2021-06-16
Hej Du som skall med på Enveckas-vandringen i Jämtlandstriangeln!
Vi samlas vid Lund C, Fredag den 2 juli kl 17.40 vid Västra Stationstorget! (mot Byggmästargatan)
Tåget går kl 18.18, (X-2000)
Vi byter till tåg i Stockholm C mellan kl 22.35-22.55.
Därifrån nattåg till Ånge där vi byter till Buss kl 07.00 (Det är banarbete på linjen denna dagen…tyvärr!)
Bussen kör ca 25 mil till Storulvåns Fjällstation.
På Storulvån lägger vi vår ”lillpackning” gissningsvis kl 11, lördagen den 3juli
Vi vandrar preliminärt längs leden:
Storulvån - Gamla Syl- Enkälen – Storulvån (kanske en sväng till Blåhammaren…kanske)
Total sträcka ca 35 km på fem vandringsdagar.
Hemresan:
Torsdag eftermiddag 8 juli vid lunchtid hämtar vi vår ”Lillpackning” och de som vill duschar på Storulvåns
Fjällstation. Sedan åker vi hyrd Buss till Duved (40 min) där vi äter middag och köper lite mat på ICA om man vill!
(På hemresan ingår ett lagat mål mat som vi äter i Duved innan vi stiger på tåget)
Nattåget mot Stockholm går kl 19.03 från Duved.
Nästa morgon (fredag 9 juli) byter vi tåg i Stockholm mellan 05.15 - 06.16.
Vi ankommer Lund C (med X-2000) fredagen den 9 juli kl 10.33.
Vi kommer att äta 5 frukostar, 6 luncher och 5 middagar ute på fjället!
Vi är ca 72 deltagare (ledare inkluderat) fördelat på ca 5 grupper.
Låna tält
Vi kommer att ha öppet för utlåning av tält torsdagen den 24 juni mellan kl 16.30 – 18.00. Vi tar ut en
Depositionsavgift på 1000 kr per Fjälltält, som återfås vid inlämnande av torrt, rent och helt tält!
Återlämnande av tälten kan ske:
Söndag 11 juli mellan kl 17-18
Måndag 12 juli mellan kl 17-18
Tisdag 13 juli, mellan kl 17-18
Säkerhet:
Det finns inga branter där vi vandrar, det är broar över alla jokkar,
det finns raststugor med nödtelefon var 10 km och många av ledarna har varit här många gånger förut, så vi
genomför vandringen på ett mycket säkert sätt!
Alla grupper har Sjukvårdslåda, Fjälltelefon, Kartor, Listor på alla och Rese- & Vandringsplan.
Det är telefontäckning med Telias nät i princip i hela området så ledarna kan nå varandra och nå hjälp om vi mot
förmodan skulle behöva det.
Kansliet har igår mejlat ut en faktura med anmälningsavgiften 2000: kr per lufsare
och resten faktureras efter resan. Även ledarna har igår fått sina fakturor på anmälningsavgiften.
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