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Aktivitetsrapport från Hösttur 2021 

 
1. Planering/Förberedelser 

Förberedelser och rekognosering av turen genomfördes av arrangörerna 23:e till 25:e juli. Pla-
nen var att bjuda deltagarna på en tur genom Västmanland och Dalarna till Särna. Boendet 
valdes på Furudals Bruk vandrarhem vilket även inhyser Norskt Veteranmuseum. Besök vid 
Särna Skogs och Försvarsmuseum visade på förskansningar som gjorts mot norska gränsen 
under andra världskriget. Lunchrestauranger och fikastopp rekognoserades och valdes utmed 
vägen samt att de hade WC. Planen var att rekognosera ett övertal så att fler stopp kunde ha 
gjorts vid sämre väder. 
 
 
1.1. Utskick inför turen/aktiviteten 

Utskick med inbjudan skickades den 27:e augusti och annonserades även på hemsidan. Kom-
pletterande information och några mindre justering av vägval skickades ut den 7:e september 
till de 14 deltagare som hade anmält sig. 
 
 
2. Målsättning 

Målsättning var att fokusera på säker körning och trevligt umgänge. Detta på trevliga vägar 
genom Västmanland och Dalarna. Vidare var målsättningen att ge deltagarna möjlighet att 
förkovra sig på kulturstoppen. 
 
 
3. Genomförande 

Turen genomfördes i enlighet med de bifogade anvisningarna. Vädret var varierande men som 
tur var så var det nästan ingen nederbörd även om det upplevdes som kallt av flera deltagare. 
Både fikaställen och lunchrestaurangen fungerade som förväntat förutom att det serverades 
fläsk och potatis tre måltider i rad. 
 
 
3.1. Kostnader/utgifter 

Den enskilde uppmanades att betala kost och logi med egna medel. Klubben betalade 800 kro-
nor för besöket vid Skogs och Försvarsmuseum i Särna. Inträdet till Norskt Veteranmuseum 
var inkluderat i boendekostnaden. På lördagskvällen bekostade även klubben grillbriketter. 
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4. Erfarenheter och reflektioner 

• Vädret upplevdes som kallt av flera deltagare och det skulle säkert uppskattas om 
framtida höstturer planerades lite tidigare på hösten 

• Turens sträckning och vägval tillät inte några högre hastigheter med körning i öppen 
grupp. 

• Kontroll av meny och eventuell justering av matställen kan vara bra att göra. I detta 
fall blev det fläsk och potatis tre måltider i rad. 

 
 
5. Övrigt 

Tack till alla deltagare som på ett förtjänstfullt sätt bidrog till en trevlig och säker tur med god 
stämning. Bifogar nedan kopia av genomförda anvisningar. 
 
Arrangörer: 
Henrik Löfgren 
Thomas Svensson 
Elisabeth Svensson 
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