
Fjällvandra med SShK 

 

1:e-4:e oktober är det dags för sennenträff i Funäsdalen för alla medlemmar som är intresserade av 

att vandra lite i fjällen. 

För att delta anmäler du dig via mejl till ollebus@live.se. I anmälan uppger du hur många människor 

ni är, hur många hundar ni har med er, om du har ordnat boende och i så fall ungefär var samt 

telefonnummer. Anmälningsavgiften är 50 kr per person som i samband med anmälan swishas till 

070-3633641 (Lina Martinsson). Sista anmälningsdag är 20:e september. 

 

Program 

Torsdag 1:e oktober är först och främst resdag men kl 18:00 tänker vi att vi möts upp på 

Funäsdalensfjällcamping för att bekanta oss med varandra. Vi bjuder på korv med bröd och något att 

dricka och alla får möjlighet att meddela om de önskar gå tillsammans med någon av träffledarna de 

kommande två dagarna samt ställa frågor. Vi kommer även att säkerställa att alla som är med har 

AnnCatrin, Anderz och Linas telefonnummer för ev frågor eller problem under turerna. 

Fredag 2:e oktober är det dags att ge sig ut på fjället. Lina planerar att gå guldtur 19 till Tväråfallen 

vilket är en tur på 16 km och kommer ta hela dagen, samling tidigt alltså. Anderz planerar att gå 

guldtur 3 Gruvturen som är ca 12 km och också räknas som en heldagstur.  

 

Lördag 3:e oktober och med lite stummare ben är det dags för att ge sig ut på fjället dag två ;) Lina 

planerar att gå guldtur 38 vilket är en topptur på ca 8 km upp på Lillskarven. Anderz planerar att gå 

guldtur 7B vilket också är en topptur på 5 km upp på Mittåkläppen. AnnCatrin kommer ev att gå 

guldtur 28 till Malmagsvålen vilket är en lite lättare tur på 8 km. 

Söndag 4:e oktober är hemresedag. Är vädret bra och du vill se Sveriges högsta väg rekommenderar 

vi att göra en avstickare upp på Flatruet där det går att ta en rastrunda på egen önskad längd innan 

du styr kosan hemåt.  

Naturligtvis kan turerna komma att ändras beroende på väder och vind eller byta dagar om det skulle 

vara mer lämpligt. Det är självklart okej att gå helt andra turer efter eget önskemål, kanske är ni flera 

som är sugna på en viss tur och som under torsdagskvällen gör upp egna planer? 

Det kommer inte vara någon arrangerad samvaro på kvällarna med tanke på de restriktioner och 

försiktighetsåtgärder som gäller men vi tänker att ni kommer vara trötta och nöjda efter all frisk 

fjälluft på dagarna och känna er nöjda med att få sjunka ner i soffan eller sängen. 

 

Tänk på att vi kommer behöva åka bil till utgångspunkten för de olika turerna och att några av dem 

går på privata betalvägar där du behöver betala en liten slant för att ta dig till parkeringarna. 

 

Vi rekommenderar alla som anmäler sig att även klicka i att de kommer till facebook evenemanget 

för att kunna ta del av information. 

 

Skulle myndigheterna komma ut med nya restriktioner kan naturligtvis träffen komma att ändras 

eller ställas in men kvarstår dagens restriktioner planerar vi att genomföra träffen och så hoppas vi 

och håller tummarna för att vädret är på vår sida! 

 

Vi ses där!! 

AnnCatrin, Anderz och Lina  


