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Bli med på VMHs Hårete Mål 2022 
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Villmark i Värmland, Sverige 

2.-4. september 2022 

Første helga i september drar vi på tur igjen. Denne gangen går ferden til Sverige, vårt kjære 

naboland. I rene Brødrene Dahls fotspor, skal vi nå oppdage Klarälvens hemmeligheter ved å 

reise på en selvlaget tømmeflåte.  

Vi skal bygge vår egen flåte som skal ta oss ca. 10 km nedover elven. Avhengig av 

vannstanden i elva vil turen ta 3,5 -7 timer. Det lukter konkurranse mellom flåtene her         

Det vil være mulig å gå av underveis, og vi vil også ha med et par kanoer.  

 

Bygging av flåte 

Flåten bygges i 3 lag og skal bindes opp etter et visst system. Det kan være mellom 5-7 

personer pr. tømmerflåte, som måler 3 x 3 meter. Vi vil få opplæring og veiledning gjennom 

hele byggingen og alt vil bli kvalitetssikret. Vi går også igjennom sikkerheten like før vi seiler 

nedover elva.    

Byggingen av flåtene krever noe fysisk arbeid, men det er mange ulike oppgaver som skal 

gjøres. Så her er det oppgaver for alle, også myggmiddelsmørere, knuteeksperter og 

gledesspredere       
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Program for dagene:  

Fredag 2.9 

Kl. 14.00  Vi ankommer Klarälven Camping hvor vi sjekker inn. https://www.vildmark.se/  
             Det går an å sette opp eget telt hvis det er ønskelig.  

 
Kl. 15.00           Samling ved elva for gjennomgang av hogst, konstruksjon, sikkerhet m.m. Vi 

deler oss deretter opp i grupper og begynner å bygge flåter. 

 
Når vi er ferdig med å bygge flåtene, kjører vi bilene til Bjørkebo, som er endestasjonen for 
vår ferd neste dag. Vi blir deretter fraktet tilbake til campingplassen. 
 
Ca kl. 19.00 Ferdig med alle forberedelser.  
 
Kl. 19.30 Felles grilling og hygge.  
 
 
Lørdag 3.9 
 
Frokost som vi selv ordner i hyttene eller på felleskjøkken på campingplassen.   
 
Ca kl. 10.00  Nå starter eventyret, og vi går om bord i våre selvbygde tømmerflåter.  
  Vi seiler i rolig tempo nedover elven, nyter matpakken og livet. 
 
Når vi er fremme ved destinasjonen ved Bjørkebo, demonterer vi flåtene og kjører deretter 
tilbake til Klarälven Camping. 
 
Kl. 19:00  Fellesmiddag er en tradisjonsrik rett som ble servert flottørene før i tiden. Det 

er kullkveld hvor vi kan lage våre egne «kullkuler» som stekes over glørne 
(likner på en svinekjøttpannekake). Det kan også lages vegetarrett.  
Pris kr 260,- pr person. Du kan også ta med medbrakt mat som du kan grille.  

 
Søndag 4.9 
 
Frokost, utsjekking og hjemreise. 
 
  
 
Egenandel 
Egenandelen vil komme på kr 2050,- per person og inkluderer: 

- Tømmerflåte, 2 døgn i hytte med innlagt vann, toalett og dusj 
- Nedvask av hytte 

 
Mat er ikke inkludert i prisen. Hver enkelt må handle inn og lage egen mat. Griller og kjøkken 
på campingen er tilgjengelig. Butikk og kiosk i nærheten.   
 

https://www.vildmark.se/
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Annen viktig informasjon: 

• Deltagelse på turen er på eget ansvar. VMH har ikke medisinsk ansvar for de som 

deltar, og deltagerne må selv avklare med egen lege i forkant av turen om det er 

forsvarlig å delta. 

 

• Transport til/fra Klarälven Camping må dekkes og ordnes av hver enkel. 

Med bil: 

o Oslo S – Kongsvinger – Finnskogen - Karlstad – Torsby - Klarälven Camping 
o Tid: 2 t 55 min 
o Km: 208 

Samkjøring: Det kan være lurt å planlegge i forkant slik at man kan sitte på med hverandre og 

spleiser på bensinen. Om du ikke kjenner noen som du kan avtale med, gir du beskjed ved 

påmelding så kan vi forsøke å koordinere det.  

Med tog: 

o Oslo S – Kil S – Torsby S 
o Tid: 5 t 4 min 
o Oslo – Kil går x 3 pr dag, Kil – Torsby går hver 2.time 
o Buss til Klarälven Camping 

Med buss: 

o Oslo S – Karlstad – Torsby  
o Tid: 5 t 37 min 
o Oslo S – Karlstad går x 5 om dagen, Karlstad – Torsby går x 2 pr dag 
o Torsby - Klarälven Camping 

 

• Turen er for betalende medlemmer av VMH (kontingenten for 2022 må være betalt).  

• Egenandelen er kr 2050,- per person. Prisen inkluderer sengeplass i 4-mannshytte i 2 

netter og flåtebygging. Inkluderer ikke reise, mat og drikke.  

• Begrenset antall plasser. Du får beskjed med en gang om du har fått plass, og 

egenandelen må betales umiddelbart for at påmeldingen skal være gyldig. 

• Påmeldingsfrist 1. august 2022  

• Påmelding med ferdig utfylt skjema sendes til anne@vmh.no 

• Påmeldingen er bindende. Ved sykdom kan egenandelen tilbakebetales ved 

framlegging av legeerklæring. 

• For mer informasjon om stedet, gå inn på www.vildmark.se  

Vi håper at mange har lyst å være med på denne turen over grensen. Mer informasjon om 

turen, tips til pakkeliste og annen praktisk informasjon sendes ut til de påmeldte deltagerne. 

Har du spørsmål angående turen? Ta gjerne kontakt: 

    Eirik Møklegård: eirik.moklegard@hotmail.com Telefon: 41234601 

    Aleksander Eriksen: aler17264@mail.com  Telefon: 41683149 

mailto:anne@vmh.no
http://www.vildmark.se/
mailto:eirik.moklegard@hotmail.com
mailto:aler17264@mail.com
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Påmeldingskjema til Hårete Mål 2022: Flåtebygging i Sverige 

 

 

Fornavn: _________________________ Etternavn: ___________________________ 

Adresse: ______________________________________________________________ 

Mobilnummer: _________________________ E-post: _________________________ 

 

Jeg ønsker å delta på årets Hårete Mål i Sverige:          ☐ 

(Jeg er orientert om at turen er på eget ansvar, og jeg har avklart med egen ansvarlig lege at 

det er forsvarlig at jeg deltar på denne turen) 

 

Allergier: 

___________________________________________________________________________ 

 

Signatur:  

____________________________ 

 

Vi minner om:  

• Det er begrenset antall plasser  

• Påmeldingsfrist 1. august.  

(Påmeldingen er gyldig når egenandelen er registrert betalt til VMH) 

• Påmelding med ferdig utfylt skjema sendes til anne@vmh.no  

• Egenandelen er kr. 2050,-  

• Egenandelen innbetales innen 1. august til konto 1503 40 36168 eller via Vipps til 

nummer 16200. 

• Ved sykdom kan egenandelen tilbakebetales ved framlegging av legeerklæring 

• Medlemskontingent for 2022 må være betalt for å kunne delta. 

mailto:anne@vmh.no

