
Kontaktuppgifter till styrelsen Arvika-Sunne Friluftsfrämjandet

Bulletin Arvika Sunne
Program vintern och våren 2017-2018

Ordförande Björn Martin  076-8041880
Vice ordf Hans Binsell  070-2192666
Sekr Mathias Axelsson  070-2727394
Kassör Karin Eriksson  073-0786290
Tor Hakefelt   070-6405995
Gun-Britt Nilsson   073-8195311
Hannu Venäläinen  070-2709428
Maria Steinbüchel 070-3763674
Jonas Gustafsson   070-4817703
Dennis Nilsson   070-3108714

E-post ordförande:  
bjorn.martin@warmec.se
E-post till föreningen:  
arvika-sunne@friluftsframjandet.se
Hemsida:  
www.friluftsframjandet.se/arvika-sunne
Facebook: www.facebook.com/ffarvika-
sunne
Twitter: @FFArvikaSunne
Form programblad: Gunilla Peterson
Foton: Tor Hakefelt, Lars Sjökvist

• Helgturer på skridskor från första 
advent.

• Skidresa Hafjell.
• Skidtur Danshallmyren.
• Valborg på Fondsbu.
• Årsmöte 8 mars. Sedan kommer 

våren med cykeltur och blåsippor.

Engagerat kring beslut om vägval – från förra vinterns strapatstur på skridsko. Foto: Lars Sjökvist. 

Årsmöte torsdagen 8 mars 2018
Sedvanligt årsmöte hålls i Vassvika kl. 19.00. Därefter kaffe, smörgås och bildvis-
ning.Välkomna!

Cykling längs den gamla banvallen västerut söndag 22 april 2018
En trevlig cykeltur på 3-4 timmar längs DVVJ. Samling vid Barbords parkering i 
hamnen kl.10.00. Utrustning: lämplig cykel, hjälm och matsäck.
Anmälan senast 15 april till Carin M 070-2563225  

Blåsippsvandring
När Sundsberget i Sunne badar i blåsippor välkomnar vi våren med en liten vand-
ring i vackerheta. Då våren ej kommer på bestämda datum kommer exakt datum att 
meddelas på facebook, hemsida och via SMS-tjänsten. Ansvarig Gun-Britt Nilsson 
073-8195311.

Främjartjejernas aktiviteter
Ett gäng främjardamer arrangerar regelbundet aktiviteter och utflykter i närmiljön. 
Hittills har det varit vandring, cykling, studiebesök och hamam. Hör av dig till 
Maria Steinbüchel, se ovan, om du är nyfiken.

Har du koll på Främjandets medlemserbjudanden? 10 procent på SJs 
resor och 40 procent på Bergans hos Outnorth. Läs mer på www.friluftsframjandet.
se/engagera-dig/medlemserbjudanden



Skridsko
 
Vår målsättning är att arrangera helgtur/turer från 1:a advent till sista helgen i 
mars när det finns is inom rimliga avstånd. Utlysning sker via SMS-tjänsten och på 
Facebook. SMS-tjänsten är gratis och anmälan görs via SMS till Anders Johans-
son 076-1187822 eller Tor Hakefelt 070-6405995. Skriv: SMS-tjänst, namn och 
telefonnummer. Mer info om verksamheten finns på www.ffas.se  
Grenledare Tor Hakefelt 070-6405995 

Månskenstur i Arvikatrakten februari eller mars
Skridskor, skidor eller kanske snöskor. Tur utlyses via SMS när månen och vädret 
vill. Kontaktpersoner är Björn Martin och Karin Eriksson, tel se baksidan av pro-
grammet. 

Skidor 

Skidresa till Hafjell 26-28 januari 2018
Skidresa för hela familjen. Fantastiska förhållanden för både slalom och längdåkning. Vi 
bor på Aaslettens Pensjonat alldeles vid foten av backarna. Maten lagar vi tillsammans i 
ett stort kök. Kostnad SEK 750 per person (barn upp t.o.m 12 år halva priset). Matkostnad 
tillkommer. Bilresa i privata bilar/samåkning Anmälan till Hans Lindborg senast 1 dec. 
070-3056399, hanslindborg51@gmail.com Vid anmälan skall delbetalning på SEK 500 
insättas på bg 352-9583 Friluftsfrämjandet. 

Skidtur Danshallmyren 10-11 mars
Danshallmyren är ett naturreservat väster om Lekvattnet invid norska gränsen med en 
mosaik av myrar och naturskog. I det snösäkra området (500 m.ö.h.) kan man stöta på för 
oss ovanliga arter som Lavskrika och Slaguggla. Vi gör en skidtur i behagligt tempo med 
tid att laga till en varm lunch. Den som vill åker hem på lördag eftermiddag. Den som vill 
stannar kvar och tar en övernattning ute. Turskidor finns att låna. Anmälan senast 4 mars. 
Kontakt och information: Gunbritt Nilsson 073-8195311

Valborg i norska fjällen
Fondsbu är resmålen för Valborg även 2018. Vi har bokat lördag 28 april till tisdag 1 maj. 
Det blir turåkning mot toppar eller i dalar beroende på väder och dagsform. 
Transporten sker genom samåkning i egna bilar. Frågor och anmälan senast 1 mars till 
GunBritt Nilsson, 073-8195311.  Facebook har bilder från tidigare turer.Foto: Lars Sjökvist


