
STF Jämtland Härjedalen
Höstprogram 2021

Guidad tur bland de gamla torpen i Fröå

Besök på Trangia

Vasaloppet på rörelseturnè

www.svenskaturistforeningen.se//engagemang/
lokalavdelningar/stf-jamtland-harjedalen/

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

Vill du engagera dig i lokalavdelningen så hör av dig någon av
oss i styrelsen (se telefonnummer ovan)

Kontakter i styrelsen
Bengt Marsh ordförande 070-329 55 99
Leif Engkvist  vice ordförande 070-647 80 54
Helene Wikner sekreterare 070-694 47 34
Britt Marie Sjödin kassör 070-509 80 58

Vill du vara med i vår lokalavdelning?
 

Hör av dig till någon av oss i styrelsen så ansluter vi dig,
det är kostnadsfritt! Ring någon av oss i styrelsen eller
skicka ett mail.
 

Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se//engagemang/
lokalavdelningar/stf-jamtland-harjedalen/
 

E-mail: stfjamtlandharjedalen@stfturist.se
 

Bankgiro: 725-5821
 

Swish: 123 570 6452

Välkommen till lokalavdelningen
 

Lokalavdelningen är stor och omfattar alla kommuner i
Jämtland och Härjedalen. Vi har nära till storslagen
fjällnatur, djupa skogar och vackra sjöar.
Lokalavdelningen arbetar för att så många som möjligt ska få
möjlighet att uppleva vår natur men också kulturen och
intressanta besöksmål i närområdet.

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.

Medlemsombud
STFs medlemmar väljer medlemsombud som aktivt deltar på
den nationella stämman, i referensgrupper och
utvecklingsprojekt. Medlemsombuden uppdaterar sig om
vad som händer i lokalavdelningar och boenden för att
kunna bidra till att utveckla STF:s verksamhet. I vår
lokalavdelning har vi Leif Engkvist, Annika Noaksson och
Linn Bäckman som är medlemsombud.
 

Deltagaravgifter
STF Jämtland-Härjedalen vill erbjuda ett varierat och
tillgängligt utbud inom regionen. Deltagaravgifterna sätts
utifrån självkostnadspris för varje aktivitet men ibland tar vi
ut en liten avgift som går till verksamheten i stort, till
exempel för ledar- och programutveckling, reseersättning och
gåvor till föreläsare som ställer upp gratis.
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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.

AKTIVITETER HÖSTEN 2021 AKTIVITETER HÖSTEN 2021

Guidad tur bland de gamla torpen i Fröå
 

Lördag 4 September kl. 10:00 Vid Fröå gruvas parkering
Ansvariga: Eva Britt Björk tel. 070-391 73 63 och Karin Eriksson
tel. 070-569 75 72
 

Guidad tur bland de gamla torpen i Fröå där gruvarbetarna bodde.
Vandringen är ca 6 km lång och avslutas med middagsbuffé på
Fjällsätra till en kostnad av ca 200 kr.

Vandringensdag på Bynäset
 

Lördag 11 September kl. 10.00. Samling på stora parkeringen
på Bynäset
Ansvarig: Leif Engkvist 070-647 80 54
 

Vi vandrar tillsammans den 7 km långa stigen runt Bynäset. Efter
halva sträckan fikar vi medhavd matsäck.

Vandringensdag till toppen av Storsnasen
 

Lördag 11 September kl. 10.00. Samling storsnasens
fritidsområde
Ansvarig: Linn Bäckman 070-224 87 67
 

Vi vandrar sakta upp till toppen av storsnasen till ängeln Hope som
står på toppen. Om vädret inte är med oss går vi en bit, eller en
annan tur i området.

Vandringensdag i samarbete med projekt S:t
Olavsleden
 

Lördag 11 September Kl 09:00, Buss avgår från Östersund
Ansvarig: Per Byenfeldt 070-579 90 07
 

Vandringen är 11 km och går på stigar längs S:t Olavsleden från
Revsunds kyrka till pilgrimskällan i Pilgrimstad. Tag med egen
matsäck. Buss går åter till Östersund ca kl 15:00

Inspirationskväll inför STF-programmet 2022
 

Onsdag 6 oktober kl 18.30, Mittuniversitetet
Ansvarig: Bengt Marsh, 070 329 55 99
 

Hur vill du att programmet för 2022 ska se ut? Har du några
särskilda önskemål eller tips på aktiviteter? Vill du medverka som
aktivitetsledare för någon aktivitet? Var med och påverka hur
programmet för kommande året ska se ut.

Vasaloppet på rörelsturné och STF Jämtland
Härjedalen i samarbete.
 

Lördag 9 oktober kl. 10.00–14.00 Skidstadion Östersund
Ansvariga: Leif Engkvist 070-647 80 54 och Linn Bäckman
070-224 87 67
 

Vasaloppet arbetar för att få folk i rörelse och personal från
Vasaloppet håller i dagen.
 

Innehållet under dagen:
Vasaloppets historia (inomhus)
Hur fungerar det att åka Vasaloppet, träningstips, Tipspromenad
(Ute) Fysisk aktivitet (Ute)

Besök på Trangia i Trångsviken
 

Torsdag 28 oktober kl 18.30. Trangia museum, Trångsviken
Ansvarig: Bengt Marsh, 070 329 55 99
 

Vi besöker en av landets främsta och starkaste friluftsvarumärken,
Trangia med en snart hundraårig tradition. Vi får förhoppningsvis
tillfälle till en kort vandring i fabriken och besöker nya museet och
kanske en matlagningsworkshop. Möjlighet att handla i butiken
med rabatt.

Presentation av Mistra Sport & Outdoors
 

Onsdag 10 november Kl 19.00, Mittuniversitetet, Campus
Östersund, G-huset
Ansvarig: Peter Fredman 070-6670806
 

Presentation av Mistra Sport & Outdoors – Ett forsknings- och
samverkansprogram där forskare och organisationer tillsammans
skapar en rörelse för mer hållbar idrott och friluftsliv i framtiden.

Föreläsning Frösöläger 1000 år
 

Torsdag 18 nov kl. 19.00,
Ansvarig: Pär Byenfeldt, 070-5799007
 

Föredrag för att öka intresset att vandra runt på Frösön och se fina
och intressanta miljöer i ett historiskt perspektiv. Unika flygbilder
visas på platsen för det medeltida Västerhus kapell som idag ligger
på avspärrat flygplats område

Julmarknad på Jamtli
 

2-5 december

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.


