Helikopter till Staloluokta ) —Vandring österut mot sjön Alajuavrre-söderut mot 

Padjelantaleden-Kvikkjokk.

Ingemar Oscarsson, Irja Britzelli, Arne Skinnarmo, Per-Olof Wilkås, Lars-Erik Göransson, 

Tommy Welander.

27-28/8. Måndag / Tisdag. Resan började med tåg till Boden och buss Jokkmokk /  Kvikkjokk.   

Tisdagkväll , Kvikkjokk blev helikopterfärden inställd p.g.a. dåligt väder.  Det blev tältning för natten.

29/8 Onsdag.  Klockan 13.00 lyfte helikoptern till Staluokta. Vandring 6 km c:a 4 tim. 

30/8 Torsdag. Vinden var kuling, delvis regn som smattrade på regnhuvan. Regn hela natten.

31/8 Fredag. Vädret bättre med solsken. Vi särade på oss, Ingemar, Irja, och Arne valde att vandra mot 

Njoatsosvagge, Tommy, Per-Olof och jag vandrade mot Padjelantaleden och Tuottarstugorna där tog vi 

lunch. Tommy stannade där över natten medan Peo och jag fortsatte leden mot Tarraluoppastugorna 1,5 

km innan slog vi upp tältet.

1/ 9 Lördag. Solsken hela dagen. Träffade på ett par tyska vandrare annars gick vi för oss själva på leden. 

Tältade vid Sämmarlappastugan.

2/ 9 Söndag. Fram till lunch var det gråmulet med regndroppar, vi kom fram till Tarrekaiserstugan gick in 

där och tog en öl. Det började regna rejält och vi väntade 1,5 tim inomhus men det hjälpte inte utan vi tog 

på regnkläder och vandrade 1 tim i regnet innan vi slog upp tältet strax efter Offerplatsen. Vi var 

genomblöta men det värsta var alla mygg och knott. 

3/9 Måndag. Vandring på Padjelantaleden. Solsken och delvis lättgånget med mycket broar.  

 4/9 Tisdag. Regnväder och efter 1 timmas vandring kom Björn med passagerare som han släppte av så 

vi hoppade i båten för färd mot Kvikkjokk. Regnet öste ner så vi var genomblöta innan vi var framme, 

kunde inte tänka oss att slå upp tältet så vi tog in på Fjällstationen  duchade och fick på oss torra kläder. Vi 

fick även torkat våra använda kläder, stövlar och skor. Tommy kom också till fjällstationen  efter sin 

vandring på leden.

5/9 Onsdag. Låg inne på rummet och läste en bok, lade patienser. På eftermiddagen kom Arne, Ingemar 

och Irja så var hela gruppen samlad igen. På kvällen intogs en 3-rätters middag med öl och vin. Tommy 

kom också till Kvikkjokk denna dag.

 6/9 Torsdag. Bussresa tillbaka till Boden via Jokkmokk. I Boden var det lång väntan 6,5 tim innan tåget 

vinkades av. Vi åt en rejäl lunch / middag på rest. Da Vinci.

7/9 Fredag. Morgonen inledes med tågbyte i Stockholm till X-2000. Klockan 10.20 var vi hemma i 

Göteborg. Alla var nöjda med årets höstvandring.

/   Lars-Erik Göransson,  Per-Olof Wilkås
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