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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

125 år av äventyr - vårt bidrag till ett bättre Sverige 

Under 2017 har Friluftsfrämjandet firat 125 år med pompa och ståt – på Friluftsfrämjandets vis. Redan 
1892 såg vi att man kunde använda friluftsliv som lösning till några av de utmaningar som samhälle stod 
inför då. Idag, 125 år senare, ser utmaningarna lite annorlunda ut, men lösningen består. Vi behöver 
fortfarande verka för en aktiv fritid genom skidåkning och annat friluftsliv och därigenom verka för 
folkhälsa och livsglädje. 

Idag håller stillasittandet, inomhusvistelsen och brist på tid i naturen på att bli en ny folksjukdom. Svenska barn 
sitter stilla nio timmar per dag – de rör sig minst i Norden. Endast 22 procent av flickorna och 44 procent av 
pojkarna når den dagliga rekommendationen för rörelse. 

Möjlighet till friluftsliv och utevistelse, barn som vuxen, styrs i hög grad av bostadsort och socioekonomisk 
status. Unga, seniorer, utrikesfödda och boende i tätorter och storstäder kommer mer sällan ut i naturen än 
inrikesfödda, medelålders och boende i glesbebyggda områden. Samtidigt växer förståelsen för behovet av 
aktivering, friluftsliv och idrott – hos politiker, myndigheter, media, näringsliv och allmänheten vilket leder till 
nya möjligheter för Friluftsfrämjandet. 

Enskede lokalavdelningen bildades för 20 år sedan genom en sammanslagning av de tre lokalavdelningar 
Johanneshov, Farsta och Vantör. Dessa tre bildades dock långt innan: 1960 resp. 1961. Under dessa år har det 
hänt mycket i lokalavdelningen. En del aktiviteter har försvunnit: skidskolorna i Hammarbybacken, på 
Högdalstopparna och på Farstanäset är borta. Andra aktiviteter har blivit kvar: Skogsmulle och hans vänner, 
vandringar och skridskoturerna. Och nya har tillkommit: Äventyrliga Vuxna, klättring och MTB. 
 
I vår lokalavdelning har medlemsantalet ökat, då vi under året utbildat flera ledare som startat upp nya 
verksamheter, såsom klättring, mountainbike (MTB) samt flera grupper med Skogsmulles äventyr. Det är tack 
vare att våra gamla ledare bedrivit en så bra verksamhet och inspirerat sina deltagare till att utbilda sig till ledare. 

Nya verksamheter ger flera medlemmar. Enskede LA tackar för förtroendet! 

Agnetha Thalin, Ordförande Friluftsfrämjandet Enskede 
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(HELGVANDRINGEN I TYRESTA, SEPTEMBER 2017 – FOTO SUSANNE LÜDERS) 

VÅRA VERKSAMHETER 

Friluftsfrämjandet är Sveriges största och bredaste friluftsorganisation med 95 000 medlemmar och 7000 ideella 
ledare, varav 1 767 medlemmar och 46 ledare är medlemmar i vår lokalavdelning. Vårt fokus sedan starten år 
1892 är att genom friluftsliv verka för folkhälsa, livsglädje och en tillgänglig friluftsmiljö för alla.  

Vi arbetar för att behålla och utveckla vår verksamhet utifrån behov och efterfrågan inom Friluftsfrämjandet, 
men även baserat på insikter från omvärlden. Våra grenar och de aktiviteter som görs inom varje gren, utgör 
kärnan i vår verksamhet.  

I vår lokalavdelning ligger huvudfokus på  

 Skapa vikänsla/föreningskänsla bland nuvarande och nya ledare. 
 Utveckla och utöka befintliga och nya verksamheter för medlemmarna. 
 Utbilda nya ledare och utöka nuvarande ledares kompetenser. 

 
Utvärdera 2017 års mål: 

 Vi har under oktober 2017 bjudit in alla aktiva ledare till en gemensam ledarträff där vi presenterade 
oss och våra verksamheter för varandra. Styrelsen presenterade den nya ledarpolicyn som arbetats fram 
under året. I och med att ”alla träffade alla” upptäckte flera att de kunde ha utbyte av varandra fast än de 
verkade i olika grenar. Detta arbete kommer att behöva fortsätta. 

 Under 2017 har lokalavdelningen kunnat starta upp två nya verksamhetsgrenar: MTB-cykling och 
klättring. 
Några av våra ”gamla” verksamheter såsom Äventyrliga Vuxna och Låglandsvandringar har haft 
probleme med att många anmäler sig i ett tidigt skede till äventyret men deltar sedan inte resp. 
avanmäler sig väldigt sent. Detta har fört med sig outnyttjade deltagarplatser och mindre 
aktivitetstimmar än förväntat. Ursakerna verkar vara olika för de olika grenar och resp. Ledare försöker 
se över rutiner/planering. 

 Lokalavdelningen har under 2017 utbildat 4 nya ledare ; främst barnledare men även  klättring och 
MTB. 
Styrelsen har erbjudit alla ledare att gå första-hjälpen-kurs under 2017 vilket många har tackat ja till. 
Många ledare har även gått andra kurser som region Mälardalen i Friluftsfrämjandet har erbjudit. 
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FRILUFTSFRÄMJANDET 125 OCH SKOGSMULLE 60  

Föreningen summerar stolt ett nationellt firande av jubileumsåret 2017 på temat ”Minst lika aktuella som 
någonsin”. Det har engagerat mer än 20 000 personer genom hela Sverige och gett ett stort genomslag media 
genom ca 100 artiklar som berättat om vårt firande och hur Friluftsfrämjandet är minst lika aktuella som 
någonsin.   
I vår lokalavdelning har vi firat Skogsmulle genom att arrangera Skogsmullelopp lördagen den 7 oktober 2017 
på ängen vid utegymmet i Björkhagen. Barnen sprang en bana runt ängen upp bakom groddammen och tillbaka 
till start/mål. Barnen fick varm saft och kåsa när de kom i mål. Vi hade grillarna i gång så många familjer blev 
kvar och åt lunch. Det var ett 20 tal barn som deltog. 

BARN – FRILUFTSÄVENTYR 

Äventyrliga familjen har utgått från Svedmyraskogen och har under verksamhetsåret bestått av 14 familjen 
varav 25 barn. Gruppen har letts av utbildade barnledare och hjälpledare. Under äventyren så har vi bl a lekt, 
tillverkat naturtavlor, gått reflexspår, gjort fågelmat, spelat teater och inte minst så har Skogsmulle varit och 
hälsat på oss. Att vara ute i skog och mark gjorde magen lite hungrig så vi har även lagat mat på öppen eld.  
Familjemulle har hållit till i Björkhagen och har under året bestått av totalt 24 barn i blandade åldrar. Gruppen 
har delat upp sig i Skogsknytte och en kombinerad Skogsmulle/Strövar grupp. Tillsammans har vi fått 
upptäcka, uppleva och utforska vad vi har i vår närmiljö, lekt och självklart har Skogmulle varit på besök. 
Gruppen har letts av utbildande barnledare samt hjälpledare.  
Skogsmulle och skogens värld har under hösten startats upp i Vidja-skogen. Gruppen har bestått av 12 barn och 
leds av utbildad ledare samt hjälpledare. Vi har utforskat och undersökt vår närmiljö, lekt och sjungit. Att värma 
sig vid en öppen eld, äta matsäck och att få träffa Skogsmulle har förgyllt våra tillfällen.  
Skogsknopp, Skogsknytte och Skogsmulle har även genomförts på förskolor och inom pedagogisk omsorg 
(tidigare dagbarnvårdare). Lokalavdelningen har under året haft 9st ledare för pedagogisk omsorg och 2 
förskolor.  
I Ur och Skur har under verksamhetsåret funnits på 1 pedagogisk omsorg (I Ur och Skur Näverhatten), 2 
förskolor (I Ur och Skur Mullekojan och I Ur och Skur Mossbarnen) samt en skola, I Ur och Skurskolan 
Skarpnäck. Totalt har dessa verksamheter haft ca 130 barn och 12 utbildande ledare. Inom I Ur och Skur är det 
utomhuspedagogiken som står i centrum där barnen får uppleva med alla sina sinnen i autentiska miljöer. 
Skogsknopp, Skogknytte, Skogsmulle, Strövare och Frilufsare är en del av vår vardag samt i den mån det finna 
tillgång erbjuds även Skrinna och Lagge.  

FJÄLL 

Under 2017 har lokalavdelningen genomfört två fjällturer.  
Kvikkjokk-Saltoloukta 
Nio deltagare med två ledare vandrade en klassik del av Kungsleden och bodde i fjällstugor. Vi började med en 
guidad båttur i Kvikkjokk och middag på fjällstationen innan vandringen till Pårte dagen efter.  I Aktse stannade 
vi tre nätter och gjorde bl.a. en tur upp på Skierfe med berömd utsikt över Rapadalen. På vägen till Sitojaure 
prövade en del av gruppen att lämna Kungsleden och vandra fritt. Sista sträckan gick till Saltoloukta där vi 
bodde och åt middag i den charmiga timrade fjällstationen. Sista dagen gjorde vi ett besök på Lapponia naturum 
innan vi i bussen till Gällivare påbörjade hemresan. I fjällstugorna turades vi om att laga middag (av inhandlade 
och medhavda råvaror) åt alla, fyra personer var dag.  
Muddus 
En ledare och sex deltagare gjorde en stugvandring i Muttos (Muddus med tidigare stavning) nationalpark på 
fem vandringsdagar och fyra stugnätter. I södra delen fanns leder och några små stugor. Inga stugvärdar och inga 
butiker, så vi bar med oss mat för hela vandringen. Gammal tallskog med spår av skogsbränder, nya och gamla 
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lågor, raviner, vattenfall, myrar och sjöar präglade landskapet. Vandringen startade i Jokkmokk, med taxi till 
nationalparksentrén och avslutades med en guidad visning av fjäll- och samemuséet Ajtte i Jokkmokk. 

KLÄTTRING 

I februari startade vi vår klätterverksamhet med en aktivitet som vi kallar ”Klättra tillsammans”. Den innebär att 
vi träffas på torsdagar på Klättercentret vid Telefonplan och klättrar inomhus, topprep eller led. Vi följer 
Klättercentrets regler, dvs att man ska vara 18 år och ha grönt resp. rött kort (topprep resp. led). Denna aktivitet 
har pågått under våren och hösten. 
I somras gick fyra deltagare grundkurs i klippklättring och en deltagare som redan hade denna utbildning gick 
fortbildningskurs i klippklättring och han gick också en räddningskurs under hösten. 
Lokalavdelningen har köpt in utrustning för klippklättring. Några av oss som gick utbildningar i somras har varit 
ute vid två tillfällen och övat klippklättring. 

LÅNGFÄRDSSKRIDSKO 

Under 2017 har vi fortsatt åka långfärdsskridskor med Alliansen, ett samarbete mellan de tre lokalavdelningarna 
Enskede, Stockholm och Norrviken och kunde därför erbjuda långfärdsskridskoturer under alla helger med fin is. 
Under januari höll vi en nybörjarkurs för 16 deltagare, med två teorikvällar och nybörjarturer.  

MOTION - SKIDGÅNG 
Under hösten har vi haft skidgång i Hammarbybacken i två omgångar. En omgång är tre träningskvällar.  

LÅGLANDSVANDRING 

Under 2017 har lokalavdelningen anordnat fem endagsvandringar i Stockholmsområdet; tre på våren och två på 
hösten. I genomsnitt deltog 8 medlemmar i vandringarna.  
Sista helgen i september genomförde lokalavdelningen en tvådagars vandring med övernattning i 
mjölnarbostaden i Tyresta nationalpark. Här deltog 12 medlemmar. Själva vandringen leddes av två ledare som 
hade stöd av en tredje ledare som ansvarade för transport av deltagarnas väskor och maten. Vi vandrade 
sammanlagt ca 27 km under helgen. 

MTB 

Lokalavdelningen har startat upp MTB-verksamheten under 2018 genom att utbilda en ledare. Ledaren har under 
hösten genomfört fyra aktiviteter med totalt 45 deltagare. MTB är en aktivitet som har blivit mycket populärt i 
Sverige och detta har även våran ledare märkt då hans äventyr bokstavligt talat har blivit fullbokade över natten. 

ÄVENTYRLIGA VUXNA 

Vi i Enskede lokalavdelning var de första inom Friluftsfrämjandet som började med Äventyrliga vuxna.  
Målet är att träffas regelbundet och uppleva aktiviteter tillsammans, i Stockholm med närområde och att hitta 
nya vänner med samma intresse. Friluftsäventyr finns på nära håll och behöver inte kosta mycket. Äventyrliga 
vuxna är en vardags- och helgverksamhet. 
Under 2017 träffades vi sex gånger och vandrade, paddlade kanot, provade på SUP, klättrade inomhus och hade 
en heldag med mountainbike, svampplockning och matlagning utomhus.  
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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.  

Enskede lokalavdelning har 46 ledare och styrelsemedlemmar. Alla styrelsemedlemmar är även ledare inom 
olika verksamhetsgrenar. Styrelsen har under hösten bjudit in alla fria ledare (som bedriver verksamhet på sin 
fritid) till en gemensam ledarträff med syfte att bygga broar mellan olika verksamhetsgrenar och skapa vi-känsla.  
Flera fria ledare har under året fått jackor anpassat till respektive verksamhet. Dessutom har kompletterande 
utrustning i form av första-hjälpen-väskor, tarp och ryggsäckar köpts in.  

De 46 ledarna fördelar sig enligt följande på de olika grenar: 

35 ledare vara 3 nya, inom Barn – Friluftsäventyr   

1 ledare varav 1 ny, inom Cykel   

2 ledare (varav en certifierad), inom Fjäll 

1 ledare under utbildning, inom Klättring 

1 ledare, inom motion 

3 ledare, inom Skridsko 

1 ledare, inom Snö  

2 ledare, inom Vandring 

Förutom att Enskedes ledare bedriver verksamhet i och åt lokalavdelningen så har flera ställt upp som ledare 
under ledarveckan i Idre, varit hjälpledare i andra lokalavdelningar eller engagerat sig på regional nivå för att 
utveckla verksamheten.  

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 tre 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 2017 är den högsta sedan 2007. 
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Vi har under 2017 blivit ca 140 flera medlemmar i lokalavdelningen och hade vid medlemsårets slut 1 767 
medlammar. 

KOMMUNIKATION 

För att underlätta vår möjlighet att arbeta för vårt ändamål behöver Friluftsfrämjandet och vår lokalavdelning 
vara välkända i samhället, och då kända för vår verksamhet och värderingar.  
Vi kommunicerar i följande kanaler: 

Lokalavdelningens egna plats på internet:  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 6 ledamöter i styrelsen samt ordföranden. Styrelsen har hjälp av en suppleant.  Under året har vi 
genomfört 10 styrelsemöten och två verksamhetskonferenser (en på våren samt en på hösten). 

Årsmötet hölls den 15 mars 2017 i Bagermossens Folkets hus. I årsmötet deltog 18 röstberättigade medlemmar 
samt två gäster. Efter avklarat årsmötet delades förtjänstmärken, silver- och guldmedaljer ut till mångåriga 
ledare. Därefter berättade Oskar Karlin om sin skridskoresa till Padjelanta. 
 

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.  

STYRELSEN 

Ordförande Agnetha Thalin 

Vice ordförande Rhode Lindström 

Kassör Eva Forssblad 

Sekreterare Susanne Lüders 

Ledamot Sonja Bäck 

Ledamot Lars Hallgren 

Ledamot Elin Lindström 
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Suppleant Tobias Brander 

 

 

GRENLEDARE OCH LEDARE 

Cykel Elin Lindström 

Fjälltur Lars Hallgren 

Friluftsevent Susanne Lüders, Eva Forsblad 

Förskola Rhode Lindström 

Klättring Eva Forssblad, Tobias Brander 

Motion Eva Forssblad 

Skogsmulle och skogens värld Rhode Lindström, Agnetha Thalin 

Skridskor Joakim Hertzberg 

Snö Agnetha Thalin 

Vandring Susanne Lüders 

 
 
 
 
 
 
 
Enskede, mars 2018 
 
 
 
_________________________________  
Agnetha Thalin  
 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
Susanne Lüders  Eva Forssblad 
 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
Rhode Lindström  Lars Hallgren   
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__________________________________  __________________________________ 
Sonja Bäck  Elin Lindström  
 








