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Bastungen
Friskvård av bästa slag – ta en promenad utmed 
Vänerstranden! 

Stanna till vid vår klubbstuga – Bastungens fyr. 

Fika serveras 2021 söndagar kl 11-13 under sept-
okt. Att hyra stugan för möten eller kalas går också 
bra. 

Kontakt: Tina Lundberg 0701-62 06 16 christina.
lundberg01@vanersborg.se

Kom med i gänget och hjälp till i Bastungen med 
bakning eller servering! Vi berättar gärna mer.

Kontakta oss på: vanersborg@friluftsframjandet.se

KLÄTTRING - bouldering 
Klättra på väggarna och nå nya höjder! 

Medlemmar träffas i Klätterstugan i Öxnered på 
måndagar: för barn 18.00 – 19.00, för vuxna 
19.00-20.30. 

Vill man prova på klättring i Klätterstugan kontak-
tar man oss via mail nedan eller skriver till oss på 
Klätterstugans Facebook så bokar vi in ett prova-på-
tillfälle! 

Medlemmar i klättersektionen har även fri tillgång 
övrig tid. Stugan går att hyra för grupper eller 
kalas. 

Kontakt: Niklas Ekelund Nord 076-8107785 hej@
klatterstugan.se 

VANDRING
Häng med på variationsrika vandringar kring 
Vänersborg med omnejd! Vi upptäcker olika vand-
ringsleder och miljöer. Andra fredagen i månaden 
kör vi fredagsmys-vandringar utmed dalbostigen. Vi 
utgår från Dalaborgsparken. 

Se hemsidan för detaljer och anmälan!

Kontakt: Marie Odenbring Widmark 070-6928245 
marie.odenbring@hotmail.com 
carinamundin@icloud.com

LÅNGFÄRDSKRIDSKO
Under säker ledning tar vi er med på fina isupplevel-
ser. Nybörjare som van – häng med ut på tur! Viss 
utrustning finns att låna. 

Kolla hemsidan om turer, utrustning, kurser, anmälan 
och annan nyttig information. 

Kontakt: Monica Gunnarsson 0730-53 95 83 

KAJAK
Paddla med oss på onsdagar 19 maj till 8 sept kl 
18:00 från Sanden. Vi tar hand om såväl vana som 
nybörjare (Obs! inga nybörjare i maj och sept). 11 
kajaker finns för uthyrning till deltagare på våra 
turer. Grundkurs, familjepaddlingar och fina dags-
paddlingar planeras liksom Prova-på-paddling för 
dig som ännu inte är medlem. 

Så kolla alltid hemsidan för detaljer och anmälan! 

Kontakt: Håkan Wästeräng 070-360 34 40 hakan.

VÅR BARNVERKSAMHET
Vi har grupper för barn och ungdomar som gillar 
att vara ute, i Vänersborg och i Sundals-Ryr!

• Knytte  3-4 år

• Mulle   5-6 år

• Strövare 7-9 år

• Lufsare 10-14 år 

• TVM över 14 år

Kanske vill du också hänga med som ledare? Du 
får skön tid i skog och mark med ditt barn och får 
dessutom möjlighet att gå våra fina utbildningar! 

Kontakt: Carina Mundin carinamundin@icloud.
com som hjälper dig vidare till rätt barngrupp.som 

Detta händer också 2021

• 4 mars kl 18.30 årsmöte. Anmälan till: vaners-
borg@friluftsframjandet.se eller via hemsidan

• 28 mars vandring vid Ryrbäcken

• 25 april vandring

• 9 maj vandring

• 19 maj start för onsdagspaddlingarna

• Juni familjepaddlingar, Se hemsidan!

• 13 juni blomstervandring Bräcke ängar

• 29 augusti vandring

• 5 sept Bastungen öppnar för höstsäsongen

• 8 september sista onsdagspaddlingen

• 19 september vandring 

• 25-26 sept paddling Ramsvikslandet

• 10 oktober Mulles dag

• 16-17 okt tvådagarsvandring

• 14 november vandring

• 21 november ledarträff

• 3 december Grötfest i Bastungen 

Rådande pandemi påverkar verksamheten. 
Bastungen håller stängt under våren. Så snart läget 
tillåter återupptar vi våra vandringar med fredags-
mys runt lägerelden andra fredagen i månaden. 

Samling kl 18 vid Dalaborgsparken.

 

Mer info och program hittar du på hemsidan! 

www.friluftsframjandet.se/vanersborg

Bli medlem! Gå in på www.friluftsframjandet.se
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