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Varje klubb och varje medlem, som har en 
licens, är med och bidrar till det otroliga 
arbete som läggs ner på att märka, un-
derhålla och utveckla de fantastiska vand-
ringsleder som finns över hela landet.

Att vara medlem och licensierad i FFRP 
innebär även att man är försäkrad, att 
man kan delta i vandringar, resor, ut-
bildningar som arrangeras av förening-
en. Det finns också möjlighet att som 
gäst delta i en eller två vandringar hos 
andra anslutna klubbar utan att vara 
medlem i den klubben. 

Rödvit logga 
– Grandes Randonnées
Mest kända är vandringslederna GR, 
Grande Randonnée, märkta i rött och 
vitt. Det rödvita märket är också FF-
RP:s varumärke och signum. Längs en 
GR-led har man möjlighet att vandra 
i flera dagar eller veckor. En GR hittar 
man överallt och den kan ta dig genom 
Paris, Loiredalen, i kejsar Augustus 
fotspår, saltvägen till Piemonte och till 
Compostella i Pyreneerna. Det finns  
180 000 km leder markerade inom 
Frankrike och 8 500 frivilliga, Bali-
seurs, som röjer, lagar, rensar, målar 
markeringar och skapar nya leder med 
kartor och specifikationer. 

Att vandra utefter kusten i Normandie, 
GR21, är den led som fransmännen 
2019 röstade fram som sin mest älska-
de. Den kan vandras hela året om, med 
risk för att det kan vara halt om det reg-
nar mycket. GR52 - GTM, La Grande 
Traversée du Mercantour kom trea som 
den populäraste rutten. 

Upptäck din region
Det finnas andra märkningar för leder 
som är till för att upptäcka en region, en 
Grande Randonnée de Pays - GRP, som 
ofta görs som en rundtur – boucle, med 
start och mål på samma ställe. Under 
2019 färdigställdes en ny led - GRP, 42 
km inom och runt Nice - Le GR de Pays 
Lou Camin Nissart, med 18 definierade 
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Vårvandra vackert på 
välmärkta vandringsleder

Att vandra i Provence är en färg-
sprakande och väldoftande upple-
velse. 

På med vandringskängorna och 
utforska ett landskap fullt med 
spännande upptäcktsfärder.

Följ med, Rivieraklubben har en 
egen vandringssektion med  utbil-
dade vandringsledare.

Varje fransman känner till det – 
Provence är ett fantastiskt vand-
ringsområde. Här kan du följa 

dramatiska kuststigar, ströva i bergen, 
gå mellan pittoreska medeltidsbyar och 
vandra med storslagen utsikt över både 
Medelhavet och topparna i södra Alper-
na. Variationsrikedomen är enorm och 

med behagligt klimat kan du vandra året 
runt på både lättillgängliga och välmar-
kerade vandringsleder. Här kan du äta 
din picknick på en bergstopp, vid fontä-
nen på torget i en liten bergsby eller hos 
en krögare som lagar mat som doftar ros-
marin, salvia, timjan och lavendel. Kryd-
dor som växer vilt strax runt hörnet.

Nu kan du genom Rivieraklubben vara 
med och bidra till underhåll och utveck-
ling av stigar och vandringsleder. Och 
samtidigt få både licens och försäkring.

Vandringsförening
Den franska vandringsföreningen, 
FFRP, Fédération Française de la 
Randonnée Pédestre, en sammanslut-
ning av 3 543 olika vandringsklubbar. 

FFRP möjliggör både för sina 243 660 
medlemmar – licensiés, och alla oss 
andra vanliga söndagsvandrare, att 
kunna ströva på en utstakad och märkt 
vandringsled över hela Frankrike. I Al-
pes-Maritimes ingår 77 vandringsklub-
bar och 4 800 licensierade i FFRP, varav 
Rivieraklubben sedan 2018 är en klubb 
med 30 licensierade vandringsdeltaga-
re. Ett första utbildningstillfälle hölls för 
klubbens entusiastiska vandringsledare 
och andra intresserade i början av året.

Mercantour, vår fantastiska nationalpark, vandrarens Mecka. Foto: Pixabay

“FFRP” har en egen logga, i  trikolorens färger. 

Tydlig skyltning av en GR-vandringsled, 
här på Korsika.

Rivieraklubbens ledare 
för vandringssektionen, Margit Davidsson.

Blommande terassering på en etapp, 
av trettio, på “Sentiero Liguria”.

Margit Davidsson
ledare vandringssektionen 

margitdavidsson@gmail.com

Mikaela Lassborn Imbert
forsakringar@rivieraklubben.com

Vandringsråd  
och utrustning

Gå aldrig ensam och ha kontroll på 
aktuell väderleksprognos. 

Informera om vart ni ska gå och 
när ni beräknas återkomma.

Ha alltid en karta med er och förlita 
er inte enbart till GPS eller telefon. 

Ett minimum av utrustning är: 

• Bra och stadiga vandringsskor 
eller kängor och stavar

• Ryggsäck med regnskydd, regn-
plagg, överlevnadsfilt, förstahjäl-

pen-kit och gul varningsväst

• Varma plagg, lager på lager,  
inklusive ett vindtätt plagg samt 

mössa och vantar

• Vatten och matsäck

Vandringslicens 
för dig

Följ gärna med och vandra med 
klubben vid ett tillfälle. Därefter be-
höver du licens med försäkring hos 
FFRP, vilket lätt kan tecknas via klub-
ben. Det krävs endast att du har en 
adress i Frankrike och skickar in ett 
läkarintyg om att ditt hälsotillstånd 
inte ”utgör hinder” för att vandra. 
På detta sätt är du även med och 
bidrar till underhållet av Frankrikes 
fantastiska vandringsleder. Det går 
även att teckna licens som inkluder-
ar försäkring för andra friluftsakti-
viteter såsom utförsåkning, cykling, 
ridning, med mera. 

Pris: 32,50 € - 42,50 € beroende på 
typ av licens man tecknar. Mer in-
formation och mall för läkarintyg 
finns på hemsidan.

etapper. Deletapper som kan avnjutas 
under 3 dagar eller en etapp då och då. 
Lägsta punkt är havsnivå och högsta är 
667 meter och sammantaget ger det en 
stigning om 1 150 meter. 

Magiska Mercantour 
Under 2019 har ytterligare en fantastisk 
vandringsled på 212 km med en stigning 
på 10 000 meter färdigställts, Le GR 
52, Grande Traversée du Mercantour. 
Den startar i Estenc längst ner i Tinée 

dalen, norr om Auron och Saint-Étien-
ne-de-Tinée, och leder fram till Menton.
Vår och höst är fantastiska för att vand-
ra i Provence, och vi hoppas innerligt att 
utegångsförbudet upphör snart så att vi 
får komma ut i friska luften och njuta av 
den vackra naturen.


