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ORDFÖRANDE SPEKULERAR  

Rörelse, glädje och gemenskap är vårt bidrag till ett bättre Sverige  

Naturen är friluftslivets arena.  

Detta år har inte varit något annat likt. Ändå har våra fantastiska ledare fått ihop en 

massa olika äventyr som har varit smittsäkra ute i vår härliga natur. Det är och har varit 

under hela detta år ett stort tryck på uteaktiviteter. Det är endast inomhusklättringen som 

har ställt in, för det är svårt med avstånd. I övrigt har det mesta kunnat lösas med kreativa 

lösningar. Uppfinningarna löser av varandra med olika digitala funktioner i mobiler för att 

inspirera till   äventyr ute i naturen. 

 

Det som inte kom med under året är vår fina Friluftsfrämjardagen som i år skulle ha 

gått av stapeln vid Hellasgården. Vi flyttade den först från maj till i början av september för 

att sedan besluta att den får vila till 2021. Det skulle även ha varit startskottet till vårt 60 

års firande. Men den som väntar på något gott väntar aldrig för länge eller vad man brukar 

säga. 

 

Friluftsfrämjandet i stort har fortsatt att växa som organisation. Det ses som ett tecken 

på att alla vill vara ute och upptäcka tillsamman med andra. Bara detta att stormköket blev 

årets julklapp 2020! 

 

Detta år har alla olika möten fått genomföras digitalt vilket för oss är ovant. Vi som vill 

ses och utveckla verksamheten i fysiska möten. Några möten har hållits utomhus någon 

söndag när det fortfarande var ljust ute. 

 

När detta verksamhetsår avslutas i mars-21 med årsmötet så kommer jag att avgå 

som ordförande för lokalavdelningen och ur styrelsen. Jag vet knappt hur många år som 

jag har varit med i styrelsen, först i Johanneshov och sedan när vi gick tillsammans med 

Farsta och Vantör och bildade Enskede lokalavdelning. Det har varit en spännande 

utveckling av verksamheten. I Johanneshov var det skidskola i Hammarby backen och 

barnverksamhet på förskolorna tills att vi i dag har många olika verksamheter för små och 

stora äventyrare. Jag vill tacka för det förtroende jag har haft och önskar den kommande 

nya styrelsen lycka till med det fortsatta arbetet.  

 

Väl mött i naturen! 

 

Agnetha Thalin,  

ordförande i Enskede lokalavdelning av Friluftsfrämjandet 
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VÅRA VERKSAMHETER 

Friluftsfrämjandet är Sveriges största och bredaste friluftsorganisation med över 109 000 

medlemmar och 7000 ideella ledare, varav 2370 medlemmar och 45 ledare är ideellt 

medlemmar i vår lokalavdelning och 15 ledare är verksamma inom förskola och 

barnomsorgen. Vårt fokus sedan starten år 1892 är att genom friluftsliv verka för folkhälsa, 

livsglädje och en tillgänglig friluftsmiljö för alla.  

I vår lokalavdelning ligger huvudfokus på att skapa äventyr i vår närmiljö för vuxna och 

barn. 

Vår lokalavdelnings del i Äventyrshanteraren på Friluftsfrämjandet.se. Genom våra totalt 

42 enskilda äventyr har vi bidragit till att göra vår verksamhet mer känd lokalt och 

Friluftsfrämjandet som helhet mer attraktivt. 

Utvärdering av 2020: 

• Vi har 42 äventyr publicerade i Äventyrshanteraren, vårt mål var 82 äventyr. 

• 45 ideella ledare har varit aktiva under 2020, totalt 1 285 timmar, år 2018 var det 

29 ledare och 1 067 timmar, år 2019 var det 38 ledare och 1 321 timmar. 

• Utav äventyren är 17 aktiviteter för barn och 25 vuxenaktiviteter. 

Generellt är att alla aktiviteter för barn är en fast grupp som har träffats vid flera 

tillfällen. För vuxna är det precis tvärtom att man bara har träffats vid ett tillfälle. 

Undantag Äventyrliga vuxna som träffats tre gånger.  

Vår verksamhet är svår att sammanfatta i siffror. Aktiviteterna varierar både i längd 

från en timme till en vecka och i antal tillfällen gruppen träffas från en till sju 

tillfällen. 
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• Under 2020 har vi utbildat 10 nya ledare, inom Skogsmulle och skogens värld, 

Vildmarksäventyr, MTB och vandring.  

• Alla äventyren har lagts upp i Äventyrshanteraren, så att vi har fått en överblick 

över hur många timmar som genereras och att aktiviteterna är synliga för alla. 

• Under rådande omständigheter har vi inte kunnat öka kunskapen om 

allemansrätten. Detta mål fortsätt under nästa verksamhetsår. 

• Under året har vi utökat tillgången på efterfrågade aktiviteter, såsom MTB och barn, 

genom att utbilda nya ledare och uppmuntra och underlätta samarbeten med andra 

lokalavdelningar. 

Händelser under 2020: 

• Årsmöte 12 mars 2020 

FJÄLL 

Enskede har arrangerat sommarfjällverksamhet med tre fjällvandringar. Vandringarna har 

givetvis pandemianpassats, bl.a. genom att de som inte umgås nära till vardags har bott i 

enkelrum och enpersonstält. 

• Fjällvandring kring Abisko 11 - 16 juli med 12 deltagare. En natt på fjällstation och fyra 

nätter i tält. 

• Fjällvandring i Grövelsjötrakten 2 - 7 augusti med 6 deltagare. Två nätter på fjällstation 

och fyra nätter i tält. 

• Höstvandring med tält i Jämtland, 17 – 20 september med 9 deltagare. Tre nätter i tält. 

Abiskovandringen förbereddes genom en teorikväll och en tältövernattning i 

Stockholmstrakten. Ledare har varit Enskedes två fjälledare certifierade enligt 

Fjällsäkerhetsrådets grundläggande norm. Vi planerade för att bli fler ledare under året, 

men utbildningarna ställdes in pga pandemin. Däremot har fjälledaraspiranter, både från 

Enskede och andra lokalavdelningar, deltagit för att få den nödvändiga ledarpraktiken. 

Totalt har vår fjällverksamhet skapat 3 878 aktivitetstimmar. 

KLÄTTRING 

Vi har haft vår aktivitet ”Klättra tillsammans” på Klättercentret vid Telefonplan 5 gånger 

under vårterminen, sisat gången 10 mars. 

Under sommaren har ledarna träffats och klättrat vid Flaten. Det är en klippa som ligger 

bra till i vårt område och som kan bli vår hemmaklippa. 
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LÅNGFÄRDSSKRIDSKO 

Långfärdsskridsko har funnits länge i organisationen. 13 713 medlemmar är intresserade 

av långfärdsskridskoäventyr vilket ger grenen stor potential.  

Under 2020 har våra viktigaste aktiviteter inom långfärdsskridsko varit att genom 

Stockholmalliansens försorg, genomföra 32 turer med totalt 405 deltagare. Turerna har 

genomförts på isar i närområdet såväl som en bit bort från Stockholms närområde. I 

början av januari av januari genomfördes den sedvanliga skridskokursen. Kursen 2019 

hade 15 förväntansfulla och vetgiriga deltagare. 

Totalt har vår lokalavdelnings långfärdsskridskoverksamhet skapat cirka 300 

aktivitetstimmar. 

LÄNGDSKIDÅKNING 

Snötillgången har begränsat vår verksamhet så inga aktiviteter på snö genomfördes. 

Däremot hade vi skidgång i Hammarbybacken. En gång i januari för de som hade anmält 

sig till skidskolan och tre gånger under hösten för de som ville komma igång med 

skidspecifik träning inför skidsäsongen. 

MTB 

Under 2020 har vi fortsatt vårt samarbete med Stockholm LA och även Nacka som numera 

har en MTB sektion. Vi har tillsammans jobbat för att utveckla verksamheten ytterligare. 

Vi har hjälpt varandra med planering och ledare av flera äventyr. Under våren hade 

Enskede lokalavdelning hand om MTB-barn i Hellas som bestod av ca 50 barn indelat i 

fyra grupper. Under hösten har det varit Stockholm som haft hand om barngruppen. Vi 

hjälper varandra över lokalavdelningarna för att få ihop ledare och anordna ett mycket 

uppskattat evenemang för barnen.  

Totalt 380 aktivitetstimmar.  

Vi har även arrangerat Kul på hjul, haft teknikkurs och nybörjarturer/fikaturer för vuxna. 

Totalt har det resulterat i 99 aktivitetstimmar 

VANDRING LÅGLAND 

I Enskede lokalavdelning erbjuder vi olika typer av vandring. Allt från traditionella 

vandringar i lugn tempo som är lite längre, powerhike som har ett lite högre tempo men 

som inte är lika lång istället eller kortare vandringar där fokus ligger på t.ex. mys vid 

lägereld. 

Vi har under året ökat antalet vandringsledare till fem.  

Vi har organiserat totalt 6 enskilda vandringar med sammanlagt 32 deltagare. Totalt har 

vår vandringsverksamhet skapat 153 aktivitetstimmar. 
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SKOGSMULLE OCH SKOGENS VÄRLD 

Familjemulle hade under våren totalt 33 barn, 7 ledare och 2 hjälpledare. Gruppen startar 

generellt tillsammans och delar sedan upp sig för Skogsknopp (9 barn), Skogsknytte (12 

barn) och Skogsmulle (12 barn). Under hösten så deltog totalt 41 barn, 5 ledare och 3 

hjälpledare.  Gruppen delar upp sig för Skogsknopp (11 barn), Skogsknytte (13 barn) samt 

Skogsmulle (17 barn). Familjemulle utgår från Björkhagen.  

Under hösten så har vi haft ytterligare en grupp med Skogsknytte där 9 barn har deltagit 

tillsammans med 3 ledare.  

VILDMARKSÄVENTYR 

Strövare i Vidja har bestått av 10 barn och 1 ledare. Gruppen träffades fem gånger per 

termin och har haft en övernattning under året. Totalt har Vidjas strövare haft 444 

aktivitetstimmar under året. 

Strövaregruppen Rävarna i Björkhagen har haft 12 barn och 2 ledare under våren och 17 

barn och 3 ledare under hösten och träffats en gång i månaden och haft 1 övernattning 

under året. Totalt har Strövaregruppen Rävarna haft 445 aktivitetstimmar under året. 

Nytt för detta verksamhetsår är att det under hösten startat en grupp Frilufsare för första 

gången i Enskede som främst hållit till i Björkhagen. Vi har två utbildade ledare som har 8 

barn i gruppen. Barnen är mellan 10 och 13 år gamla. Frilufsarna har haft 78 

aktivitetstimmar under hösten. 

Äventyrliga Familjen har bestått av två grupper där barn och vuxna tillsammans utforskat 

naturen och gjort olika aktiviteter, exempelvis klättring, matlagning och övernattning. Nytt 

det här verksamhetsåret är att ena gruppen bedrev verksamhet i Enskede lokalavdelning 

under våren men under hösten har detta skett under Nacka lokalavdelning. Detta då 

ledarna tillhör Enskede och Nacka lokalavdelningar. 

ÄVENTYRSEVENT 

Vi har under året inte genomfört några äventyrsevent 

ÄVENTYRLIGA VUXNA 

Vi har haft en grupp Äventyrliga vuxna under hösten med 15 deltagare. Vi har träffats vid 

tre tillfällen. Den 18 oktober var det en vandring i Tyresta skogen, den 11 november var det 

skidgång i Hammarbybacken och den 9 december hade vi mörkervandring från Skarpnäck 

till Björkhagens utegym, där vi grillad medhavd matsäck.  

Totalt har lokalavdelningens Äventyrliga vuxna-verksamheten skapat 111 aktivitetstimmar. 
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VÅRA LEDARE 

Ledare och förtroendevalda är grunden för all vår verksamhet. Vi stöttar det viktiga jobb 

som de gör, ge dem möjlighet att utvecklas och uppmuntra dem stanna i organisationen. 

Friluftsakademin har ett ansvar i att säkerställa lokalavdelningarnas försörjning av ledare. 

Utbildningarna genomförs av våra kursledare med ledning och stöd av 

samordningsgrupper, utbildningsteam och tjänstemän på nationell och regional nivå. Tre 

av lokalavdelningens ledare har under 2020 haft uppdrag som kursledare i region 

Mälardalens regi.  

Enskede lokalavdelning har 60 ledare och styrelsemedlemmar. Alla styrelsemedlemmar är 

även ledare inom olika verksamhetsgrenar.  

Styrelsen har en tydlig ledarpolicy ”Att vara ideell ledare i Enskede lokalavdelning” samt 

”Ekonomirutiner”. Dessa finns tillgängliga i Ledardropboxen. 

Utbildat ledare fördelat på varje gren: 

Fjäll:  3 ledare varav en certifierad helår, 1 certifierad sommar  

  samt en som har gått steg 1 av utbildningen  

Klättring:  2 ledare 

Långfärdsskridsko:  2 ledare  

Längdskidåkning:  3 ledare  

MTB: 9 ledare varav 3 nya 

Naturparkour:  1 ledare    

Skogsmulle och skogens värld:  13 ledare varav 3 nya 

Vandring lågland: 5 ledare varav 2 nya 

Vildmarksäventyr:   9 varav 2 nya  
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VÅRA MEDLEMMAR  

För att verka i enlighet med vårt ändamål, behöver vi en hållbar och stark medlemstillväxt. 

Friluftsfrämjandet arbetar för att öka antalet medlemmar – dels genom nya medlemmar, 

men framförallt att få befintliga medlemmar att stanna kvar hos oss. Det gör vi genom att 

göra medlemskapet attraktivt – aktivera dem med både äventyr, kunskap och inspiration 

över hela året. Vi strävar mot världens bästa friluftsaktiviteter levererade av Sveriges mest 

eftertraktade ledare.   

Friluftsfrämjandet har vänt medlemsutvecklingstrenden till tillväxt de senaste sex åren. 

Detta är särskilt viktigt efter den nedgång som föreningen befunnit sig i under en längre 

tid. Tillväxten är en spegling av den intensiva utvecklingsfas som organisationen är inne i. 

Medlemssiffran 2020 är den högsta sedan 2000. 

 

Vi har under 2020 blivit något flera medlemmar i lokalavdelningen och hade vid 

medlemsårets slut 2370 medlemmar. 
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KOMMUNIKATION OCH SAMHÄLLSPÅVERKAN 

För att nå ut till våra medlemmar om aktiviteter kommunicerar vi i följande kanaler: 

Lokalavdelningens hemsida:  www.friluftsframjandet.se/enskede  

Vi finns på facebook ….:  www.facebook.com/FriluftsframjandetEnskede  

… och på instagram: www.instagram.com/friluftsframjandet_enskede 

DEMOKRATI OCH ORGANISATION  

Friluftsfrämjandet är en ideell organisation och vi bygger vår verksamhet på demokratiska 

principer. Vår organisationsstruktur Riks/Region/Lokalavdelning styrs av gemensamma 

stadgar. Som enskild medlem kan man vara med och påverka i både mikro- och 

makroperspektivet genom vår modell för representativ demokrati.  

Vi har sex ledamöter i styrelsen samt ordföranden. Styrelsen har hjälp av två suppleanter.  

Under året har vi genomfört 11 styrelsemöten, två verksamhetskonferenser (en på våren 

samt en på hösten) samt två informella arbetsmöten. 

Årsmötet hölls den 12 mars 2020 i Bagarmossens Folkets hus. I årsmötet deltog 12 

röstberättigade medlemmar samt en gäst. Efter avklarat årsmöte berättade Helena 

”Vandringstjejen” Rosquist Traneving om ”Nära Äventyr”. 

STYRELSENS UPPDRAG OCH ANSVAR 
Vår Lokalavdelnings styrelse ska leda, driva och utveckla verksamheten så att 

ändamålsparagrafen uppfylls långsiktigt. Styrelsen skall verka i enlighet med 

Friluftsfrämjandets stadgar och styrelsens arbetsordning.   

http://www.friluftsframjandet.se/enskede
http://www.facebook.com/FriluftsframjandetEnskede
http://www.instagram.com/friluftsframjandet_enskede
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STYRELSEN 

Ordförande Agnetha Thalin 

Vice ordförande Rhode Lindström 

Kassör Eva Forssblad 

Sekreterare Susanne Lüders 

Ledamot Sonja Bäck 

Ledamot Tobias Brander 

Ledamot Mikael Isenberg 

Suppleant Tina Stoor 

Suppleant Elin Lindström 

GRENLEDARE OCH LEDARE 

Cykel Elin Lindström, Mikael Isenberg 

Fjäll Lars Hallgren 

Friluftsevent Susanne Lüders, Sonja Bäck 

Klättring Eva Forssblad, Tobias Brander 

Skogsmulle och skogens värld Rhode Lindström 

Skridskor Joakim Hertzberg 

Snö Agnetha Thalin 

Vandring lågland Susanne Lüders 

Vildmarksäventyr Elin Lindström, Mikael Isenberg 
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Enskede, februari 2021 

 

 

_____________________________ 

Agnetha Thalin  

 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Rhode Lindström   Eva Forssblad 

 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Susanne Lüders   Tobias Brander  

 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Sonja Bäck   Mikael Isenberg 


