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PRESSMEDDELANDE
Härmed tillkännages att Svenska Fjällklubben (SFK) och Fjällfararnas Vita & Gröna
band inleder ett samarbete.
Parterna framhåller att ett samarbete passar mycket bra eftersom båda organisationerna är
ideellt arbetande. Friluftsentusiasterna Annica och Torkel Ideström, som en gång startade
banden, framhåller att samarbetet med SFK ”ger arrangemangen en ökad marknadsföringspotential och kunskaper” medan Jan Lundhag, ordförande i Svenska Fjällklubben, framhåller
att SFK ges ökade möjligheter att synas inom sin målgrupp. ”Och Svenska Fjällklubben har
bra utbildningar för de deltagare som tycker sig behöva en sådan påfyllning innan man startar” säger Jan Lundhag.
Torkel Ideström framhåller att Fjällfararnas Vita & Gröna band har en stor
utvecklingspotential och de idéer som bollats under processen fram till dagens
tillkännagivande är mycket spännande. ”Vår gemensamma förhoppning är att öka intresset
för långa fjällturer, att höja fjällfärdens status och att kunna bidra med ökad kunskap om
fjällens värdefulla och enastående natur och kultur” säger Torkel Ideström.
Fakta: Fjällfararnas Vita & Gröna band
Vår skandinaviska fjällkedja med sina dryga 130 mil erbjuder det mesta av det som många
skulle kalla riktig vildmark. Att för egen maskin färdas hela dess längd har blivit en klassiker.
Ett genomförande är ett kvitto på en mängd kunskaper om och erfarenheter av att vistas ute
under lång tid ute i fjällvärlden. Men också på egenskaper som omdöme, uthållighet och
kamratskap.
Tanken med banden är att man med egen kraft tar sig från Grövelsjön i söder till Treriksröset
i norr, eller tvärtom. Färden skall genomföras som en sammanhängande tur utan längre uppehåll och utan hjälp utifrån (t.ex. ej av skoter utkörd mat m.m. till fjällfararen ute på tur). Turen kan genomföras året om. Bandens färg anger vilken säsong som turen genomförts. Miljö-, natur- och kulturhänsyn ska vara både en ledstjärna och en självklarhet.
Detta är ingen tävling eftersom det inte finns någon tidsbegränsning så länge turen
genomförs i en följd. För att undvika alltför strikta regler finns inga begränsningar av
färdsätt, med undantag för att man ska passera väster om ett antal platser och att det skall
vara icke motoriserat.
Våra fjäll är en källa till stora, fantastiska äventyr och upplevelser, och dessutom unika för
var och en som färdas i dem.
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