Enaforsholmskursen firar 70 år!

Kursprogram för jubileumsåret 2020
I år fyller Enaforsholmskursen 70 år och det blir en särskild satsning med flera guidade turer,
spännande föreläsningar och som avslutning ett öppet hus på Enaforsholm med jubileumsmiddag.
Enaforsholmskursen har sin utgångspunkt i anrika Enaforsholms fjällgård i Jämtlandsfjällen. Kursen
som helhet innebär en omväxlande och givande vecka i fjällvärlden med ny kunskap, ökad
fjällkänsla och gemenskap med en som alltid blandad och intressant grupp människor. I slutet av
veckan tillkommer också andra gäster som deltar i exkursioner och öppet hus på Enaforsholm. Vissa
av turerna torsdag-fredag är utformade specifikt för veckokursen.
ETT URVAL PROGRAMPUNKTER UNDER KURSVECKAN:

Söndag (kväll) - måndag 19–20 juli

Ankomst Enaforsholm söndag kväll.
Samling med information om kursen och presentation av kursdeltagare.
Föreläsningar inom områden som fjällekologi, naturvård, flora och fauna i fjällen, fjällräddning,
renskötsel och geologi.
Lättare vandring med möjlighet att testa sin utrustning inför den längre turen på fjället.
Vandrings- och utrustningstips med praktiska övningar som vadning över strömt vatten, orientering
med hjälp av karta med kompass och göra upp eld.

Tisdag - onsdag 21–22 juli

Fjällvandring till Blåhammarens fjällstation med middag och övernattning. Under vandringen upp
till Blåhammaren dag 1 tittar vi på fjällväxter, alpina zoner, fåglar, fjällbjörkskog, karolinerminnen
med mera. Vandringen dag 2 går över fjället via Snasahögarna och Silverfallet ned till Enaforsholm.

Torsdag - fredag 23–24 juli

Guidade dagsturer och exkursioner med ämnen som fjällturism, kulturhistoria, trädgränser i fjällen,
växter och djur, geologi och orientering över fjällandskapet. En av turerna går till Storlien med
Blomsterstigen och historien kring Dr Westerlund och hans luftgäster 1888–1918.
Hur är det att leva och verka i fjällen? Entreprenörer från närområdet berättar om sin verksamhet
och de speciella förutsättningar som fjällvärlden innebär och hur man använder dessa till sin fördel.

Lördag - söndag 25–26 juli

Dagsturer och exkursioner med utgångspunkt från Enaforsholm.
Exkursion till Handöl känt för sin täljstensbrytning sedan åtminstone 1500-talet, för sitt
spektakulära vattenfall och för Karolinernas ödesdigra marsch under fälttåget i Norge hösten 1718.
Ånnsjöns fågelstation med ringmärkning av fjällfåglar.
Öppet hus med föreläsningar och aktiviteter på Enaforsholm.
Jubileumsmiddag med en och annan överraskning.
Kursavslutning och diplom.

