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Under 2018 har Värnamo lokalavdelning fortsatt att erbjuda härliga upplevelser 

framförallt för barn och deras familjer. Vi har haft en medlemsökning med 25% mot 

föregående år.  

 

Totalt har 5 styrelsemöten och ett årsmöte ägt rum under året. Respektive sektion 

har haft ett flertal planeringsmöten för deras verksamheter. 

Avslutningsvis vill vi tacka alla ledare och medlemmar för det gångna året och vi ser 

fram emot ett trevligt och händelserikt 2019.

Ordförande: Fredric Svensson  
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Revisor: Marcus Melin 

   



 

För lokalavdelningens verksamhet ansvarar styrelsen, förutom för särskilda uppdrag 

valda funktionärer, ett antal sektioner och kommittéer. 

Vi har haft 31 barn som träffats 10 gånger under våren. Under hösten har 

skridskoskolan varit vilande på grund av ledarbrist. 
  

Vi har haft 12 deltagare vid sju tillfällen under våren och 12 deltagare vid sju tillfällen 

under hösten. Vi har varit aktiva vid Borgen och andra platser runt Värnamo. Under 

året har barnen fått lära sig att vistas i, uppskatta och respektera naturen. Träffarna 

har innehållit lek, sånger, pyssel och ”naturlära”. Aktiviteterna har varit på barnens 

nivå där föräldrarna uppmuntrats att vara medupptäckare med sina barn. 

Vi har haft 15 deltagare vid sju tillfällen under våren och 15 deltagare vid sju tillfällen 

under hösten. Vi har varit aktiva vid Borgen och andra platser runt Värnamo. Under 

året har barnen fått lära sig att vistas i, uppskatta och respektera naturen. Träffarna 

har innehållit lek, sånger, pyssel och ”naturlära”. Det har varit många 

naturupplevelser och även en del fikande för deltagarna.  

Vi har haft 13 deltagare vid 5 tillfällen under våren och 12 deltagare vid 5 tillfällen 

under hösten. Vårterminen avslutades med tältövernattning i Sötåsa. Vi har lagat 

mat, lärt oss använda kniv, göra upp eld och testat olika äventyr. Vi har haft mycket 

tid för fri lek. Vi har träffats på olika platser runt Värnamo.  

   

Under hösten har vi startat upp en Lufsargrupp med 12 deltagare som har träffats 5 

gånger, där vi har testat på olika äventyr. 



 

Vi har haft 71 deltagare vid 8 tillfällen under våren och 69 deltagare vid 8 tillfällen 

under hösten. Deltagarna som har varit mellan 6 - 12 år och har varit uppdelade i 7 

grupper efter kunskapsnivå.  

Under hösten har vi startat upp MTB-mini för de barn som är för unga för att vara 

med på vår MTB-skola. Vi har haft 10 deltagare vid 8 tillfällen. 

Här har barnen cyklat tillsammans men en vuxen. Med hjälp av olika övningar 

och lekar har vi tränat för att barnen ska bli säkrare på sina cyklar och redo för 

den stora MTB-skolan i framtiden.  

Under hösten har vi startat upp vår första MTB-grupp för vuxna. Vi har träffats vid 7 

tillfällen under hösten på olika platser i Värnamo. Det har varit en kombination av 

stigcykling, tekniktips, teknikbanor, mektips mm.  

 

I januari anordnades en informationskväll om långfärdsskridskor i Borgenstugan, där 

13 personer närvarande. Under året har ett antal organiserade skridskoturer 

genomförts. 

Under året har kommunens haft två förskolor igång som har tillämpat konceptet ”Ur 

och skur”. En i Lanna och en på Borgen i Värnamo.  
  

 

Ingen utdelning.



 

 
Barnskridskoskola, 242 h och 31 deltagare 
 
Skogsknytte, 218 h och 24 barn,   
 
Skogsmulle, 360 h och 30 barn  
 
Strövare, 570 h och 25 barn 
 
Lufsare, 148 h och 11 barn.  
 
MTB-skola, 1186 h och 140 barn  
 
MTB-Mini, 66 h och 10 barn 
 
MTB-tjejer, 72 h med 6-10 deltagare/gång 
 
Nya koloppet 
 
Reflexvandring för barn och deras familjer på gröna sidan 
 
Informationskväll Långfärdsskridskor 17/1 
 
 

 
Hitta Vilse, Skövde  
Caroline Ekehage 
 
Våryran, Bommersvik 1-3/6  
Caroline Ekehage 
 
MTB Ledarutbildning 1, Värnamo 25-27/5  
Andreas Ekehage, Carl Johansson, Kajsa Davidsson och Torkild Lidén 
 
Vildmarksäventyr, Växjö 24-26/8  
Magnus Hellström 
 
MTB Ledarutbildning 1, Öland 21-23/9 
Karin Alm, Patrik Alm och Emma Bursell 
 
Fortbildning MTB, Isaberg 12-14/10 
Gabrielle Davidsson, Dahn Haag, Dan Hansen, Carl Johansson, Keith Johansson, 
Marcus Melin, Hanna Widerquist och Oscar Widerquist 
 
Internutbildning i Första hjälpen för ledare 13/3 och 20/3 
 
 



ANTAL MEDLEMMAR 2018-09-30 

Ålder 0-6  7-12 13-20 21-  Totalt 

  
 

 

(bidragsberättigade) (bidragsberättigade) 
    

Kvinnor 63 44 16 91 214 

Män 72 96 10 83 261 

Totalt 135 140 26 174 475 

 

 

BIDRAGSGRUNDANDE, dvs närvaro vid aktiviteter med närvarokontroll  

Aktivitetstillfällen  Vårterminen Höstterminen 

Barn 7-12 år  478 490 

Unga 13-20 år - - 

  
 

 

TOTALT BIDRAGSBERÄTTIGADE   7-20 ÅR 

 

 

166 

    

 

 

 

 

 

 


