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Hej Strövare! 
 
Nu nalkas hösten och det är dax att packa ryggsäckarna igen för nya 
spännande övningar.  Kl 10-14 om inget annat sägs. Du minns väl att vi 
nästan alltid gör upp eld så att du kan grilla något gott ☺  
 
Lördag 6-söndag 7 Kullaläger, separat inbjudan utskickad  
september 
 
Söndag 21 september Vi ses vid parkeringen Sandvägens slut 
 
Söndag 12 oktober Vi ses vid parkeringen Sandvägens slut 
 
Söndag 9 november  Vi ses vid parkeringen Sandvägens slut 
 Extra viktigt med bekväma skor denna 

gång ☺ 
 
Lördag 29 november Vi ses vid parkeringen Sandvägens slut 
 Gemensam matlagning, vi återkommer 

med vad ni ska ta med er...  
 
Fredag kväll 12 december Vi ses vid parkeringen Sandvägens slut  
kl 18.00-20.00 för en kvällsvandring. Ficklampa är bra 

att ha! Gärna någon varm dryck också.  
 
Eventuellt januariträff Blir det pulka- eller skridskoväder så var 

beredda på en blixtinkallning ☺  
  
Ta med och visa ditt medlemskort till första träffen och samtidigt kan du 
betala föreningens lokala deltagaravgift som är 50 kr/termin. (Givetvis 
måste man även vara medlem för att delta på Kullalägret, allt för att 
försäkringar ska gälla) 
 
Vi ses i skogen! 
 
Ola   Marie  Christian Tommy  Helene  Ylva 
(Bonder)             (Björup)              (Grandi)               (Persson)            (Hansson)            (Cole) 
0705-620510 0733-628521        0709-787490       0725-868195       0733-708959       0707-128874                   

 
Kom ihåg: meddela oss som står och väntar, om du inte kan komma � 
 
Gå gärna in på vår förenings hemsida, där finns vårt program och du kan läsa mer om oss: 

http://www.friluftsframjandet.se/genarp 
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Packlista/klädsel för dagsturer: 
Använd en ryggsäck som sitter skönt på, helst har den rem över bröstet 
och gärna avbärarbälte över höften 
Bra stövlar eller kängor på fötterna  
Kläder efter väder 
Extra kläder i ryggsäcken (sockor, vantar, byxor, varm tröja och 
regnkläder) 
Minst två plastpåsar (om stövlarna blir våta inuti så tar du dessa utanpå 
ett par torra sockor) 
Sittunderlag 
Kåsa eller mugg 
Spork (eller sked och gaffel) 
Visselpipa (helst i fickan och fästad vid t.ex midjan på dina byxor, ska 
inte ligga i ryggsäcken) 
Mat (alltid några smörgåsar, en frukt och gärna även något att grilla, t.ex 
korv, köttbullar, varm macka i folie. Hamburgare kan gärna förstekas 
hemma). 
Dryck (både kall och varm) 
+ en flaska med vatten (viktig som både extra dryck, att släcka eld med 
eller att tvätta sig med) 
Kniv  
 
Och du, packa din ryggsäck själv med lite hjälp av någon vuxen! 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


