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       SYD-sidan   

________________________________________________________________________________________________________________ 

Ett informationsblad från Svenska Fjällklubben – Syd   September 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  

3 Oktober  Hjortsafari i Häckeberga 

13 november Föredrag: Gröna bandet och Pacific Crest trail 

5 December. Adventskaffe 

 

 

Planerade aktiviteter 2022  

Vecka 12  Grövelsjön 

Vecka 36  Klubbstugan Katterjåkk 
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Aktiviteter 2021 
 

Hovdala - ”Jakten på Gullspiran” 11 september 

 

Vandringen fick tyvärr ställas in eftersom man samtidigt anordnade en biltävling i området! 

 

Hjortsafari i Häckeberga. 3 Oktober 

 

Kronhjorten är en av innevånarna i Häckeberga. 

 

Naturområdet i Häckeberga är vida känt för sina hjortstammar av både dovhjort och 

kronhjort. Häng med på en spännande safari den 3 oktober på jakt efter dessa stolta djur. Vi 

gör en höstvandring på cirka 10 kilometer och spanar efter de hornförsedda sevärdheterna. 

. 

.Plats: Häckeberga Naturvårdsområde. Vi träffas på parkeringen vid Genarps Idrottsplats. 

Datum: 3 oktober 2021 

Tid: Klockan 10.00 

Hur:  Skogsvandring cirka 10 kilometer.

Anmälan: Ingen föranmälan krävs. Kom bara till Genarps Idrottsplats.  

Ta med fika! 
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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

 

Är du intresserad hör av dig till Leo håller i arrangemanget. Han har mail 

leo.stromberg@gmail.com. 
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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 

 

 

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  Vi är också 

öppna för ytterligare aktiviteter så har du något förslag så hör gärna av dig på mail 

johnil@telia.com. 

 

 

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. 
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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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