
Det här är kursen som fokuserar på 
de tre viktigaste faktorerna under en 
vandring: 
Elden, Maten och Packningen 

Kursfakta: 
 
Tid: 
Onsdag 11 juli 
kl 08:00 – 21:00 

 
Boende: 
Vindelåforsens Stugby 
Egen eller delad 
stuga/lägenhet 

 
Pris: 
800 kronor 
Då ingår frukost, 
lunch & middag. 
Boendekostnad 
tillkommer. 

Arrangör: 
Vindelåforsens Stugby 
Tfn: +46 (0)70 6110301  
Frågor: reception@bertejaure.se 
Bokning: www.sensus.se/kurser-och-
evenemang/lokalproducerad-fjallvandring-for-
dig-som-vill-gora-det-mesta-sjalv-407939/ 

mailto:reception@bertejaure.se


 SCHEMA 
08:00 Kärlekens Tröskloge öppnar för frukost 

09:30 1: ELD 

 Platsen, förutsättningarna, säkerheten,  
 verktygen. Prova på själv. 

  

11:30  Paus, så att alla hinner pudra näsan. 

12:00 Lunch i Logen. 

13:30  2: KÖK  

 Vilka olika kök finns, vad duger de till?  
 Vad får de väga? Vilket bränsle behövs? 

 Kan man baka bröd? Prova på. 

 

15:30  Fikapaus i Logen (alternativt utomhus vid fint väder) 

16:00  3: PACKNING 

 Vilken utrustning behöver jag med mig? Hur ska jag bära den? 

 Från bär-mes till tur-säck.  Att hålla sig torr. 

  

18:00  Middag i Logen.  

  

19:30  4: Berättelsen om Ryp-Josef och Norgefärderna. Bildvisning från 
 Vindelvaggileden. Fika finns att köpa. 

 
 Jan Björk från Umeå, gick i lära hos Rikard Renman som hade arrangemangen ”Fjällets Blå Band” på 
1970-talet i Ammarnäs. Jan blev Friluftsfrämjandets yngste distriktsledare för läger i Västerbotten. 
Hade läger bl.a i Ammarnäs. Han har en bakgrund som Fältbiolog, Scoutledare, dykinstruktör och 
ledare inom Friluftsfrämjandet. Under 2000-talet har han vandrat de Svenska fjällen från Dalarna till 
Treriksröset – och han anser att området runt Ammarnäs är välskyltat och välorganiserat och en 
"bortglömd pärla" i den svenska fjällvärlden. 
 Han ansvarar för innehållet i 1-3. 
 
Katarina Wahlström från Umeå och sambo med Jan. Hon har tillsammans med Jan vandrat hela 
Svenska Fjällkedjan, bestigit Kebnekaise och provat paddla delar av Sveriges Kust i kajak. Hon har 
provat att torka egen mat för turer upp till sex veckor. Till vardags arbetar hon som lärare i svenska 
och hemkunskap. 
Katarina medverkar i 1-3.  

Berättare/guide Urban Berglund har sina rötter i Ammarnäs. Han är utbildad dramapedagog och 
driver Vindelåforsens Stugby sedan 1991. 2012 genomgick han utbildning i ”Gränslösa Guider” och är 
i dag ordförande i Ammarnäs Guiderna Vindelfjällens Vägvisare. Urban är även berättare och lokal 
historia är hans specialitet. Ryp-Josef var hans farfarsfar. 
Urban ansvarar för innehållet i 4. 

Berättare/guide Christina Öster bor i Värmland där hon arbetar på Morokulien Tourist Centre, på 
gränsen mellan Norge och Sverige i Charlottenberg. Hon utbildade sig till berättare vid Karlstad 
universitet och är auktoriserad guide genom Sveguide. Hennes specialitet är berättelsen om 
Morokulien fredspark. 
Christina ansvarar för alla måltiderna och medverkar i punkt 4. 


