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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
 
Folkhälsa har blivit ett allt viktigare begrepp i det moderna samhället. Samhället gör stora 
vinster om man lyckas hålla en hög nivå på folkhälsan. För den enskilda individen är det ju 
inget fel att må bra heller. Ett av Friluftsfrämjandet ledord är just folkhälsa. Genom att 
arrangera alla de äventyr vi gör ute i naturen ger vi ett mycket positivt bidrag till att höja 
folkhälsan. 
 
Friluftsfrämjandet i Huddinge arrangerar ett brett utbud av äventyr inom alla 
verksamhetsgrenar. Alla verksamheter kommer att utvecklas vidare under året. 
Ledare är viktiga för Friluftsfrämjandet. Utan ledare kan vi inte arrangera några äventyr. Utan 
ett utbud av intressanta och spännande äventyr blir intresset svagt för att bli medlem i 
Friluftsfrämjandet. I Friluftsfrämjandets vision för 2020 står ” erbjuda världens bästa 
friluftsupplevelser för alla, guidade av Sveriges mest eftertraktade ledare”. 
 
Mot den bakgrunden kommer vi i Friluftsfrämjandet i Huddinge under 2017 satsa på våra 
ledare både vad gäller rekrytering av nya ledare och utveckling av befintliga ledare. 
När det gäller att erbjuda äventyr kommer vi att skapa nya äventyr med fokus på att engagera 
hela familjen. 
 
Som ett kvitto på hur framgångsrika vi är har den vikande trenden vad avser medlemsantal 
sedan ett par år förbytts till en svag uppgång. Vår målsättning är att ökningen ska signifikant 
fortsätta under 2017. 
 
Jag önskar er alla ett innehållsrikt och framgångsrikt Friluftsfrämjanrår. 
 

 
 
 
 
Leif Malmlöf 
Styrelseordförande 
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MÅL OCH VISION 
 
Friluftsfrämjandets övergripande mål är att främja en aktiv fritid genom friluftsliv. 
 
Friluftsfrämjandets övergripande vision är att erbjuda världens bästa friluftsupplevelser för 
alla, guidade av Sveriges mest eftertraktade ledare. 
 
Friluftsfrämjandet Huddinge skall vara den naturliga träffpunkten för friluftsintresserade 
människor i Huddinge kommun.  
 

Vår identitet och den gemensamma nämnaren för såväl medlemmar, ledare, anställda och 
styrelse är vårt intresse för vår natur och de möjligheter naturen erbjuder.  
 

Vi strävar efter att erbjuda friluftsaktiviteter för alla åldrar, året runt, under ledning av 
kompetenta och utbildade ledare. 
 
För flertalet av våra aktiviteter krävs medlemskap i Friluftsfrämjandet. En del av våra 
aktiviteter är dessutom öppna även för icke medlemmar, till exempel familjedagar och 
föredrag. Genom de öppna aktiviteterna kan vi visa upp och marknadsföra föreningens 
verksamheter och förhoppningsvis locka fler att vilja bli medlemmar.  
 
 

EKONOMI 
 
En förening av vår karaktär måste ha en god och välskött ekonomi för att kunna ta sitt ansvar 
för anställd personal och fullgöra sina åtaganden mot medlemmarna. 
 
Vårt mål är att det egna kapitalet minst skall uppgå till två års fasta kostnader som till största 
delen består av personal- och lokalkostnader. 
 
Våra intäkter är huvudsakligen 
 
 Medlemsavgifter; cirka 35 % av medlemsavgiften tillfaller lokalavdelningen 
 Deltagaravgifter 
 Hyresbidrag 
 Lönebidrag 

 
Budgetering och uppföljning sker för varje verksamhetsgren. Under 2017 kommer arbetet att 
fortsätta med att föra ut ett större ekonomiskt ansvar till respektive grenledare. 
 
Budget med kommentarer för kommande verksamhetsår redovisas separat. 
 
Styrelsen arbetar också för att centrala Friluftsfrämjandet skall ta ett större administrativt 
ansvar för anställd personal på alla nivåer inom Friluftsfrämjandet. Vi borde t ex ha ett 
gemensamt avtal och gemensam hantering av löne- och skatteadministration m.m. 
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NYA VERKSAMHETSGRENAR 
 
Under 2017 satsar vi på att komma igång med en familjeinriktad aktivitet kallad ”Äventyrliga 
familjen.” Konceptet går ut på att ett antal familjer med barn i skolåldern under 4 - 5 tillfällen 
per termin tillsammans prövar på olika fritidsaktiviteter. Vi prövar också möjligheten att 
starta aktiviteten ”Äventyrliga vuxna”. Idén är att träffas ungefär en gång per månad, 
vardagskvällar eller lördag/söndag i en fast grupp. Målet är att uppleva aktiviteter tillsammans 
och att hitta nya vänner med samma intresse. 
 
TVM (Tre Vildmarksmål) för ungdomar 14 år och äldre och Naturparkour är andra 
verksamhetsgrenar som vi tror skulle komplettera föreningens verksamhet på ett bra sätt. 
 
 

LEDARUTVECKLING 
 
Att rekrytera och behålla ledare är en förutsättning för föreningens verksamhet. Under 2017 
kommer styrelsen att ta fram en ledarutvecklingsplan som syftar till att förstärka och fokusera 
på hur i kan stödja våra ledare ännu bättre.  Vi kommer också att arbeta med att utveckla och 
förtydliga kommunikationen mellan styrelse, kansli och alla grenledare. Vi vill också stärka 
kommunikationen mellan ledarna inom de olika grenarna och inspirera till erfarenhetsutbyte 
och ökad kännedom om varandras verksamhet och aktiviteter. 
 
Aktiviteter: 
 Två grenledarmöten; ett på våren och ett på hösten 
 En eller två föreläsningskvällar med inbjudna föreläsare på teman som kan intressera alla 

ledare 
 Starta ett slutet ledarforum, Ledarforum Huddinge, på Facebook, för grenledare, ledare, 

styrelse och kansli 
 
 

KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING 
 
Under 2017 kommer en kommunikationsplan för Friluftsfrämjandet Huddinge att tas fram. 
Vi har ambitionen att intensifiera och effektivisera kommunikationen med medlemmar, 
potentiella medlemmar och med omvärlden. Vi ska framför allt utnyttja sociala medier mer 
för att kommunicera. Vi ska också intensifiera och bredda kommunikationen med våra ledare, 
dels genom Facebook-gruppen ”Ledarforum Huddinge” och genom grenledarmöten. 
 
 

STUDIEFRÄMJANDET 
 
Friluftsfrämjandet är en av Studiefrämjandets största medlemsorganisationer. 
Friluftsfrämjandet i Huddinge har ett sedan många år etablerat samarbete med 
Studiefrämjandet Stockholms län. Detta kommer att ytterligare befästas under 2017. 

 Vi rapporterar all verksamhet som klassas som folkbildning enligt Studiefrämjandets 
kriterier. 

 Vi bedriver nära samverkan kring våra olika evenemang såsom Äventyret i Flottsbro 
mm. 
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VERKSAMHETSGRENAR 
 

1. BARN OCH FAMILJ I NATUREN   
 
Förändringar 
Skogsknytte i Källbrinksskogen blir Skogsmulle i Källbrinksskogen. Familjemulle i Segeltorp 
kommer att ha uppehåll under våren men planerar att starta igen hösten 2017. startar även en 
Skogsmulle startar i Segeltorp och i Trångsund kommer en ny engelskspråkig 
familjemullegrupp att starta. Strövargruppen Överlevarna blir Strövar/Frilufsargruppen 
Överlevarna. Fredrik Taberman kommer att gå grundutbildning Vildmarksäventyr och starta 
en strövargrupp, antagligen i vår. 
 
Planerade ledarutbildningar VT17 Antal deltagare 
Grundutbildning Vildmarksäventyr 2 
Fortbildning Skogsmulle: 2 (varav en bekostar sin utbildning själv.) 
 
Eventuellt tillkommer några fler deltagare. 
 
Grupper VT17 
 
 Öppna Skogsgläntan (Barn 0-2 år. Vardagar.)  
 Skogsknopp i Källbrinksskogen 
 Skogsmulle i Källbrinksskogen 
 Skogsmulle i Segeltorp 
 Skogsknytte i Segeltorp 
 Familjemulle i Trångsund (Engelskspråkig, startar i vår) 
 Strövare, nystartad grupp 
 Strövare i Segeltorp, barn födda 2009 
 Strövar/Frilufsargruppen Överlevarna (Lida, varierande platser) 
 Frilufsare (Varierande platser) 
 Frilufsare Fullersta Kvarn (Varierande platser) 

 
Mål för 2017 
 
 Bibehålla alla grupper och ledare, samt fortsätta att utöka barnverksamheten med 

fler grupper och ledare. Vi hoppas särskilt på att kunna rekrytera fler ledare för 
yngre barngrupper eftersom merparten av våra grupper består av äldre barn. 

 Fortsätta att försöka bygga upp en TVM-verksamhet när grupperna når den åldern 
(2018?). 

 Vi är stolta över att vår första engelskspråkiga grupp startar VT17. Vi hoppas kunna 
utöka denna del av grenen och rekrytera fler ledare som vill leda grupper på andra 
språk. Syftet är att nå ut till fler delar av kommunen, framförallt delar där många bor 
som har annat modersmål än svenska. 

 Att erbjuda verksamhet för barn med funktionsnedsättning är också en önskan. 
 Erbjuda en mindre första hjälpen-kurs i Huddinge lokalavdelning för de som gått två dagars-

kurs tidigare är ett mål. 
 Fortsätta att ha inspirationsträffar, gärna varje termin, för de som är nyfikna på att bli 

ledare. 
 Delta i familjedagar i Sjöängen, Sundby och Flottsbro, och erbjuda prova-på-verksamhet på 

dessa. 
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 Fortsätta bygga upp nyfunnen kontakt med övriga grenar för att skapa en vi-känsla även 
mellan ledare från olika grenar i lokalavdelningen. 

 Arrangera en något äventyrligare ledarträff än föregående år. Eventuellt en helg med 
tältning och aktiviteter för barnledare och deras familjer. 

 Börja bygga upp en barnskridskoverksamhet genom att erbjuda några ledarledda Skrinna-
pass under 2017 och försöka rekrytera fler Skrinna-ledare. 

 Uppmärksamma att Skogsmulleverksamheten fyller 60 år. 
 
Marknadsföring och kommunikation 
Kölistan för barngrupper har avvecklats under 2016 på grund av att den snabbt blir inaktuell 
och för att vi har upplevt att det är ett dåligt sätt att rekrytera nya deltagare på. 2017 kommer 
vi att införa ett gemensamt datum i början av varje termin då alla lediga platser till terminens 
barngrupper ska släppas på hemsidan. Nya deltagare anmäler sig själva. Detta underlättar 
administration för ledare och kanslist samt gör att verksamheten blir mer synlig för 
omvärlden. Vårt mål är att alla barngruppers äventyr ska synas på hemsidan VT17. 
 
Vi vill skapa ett gemensamt forum på internet där barngrupperna i Huddinge kan visa sina 
verksamheter, till exempel en facebook, instagram, hemsida eller blogg. Detta forum skall 
förutom som marknadsföring även fungera som ett nätverk för kunskapsutbyte och inspiration 
ledare sinsemellan. 
 
Grenledare: Lina Partti, Karin Norinder 
 
 

2. ALPIN SKIDÅKNING 
 
Huddinges alpina verksamhet planerar i att i huvudsak fortsätta enligt den modell vi byggt 
upp de senaste fem åren. Grunden är den skidskola som genomförs under januari och februari 
i Flottsbro.  
 
Målsättningar: 

 Genomföra en skidskola för både nybörjare och mer avancerade åkare 

 Genomföra en skidskola för alla åldrar, 3 år och uppåt, med huvudfokus på  
gruppen 4 - 11  

 Fortsätta satsningen på ledarutveckling, både genom deltagande på de centrala 
stegutbildningar och ledarutveckling i egen regi:  
 

o Egen intro 
o Egna clinics 
o Egeninitierade utbildningar vid sidan av stegutbildningarna, på annan ort än 

Flottsbro.   
o Förmånliga rabatterade erbjudanden på utrustning.    

 
 Rekrytera 16 nya ledare per år.  
 Ha som målsättning att samtliga ledare ska ha genomgått minst steg 2. 
 Fortsätta att utveckla Freeskierskonceptet, med ett speciellt fokus på att få igång 

Freeskiers för yngre tonåringar. 
 Börja fundera på verksamhet riktad mot deltagarnas föräldrar.  

 
Grenledare alpint/verksamhetsansvariga:  
Anna Båtelsson, Pär Duwe, Sofia Fornander och Anna Håkanson 
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3. FJÄLL 
 
Målsättning 
Målsättning är att arrangera ledarledda turer i svenska fjällen under sommar och vårvintern. 
Dessa kan göras som vandringsturer såväl i tält som stugor under sommaren och som 
skidturer med övernattning i stugor under vårvintern. 
Turer med basläger och dagsutflykter kan även ingå i utbudet under sommar och vinter. 
Sommarturen kan utbytas mot en hösttur i september med ”brinnande fjäll”.  
Turerna kan genomföras som vandring, med snöskor eller skidor och kan innehålla 
toppbestigningar utan svår klättring och även bivack. 
Inriktningen kan variera från år till år beroende på intresset och ledartillgång. 
Sommartur med boende i stuga är en bra start för fjällturer med barn och barnbarn. 
 
Aktiviteter 
Under 2017 genomförs två vinterturer i mars-april, en sommartur i juli och två sommarturer i 
augusti. Vinterturerna är stugturer på skidor medan sommarturerna är tältturer med tältning 
intill stugor, varför turerna även kan beskrivas som stugturer. Den tur som genomförs i juli är 
en ren tälttur. 
Turernas varaktighet är en vecka och genomförs som förflyttningsturer, dvs start- och 
målpunkt sammanfaller inte.  
Alla turer genomförs i ett lugnt tempo så att ingen blir lämnad på fjället. 
Förkunskaper och andra förutsättningar anges i inbjudan som finns på hemsidan några 
månader före respektive tur. 
Dessutom genomförs två kurser för vinter respektive sommarturer på fjället. Kurserna 
genomförs som tre kvällspass på kansliet. 
 
Ledare 
Antal ledare är 5 st varav 3 st är certifierade enligt fjällsäkerhetsrådets fjällnorm. En ny 
fjälledare har påbörjat sin utbildning. 
 
Medlemmar 
Deltagare i tur deltar i upptaktskväll på ca 2 tim före varje tur där utrustning och 
aktivitetsområde genomgås. Alla frågor besvaras. 
 
Utrustning 
Varje deltagare ansvarar för att utrustning som anges vid upptaktskvällen medtas och kan 
hanteras. 
 
Ekonomi 
För deltagande i tur erläggs en avgift som innefattar utrustningslista, upptaktskväll och 
färdledning. Deltagare betalar boende, resa till och från fjällen och lokala transporter. Efter 
anmälan men före upptaktskväll erhålles uppgift om lämplig tåg- och/eller bussförbindelse. 
För 2017 är avgiften 600 kr för vinterturen och 600 kr för sommarturen. Kursavgifterna är 
400 kr/kurs. 
 
Grenledare: Ove Håkansson 
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4. VANDRINGAR 
 
Vår målsättning är att arrangera ledarledda turer i låglandsterräng under vår och höst. Med 
låglandsterräng avses leder inom Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Även 
vandringar utanför leder kan förekomma. Under 2017 genomförs fyra - fem vandringar som 
veckoturer utomlands till bland annat Spanien, Irland, Frankrike och Portugal. Se hemsidan. 
 
Vi erbjuder vandringsturer som dagsturer och även med övernattning i tält eller vindskydd. 
Turerna förläggs under februari-juni samt under augusti-december. Vårvandringar bland alla 
vårblommor i lövsprickningstid är fint, liksom höstvandringarna med ”brinnande” skog. Vi 
har vandringar på skärgårdsöar under vår och höst. Turerna är normalt dagsturer men turer 
från fredag eftermiddag till söndag eftermiddag-kväll ordnas också. I juni genomför vi en 3-
dagars skärgårdsvandring i Bohuslän. 
Turerna görs normalt som förflyttningsturer dvs start- och målpunkt sammanfaller inte. Alla 
turer genomförs i ett lugnt tempo varför ingen blir lämnad i skogen. 
Inbjudan sker via hemsidans aktivitetsguide och via gruppmail. Ingen anmälan behövs för 
dagsturer men för övernattningsturerna behövs anmälan i aktivitetsguiden. 
Vindskydden har begränsad storlek och ingen bokning av plats i vindskydd kan göras. Därför 
måste vi ha anmälan om deltagande i övernattningsturer. För övernattningsturerna utsänds 
förslag på lämplig utrustning till de som anmält sig i god tid före turen. Avgifterna möjliggör 
att vi kan betala bl. a utbildningskostnader för nya ledare. 
Dagsturerna medför vandring under 4–5 timmar med uterast varför man måste reservera hela 
dagen för turen. Övernattningsturerna har ungefär samma längd per dag som dagsturern 
Som en lite udda verksamhet genomförs även vintertältning.  
Vi gör en årsplanering i december för kommande vandringsår då pressläggningstiden för 
vandringsprogrammet, som regionen sköter, är redan i januari. I detta program tas även 
fjällturer och fjällkurser med. 
 
Antal ledare: 6. Under året kommer två-tre nya vandringsledare att utbildas. 
 
Nordic walking - stavgång 
 
För att kunna erbjuda kontinuerliga utflykter med stavar krävs att vi utökar med en ny ledare 
inom NW eller en vandringsledare med intresse för NW. 
Utflykter på dagtid kommer även under 2017 att erbjudas ett antal vardagar under vår och 
höst enligt information på hemsidan under Äventyr/aktiviteter, på Facebook och i Region 
Mälardalens vandringsprogram. Utrymme finns för fler deltagare än de som hittills deltagit ; 
minst 10/tillfälle är målet. Samarbete inom ramen för FAR (friskvård på recept) kan erbjudas 
vid behov via befintlig ledare på dagtid. 
Avsikten är att också ta ut deltagaravgift för medlemmar om 20 kr/tillfälle.  
 
Antal aktiva ledare är f n en men utbildning av ännu en ledare under 2017 är önskvärt om 
utbildningstillfälle erbjuds i Region Mälardalen - kostnad ca 3000 kr. 
 
Grenledare: Ove Håkansson 
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5. LÄNGDSKIDÅKNING 
 
Vi lägger ut meddelande på hemsidan när det finns det finns natursnö och spår gjorda vilket 
innebär kort framförhållning. Vi erbjuder även kurser i längdskidåkning. 
Under vintern 2017 genomförs en skidresa till Harsa i Hälsingland, där det finns snögaranti. 
Då bokning av boende måste ske med god framförhållning kan ingen ytterligare person delta i 
år. Håll utkik efter evenemanget på hemsidan. Antal ledare är två. 
 
Grenledare: Rune Lindqvist 
 
 

6. KLÄTTRING OCH HÖGFJÄLL/ BERGSIDAN 
 
Målet är att bibehålla den höga aktivitetsnivån, förstärka grundverksamheten öppna 
klättringar med högre ledartäthet och utveckla fler aktiviteter och verksamhetsformer inom 
alla former av klättring, alpina turer, telemarksåkning och högfjäll. Vi satsar också på att göra 
genomföra de första kurserna i ledarutbildning klättring i samarbete med riksorganisationen. 
 
MÅLSÄTTNING 
 
 25 ledare 
 100 säsongskort 
 25 öppna klättringar med 20 deltagare/tillfälle 
 25 Jourhavande klätterkompis med 10+ deltagare/tillfälle 
 Två grundkurser, två fortsättningskurser, en räddningskurs klättring 
 En pröva på aktivitet klättring i samband med Friluftsfrämjandets Flottsbrodag 
 Tre klätterresor till alperna/sydeuropa, två klätterresor till svenska/norska/finska klippor 
 Sex skid/topptursresor till alperna, Nordnorge och svenska fjällen 
 Två isklätteraktiviteter 
 Alla ledare i utbildning 
 Ekonomi med plusresultat 
 
AKTIVITETER 
Jourhavande klätterkompis  
En gång i veckan från oktober till april  
 
Öppna klättringar  
En gång i veckan från april till oktober 
 
Klätterkurser 
Två kurshelger på våren, en på hösten 
 
Klätterresor 
Två veckoresor till Sydeuropa, minst två helgresor till klippor i Skandinavien. Isklätterhelg 
och alpinklätterhelg. 
 
Skidresor 
Jourhavande Teliskompis till svenska fjällen, Upptaktsresa i december, tre telemarksdagar i 
Romme, en topptursresa till alperna, tre topptursresor till Lyngen 
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LEDARE 
Vi är idag 21 aktiva ledare. Vi strävar efter att rekrytera fler kvinnor och unga ledare med 
målet att bli 25 ledare under 2017. 
 
Ledarutbildning 
Vi driver på utvecklingen av ledarutbildning klättring. Under 2017 ska vi genomföra minst en 
grundkurs/utbildning 1 för klätterledare, där de kvarvarande av våra ledare ska delta.  
Vi stödjer ledare som går ledarutbildningar och fortbildningar inom områdena klättring, 
säkerhet och skidåkning. 2017 slutför vi satsningen på att alla klätterledare ska bli 
auktoriserade hjälpledare klippklättring, en majoritet ska bli auktoriserade klätterinstruktörer 
inomhus och minst fem ska bli auktoriserade sportklätterinstruktörer enligt Klätterförbundets 
normer. Vi planerar också fortbildningar i aidklättring och bergräddning. För skid- och 
topptursverksamheten stödjer vi fortbildning via Friluftsfrämjandets 
skidinstruktörsutbildningar och lavinkurser. Vi ska också genomföra LABC-utbildningar, så 
att den kompetensen bibehålls. 
 
Ledarträffar 
Fem ledarträffar/planeringstillfällen för hela ledargruppen planeras. Dessutom planerings- och 
arbetsmöten för ledarutbildning, kurser, resor, Bergsidan och annat. 
 
Ledarvård 
Träffar, utbildning internt och externt, komplettering av ledarkläder för vinterverksamheten, 
utrustningsstöd. 
 
INFORMATION 
www.bergsidan.se är vår huvudkanal för information och för kommunikation med våra 
deltagare. En ny version av Bergsidan med modernare teknik (bl.a. anpassning till 
mobiltelefoner och läsplattor) lanserades 2015 och utvecklas kontinuerligt. 
Vår maillista har ca 800 prenumeranter, som får regelbunden information om våra aktiviteter. 
Vår Facebooksida är mycket aktiv och har ca 950 följare. Vi tror att det kommer att växa till 
minst 1 000 under 2017, vilket gör den till en av landets största inom vår nisch.  
 
UTRUSTNING 
Vi har fullständig utrustning för verksamheten klippklättring och klätterkurser.  
Vi har utrustning för isklättring, som klarar behovet för kurser och prövapåklättring. 
Vi har också en del utrustning för aidklättring, bultning och bergräddning.  
Vi har investerat en del i material för skid- och topptursverksamheten, framför allt 
säkerhetsutrustning, och kommer att bygga vidare med låneutrustning för ledarna och 
hyrutrustning för deltagarna. 
Vårt mål är att ständigt ha fräsch och högklassig utrustning och vi har förmånliga inköpsavtal 
med flera av de ledande utrustningsmärkena. 
 
EKONOMI  
Vårt mål är att verksamheten ska göra ett överskott som med marginal täcker kostnader för 
ledarutbildning och ledarvård, utrustningsinköp och satsningar på nya verksamhetsformer. 
Andra relativt stora kostnader är förnyelse av utrustning, framför allt klätterrep, slingor och 
selar, och säkerhetsutrustning för vinterverksamheten. 
 
Grenledare: Ulf Johansson 
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7. LÅNGFÄRDSSKRIDSKO 
 
Övergripande mål 
Att organisera attraktiva, ledarledda långfärdsskridskoturer under säkra former. 
 
Delmål: 
 
Att organisera: 
 
 Utåtriktad verksamhet för att stimulera intresset för långfärdsskridsko. 
 Deltagande i regionens ledarträffar. 
 Deltagande i nationella ledarträffar. 
 Aktiva insatser på lokalföreningens hemsida och Skridskonätets hemsida, och 

lokalföreningens Facebooksida. 
 Nybörjarkurs med teori och praktik och minst två rena nybörjarturer utan krav på kondition 

eller teknik. 
Skridskoledarkurs i egen regi. 

 Träningsåkning på Visättra IP november – december,  lördagar 9-11 med ledare närvarande 
 Plurrningsövning och träning i livlinekastning. 
 Familjedag på isen 
 Minst två ledarträffar per säsong för planering, efterutbildning och ledarvård 
 Ledarledda turer med minst två ledare per tur så snart åkbar is finns under lördag-söndag 

och helger 
 Ledarledda turer mitt i veckan när is finns  
 Att uppnå avbrott i den nedåtgående trenden i antalet lösta säsongskort 
 
Materiel som lokalavdelningen disponerar: 
 
 Hansapikar 12 st.  
 Ett par dubbelpikar 
 Långfärdsskridskor, 20 par, varav ett par för små åkare och två par med universalbindning 

passande vanliga pjäxor 
 
Antal aktiva ledare: 15 plus en nästan färdig ledare under utbildning 
 
Grenledare: Rune Lindqvist 
 
 

8. Mountainbike - CYKEL 
 
Aktiviteter 
I Huddinge finns endast en MTB-ledare. Vi försöker därför samarbeta med andra 
lokalavdelningar. Sedan starten för tre år sedan samarbetar ett 20-tal ledare i Stockholm och i 
Nätverk för Stockholm är vi snart 200 medlemmar. Under 2106 genomfördes endast två 
utlysta turer. Ambitionen för 2017 är att utöka verksamheten med fler turer. 
 
Grenledare: Mats Löfgren 
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9. KAJAK 
 
Under 2017 planeras: 
 
 Ett informationsmöte 
 Tio teknikkurser Paddelpasset i Sundby måndagar maj, juni, augusti, september 
 Två teknikhelger i skärgårdsmiljö 
 Två examineringar Paddelpasset nivå grön 
 Två examineringar Paddelpasset nivå blå 
 En träning i form av dagstur för barn från 12 år med föräldrar 
 Tjugosex träningspaddlingar i Sundby tisdagar, torsdagar maj, juni, augusti, september 
 Sex dagsturer under en dag både i Sundby och i skärgårdsmiljö, vilka inkluderar grynings- 

och fullmånetur 
 Flera AW-onsdagar fredagar i maj, juni, augusti och september 
 Fyra turer med utsträckning från två till fyra dagar. 
 En tur för lokalavdelningens kajakledare 
 En tur för regionens kajakledare, i samarbete med Haninge 
 Ett planeringsmöte inför 2018 
 Två arbetsdagar i Sundby för underhåll av kajaker och utrustning. 

Lokalavdelningens 14 kajaker används vid teknikkurser, träningspaddlingar i Sundby och 
hyrs ut i samband med våra turer. 
Samarbete har skett med Frisksportklubben Ringen. Våra kajaker har en bra förvaringsplats i 
Ringens lokaler. 
 
Utbildning av ledare: 
2 - 3 ledare ska gå steg 2 
 
Investeringar: 
 Två nya kajaker 
 Fem kortare paddlar med ställbar vinkel 
 Underhåll av befintliga kajaker 

Grenledare: Kristina Löwenberg, Leif Löwenberg (t.o.m. våren 2017) 
 
 

10. FRILUFTSMILJÖ 
 
Övergripande mål 
Vi skall bevaka och företräda friluftsmiljön i Huddinge kommun. Även se till att 
friluftsmiljöfrågorna inom lokalavdelningen och i Huddinge kommun får uppmärksamhet i 
enlighet med Friluftsprogram och Agenda 21. 
 
Delmål 
  Att se till att intresset för miljöfrågorna vidmakthålls i lokalavdelningen 
  Att lokalavdelningen är remissinstans även i fortsättningen 
  Att verka för att friluftsplan upprättas i kommunen 
  Att verka för att intresse och kunskap om friluftsmiljöarbetet sprids i lokalavdelningen 
  Att bevaka och följa upp t ex översiktsplaner i Huddinge kommun och bevaka 

markanvändningen som berör friluftslivet 
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  Att bistå lokalavdelningens styrelse i lokala miljöfrågor och formulera förlag till 
yttranden, remisser etc. 
 

Sammankomster 
 Delta i region Mälardalens miljöombudsträffar och konferenser 
 Delta i Huddinge kommuns nyinrättade Miljöberedning  
 Delta i träffar med lokala myndigheter och andra ideella föreningar i Huddinge 
 
Information 
I lokalavdelningens sociala medier och i Dropp UT samt i förekommande falla t ex i 
lokaltidningar 
 
Samarbete 
Utveckla samarbetet med bl a Huddinge kommuns olika beslutande organ som fritids- och 
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningens 
Huddingekrets, Friluftsfrämjandets region Mälardalen och andra grenar i lokalavdelningen 
 
Grenledare: Anna-Lena Handell 
 
 

GEMENSAMMA AKTIVITETER 
 
Lokalavdelningen anordnar varje år ”Äventyret i Flottsbro” i början av september med 
aktiviteter för hela familjen. 2017 fortsätter vi med denna tradition och försöker vidmakthålla 
det utbud av aktiviteter som vi haft på senare år. För 2017 hoppas vi kunna locka fler 
deltagare från våra invandrartäta områden via t ex lokala föreningar. Under 2017 kommer vi 
att upprepa lyckade arrangemang som erbjuds såväl medlemmar som allmänheten t ex 
”Vinterdag för familjen i Sundby” i februari och andra arrangemang för hela familjen. Under 
Huddinge kommuns seniorvecka i september erbjuder vi en guidad vandring i Paradisets 
naturreservat i samverkan med föreningen Paradiset Hanvedens vänner. I år har vi (15 jan) 
haft premiär för familjedagen Vintermys i Sjöängen i östra delen av Huddinge där Huddinge 
LA tidigare inte haft någon aktivitet.  
 
 

ALLA PÅ SNÖ 
 
Alla på snö är ett rikstäckandeprojekt som drivs av Svenska Skidförbundet tillsammans med 
Liftägarna, ett antal kommuner, Friluftsfrämjandet med flera. Inom projektets ram erbjuds 
barn från årskurs 4 möjlighet att pröva på utförsåkning under en dag. 
I Huddinge erbjuds, sedan sex år, alla fjärdeklassare i kommunens samtliga skolor en dag i 
Flottbro. Friluftsfrämjandet i Huddinge deltar med ett antal vardagslediga funktionärer.  
Skidlärare från Svenska skidförbundet och ett antal gymnasieungdomar från kommunen är 
instruktörer i backen. 
 


