Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat
på följande vis.
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Reviso. Lennart Olausson
Styrelsen har haft 1 protokollfört styrelsemöte.
Sektionen hade 21 st. medlemmar under 2011.
På följande sidor presenteras de aktiviteter som vi har genomfört
under det gångna året.
Claes Gustafsson
Sekreteraren

23/3 Planeringsmötet hölls på VIT DA 1S, timmen före årsmötet.
Claes G
23/2 Årsmötet 2011
Hölls på VIT DA1S med sedvanlig bildvisning.
Claes G
April 4 – 16/4 VINTERTUREN 2011 Sarek.
Deltagare: Jonas Wannebo och Arne Skinnarmo.
4-5/4
Resan började med tåg till Murjek. Tåget blev försenat så SJ bjöd på taxi från Murjek till
Kvikkjokk.
6-8/4
Från Kvikkjokk gick turen med snöskoter till Sareks Nationalparksgräns där det blev skidor på och
vidare framfart för egen maskin. Turen gick via Pårek samevistet över Ivarlakos högslätt vidare
ned i Rapadalen. Sedan dalen upp till Skårkistugan. Tre finfina dagar med sol, fina vyer och
härligt skidföre.
9-10/4
Fortsatte vidare upp Rapadalen, förbi Spökstenen, upp på Pielaslätten, över ”turkosa sjön” med
läger norr om Pierikvaratj. Två jobbiga dagar med motvind, snödrev och dålig sikt. Två dagar som
slutade med regn, kraftig vind och krångel med Jonas skidbindningar. Det fans stunder, dessa
dagar, då man önskade att man hade stannat hemma i stället för åka på denna tur.
11/4
Åter en solig och fin dag. Turen denna dag gick i riktning Slugga med läger en bit innan detta
säregna berg.
12-13/4
Två dagar tog det att skida runt Slugga, över långsmala sjön Pietsaure upp till, på kartan märkt,
förfallen kåta där vi slog läger för sista gång på denna tur. Två sköna dagar med mycket sol och
fantastisk vackra vyer.
14/4
Nu var det bara backarna kvar ned till Saltoluokta fjällstation där varm dusch, flera rätters middag,
god dryck och en varme skön säng väntade på oss.
15-16/4
Hemresa till Göteborg efter en varierat och fin skidtur med pulka och tält genom delar av Sarek
Nationalpark.
Arne K.
19-22/5 ÖLANDSTUREN 2011
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.
Claes G
V 31. KAJAKTUR 2011
Årets kajaktur var förlagd till St. Annas skärgård.
Claes G

27/8-7/8 HÖSTTUREN 2011 Sarek
Vandring ; Rinim,--Basstavagge—Mikkastugan—Rouhtesvagge—Padjelantaleden--Ritsem.
Ingemar Oscarsson, Irja Britzelli, Anita Blomgren, Arne Skinnarmo, Per-Olof Wilkås, Lars-Erik
Göransson, Mattias Hogland.
27-28/8. Lördag / Söndag.
Resan började med tåg och buss mot Ritsem. Vid Stora Sjöfallet blev det helikopterfärd till
Sarekgränsen. Strålande solsken så vi gick 3.8 km till den berömda stenen i
Basstavagge och slog upp tälten. På natten brakade det löst med åska, blixtrar och regn.
29/8 Måndag.
Vandring i bra väder, efter 4,4 km var vi framme vid Skajdåsjvagge mycket vatten i jokkern så vi
beslutade att invänta morgondagen med tältning som följd. Anita börjar känna sig dålig på
eftermiddagen och kvällen.
30/8 Tisdag.
Morgonen. Anita mår inte bra, lite feber med hög puls. Vi beslutade att tillkalla hjälp. Per-Olof och
undertecknad vandrar tillbaka till Rinim c:a 8 km för att ringa efter hjälp, vid ½ 3-tiden kom
samehustrun så vi ringa till sjukvården. De lovade att skicka en helikopter. Per-Olof och jag
började gå tillbaks till tältplatsen var där kl.18.00, ingen helikopter hade hämtat Anita men kl.19.30
landade den och hämtade Anita.
31/8 Onsdag.
Vi vadade över jokkern utan problem. Typiskt Sarekväder med solsken och regn om vartannat,
mest regnkläder på och lite blöta in på skinnet.
Tältplats nära Pielaslätten, vandring den dagen 14,2 km.
1/9 Torsdag.
Bra vandringsväder med några regnskurar. Vid Mikkastugan stannade vi och åt lunch. Därefter
fortsatte vi i Ruohtesvagge fann en tältplats efter 11,9 km vid jokkern Boasajågås.
2/9 Fredag.
Solsken hela dagen. Vid Niak slog vi upp tälten, en del badade och njöt av det vackra vädret.
Vandringen den dagen blev 12,4 km.
3/8 Lördag.
Strålande solsken, vi vandrade mot Kisurisstugan. Mattias lite febrig med kanske en förkylning på
gång. Vi slog upp tälten vid bron efter 14,8 km vandring. På kvällen tände vi en brasa med P-O
som eld-ledare.
4/9 Söndag.
Vandring på Padjelantaleden mot Akkastugorna. 3 km innan stugorna slog vi upp tälten. Dagen
var molnlig men på kvällen och natten regnade det. Mattias fortsatte till båtbryggan för att åka
över sjön och logera på Ritsem.
5/9 Måndag.
Vandring till båtbryggan och på vägen stannade vi på restaurangen och åt lunch, rökt röding,
öring, bröd med smör och ost, kaffe och kaka. Vandr. 5 km. Vi tog båten över sjön till Ritsem där
vi skulle övernatta på vandrarhemmet. Vid ankomsten mötte Anita och Mattias oss, turlistan för
bussen var ändrad så vi måsta åka med till Gällivare för att inte missa tåget dagen efter. I
Gällivare var det ont om hotellrum så vi bokade in oss Grand Hotell, efter incheckning blev det
restaurang- besök och öl i baren på hotellet. Dagen var molnlig men under hela bussfärden öste
regnet ner.

6/9 Tisdag.
Beök i Gällivare på ICA butiken samt fika på det kända stället. På eftermiddagen börjar
hemresan med tåg och byte i Boden. På tåget blev det grillad kyckling och öl.
7/9 Onsdag.
Hemma i Göteborg igen efter en lyckad och trevlig vandring.
Lars-Erik
25/11 SAMKVÄM 2011
I Sternstugan/Skatås och med den sedvanliga bildvisningen.
VIFF:are kom och fick se både stilla och rörliga bilder.
Claes G

