, -" Ut i naturen - bilburen"
"Mamma med barn"
semester 
har blivit en stor succc i Skövde. På
7/1-12/2 1962
Som vanligt arrangerar Högfjällsho
tellet i Storlien och Rämshyttans Tu
ristgård "Mamma med barn-veckor"
under tiden 7/1-12/2 1962. Aven un
der dessa veckor gäller speciellt ned
satta priser. BI. a. får ett barn följa
med gra ris. Det bästa av allt är a te
lektanter och speciella barnarrange
mang gör det möjligt för mammorna
att rå sig själva och få en verklig se
mester.

en enda söndag ställde 800 "bilburna"
. upp. Sedan följde en 5 km lång pro
menad. Meningen med "Ut i naturen
- bilburen" är-ju att åka till platsen
för trevliga friluftsarrangemang och
sedan tillbringa några trevliga tim
mar ute i markerna på "egna ben".
Samtliga stortrivdes och var mycket

Bokningscemra!en ger även hir alla 
upplysningar och särskilt Rämshytt<"llls
Mamma-veckor rekommenderas till
alla i Mellansverige, då dels resorna
är kortare och dels temperatliren kan
ske inte alltid så sträng som i Stor
lien.
Storliens Högfjällshotell och Räms
. hyttans Turistgård öppnar för säsong
en den 20 december, Lapplandia
Sponhotell och Hemavans Högfjälls
.
_hotell den. 25 februari.
Ni har väl inte glömt att vi har
särskild bokningstelefon för alla ho
tellen: 102399 och 205399. Vår
postadress är Box 16077, Stock
holm 16.

Främjandets avgiftsbelagda
skidskolor
startar vid Fjällkedjans stationer, Sä
lenstllgan och Storlien på nyåret samt
vid Hemavan och Riksgränsen i slll-_
tet av februari.
Chef blir Olle Rimfors, som vid ett
par veckors studier vid de österrikiska
skidlärarcentra i Alperna träffat av
tal med bl. a. världens främste skid
lärare Franz FlIrtner för arbete i Riks
gränsen 1/4-15/5 biträdd av Hias
NoichI.
En annan välkänd skidlärare Alois
Biembacher skall tjän:;tgöra i Storlien
lInd~r mars månad och i Hemavan
några veckor i april. Intresserade bör
snarast ta kontakt med Olle Rimfors
antingen genom Främjandets kansli
eller direkt.

En tävlingsstalion under promenadvä
gen.

tacksamma för det fina initiativ som
tagits av Skövde lokalavd. m~d Ake
Dahlberg som bas. Tre gånger per sä
song kommer de populära söndagsut
flykterna att anordnas. Foto: Sven
HörneIl.

'kalendern
[KUTS

Plats

Långfärdsledark urs
Högfjällsexpedition

Hemavan
Norra Lapp
landsfjällen

8/4 -22/4
8/4 -2214

Utbildningsgrenar är bl. a. ledarskap,
skidteknik, fjälloriel1tering, snöbivac
kering, lavin-, säkerhets- och sjuk
vårdstjänst, utrustningskunskap

Utrustningskurs för sporthandlare,
fabrikanter och utrustningsombud

Storlien

4/3 -10/3

Praktisk utprovning av modern sport
utrustning. Synpunkter på tillverk
ning.

Läkarskidkurs

Storlien

4/2

För yngre läkare och med. kand. Stu
dium av medicinska förhållanden vin
tertid

Sportledarkurs

Hemavan

TVM-expeditioner

Lapplands
fjällen

Tid

Omfattning

Övriga kurser

j
l'

28/1 -

6/5 -12/5

15/4

-:-22/~

Friluftsverksamheten på Främjandets
anläggningar

Långtur för särskilt uttagna
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