måndag den 15 augusti 2016

Umeå brottarna genomförde fjällvandring i Klimpfjäll/Borgafjällsområdet.
På torsdag eftermiddag den 11/8 kl 17:00 samlades deltagarna för avfärd till fjällen. Packningen
lastades på ett släp och bilarna rullade i västlig riktning. Förberedelserna inför resan var noggranna
med packningslista och mat för fyra dagar i fjällmiljö. När klockan var 21:30 anlände sällskapet till
Stekenjokk och tälten sattes upp nära vägen. Ni som varit i Stekenjokk känner till att det är
högfjällsterräng och rikligt med snö på vintern. Uppsättningen av tälten förenklades inte av att det
började skymma, men fdeltagarna arbetade intensivt med att ordna bostad för natten. Innan de kröp
ner i sovsäckarna åt de varm korv. Inför natten togs mössan på och jackan användes som täcke
ovanför sovsäcken.
På fredagen var det revelj kl 08:00. För att kunna påbörja vandringen tidigt utspisades fil och flingor
samt lingongrova med skinkost. När frukosten ätits tilldelades deltagarna mat för vandringen och
därefter packade brottarna sina ryggsäckar. Kl 10:00 påbörjades vandringen till en sjö som
fågelvägen var belägen 7 km bort.
Det finns grundläggande saker att tänka på när man vandrar. Det betonades att man inte skall gå för
nära varandra och betydelsen av att anpassa klädseln. – Inte för varm och inte för kall!
Sedan måste man lyssna på kroppens signaler och tidigt säga till om man känner oro för skoskav.
Terrängen var kuperad men lätt att gå. Några jokkar passerades genom att vada och brottarna
tillagade sedan sin lunch med Triangiakök. Ordning på utrustningen är ett måste för vandraren
eftersom risken är annars stor att man förlorar sin materiel. På eftermiddagen anlände skaran till
sjön och tälten sattes upp. Fisken vakade i sjön och med kastspö fångades tre fina öringar av Krister
och Viktor. Det förekom även bottennapp men fiskarna var på hugget och några av fiskarna släppte
vid strandkanten.
Det hade utlovats dåligt väder och fjällrävar ylade på kvällen. De flesta hade lagt sig kl 22:00 och från
ett av tälten sjöngs sånger innan vandrarna slumrade in. Även denna natt sjönk temperaturen
ordentligt och det började blåsa och regna.
På lördagen var det väckning kl 07:00 eftersom det var 12 km fågelvägen nästa marschmål. Regnet
var ihållande och himlen var grå. Det var lite ruggigt att lämna tältet för att göra frukost, men det
skulle sannolikt inte bli bättre väder. Frukosten bestod av frystorkad frukostmix med lingongrova och
”varma koppen”, eller varm choklad. Kl 09:00 påbörjades vandringen och regnet smattrade på
ryggsäckarna. Denna dag var marchpassen lite längre eftersom vädret inte inbjöd till några längre
fikapauser. Senare på dagen utspisades det lunch sällskapet tog rast vid en bäck. Ögonen avslöjar allt
i fjällmiljö och det var viktigt att regelbundet kontrollera vandrarnas mående. Att äta ordentligt och
återkommande dricka för att behålla vätskebalansen är ett måste för fjällvandraren. Sedan måste
han/hon även vårda sina fötter och byta strumpor, för att kunna gå längre sträckor.
Vandringen fortsatte men regnet vill inte sluta. Hur mycket regn kan det finnas i ett moln?
Krister var som vanligt vägvisare och Ulf gick längst bak i kön för att hjälpa vandrare som behöver
stöd och tips. Såsmåningom kom vandrarna ner i lägre områden och marken blev allt mjukare och
blötare. Strax ovanför trädgränsen bekantade sig sällskapet med myrlandskap och gungfly. På
eftermiddagen korsade sällskapet vandringsleden till Raukasjö. Vi tog rast och ett ”familjeråd” om
resans fortsättning.
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Vandrarna fick välja på två alternativ;
- att gå ett marchpass till i östlig riktning för att sedan slå upp tälten (sannolikt skulle brottarna få en
kall och blöt övernattning i tält)
- att gå 5 km söderut längs en utmärkt led till Raukasjö ,som erbjöd stugor med torkmöjligheter.
Med kvalificerad majoritet röstade deltagarna på alternativet Raukasjö. Det var enkelt att följa leden
och vid myrar och vattendrag fanns spångar eller broar. Vandrarnas tempo ökade och regnet började
avta. Efter en timme anlände gruppen till stugorna. Dessvärre fanns det ingen ledig plats för oss i
stugorna men Umeå Brottning tilldelades istället en vedeldad bastu. Relaxdelens trädgårdsmöbler i
plast placerades utanför bastun och golvet sopades när stugan förbereddes för övernattning. Värmen
från bastukamin spred sig i stugan och vandrarna bytte till torra kläder.
Krister ringde några samtal och innan vi visste ordet av var det dags att flytta till en stugby i Sutme. Vi
erbjöds skjuts med bil på den 15 km långa kostigen, som var en privat väg till Raukasjö. Vägens skick
gjorde att den endast kunde användas av jeep eller motsvarande. Vi blev avsläppta vid bilarna som
transporterat oss till fjällen och kördes därefter till Sutme (bilarna hade förflyttats under deltagarnas
vandring). I stugbyn fanns riktiga sängar och en varm bastu. Vandrarna kunde byta till rena kläder
och erbjöds sovmorgon dagen därpå.
På söndagen städades stugorna innan aktiviteten utvärderades genom gruppreflektioner.
Några exempel på konstateraden var att:
- Man orkar mer än vad man tror
- Jag har lärt mig mycket om friluftsliv
- Det finns ingen motståndare på brottningsmattan som varit med om något likande
- Det är viktigt att veta var man är och vad man ska och ha koll på klockan. Att inte veta är mindre bra
- Det är viktigt att äta och dricka ordentligt
- Den som hjälper andra stärker sig själv
- Vandringsled är en enklare transportväg
-Vädret har inflytande över vandringens genomförande och det fick gruppen att ändra sitt vägval
Senare åt gruppen lunch och det serverades renskav med potatis och lingonsylt. Aldrig tidigare hade
renskav smakat så gott 
Efter en kopp kaffe bar det av mot Umeå och kl 18:00 på söndagen var sällskapet åter vid Gammlia.
En stor eloge till alla deltagare vid vandringen. Det har stundtals varit kärvt men ni har presterat väl
under svåra förhållanden. Oavsett om det varit tungt eller mycket tungt för er, så har ni klarat trycket
och tagit hand om er själva. Vi började i stort sett från scratch och ni har gjort stora framsteg. En
skolklass hade inte klarat detta äventyr; men ni har vadat i jokkar, sovit i tält på fjället, lagat egen
mat, gått i ihållande regn, gått uppför och utför fjäll, gått i myrmarker och burit tunga packningar.
-Ett stort tack till Krister, som trollade fram transporter och boende från Raukasjö till Sutme!
När intrycken från resan sjunkit in får vi fundera över aktiviter inför nästa sommar. Det finns fina
fiskar och höga fjäll som inte är så långt från Umeå…… ;)

