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DELTAGARAVGIFTER BARNVERKSAMHET FRILUFTSFRÄMJANDET ENKÖPING 

Detta dokument innehåller riktlinjer för deltagaravgifter för barnverksamheterna Skogsknopp, 

Skogsknytte, Skogsmulle, Strövare, Frilufsare och Barnskridsko inom Friluftsfrämjandet Enköping. 

Dokumentet innehåller även riktlinjer för uppföljning av utgifter samt rekommendationer för vad 

som ingår deltagaravgiften i form av märken och friluftsmateriel. Slutligen finnas även ett stycke 

som beskriver vilka profilplagg och övrig utrustning som ingår för ledare av barnverksamhet.  

Deltagaravgifter 

Deltagaravgifterna för barnverksamheten är beräknade så att de ska täcka utgifterna för själva 

äventyret liksom fasta kostnader för barnverksamheten som exempelvis utbildning av barnledare, 

profilplagg till barnledare, friluftsmateriel och reseersättning. De bidrag som lokalavdelning erhåller 

från kommunen och andra externa parter ingår i beräkningen. Vidare utgår beräkningen från att 

det i genomsnitt är 15 deltagare i ett äventyr. Det finns två nivåer på deltagaravgiften beroende 

på om det, i äventyret, ingår upp till sex träffar respektive fler än 6 träffar.  

Deltagaravgifter för Skogsknopp, Skogsknytte, Skogsmulle, Strövare, Frilufsare och Barnskridsko 

kan utläsas i tabell 1 nedan. I samma tabell framgår även hur stor summa som ansvarig ledare har 

att röra sig med för att täcka utgifter för äventyret som exempelvis kan vara märken, 

friluftsmateriel och förbrukningsmateriel. Ansvarig ledare eller grenledare kan göra inköp till 

äventyret inom det angivna beloppet under ”Utgift per deltagare” utan att behöva stämma av 

detta med grenledare först. Om det angivna beloppet måste överskridas så behöver ansvarig 

ledare stämma av detta med grenledare innan inköp.  

Barn till ledare och hjälpledare undantas från deltagaravgift för den grupp som ledaren eller 

hjälpledare leder.   
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 <= 6 träffar >6 träffar 

 Deltagaravgift Utgift per 

deltagare 

Deltagaravgift Utgift per 

deltagare 

Skogsknopp 150:- 75:- 250:- 100:- 

Skogsknytte 150:- 75:- 250:- 100:- 

Skogsmulle 150:- 75:- 250:- 100:- 

Strövare 250:- 175:- 350:- 275:- 

Frilufsare 250:- 175:- 350:- 275:- 

Barnskridsko   300:- 100:- 

Tabell 1: deltagaravgifter 
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Märken och friluftsmateriel som ingår i deltagaravgiften  

I tabell 2 återfinns lokalavdelningens rekommendation på märken och friluftsmateriel som kan 

ingår i deltagaravgiften. En markering med ”X” innebär att saken delas ut under varje äventyr. Står 

det istället ”1 gång” innebär det att saken endast delas ut en gång under den markerade 

perioden. Exempelvis ingår täljkniv endast en gång oavsett hur många äventyr med Strövare eller 

Frilufsare som en deltagare deltar i. På liknande sätt delas en kåsa ut endast en gång oavsett hur 

många äventyr med Skogsknopp, Skogsknytte och Skogsmulle som en deltagare deltar i. 

Tygmärken delas ut 1 gång per ålderskategori. Kostnaderna för de märken och friluftsmateriel 

liksom för förbrukningsmateriel och andra utgifter ska normalt inte överskrida det angivna 

beloppet ”Utgift per deltagare” i tabell 1. Om detta inte är möjligt måste ansvarig ledare för få 

klartecken från grenledare innan inköp, vilket kan bli fallet när täljknivar behöver köpas in.    

 Termins-

märke 

Diplom Gnuggis Tygmärke Kåsa Täljkniv Tändstål 

Skogsknopp X X X 1 gång  

1 gång 

  

Skogsknytte X X X 1 gång   

Skogsmulle X X X 1 gång   

Strövare X X X 1 gång   

1 gång 

 

1 gång 

Frilufsare X X X 1 gång  

Barnskridsko X X X 1 gång    

Tabell 2: märken och material som ingår i deltagaravgiften 
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Profilplagg, ledarutrustning och övriga kostnader för verksamheten 

Varje utbildad barnledare får profilkläder i form av jacka, funktions-t-shirt och mössa med 

Friluftsfrämjandets logotyp tryckt.  

Varje utbildad ledare, liksom hjälpledare, får en namnskylt med Friluftsfrämjandets logotyp.  

Till varje äventyr ska det finnas ett första hjälpen-kit som någon av ledarna har med sig.  

Utgifter för profilplagg, ledarutrustning och övriga kostnader för verksamheten (tex hyra av ishall) 

behöver inte täckas av angivet belopp under ”Utgift per deltagare” utan dessa fasta kostnader 

täcks av den resterande delen av deltagaravgiften.  


