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Nya äventyr 
Paddla i ett träsk eller vandra i trollskogen. Oavsett vad du är intresserad av 
försöker vi tillsammans hitta äventyr tillsammans. 
Kanske blir sommaren 2017 då du hittar ditt äventyr. Eller din ro i naturen. 
I vår startar vi en Mullegrupp i Västergarn. Gruppen blev fullbokad på ett par 
dagar, så nyfikenheten på naturen och Skogsmulle finns. Vi hoppas kunna starta 
fler grupper. Om du är intresserad av att starta en grupp så är vi med och stöttar. 
Vi har utbildningar du kan gå och vi hjälper dig att komma igång. 
 
Gå in på www.friluftsframjandet.se/gotland och läs mer. Där kan du även 
registrera dig om du vill vara med. 

 

Årsmöte hålls onsdagen den 5 april 18:30 i Uncle Joe’s i Visby. Alla medlemmar 
är välkomna på årsmöte med Gotlands lokalavdelning av friluftsfrämjandet. Vi 
bjuder på smörgåstårta och bowling. Kom och se om det finns några äventyr som 
passar dig! Anmäl dig på stefan.wramner@friluftsframjandet.se om du vill ha 
smörgåstårta eller bowling. Välkomna! 

 

Stefan Wramner 
Ordförande 

 



	
	

Främjarstugan 
Vid VOK-stugan utanför Visby har vi vår främjarstuga. Där har vi en del av vår 
friluftsutrustning och möjligheter till möten när vädret gör att till och med en 
friluftsfrämjare vill sitta inomhus. 
Vi har även en anslagstavla där vi sätter upp information om våra äventyr. Om det 
lyser i stugan när ni passerar förbi tycker vi att ni ska knacka på. Det är nästan 
alltid läge för ett trevligt samtal eller en kopp kaffe. 
 

 
 
Region Östs stämma 
Vår lokalavdelning tillhör Friluftsfrämjandet Region Öst. 22-23 april håller Region 
Öst sin årsstämma på Gotland. Friluftsfrämjare från hela regionen besöker då 
Gotland och vi har ett spännande program för dem. 
Deltagarna kommer redan på fredagskvällen och bor på Scandic Hotell i hamnen. 
Stämman är på lördagen mellan 10 och 12 i Väskinde skola. Efter stämman åker 
vi till Södra Hällarna utanför Visby för att få information om hur man förvandlar 
ett militärt övningsområde till ett friluftsområde men samtidigt behåller områdets 
som det var. 
På lördagskvällen är det stämmomiddag och på lördagen bjuder vi på 
stadsvandring i Visby. 
Om du är intresserad av att hjälpa till under stämman kan du kontakta 
gotland@friluftsframjandet.se. 



	
	

Vandra med Friluftsfrämjandet 2017 
 
7 maj Järnvägsvandring Visby –Hallvards Västerhejde.                              

Via Visborgsstätt – Kneippbyn ca 12 km. Samling vid Visby 
fd. Järnvägsstation Söderväg. Medtag mat/fika för dagen. 
Ledare Anki Wallin. 

25-28 maj Vandring i Tivedens trollskogar. I vår nyinvigs Tivedens 
Nationalpark efter att besökcentrum och vandringsleder 
byggs om och utökats. Vi sover i egna tält i enklare 
rastplatser. 
Vi tipsar i kursen om friluftsmatlagning i samarbete med 
Studiefrämjandet under våren. Ledare Stefan Wramner. 

11 juni Linnéstigen i När. Vandring ca 10 km längs Närsån genom 
ängar och fornområden. Samling kl 9:00 När kyrka. Medtag 
mat/fika för dagen. Ledare Anki Wallin. 

26 juli Paviken Kronholmen runt. Vandring på ca 10km i det 
natursköna området. Samling 16:00 norr om Västergarn 
samhälle vid vattenpumpstationen söder om bron. Medtag 
mat/fika. Ledare Anki Wallin. 

27 augusti Ålarve Rone. Vandringen ca 15km går genom Ålarve 
naturreservat, över strandängar, genom fiskelägen och 
vackra ängen. Vi passerar brons- och stenåldersboplatser.  
Samling 9:00 Ronehamn Camping. Medtag mat/fika för 
dagen. Ledare Carola Cato. 

17 september Pilgrimsleden sista etappen Othem-St Olofsholm.                  
Samling kl 9:00 i korsningen Othem/Lärbro/Hellvi. Medtag 
mat/fika för dagen. Ledare Anki Wallin. 

 
Håll kolla på hemsidan för ändringar och nya 
vandringar.  
 
Ta med matsäck för dagen i ryggsäck, sittdyna.  
Mer information finns på hemsidan:  
www.friluftsframjandet.se/gotland 
eller kontakta Anki Wallin 070-744 2017. 
 
Deltagaravgift 50kr/gång. För medlemmar finns ett vandringsårskort för 150kr 
 
  



	
	

Paddla med Friluftsfrämjandet 2017 
 
3 juni Dags & avrostningstur med repetition av grund tekniker och 

ev. plurr övning på slutet, på södra Gotland (Ledare Ida) 
 

25 juni Halvdagstur i Lojsta träsk (ledare Lina & Jonas) 
 

1 juli Dagstur på södra Gotland (ledare Ida) 
 

16 juli Dagstur ev. Fårö Ekeviken ev. annan plats (ledare Lina & 
Jonas) 
 

29-30 juli Övernattningstur med en kvällspaddling i mörker, plats 
meddelas senare. (ledare Ida, Lina & Jonas) 
 

12-13 augusti Övernattnings eller en dagstur plats & typ av tur meddelas 
senare (ledare Lina och Jonas) 
 

19 augusti Dagstur på södra Gotland (ledare Ida) 
 

 
Håll kolla på hemsidan för ändringar och nya 
paddelturer. 
 
Du kan hyra kajaker av oss när du är med på våra 
turer. Kontakta ledarna i god tid.  



	
	

Korsord 

  
 

Vågrätt Lodrätt 
2) Hjälper oss att hitta rätt riktning 1) Skogsmulles utrop 
5) Cykel som passar i skogen 3) Ger oss rätt att vistas i naturen 
7) Tidig vårblomma 4) Tidig vårfågel 
10) Skogsknyttarnas symbol 6) Ger värme 
12) Friluftsfrämjandet Gotlands tidning 8) Gotlands djupaste sjö 
14) Slänger vi inte i naturen 9) Driver en kajak 
16) Kan man vandra både på och i 11) Dricker mullebarnen ur 
17) Vilken sida av trädet är myrstackarna på? 12) Viktigt under rasten 

 13) Håller kaffet varmt 
 15) Bra att ha när man vandrar 

 
 



	
	

 



	
	

Våra aktiviteter och referat och bilder från dem kan du hitta på hemsidan eller 
vår Facebooksida. Bli vän med oss Friluftsfrämjandet Gotland. 

 
Besök vår hemsida: www.friluftsframjandet.se/gotland 

Vi har även en Facebooksida: Sök på ”Friluftsfrämjandet Gotland” 

Äventyr för barn 
I vår startar vi en ny Mullegrupp i Västergarn. Den är redan fulltecknad. Vi letar 
därför efter fler som vill bli ledare. Vi hjälper till med stöd och utbildning. 
Kontakta stefan.wramner@friluftsframjandet.se eller 072-853 6524. 

Bara ett smakprov. Vi får inte plats med alla våra äventyr här. Vi funderar hela 
tiden på nya äventyr. De kommer vi lägga ut information om på hemsidan.  

 

 

Äventyrliga familjen - upplev tillsammans 

Upplev naturen tillsammans med hela familjen. Med Äventyrliga familjen får ni 
testa på en rad olika utomhusäventyr. Håll utkik på hemsidan. 

Som till exempel att laga mat över öppen eld, paddla, vandra, klättra, testa 
geocashing eller kanske ett besök i grottor. Tillsammans med ledare från 
Friluftsfrämjandet planerar och genomför vi de äventyr som passar er. 

Håll utkik på hemsidan efter Äventyrliga familjen på Gotland. Hör av er till 
stefan.wramner@friluftsframjandet.se om ni är intresserade.  


