
Medlemsförmåner: 

Hyra Gyltigestugan för 300:-/dygn 
Ordinarie pris är 400:-/dygn 
Ring 0703 96 44 49 eller maila lindberg.mattias@live.se för att boka  
Mot uppvisande av ditt medlemskort får du dessutom rabatt på: 

Go-Nature  
10% på hela sortimentet utom kajaker (se annons  inne i bladet) 
 

Hundlyckan och ’Ohana Fotostudio  
10% rabatt på hundtrim och fotografering. 035 18 55 37, Arkitektgatan 7A. 
 

Friskis & Svettis  
10% på 6- eller 12-månaders allträningskort.  

Höstprogramblad 2016 Halmstads Lokalavdelning 

Hej alla medlemmar. Även om det 

fortfarande är sommar i almanackan kan vi 

inte bortse från att hösten närmar sig, inne i 

bladet finner ni kommande aktiviteter.  

 

Vi hade som vanligt en händelserik vår med 

flera olika aktiviteter. De som lockade flest 

deltagare var ”Halmstad går för vatten”, 

Paddlingen i Gyltige samt Strandstädningen. 

Trevligt att så många vill vara med! 

 

För er som har missat det har föreningen fått 

ett bidrag till att bygga en grillkåta i Gyltige, 

detta kommer troligtvis ske till våren. 

 

Uthyrningen av Gyltigestugan har ökat under 

vår och sommar, bra att den kommer till 

nytta. Glöm inte bort att du som medlem har 

rabatterat pris vid hyra. Nu finns tre 

våningssängar i stugan! 

Besök oss gärna på www.friluftsframjandet.se/halmstad 



Annons: 

Gourmetvandring 13-14 augusti  (för vuxna) 

Vi träffas på lördagen Kl. 12 vid Friluftsfrämjandets stuga i Gyltige. Vi vandrar en tur på ca en 
mil i omgivningarna. Den större packningen för övernattningen lämnar vi i stugan, så ta med en 
liten ryggsäck med fika för en paus samt dryck. 

Tillbaka igen lagar vi gemensamt en trerätters middag över elden och på stormkök. 
Övernattning i våra två fasta vindskydd eller i stugan. Ta med vad du behöver för en 
övernattning och egen frukost. Glöm inte badkläder och handduk om du vill bada i sjön. 
Deltagaravgift kr 200:-/person. Begränsat antal platser så först till kvarn gäller. Anmälan senast 
10 augusti. Anmälan och frågor: Lena Levin, lenalevin@kirkhoff.se  035-210010  0709 993005 

Gemensam uppstart för alla barngrupper - 4 September 

Alla barngrupper samlas på Sagoängen klockan 10 - 12 för att starta upp terminen, även barn 
som är intresserade av att börja är välkomna. Vi bjuder på fika! Frågor besvaras av Lena Levin 
0709 99 00 35 

Geocaching Lördag 17 september. Stenhuggarvandring i Gullbrandstorp. 

Vi träffas Kl 11 på parkeringen vid mataffären i Gullbrandstorp. Vi åker gemensamt till där 
rundan börjar. Cacherna ligger i eller i anslutning till de gamla stenhuggarplatserna. Ta med 
Gps om du har och fika för en paus. Vi beräknar att sluta ca Kl 14. Ingen föranmälan. Frågor 
bevaras av Björn Kirkhoff 0733 201924. 

Geocaching Söndag 9 oktober. Hexagon- Geocachingrunda i Holm. 

Vi samlas Kl 11 på parkeringen vid skolan i Holm. Därifrån är det gångavstånd till rundan där 
cacherna finns. Ta med Gps om du har och fika för en paus. För den som vill fortsätta att leta 
cacher efter detta finns det fler i närområdet. Ingen föranmälan. Frågor besvaras av Björn 
Kirkhoff 0733 201924. 

20 november. Reflexrunda för barn i Aleskogen. 

Alla barn är välkomna att vara med på en spännande reflexrunda i Aleskogen. Ta med en vuxen 
och en ficklampa och ge dej ut i skogen när det mörknar. Du följer lyktorna och reflexerna fram 
till lägerelden där det finns möjlighet att grilla. Ta med dej en mugg eller kåsa så bjuder vi på 
något gott i skogen. Start vid Alevallens parkering Kl 17:30 Startavgift Kr 20:-/barn. Arrangeras 
av Frilufsargruppen. Kontaktperson Lena Levin 0709 993005. 

Söndag 27 November -  Adventsvandring i Gyltige 

Vi träffas Kl 11 vid stugan i Gyltige för en vandring i ett förhoppningsvis vintrigt Gyltige. Kläder 
efter väder och ta med matsäck för en paus under turen. Vi avslutar tillsammans med en god 
soppa vid den öppna spisen i stugan. Vi avslutar ca Kl 15. Anmälan senast  23 november.  
Anmälan och information Lena Levin, lenalevin@kirkhoff.se 0709 990035. 
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