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Corona-pandemin sätter fortfarande stopp för mycket av verksamheten i både samhället och
i vår sektion. En viss ljusning kan anas då vaccineringen nu har kommit igång.
Vi har i styrelsen diskuterat en hel rad aktiviteter. Vissa kräver att restriktionerna lättar medan
andra kan vi genomföra under nuvarande begränsning. Vi anpassar givetvis aktiviteterna
efter gällande bestämmelser.

Styrelsen 2021
Ordförande

Leo Schneede

leo.stromberg@gmail.com

Vice ordförande

Johnny Nilsson

johnil@telia.com

Sekreterare

Kjell-Åke Bernerson

kjell-ake@bernerson.se

Kassör

Nils Persson

lani.persson@telia.com

Ledamot

Jenny Lindström

fantasismurf@yahoo.se

Suppleant

Torbjörn Nilsson

tobbeilund@telia.com

Planerade aktiviteter 2021
21 april

Digitalt föredrag via Skype.

9 maj

Vandring i Söderåsens Nationalpark.

29-30 maj

Vandring på världsarvet Södra Öland.

15-19 juni

Fjällen för alla. Björkliden.

11 september

Vandring vid Hovdala.
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Aktivitetsförslag?
Går du och ruvar på en idé om en trevlig och intressant aktivitet som du tycker borde
genomföras inom vår sektion? Hör av dig! Vi har visserligen som du kan se av förteckningen
nedan många planerade aktiviteter men det finns plats för fler. Skicka ditt förslag på mail till
johnil@telia.com.

Har du en bra berättelse om en fjällupplevelse?
På Syd-sidan saknas berättelser om upplevda fjällupplevelser. Har du en bra berättelse som
är värd att delge dina fjällkamrater inom sektion Syd, skicka in den till johnil@telia.com
Publicerade bidrag belönas.

Föredrag på Skype
21 april
I dessa tider av Coronavirus så får vi hitta nya vägar och därför bjuder vi in till ett föredrag i
digital form. Föredraget hålls av Leo Schneede som är ordförande i sektion syd, samt Jenny
Lindström som just nu genomför utbildning till fjälledare i klubbens regi. Föredraget är en
skildring av turåkning under vintertid (Leo) samt hur det var att genomföra Praktiska
Vinterfjällkursen, Grund- och Fortsättningskurs Fjälledare Vinter och även om den
kommande aktiviteten Fjällen för alla (Jenny)! I slutet av föredraget finns det tid för frågor och
diskussion.

Var

Mötet sker över webben på länk enligt nedan

När

Onsdagen den 21 april klockan 18.30 till ca 20.00

Hur

Anmäl ditt deltagande till leo.stromberg@gmail.com alternativt så ansluter ni
bara till föreläsningen.
Aktiviteten sker i Skype via länk https://join.skype.com/NhjXJBiSH6r5
Du behöver inte ha Skype installerat på din dator för att kunna delta.
Klicka på länken i lagom tid före aktivitetens start så att du hinner ansluta.
Man behöver inte ha kamera eller mikrofon men det är en absolut fördel om
man har åtminstone mikrofon.

Välkomna till ett digitalt möte!

2

VANDRING I SÖDERÅSENS NATIONALPARK
8 maj

Lördagen den 8 maj gör vi en vandring i Söderåsens Nationalpark i nyutslagen bokskog.
Denna gång gör vi en tur i nordvästra delen av Nationalparken ovanför ravinen. Vi går inte
ner i ravinen, men kommer att ha en storslagen utsikt från Kopparhatten.
Rutten blir cirka 8 km lång, men kan kortas av.
Samling klockan 10.00 vid parkeringen vid Dejebäcken.
Vägvisning: Från Ljungbyhed ta väg mot Klåveröd (Lotta på Åsen). Kör cirka 1 km. Ta till
vänster mot Debäcken. Kör ytterligare cirka 2 km. (Håll vänster där vägen delar sig).
Koordinater: 56.038942, 13.22063.
Anmälning och upplysningar: Nils Persson, lani.persson@telia.com eller 076 865 32 43 eller
070 958 95 31.

Vandring i Världsarvet Södra Öland på Stora alvaret
29-30 maj
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Tema: Vad har alvar och fjäll gemensamt?
Vi gör en vandring på Stora alvaret kring Triberga, Gösslunda och Resmo. Vi berättar och
tillsammans utforskar vi det som förenar flora, fauna och människa på alvaret och i fjällen.
Maj är den absolut ljuvligaste tiden på året på Öland med försommarblomster och skir
grönska. Orkidéerna blommar och fåglarna kommer söderifrån. Vi tältar på alvaret, alternativt
bor i självhushållsboende. Vandringen leds av Jenny Lindström, Laila Persson och Richard
Troell från sektion Syd. Jenny och Richard läser Svenska Fjällklubbens Fjälledarutbildning,
Laila är van turledare och har varit engagerad i Svenska Fjällklubben i många år. Turen är
anpassad efter pandemilagen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Kontaktperson: Jenny Lindström, levalivet@bahnhof.se, 070 – 245 81 52.
Alla 21 platser är bokade. Det går att ställa sig i kö till återbudsplats.
Jenny Lindström

Fjällen för alla 2021
15-19 juni 2021

Det är en tur där vi ledare kan anpassa individuellt när kropp och hälsa eller ålder begränsar
möjligheterna att gå långt bära tungt och tälta. Fjällturen arrangeras av Sydsektionen och
leds av Jenny Lindström och Mikael Faber som går Svenska Fjälkubbens fjälledarutildning
för helårsexamen.
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Vi bor i två par stugor i vackra Björkliden, nära den norska gränsen mellan Kiruna och
Narvik. Det går lätt att komma ut på fjället och det finns flera vackra turer att välja mellan. Vi
kommer att gå dagsturer på några kilometer i lätt terräng. Turerna utformas efter individuella
behov och önskemål och kan göras både lättare och svårare. Målet är att alla får uppleva
fjällen, se midnattssolen lysa över det mäktiga och vidsträckta fjällandskapet, höra suset i
vinden över vidderna och pipande fjällfåglar, känna doften av fjällblomster och smaken av
friskt och kallt vatten från en porlande fjällbäck. Alla kan uppleva friheten, stillheten och
lekfullheten på fjället.
Kontaktperson: Jenny Lindström, levalivet@bahnhof.se, 070 – 245 81 52.
Alla sex platser för 2021 är bokade.
Jenny Lindström

Hovdala Vandringscentrum - ”Jakten på Gullspiran, västra”
11 september

En härlig vandring om 12 km, som bjuder på närkontakt med den lite vildare och mer orörda
naturen. Vi möts och startar från parkeringen vid Hovdala slott. Vi kommer bl.a. att passera
”Hovdala slott”, ”Hovdala Trädhus”, vindskydden ”Birk”, ”Birka” och ”Ronja”, gårdsmejeriet
”Glada Geten” och ”Boketorp”. Utöver detta kommer vi att vandra i en vacker och
omväxlande natur med utsikt över ”Finjasjön”. Förhoppningsvis kan en av initiativtagarna till
”Hovdala Vandringscentrum” medverka vid vandringen, men detta är inte garanterat. Vi fikar i
närheten av ”Glada Geten Gårdsmejeri”.

Vi möts vid: P-platsen vid Hovdala slott.
Mötestid: kl 10.00.
Datum: 11 september, 2021.
GPS-koordinater: 56.104197 / 13.714292
Anmälan till: Torbjörn Nilsson på e-mail tobbeilund@telia.com eller mobil 070-671 05 44.
5

Aktivitetsbank
Följande förslag till aktiviteter väntar på att pandemin skall gå över så vi kan återgå till vår
vanliga verksamhet. Då kommer vi att lägga in dessa aktiviteter i ett program som vi tänker
genomföra under den närmsta framtiden. Vi är också öppna för ytterligare aktiviteter så har
du något förslag så hör gärna av dig på mail johnil@telia.com.

Gröna bandet och Pacific Crest trail.

Välkommen till ett föredrag av Peter Bergström om långvandring i USA och i Svenska fjällen!
Hur är det att vandra 4250 km från Mexiko till Kanada, genom öken, höga snöfyllda berg, och
ändlösa skogar?
Hur är det att vandra genom Svenska och Norska fjällkedjan, från Grövelsjön till
Treriksröset?
Hur förbereder man sig för en långvandring? Vad upplever man? Vad driver en?
Ett föredrag för dig som är nyfiken på att göra en långvandring! Eller bara vill höra hur det är!

Torka mat. Senvintern/Våren

Cecilia och Hans visade förra hösten hur man torkar mat som kan bli till riktiga delikatesser
på fjället. Det var en mycket uppskattad aktivitet som vi gärna vill göra om.
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Fjällvecka i klubbstugan

Vi har gjort det förr och det finns förslag på att vi skall göra det igen. En vecka i klubbstugan
vid Katterjaure. Den bästa tiden är augusti-september då snön är borta. Tyvärr missar vi
midnattssolen vid denna tidpunkt.
Är du intresserad så hör gärna av dig till johnil@telia.com

Vintertur. Senvintern

Vad sägs om att sektionen gör några dagars vinterbesök i den svenska fjällvärlden. Lämplig
tid skulle vara vecka 11 eller 12. Vid denna tid har förhoppningsvis den värsta kylan lagt sig
och solen gör dagarna angenäma för en skidtur. Är du intresserad hör av dig till Leo håller i
arrangemanget. Han har mail leo.stromberg@gmail.com.
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Nya medlemmar
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna till vår sektion och hoppas ni skall trivas med
oss och få se er på våra aktiviteter:
Olle Nordell, Lund

Vilhelm Olesen, Bjärred

Stella Olesen, Bjärred

Ludwig Lundström Rova, Eslöv

Annette Abrahamsson, Bjärred

Pontus Andersson, Lund

Jacob Sparre, Helsingborg

Har du besökt webbshopen?
I fjällklubbens webbshop kan du nu köpa de nya och trevliga produkterna märkta med SFKlogga. Nu finns det T-shirts i nytt utförande, trevlig mugg för gott kaffe eller te, praktisk
tygkasse du kan ha med när du handlar och kan skippa de förhatliga plastkassarna,
klubbmärke, mysig mössa med mera.
Gå in på www.fjallklubben.se och klicka dig vidare in på webbshopen. Det är värt ett besök.

.

Fjällmiljö – Fjällkunskaper – Fjällupplevelser
www.fjallklubben .se
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