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       SYD - sidan   

________________________________________________________________________________________________________________ 

Ett informationsblad från Svenska Fjällklubben – Syd      Oktober  2021 

Redaktör: Johnny Nilsson. Mail: johnil@telia.com 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Styrelsen för sektion Syd 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  

13 november Föredrag: Gröna bandet och Pacific Crest trail 

5 December. Adventskaffe 

 

 

Planerade aktiviteter 2022  

13 februari  Årsmöte 

Vecka 12  Grövelsjön 

April  Vandring Hovdala 

21-22 maj  Ölandsvandring 

14-18 juni  Fjällen för alla 

Vecka 36  Klubbstugan Katterjåkk 
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Aktiviteter 2021 
 

 

Gröna bandet och Pacific Crest trail. 13 november 

 

     

 

 
Välkommen till ett föredrag om långvandring i USA och i svenska fjällen om och med 
fjällklubbaren Peter Bergström! 
 
Hur är det att vandra 4250 km från Mexiko till Kanada, genom öken, höga snöfyllda berg, och 
ändlösa skogar? 

 
Hur är det att vandra 1300 km genom svenska och norska fjällkedjan, från Grövelsjön till 
Treriksröset? Och inte bara en gång, utan tre! 
 
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 
eller kanske mest av allt vill veta vilken utrustning som blir ”kvar” efter att man har vandrat 
och utvärderat vad som verkligen behövs med mer än 600 mil under fötterna. 
 
 
Vem SFK Syd och alla som är intresserade 
 
Vad Föredrag om Gröna bandet och Pacific Crest Trail (PCT) 
 
Var Glumslövs Folkets hus, Nybovägen 16. Glumslöv.  
 

När Lördag 13 november klockan 13.00 – 16.00 
 
Hur Anmälan Leo.Stromberg@gmail.com alternativt mobilnummer 

0733-34 22 60 
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Adventskaffe 5 december 

 

Vi samlas till traditionellt Adventskaffe den 5 december. Minnen från det gångna året 

ventileras och planerna för framtiden i sektionen står på dagordningen. Eventuellt kan det bli 

aktuellt med en och annan bildvisning om det är någon som har någon intressant berättelse 

att framföra. 

När: 5 december 

Klockan: 13.00 

Plats:  Nybovägen 16. Glumslöv.  Glumslövs Folkets hus.

 

Anmälan  Anmälan senast den 3 december till Leo.Stromberg@gmail.com alternativt 
mobilnummer 0733-34 22 60 

 

 

Aktiviteter 2022 

Årsmöte 13 februari 

 

Årsmöte hålls stadgeenligt söndagen den 13 februari. Förslag skall vara styrelsen tillhanda 

senast tre veckor före och förslag till styrelsemedlemmar skall meddelas valberedningens 

ordförande Laila Persson. 

När 13 februari 2022 

Klockan  13.00 

Plats Glumslövs Folkets hus (Prel.) 

mailto:Leo.Stromberg@gmail.com
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Är du intresserad hör av dig till Leo håller i arrangemanget. Han har mail 

leo.stromberg@gmail.com. 

 

 

Hovdala Vandringscentrum - ”Jakten på Gullspiran, västra” 

April 

 

 

Den planerade vandringen som skulle ägt rum i september 2021 som vi blev tvungna att 

ställa in, gör vi ett nytt försök med till våren  

Mer information senare. 
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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 men får i stället uppleva de vackra höstfärgerna..  

Tid: Vecka 36 2022 (3-10 september) 

Vi har redan fått in 7 intresseanmälningar av en resa till Katterjåkk men det finns plats för 

fler. Är du också intresserad så hör gärna av dig till johnil@telia.com. 

 

Genomförda aktiviteter 

Fjällen för alla 2021 
På turen Fjällen för alla så anpassar vi turen efter deltagarna när kropp, hälsa eller ålder 

begränsar möjligheterna att gå långt, bära tungt och tälta. Efter ett års väntan pga pandemin 

så blev turen äntligen av, 15-19 juni 2021 i Björkliden. Vi var en grupp på åtta personer, två 

ledare och sex deltagare, en anpassning som gjordes för att kunna genomföra turen i en 

pandemi. Det hade det fina med sig att vi som var med kunde lära känna alla. Vi gjorde 

dagsvandringar där vi upplevde och lärde oss mer om fjällen. Från första stund märktes 

deltagarnas glädje över att vara i fjällen och vandra. Alla var pigga. Vi turledare planerade 

dag för dag för att möjliggöra allas deltagande. Varje dag hade ett eller ibland två teman. 

Dessa baserade vi på våra kunskaper som också sammanfaller med det som SFK jobbar för 

att främja. Vi som ledde turen var Jenny Lindström och Mikael Edland Faber som läser 

Svenska Fjällklubbens utbildning för helårsexamen.  

Fjällfullness 

        
Textläsning          Här lyssnar vi till jokkens kraftiga brus och…ser vyn över Torneträsk från     

     midnattsolsröset 

Jenny startade med temat upplev fjällen med alla sinnen. Under en vandring stannade vi upp 

för att smaka, lyssna, lukta, se och känna fjällen.  

mailto:johnil@telia.com
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Geologi     

       
Turdeltagarna är nyfikna på att lära….         när Mikael visar (Lapporten)….  …och pratar geologi……                                                                                          

Mikael är geolog och har under många år arbetat kring Björkliden och känner området väl. 

Hans stora kunskap och förmåga att berätta på ett enkelt sätt var mycket uppskattat. Vi var 

mycket imponerade av att deltagarna lärde sig så mycket.  

 

Utrustning   

     
  Jenny visar sin utrustning.  Deltagarna var nyfikna på våra tält.    Egentorkad lunch till alla i Abisko  

             sameviste 

Deltagarna ställde frågor om vår utrustning så vi lade till det som ett tema. Vi turledare stod 

för alla luncher för att visa på olika alternativ av fjällmat och hur enkelt det är att torka sin 

egen fjällmat 

 

Avslutningsmiddag lagad över öppen eld 

          

         Kursledarna bjuder på …       och deltagarna bjuder på             Hela gänget med Lapporten i  

               Souvaswraps                       äppelpaj       bakgrunden

  

 

Vi fick känna på snö, regn, mulet och sol. I mitten av juni är det fortfarande försäsong, dvs 

lite snö, folktomt och nästan allt är stängt. Upplevelsen blir likt högfjäll, fast i lågfjäll med 

närhet till väg och stuga. Det var bra för våra deltagare att få uppleva det folktomma och 

hårdare klimatet som man under högsäsong får gå långt in i fjällen och många höjdmeter för 

att få uppleva. Turutvärderingen har styrkt vår egen upplevelse av att det var lyckade dagar 

och den har gett oss bra återkoppling om hur vi kan göra fortsättningen ännu bättre. Fjällen 
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för alla 2022 går av stapeln 14-18 juni i Björkliden. Är du intresserad kontakta Jenny 

Lindström, levalivet@bahnhof.se. 

 

 

Vandring i Världsarvet Södra Öland på Stora alvaret 

Vad har alvar och fjäll gemensamt? 

Den 29-30 maj vandrade vi från Nunnedalen vid Resmo via Möckelmossen och Gösslunda 

till Triberga Borg. Vi var 16 personer som deltog. Vi var tre ledare, Jenny Lindström och 

Richard Troell som läser Svenska Fjällklubbens fjälledarutbildning och Laila Persson från 

Sektion Syd. Vid vandringens start berättade Ölandsguiden Eva Åkerstedt om hur Ölands 

historia, hur mineraler och vatten har kunnat skapa det växt- och djurliv som finns på Öland 

idag. Den kala och karga miljön gör att det finns flera sällsynta arter på alvaret och i fjällen, 

men som inte finns i annan natur, tex Fjällnejlikan. Vidderna gav vidsträckt utsikt över det 

platta landskapet. Blomsterprakten var enorm.     

            Vandring…… 

                    
                                Vi vandrar fram.                                  Richard berättar om historiska ting vid Tingstad Flise.  

Eva berättar om alvarets växter 

                                    

                 Eva har ”lektion” och hon visar och deltagare anteckningar och fotograferar.     

mailto:levalivet@bahnhof.se
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      Närstudie! 

Blomsterprakt             

                                          
              Fjällnejlika                      Ölands solvända                             Orkidén Adam och Eva 

 

Fikapaus 
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Maj är en ljuvlig tid på Öland och ön visade sig från sin bästa sida. Vädret var fantastiskt med 

sol, värme och lätt bris. Vid hårt väder gör det öppna landskapet alvaret lika ogästvänligt som 

fjällen, det finns ingenstans att ta skydd. Några av oss tältade och några av oss sov på 

närbelägna pensionat Galleri Blå porten. Det var lyckade dagar med härliga människor och 

fin gemenskap. Det blir en fortsättning nästa år, den 21-22 maj, då ledd av Jenny Lindström 

och Mikael Edland Faber. Är du intresserad kontakta Jenny Lindström, 

levalivet@bahnhof.se. 

 

 

 

Hjortsafari i Häckeberga. 3 Oktober 
Årets sista utomhuaktivitet var en höstvandring i Häckeberga och en jakt på 

hjortobservationer. 6 deltagare mötte upp vid Genarps Idrottsplats. Naturen visade upp ett 

alldeles utmärkt vandringsväder. Första målet var Kullatorpet cirka 4 kilometer bort. Efter att 

ha knäckt den branta backen nåddes torpet. Härifrån gick det utför igen. Nåja, det var lite 

upp och ner på färden. Målet var vindskyddet på Skåneleden och plats för en välsmakande 

fika. Här kunde vi summera vad vi sett på färden. Någon hjort hade vi varken sett eller hört 

men familjen Westerberg hade fått ihop en kasse full av svamp.  

Från vindskyddet tog vi sikte på Genarps Idrottsplats som vi nådde efter en stunds vandring. 

Det var en nöjd skara som åter kunde vända hemåt efter en uppfriskande höstvandring i 

Häckeberga Naturreservat.  

     .                                 

Poserande grupp                                             Vandrande grupp 

                  

”Svenska FikaKlubben” 

Foto: Laila Persson (bild 1 & 2), och Johnny Nilsson (bild 3 & 4) 

mailto:levalivet@bahnhof.se
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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 fjällberättelse? 

Har du en bra berättelse om en fjällupplevelse? 

Vi fortsätter med att publicera berättelser från våra medlemmar. Har du också en bra historia 

du vill dela med dig med dina fjällvänner? Skicka in den till johnil@telia.com. 

 

Publicerade bidrag belönas. 

 

 

.  

 
 

Fjällmiljö – Fjällkunskaper – Fjällupplevelser 

 

 

www.fjallklubben .se 
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