
STF Dala-Bergslagen
Höst och vinter 2021-2022

Stockgropen - Prästbodarna

Vandringens dag - Gussjön

Studiebesök hos Logmax i Grangärde

345 kr  
195 kr 

50 kr  
550 kr

Upptäck något nytt 
på hemmaplan!

 mos tednal i mo tnur ragninledva lakol
anordnar aktiviteter året om för alla STF- 
medlemmar. Som medlem väljer du själv 
vilken lokalavdelning du vill ansluta dig till.

På luftenarfri.nu hittar du all information 
om friluftslivets år, en kalender och vilka 

Vandringens dag
Den 11 september är det  
vandringens dag. Läs mer  
om den och vandringar i hela  
Sverige www.svenskaturistforeningen.se/
vandringensdag

Fri olycksfallsförsäkring 
vid STF-aktivitet
Du som deltar i en aktivitet som arran- 
geras av STF omfattas av en olycksfalls-
försäkring som gäller under aktiviteten.

Bli en del av STF!
Bli medlem i STF via din lokalavdelning. 
Det blir du enklast på en aktivitet eller 
genom att kontakta någon i styrelsen. Du 
kan även bli medlem via STFs Kundservice, 
08-463 22 70 eller kundservice@stfturist.se

Vuxen 26 år+:  
Ungdom 16-25 år:  
Barn 5-15 år:  
Sambor/Familjepris:  

Rabatt på tågresor
Medlemsrabatt på tågresor. Som medlem  
i STF får du 10-15% medlemsrabatt på SJ,  
Snälltåget, Vy-tåg och Norrtåg. 

Gällande Covid-19
Lokalavdelningen följer Folkhälsomyndig-
hetens riktlinjer och anpassar vår verksam- 
het efter rådande rekommendationer och 
råd. Mer information se vår hemsida.

www.svenskaturistforeningen.se/stfdala-bergslagen

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

Hör av dig till nån av oss i styrelsen eller skicka ett mejl till:
stfdalabergslagen@stfturist.se

Kontakter i styrelsen
Stewe Larsson, ordförande 073-096 66 06
Alfons Österholm, sekreterare 070-670 68 15
Ulla Larsson, kassör 070-380 47 92
Bengt-Göran Bladh 070-657 51 45
Lilian Boström 073-979 77 43
Stefan Dorg 070-598 53 42
Tommy Fräsén 070-398 32 27
Susanne Knifström 073-051 12 16
Marita Odén 070-583 71 16
Rita Österholm 073-067 33 22

Samåkning
 

Vi rekommenderar 8 kr/mil och passagerare.

Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stfdala-bergslagen

E-post: stfdalabergslagen@stfturist.se

Facebook: STF Dala-Bergslagen

Plusgironr: 88 78 81-1 till STF Dala-Bergslagen

Välkommen till lokalavdelningen
 

Med studiebesök vid lokala företag, vandringar i skog och
mark och guidade rundturer i kulturhistoriska miljöer bidrar
vi till att utveckla Bergslagen som en levande och känd bygd.
Vi arrangerar även resor med fjällvandringar och besök i
närliggande områden.
Nu sätter vi fokus på vandringar och ordnar aktiviteter med
kort varsel om omständigheterna tillåter.

Svenska Turistföreningen STF Huvudkontor 08-463 21 00
Box 172 51 
104 62 Stockholm www.svenskaturistforeningen.se

Lokalavdelningen samarbetar med Studiefrämjandet, 
där STF är medlemsorganisation.

info@stfturist.se

STF – vägen till äventyret Sverige
 

STF är en av Sveriges största ideella organisationer med cirka
258 000 medlemmar. En förening med eldsjälar som letar
upptäckter vid sidan av vägen, längre in i skogen och högre
upp på fjället. Även på hemmaplan via våra lokalavdelningar.
Och vårt arbete tar aldrig slut. För det fantastiska med Sverige
är att det alltid finns mer att upptäcka!

Det finns många sätt att bli medlem i STF. Vill du stötta din
lokalavdelning blir du medlem via den. Du kan också bli
medlem på en anläggning, STFs Kundservice 08 - 463 22 70
eller via www.svenskaturistforeningen.se. Med ditt
medlemskap är du en del av vårt arbete så att du och andra
kan upptäcka Sverige – både idag och i framtiden.

STF-boenden
STF Falun/Vassbo 0243-22 36 00
Bo i rofylld lantlig miljö,
mellan ängar och sjö

info@vassbovandrarhem.se

STF Norberg Vandrarhem 070-603 92 29
Bo i genuin Bergslagsmiljö info@gruvbyn.com
STF Kolarbyn/Eco Lodge 070-400 70 53
Bo på Sveriges mest primitiva
vandrarhem i Skinnskatteberg

info@kolarbyn.se
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lokalavdelning blir du medlem via den. Du kan också bli
medlem på en anläggning, STFs Kundservice 08 - 463 22 70
eller via www.svenskaturistforeningen.se. Med ditt
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upp på fjället. Även på hemmaplan via våra lokalavdelningar.
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kan upptäcka Sverige – både idag och i framtiden.

STF-boenden
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***************************************************
OBS! FÖRANMÄLAN. BEGRÄNSAT DELTAGARANTAL.
 

Med anledning av corona-pandemin gäller begränsat
deltagarantal och föranmälan minst 1 vecka innan på
samtliga aktiviteter om inte annat anges.
 

Anmäl dig till någon av de ansvariga, någon i styrelsen eller e-
posta till lokalavdelningen. Kontaktuppgifter hittar du på andra
sidan.
***************************************************

Extrainsatta aktiviteter... info via mail eller
facebook
 

Inbjudan sker via mail eller facebook vid lämplig tidpunkt.
Anmälan måste alltid ske via mail eller sms.
 

Vi planerar att genomföra lokala vandringar med kort varsel.
Tanken är att man inte ska behöva samåka utan att var och en
kan ta sig till startpunkten. Nedan finns exempel på aktiviteter
som kan bli av med kort varsel.
Ansvarig: Stewe Larsson
• Skultuna
• Sausberget
• Högberget
• Nybrännberget med Jan-Olof Hermansson
• Kortare vandringar i närområdet
• Cykeltur
• Skommartjärn/Finnsåsen på sommaren

Vandring Stockgropen – Prästbodarna och tillbaka
 

Söndag 15 augusti 2021, kl 9:15
Samling vid Sporthallen för gemensam avfärd i egna bilar kl
9:15 eller vid Långmyra kl 10:00 ca.
Ansvariga: Stewe Larsson och Susanne Knifström
 

Vandring ca 8 km i vacker natur.
Kläder efter väder och stadigt på fötterna. Ta med egen fika.
OBS! Föranmälan enligt ovan. Begränsat deltagarantal.
Alla är välkomna men STF-medlemmar har företräde.

Skattlösbergs hembygdsgård
 

Torsdag 19 augusti 2021, kl 17:00
Samling vid Sporthallen för gemensam avfärd i egna bilar kl
17:00.
Ansvariga: Lilian Boström, Rita Österholm
 

I Skattlösberg får vi en guidad tur vid hembygdsgården.
Guidningen kostar 50:-/person.
Medtag fikakorg.
OBS! Föranmälan senast 5 augusti. Begränsat deltagarantal.
Medlemsaktivitet.

Fjällresa – INTE I ÅR
 

Tyvärr har Coronaläget gjort det svårt för oss att planera en
fjällresa i år. Vi tar nya tag under 2022.

Vandringens dag  - Gussjön
 

Lördag 11 september 2021 kl 10:00.
Samling vid Gussjöstugan kl 10:00. Parkering på övre
parkeringen.
Ansvariga: Stewe Larsson, Alfons Österholm
 

Vandring på Gröna spåret vid Gussjön. 8,5 km fin och lättgången
tur på blandad skogsväg och stig.
Kläder efter väder och stadigt på fötterna. Ta med egen fika och
gärna grillkorv.
Alla är välkomna!
OBS! Föranmälan enligt ovan. Begränsat deltagarantal.

Glaningen runt
 

Söndag 19 september 2021, kl 10:00
Gemensam avfärd med egna bilar från Sporthallen kl 9:40
eller samling som tidigare vid det som var en station vid
Glaningens norra del efter cykelvägen.
Ansvariga: Marita Odén, Rita Österholm, Lennart Odén
 

Vi går runt Glaningen i Blötberget igen, en sträcka på ca 7 km.
Mest går vi på cykelbanan, grusväg och stigar.
Medtag matsäck. Kläder efter väder och stadigt på fötterna.
Alla är välkomna!
OBS! Föranmälan enligt ovan. Begränsat deltagarantal.

Milbanan i Marnässkogen
 

Söndag 10 oktober 2021, kl 10:00
Samling bakom Ludvika Partiaffär på Fläderstigen vid
informationstavlan.
Ansvariga: Rita Österholm och Marita Odén
 

Vi går 7 km längs milbanan.
Medtag matsäck. Kläder efter väder och stadigt på fötterna.
Alla är välkomna!
OBS! Föranmälan enligt ovan. Begränsat deltagarantal.

Glöggafton med bildvisning
 

Tisdag 30 november 2021, kl 18:00
Lokal: Lillkyrkan, Ludvika
Ansvariga: Stewe Larsson och Bengt-Göran Bladh
 

Vi tittar på bilder från bland annat tidigare aktiviteter.
Vi bjuder på glögg och pepparkakor.
Alla är välkomna!
OBS! Föranmälan enligt ovan. Begränsat deltagarantal.
Medlemmar gratis, ej medlem 40:-.

Studiebesök hos Logmax i Grangärde
 

Datum bestäms senare. Januari 2022.
Ansvariga: Alfons Österholm och Lilian Boström
 

Vi får information om företaget och får se deras tillverkning.
Medlemsaktivitet.
OBS! Föranmälan senast 9 dagar innan. Begränsat deltagarantal.

Årsmöte 2022
 

Onsdag, 16 februari 2022, kl 18:00
Lokal: Lillkyrkan, Ludvika
Ansvarig: Stewe Larsson och Alfons Österholm
 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Motioner och eventuella
förslag till ny styrelseledamot ska vara inlämnade senast 31
december 2021.
Vi bjuder på fika.
OBS! Föranmälan om du vill ha fika, annars är du välkommen
ändå.
Alla medlemmar i STF Dala-Bergslagen är välkomna!

Med reservation för ändringar
 

Programaktiviteter kan ställas in på grund av corona-pandemin
eller av annan anledning. Se aktuell information på vår hemsida
eller facebooksida.

Vi samarbetar med NBV i Ludvika.

På grund av rådande läge med Covid-19 kan aktiviteter ändras. Hör av dig till
styrelsen eller se lokalavdelningens hemsida för aktuell information.
 

Vi hanterar dina personuppgifter enligt lokalavdelningens personuppgiftspolicy.

AKTIVITETER HÖSTEN OCH VINTERN 2021-2022 AKTIVITETER HÖSTEN OCH VINTERN 2021-2022 AKTIVITETER HÖSTEN OCH VINTERN 2021-2022 AKTIVITETER HÖSTEN OCH VINTERN 2021-2022

***************************************************
OBS! FÖRANMÄLAN. BEGRÄNSAT DELTAGARANTAL.
 

Med anledning av corona-pandemin gäller begränsat
deltagarantal och föranmälan minst 1 vecka innan på
samtliga aktiviteter om inte annat anges.
 

Anmäl dig till någon av de ansvariga, någon i styrelsen eller e-
posta till lokalavdelningen. Kontaktuppgifter hittar du på andra
sidan.
***************************************************

Extrainsatta aktiviteter... info via mail eller
facebook
 

Inbjudan sker via mail eller facebook vid lämplig tidpunkt.
Anmälan måste alltid ske via mail eller sms.
 

Vi planerar att genomföra lokala vandringar med kort varsel.
Tanken är att man inte ska behöva samåka utan att var och en
kan ta sig till startpunkten. Nedan finns exempel på aktiviteter
som kan bli av med kort varsel.
Ansvarig: Stewe Larsson
• Skultuna
• Sausberget
• Högberget
• Nybrännberget med Jan-Olof Hermansson
• Kortare vandringar i närområdet
• Cykeltur
• Skommartjärn/Finnsåsen på sommaren

Vandring Stockgropen – Prästbodarna och tillbaka
 

Söndag 15 augusti 2021, kl 9:15
Samling vid Sporthallen för gemensam avfärd i egna bilar kl
9:15 eller vid Långmyra kl 10:00 ca.
Ansvariga: Stewe Larsson och Susanne Knifström
 

Vandring ca 8 km i vacker natur.
Kläder efter väder och stadigt på fötterna. Ta med egen fika.
OBS! Föranmälan enligt ovan. Begränsat deltagarantal.
Alla är välkomna men STF-medlemmar har företräde.

Skattlösbergs hembygdsgård
 

Torsdag 19 augusti 2021, kl 17:00
Samling vid Sporthallen för gemensam avfärd i egna bilar kl
17:00.
Ansvariga: Lilian Boström, Rita Österholm
 

I Skattlösberg får vi en guidad tur vid hembygdsgården.
Guidningen kostar 50:-/person.
Medtag fikakorg.
OBS! Föranmälan senast 5 augusti. Begränsat deltagarantal.
Medlemsaktivitet.

Fjällresa – INTE I ÅR
 

Tyvärr har Coronaläget gjort det svårt för oss att planera en
fjällresa i år. Vi tar nya tag under 2022.

Vandringens dag  - Gussjön
 

Lördag 11 september 2021 kl 10:00.
Samling vid Gussjöstugan kl 10:00. Parkering på övre
parkeringen.
Ansvariga: Stewe Larsson, Alfons Österholm
 

Vandring på Gröna spåret vid Gussjön. 8,5 km fin och lättgången
tur på blandad skogsväg och stig.
Kläder efter väder och stadigt på fötterna. Ta med egen fika och
gärna grillkorv.
Alla är välkomna!
OBS! Föranmälan enligt ovan. Begränsat deltagarantal.

Glaningen runt
 

Söndag 19 september 2021, kl 10:00
Gemensam avfärd med egna bilar från Sporthallen kl 9:40
eller samling som tidigare vid det som var en station vid
Glaningens norra del efter cykelvägen.
Ansvariga: Marita Odén, Rita Österholm, Lennart Odén
 

Vi går runt Glaningen i Blötberget igen, en sträcka på ca 7 km.
Mest går vi på cykelbanan, grusväg och stigar.
Medtag matsäck. Kläder efter väder och stadigt på fötterna.
Alla är välkomna!
OBS! Föranmälan enligt ovan. Begränsat deltagarantal.

Milbanan i Marnässkogen
 

Söndag 10 oktober 2021, kl 10:00
Samling bakom Ludvika Partiaffär på Fläderstigen vid
informationstavlan.
Ansvariga: Rita Österholm och Marita Odén
 

Vi går 7 km längs milbanan.
Medtag matsäck. Kläder efter väder och stadigt på fötterna.
Alla är välkomna!
OBS! Föranmälan enligt ovan. Begränsat deltagarantal.

Glöggafton med bildvisning
 

Tisdag 30 november 2021, kl 18:00
Lokal: Lillkyrkan, Ludvika
Ansvariga: Stewe Larsson och Bengt-Göran Bladh
 

Vi tittar på bilder från bland annat tidigare aktiviteter.
Vi bjuder på glögg och pepparkakor.
Alla är välkomna!
OBS! Föranmälan enligt ovan. Begränsat deltagarantal.
Medlemmar gratis, ej medlem 40:-.

Studiebesök hos Logmax i Grangärde
 

Datum bestäms senare. Januari 2022.
Ansvariga: Alfons Österholm och Lilian Boström
 

Vi får information om företaget och får se deras tillverkning.
Medlemsaktivitet.
OBS! Föranmälan senast 9 dagar innan. Begränsat deltagarantal.

Årsmöte 2022
 

Onsdag, 16 februari 2022, kl 18:00
Lokal: Lillkyrkan, Ludvika
Ansvarig: Stewe Larsson och Alfons Österholm
 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Motioner och eventuella
förslag till ny styrelseledamot ska vara inlämnade senast 31
december 2021.
Vi bjuder på fika.
OBS! Föranmälan om du vill ha fika, annars är du välkommen
ändå.
Alla medlemmar i STF Dala-Bergslagen är välkomna!

Med reservation för ändringar
 

Programaktiviteter kan ställas in på grund av corona-pandemin
eller av annan anledning. Se aktuell information på vår hemsida
eller facebooksida.

Vi samarbetar med NBV i Ludvika.

På grund av rådande läge med Covid-19 kan aktiviteter ändras. Hör av dig till
styrelsen eller se lokalavdelningens hemsida för aktuell information.
 

Vi hanterar dina personuppgifter enligt lokalavdelningens personuppgiftspolicy.


