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VÄLKOMMEN till vårens lufsarträffar! 
 

Dag Tid Samlingsplats Kommentar 

Lör 
7 feb 

09.00- 
16.00 

Konsums 
parkering 

Vandring  
Ta med matsäck + mellanmål för hela dagen.  
Packa din ryggsäck med ”fjällvandrarvikt”* (12-
14 kg för ungdom, 16-18 kg för vuxen).  

Lör 
28 feb 

10.15-
13.30 

Konsums 
parkering 

Vinterlek eller ”inneis” 
Om vädret tillåter ägnar vi oss åt pulka- och 
skridskoåkning utomhus, annars blir det 
skridskoåkning i ishallen på Kockum Fritid. Info 
kommer i början av vecka 9. 
Ta med matsäck.  

Lör 
14 mar 

09.00- 
16.00 

Konsums 
parkering 

Vandring  
Ta med matsäck + mellanmål för hela dagen.  
Ryggsäck med ”fjällvandrarvikt” 

Sön 
12 april 

16.00 Kyrkstugan? Fjällvandrarmöte  
Möte med Lufsare och föräldrar inför 
fjällvandringen sommaren 2015. Genomgång 
av utrustning, resans upplägg m m. 

Fre-lör 
17-18 
april 

18.00-
16.00 

Konsums 
parkering 

Vandringshajk 
Mer info när det närmar sig. 

Tors 
30 apr 

19.30? Konsums 
parkering 

Valborg 
Vi går med i fackeltåget till Valborgsfirandet 
på Vattenmöllan. Mer info när det närmar sig. 

Fre-sön 
22-24 
maj 

18.00-
13.00 

Konsums 
parkering 

Vandringshajk 
Mer info när det närmar sig. 

*”Fjällvandrarvikt” - Räkna med ca 2,5 kg för gemensam utrustning (tält, stormkök, bränsle) + 3 kg mat 
+ vikten för din personliga utrustning  
 
Dina ledare Telefon Skogstelefon 
Anna-Karin Gustafsson 48 02 11 0706 08 88 57 
Mikael 48 22 19  0709-19 95 52 
Pia Molund 48 26 66 0730 66 18 56 
Göran Zaar 48 01 84 0708 71 51 25 
 
Vi vill att du meddelar om du inte kan komma så att de andra inte behöver vänta i onödan! 
 
Packlista  

 Visselpipa  dryck, gärna varm 

 kniv  litet mellanmål (t ex frukt, smörgås) 

 plåster  lunchmatsäck (om det inte står annat i programmet) 

 regnkläder och extraplagg efter väderlek  tallrik, kåsa, bestick 

 extra strumpor och två plastpåsar  
i storlek med dina fötter  

 1 liter vatten 

 sittdyna  

 


