
 
 
 

Minnesanteckningar  
Natur & friluftsråd 15/1-2019 kl. 18.00–21.00 
 
Plats: Klissbergsstugan 

Närvarande: 

SK Vidar Kenneth Wiklander, Olle Swärdh, Ingrid Möller, 
Kent Edström, Bengt Nilsson 

Kultur- och fritidsförvaltningen (KoF) Anders Erlandsson, Henrik Lindén 
Miljökontoret (MK) Helena Brus  
Studiefrämjandet/Sundsvalls stigcyklister Tobias Lindberg 
Alnö Scoutkår/Selånger SOK Henrik Lindén  
Naturskyddsföreningen (NSF) Björn Abelsson 
Team Nordic Trail  Oscar Åkerlund 
Friluftsfrämjandet Sundsvall Susanne Olofsson, Kristina Gillström 
Mingen Skrängstasjön Intresseförening (MSI) Lotte Nord 
Sundsvalls Orienterings Klubb (SOK) Ingrid Nylander Wiklander 
Svenska Turistföreningen Anders Norberg 

 

1. SK Vidars och Klissbergsstugans historia 
Kent Edström berättar om SK Vidars historia. Namnet Vidar kommer från namnet på Odens 
ena son. Vidar är Sveriges äldsta skidklubb som fortfarande är aktiv som förening. Klubben 
startade 12 januari 1893 med Erik Collinder som första ordförande. Upprinnelsen till att 
klubben startade var att 1892 tävlade Sverige mot Norge och Finland i backtävling och åkte 
på storstryk. Sverige låg långt efter de båda grannländerna. Verksamheten handlade till en 
början om skid- och backhoppartävlingar, samt organiserade skidutflykter. Första 
backhoppningstävlingen anordnades i mars 1893 ovanför Västhagen på Norra Stadsberget. 
1897 var Vidare först med att arrangera skidorientering i landet. 1898 var Vidar arrangör av 
nationella mästerskap där damer fick vara med, även om de var utom tävlan. Förutom 
utflykter, träning och utbildning i skidteknik verkade man för ungdomsverksamhet och 
arrangerade många skoltävlingar 
 
Under den här tiden var det mest societetsmänniskor som tillhörde föreningar. Det fanns 
också sim-, segel- och ridklubbar i regionen. Arbetarrörelsens föreningar som boxning och 
fotboll kom lite senare (GIF startade 1903 och var från början en godtemplareförening). I 
Sundsvall bodde det ca 12000 människor runt den här tiden. 1908 fanns det 54 skidklubbar i 
hela landet och bara i Sundsvall fanns 15 av dem. Det var många ”högheter” som satt med i 
styrelserna för skidklubbarna.  
 
Den 20 januari 1919 tog man beslut om att köpa mark på Klissbergets topp. Den 12 februari 
beslutade man att inköpa en timmerstuga från Tuna socken. Därmed firar Klissbergsstugan 
100 år i år.   



 
 
 

När friluftsfolket var ute på tur tog man sig gärna en snaps under vilopauserna. Så gick man 
vidare. Vidare hade flera stugor i Sundsvall bland annat Hulistugan, Söderbergska hemmanet 
vid Sidsjöbodarna och Bäckaskog på Södra Berget. Från staden arrangerades olika 
kvällsutflykter. Till Hulistugan åkte man på pjäxdans. Den första pjäxdansen hölls 1947, det 
var några års uppehåll men från 1974 fram till 1988 pågick pjäxdanserna. (Björn Abelsson, 
SOK/NSF, berättar att hans föräldrar träffades under någon av dessa pjäxdanser. Björn är 
född 1949.)  
 
Numera åker man inte så mycket skidor i föreningen, utan de verkar mest för friluftsliv och 
att förvalta Klissbergsstugan. Stugan hålls öppen söndagar under höst och vintersäsongen. 
Enligt tradition skulle man ha med sin egen sill och potatis som tillagades av personal i stugan 
när man kom fram. Numera sker försäljning av sill i stugan. Senaste säsongen var ett 
uppsving med ökat antal besökare. Man försöker hitta vägar att samarbeta med andra 
föreningar för att kunna fortstätta bedriva verksamheten i stugan. De flesta medlemmar börjar 
bli äldre och det behövs nya yngre förmågor som kan ta över. 
 
Vi firar 100 års jubileumet med prinsesstårta (väldigt god) och säger grattis till SK Vidar och 
Klissbergsstugan!  
 

2. Sundsvalls friluftsfestival 
Den 2 mars introducerar vi en ny aktivitet för Sundsvalls invånare vid Sidsjön. Vi vill så klart 
att så många som möjligt kan vara med och visa upp sin förening och verksamhet.  
 
De som redan anmält sitt intresse är: 

• Friluftsfrämjandet som arrangerar snöskovandring och håller stugorna öppna 
• Miljökontoret har en guidning i reservatet. 
• Sundsvalls stigcyklister och cykelfrämjandet har en cykelaktivitet.  
• Nordic trail har en löpgrupp 
• Långfärdsskridkoklubben 
• Vidar håller Klissbergsstugan öppen 
• Sundsvalls stadsteater har uppvisning 
• Skidleken öppen och bemannad med utlåning av utrustning 

 
Andra förslag: 

• Hockeybockey 
• Naturskyddsföreningen Spår i snön/ känn igen träden på vintern 
• Sportoteket på plats för inlämning och utlåning av friluftsartiklar 

 
Vill ni bolla idéer eller har klart vad ni vill göra kontakta Anders så fort som möjligt. Vi 
kommer att hämta bord från Norra Berget, samma som på skogens dag.  
 



 
 
 

3. Ledutveckling 
Flyttas till nästa möte. 

4. Information mellan medlemmar  
Susanne berättar att Friluftsfrämjandet öppnar Fågelbergsstugan nu på söndag, den 19 januari. 
Ny broschyr för stugsvängen är ute. När du besöker en friluftstuga får du en stämpel 
baksidan. När du samlat minst fyra stämplar formulerar du en slogan för Stugsvängen i den 
rutan som anges. Skicka sedan in stämpelkortet så har du chans att vinna fina friluftsartiklar. 
 
STF har nyligt gett ut sitt vårprogram för 2019. Anders vill uppmärksamma att det är svårt att 
planera alla aktiviteter långt i förväg, därför har man inte bestämt vart alla inplanerad 
vandringar kommer att ske. Men om man är medlem så ska man få nyhetsutskick där all 
information kommer att delges om vandringarna framöver.  
 
MIS har fått bidrag för att göra en broschyr över de tre föreningen arbetat med. Broschyren är 
ett enkelt A4 som viks i tre. Den innehåller karta över tre vandringsleder med lite text, mest 
symboler.  
 
Ingrid berättar att det börjar närma sig Södra berget runt, den 16 februari. Det blir tre lopp 
samt Barnens vasalopp. Gå in på hemsidan och läs mer och anmäl er.  
Under samma helg kommer Birka Cruises med Ski Cruise till Sundsvall.  
 
Team Nordic Trail har prova på aktivitet på torsdagar kl.18.30-19.30  på Norra Stadsberget. 
Samling vid stora parkeringen vid Norra Bergets friluftsmuseum. Läs mer på hemsidan: 
https://www.teamnordictrail.se/lopargrupper/sundsvall/ 
 
Anders berättar att det nu finns en Facebook-sida för att sprida 
information om friluftsliv och föreningar i Sundsvalls kommun. 
Föreningarna får gärna tipsa Anders om aktiviteter som kan 
marknadsföras via sidan.  
Leta efter Friluftsliv Sundsvalls kommun och gilla. 
  

https://www.teamnordictrail.se/lopargrupper/sundsvall/


 
 
 

5. Övriga frågor  
Lotte lyfter frågan att det skulle vara bra om kommunen kunde hjälpa alla små föreningar att 
ta fram broschyrer/program.  

6. Kommande möten 
Nästa möte blir Onsdag 20 februari kl.18.00 i SOK-stugan, söder om Sidsjön  

För samåkning från centrum hör av er till Helena eller Anders innan.  

Kommande möten: tisdag 26 mars, onsdag 8 maj, tisdag 27 augusti, onsdag 25 september, 
tisdag 22 oktober, onsdag 4 december. 

 

Stort tack till SK Vidar som öppnade upp stugan och bjöd oss på en 
minnesvärd kvällsvandring i bitande kyla, och inte minst historielektion över 
Sundsvalls tidiga friluftsliv! 
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