
STF Ofwansiljan
Höst- och vinterprogram 2021-22

Vandringens Dag 11 september

Laga mat utomhus 2 oktober

Vandring i Venjan 17 oktober

www.svenskaturistforeningen.se/engagemang/
lokalavdelningar/stf-ofwan-siljan

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

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

Kontakter i styrelsen
Barbro Hellström ordförande 070-268 28 51
Lisa Sundström sekreterare 070-552 95 96
Greger Mellbert kassör 070-295 63 30
Eva-Mari Rälg 070-522 40 94
Agneta Markegård 070-668 21 94

Samåkning
 

Det är upp till varje bilförare om man vill acceptera
samåkning. Vi rekommenderar 9 kr/mil och passagerare.
 
 

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-ofwan-siljan
 

E-mail: stfofwansiljan@stfturist.se
 

Bankgironr: 248-7536
 

Swish: 123 009 63 05

Välkommen till lokalavdelningen
 

Lokalavdelningen för dig som bor eller besöker Mora, Orsa 
eller Älvdalen och gillar friluftsliv och gärna upptäcker nya
smultronställen i vår närhet!

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 Orsa Vandrarhem 070-255 04 18

info@orsavandrarhem.se

STF Älvdalen/ Tre björnar 0251-104 82

trebjornar@telia.com

STF Mora Målkullan 070-661 46 68

info@malkullan.se

STF Gesundaberget 0250-214 00

info@gesundaberget.se

STF Ofwansiljan
Höst- och vinterprogram 2021-22

Vandringens Dag 11 september

Laga mat utomhus 2 oktober

Vandring i Venjan 17 oktober

www.svenskaturistforeningen.se/engagemang/
lokalavdelningar/stf-ofwan-siljan

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

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

Kontakter i styrelsen
Barbro Hellström ordförande 070-268 28 51
Lisa Sundström sekreterare 070-552 95 96
Greger Mellbert kassör 070-295 63 30
Eva-Mari Rälg 070-522 40 94
Agneta Markegård 070-668 21 94

Samåkning
 

Det är upp till varje bilförare om man vill acceptera
samåkning. Vi rekommenderar 9 kr/mil och passagerare.
 
 

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-ofwan-siljan
 

E-mail: stfofwansiljan@stfturist.se
 

Bankgironr: 248-7536
 

Swish: 123 009 63 05

Välkommen till lokalavdelningen
 

Lokalavdelningen för dig som bor eller besöker Mora, Orsa 
eller Älvdalen och gillar friluftsliv och gärna upptäcker nya
smultronställen i vår närhet!

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 Orsa Vandrarhem 070-255 04 18

info@orsavandrarhem.se

STF Älvdalen/ Tre björnar 0251-104 82

trebjornar@telia.com

STF Mora Målkullan 070-661 46 68

info@malkullan.se

STF Gesundaberget 0250-214 00

info@gesundaberget.se

STF Ofwansiljan
Höst- och vinterprogram 2021-22

Vandringens Dag 11 september

Laga mat utomhus 2 oktober

Vandring i Venjan 17 oktober

www.svenskaturistforeningen.se/engagemang/
lokalavdelningar/stf-ofwan-siljan

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

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

Kontakter i styrelsen
Barbro Hellström ordförande 070-268 28 51
Lisa Sundström sekreterare 070-552 95 96
Greger Mellbert kassör 070-295 63 30
Eva-Mari Rälg 070-522 40 94
Agneta Markegård 070-668 21 94

Samåkning
 

Det är upp till varje bilförare om man vill acceptera
samåkning. Vi rekommenderar 9 kr/mil och passagerare.
 
 

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-ofwan-siljan
 

E-mail: stfofwansiljan@stfturist.se
 

Bankgironr: 248-7536
 

Swish: 123 009 63 05

Välkommen till lokalavdelningen
 

Lokalavdelningen för dig som bor eller besöker Mora, Orsa 
eller Älvdalen och gillar friluftsliv och gärna upptäcker nya
smultronställen i vår närhet!

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 Orsa Vandrarhem 070-255 04 18

info@orsavandrarhem.se

STF Älvdalen/ Tre björnar 0251-104 82

trebjornar@telia.com

STF Mora Målkullan 070-661 46 68

info@malkullan.se

STF Gesundaberget 0250-214 00

info@gesundaberget.se



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

Välkommen till höstens program!
 

Coronapandemin kan leda till att programpunkter utgår, byts
ut eller skjuts upp.
Eventuella ändringar annonseras på vår hemsida och i sociala
medier.

Anmälan och kostnad
 

För att anmäla dig till våra aktiviteter maila oss på
stfofwansiljan@stfturist.se samt swisha ev deltagaravgift till
swishnr: 123 009 63 05
Observera att anmälan är bindande.

Guldkorn
 

Håll koll på våra sociala medier för här lägger vi ut våra
guldkorn som är en aktivitet utöver programmet.

Svamputflykt
 

Lördag 5 september kl 1000
Samling på Willys parkering i Orsa
 

Ett arrangemang med Naturskyddsföreningen.
Ingen föranmälan. Kostnadsfritt!

Vandringens dag - nationellt initiativ av STF!
 

Lördag 11 september kl 1000
Samling vid STF Gesundaberget
 

Guidad vandring till Mångberg och tillbaka på delar av Siljansleden,
ca 11 km.  
Föranmälan till vår mailadress. Kostnadsfritt.

Laga mat utomhus
 

Lördag 2 oktober kl 1100
Samling vid Ätjärn
 

Matlagningskurs utomhus tillsammans med Susanne Dahlman,
Natur & Uteliv. En heldag där vi inspireras och lär oss att laga god
mat utomhus. Föranmälan till vår mailadress. Sista anmälningsdag
28 september.
Kostnad 400kr för medlem, 450kr icke-medlem

Vandring i Venjan
 

Söndag 17 oktober
Samling vid kajen i Mora kl 0930. för avfärd
 

Owe Hållmarker tar oss med på Kräggaholmsrundan, 10 km i
Venjan. En fin rundtur utmed Kräggån upp till ruinerna efter
bruket från slutet av 1700-talet.
Lättvandrat men kängor rekommenderas.
Anmälan senast 14 oktober.
Gratis för medlemmar, 50:- för övriga.

Studiecirkel vinterfjäll - intresseförfrågan
 

Finns det något intresse att genomföra en studiecirkel
Vinterfjäll? Hör av er i så fall till vår mailadress eller anmäl er
på årsmötet.
 

Maud Wessman Dernebo, rutinerad fjällguide med stor kunskap
om Grövelsjön kommer att vara vår cirkelledare under vintern/
våren. Vi kommer sedan att avsluta med en skidtur i Grövelsjön
under vårvintern.
Kostnad för studiecirkel och skidtur är ännu inte fastställd.

Årsmöte
 

Söndag 30 januari 2022 kl 1500
STF vandrarhem Målkullan i Mora
 

Mer information kommer när det börjar närma sig.

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.


