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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 2018 fortsätta 
att satsa på våra ledare både vad gäller rekrytering av nya ledare och utveckling av 
befintliga ledare. 

När det gäller att erbjuda äventyr kommer vi fortsätta att skapa nya äventyr med bl.a. 
fokus på att engagera hela familjen samt att nå nya målgrupper i samhället. 

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 fortsätta under 2018. 

Jag önskar er alla ett innehållsrikt och framgångsrikt Friluftsfrämjanrår. 

Styrelseordförande: Leif Malmlöf 

 

 

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. Alla är välkomna oberoende av 
bakgrund och all vår verksamhet bedrivs utan inslag av tävling, kort sagt – alla deltar 
på lika villkor.  
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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.  

Ledare 

Att rekrytera och behålla ledare är en förutsättning för föreningens verksamhet. 
Under 2017 har styrelsen utarbetat en ledarutvecklingsplan som syftar till att 
förstärka och fokusera på rekrytering av ledare och hur vi kan stödja våra ledare 
ännu bättre. Under 2018 kommer vi att arbeta med implementering av planen. Vi 
kommer också att arbeta med att utveckla och förtydliga kommunikationen mellan 
styrelse, kansli och alla grenledare. Vi vill vidare stärka kommunikationen mellan 
ledarna inom de olika grenarna och inspirera till erfarenhetsutbyte och ökad 
kännedom om varandras verksamhet och aktiviteter. 

Mål: 

• Två grenledarmöten; ett på våren och ett på hösten 

• En eller två föreläsningskvällar med inbjudna föreläsare på teman som kan 
intressera alla ledare 

• Öka användningen av sociala medier för erfarenhetsutbyte mellan ledare. 

 

Verksamhetsplan för kommunikation och 
marknadsföring 2018  

Under 2018 ska vi fortsätta att utveckla och förbättra vår kommunikation med 
nuvarande och framtida medlemmar och ledare liksom med omvärlden. Vi ska också 
utveckla och förbättra marknadsföringen av LA Huddinge och våra aktiviteter.   

Verksamhetsplanen bygger på den kommunikationsplan som antogs av styrelsen i 
början av 2017. Syftet med kommunikationsplanen är:  

 • att informera våra medlemmar, potentiella medlemmar och omvärlden om FF 
Huddinges verksamhet   

• att nå nya målgrupper  

• att förbättra kommunikationen mellan styrelse, grenledare, ledare och kansli i FF 
Huddinge.  
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Vi har flera kanaler där vi kommunicerar och marknadsför våra aktiviteter med 
nuvarande och framtida medlemmar:  

Hemsidan är grunden i all kommunikation och marknadsföring av LA Huddinge. Alla 
aktiviteter som organiseras i LA Huddinges regi ska publiceras i aktivitetsguiden.  
Facebook är den dagliga kommunikationskanalen. Fler ledare ska under 2018 få 
redaktörsstatus för att kunna publicera aktiveter före och efter aktiviteten ägt rum.  
Under 2018 ska vi börja använda oss av möjligheten att marknadsföra våra aktiviteter 
med hjälp av Facebooks marknadsföringsverktyg. På så sätt kan vi nå nya 
målgrupper.  E-post till medlemmar med inbjudan om aktiviteter. Fler ledare ska 
uppmuntras att marknadsföra aktuella aktiviteter till riktade målgrupper.   

Instagram. Ledare ska uppmuntras att använda LA Huddinges Instagramkonto för 
att kommunicera och marknadsföra genomförda aktiviteter.   

Dropp Ut, medlemsbladet, utkommer från och med 2018 en gång per år.  

Välkomstbrev. Alla nya medlemmar ska välkomnas med ett brev via e-post där de 
får information om hur hittar de aktiviteter de är intresserade av.   

Kommunikation med och mellan ledare:  

Facebookgruppen Ledarforum Huddinge. Ledare ska uppmuntras att använda 
gruppen för att kommunicera med andra ledare i LA Huddinge.   

Grenledarmöten. Två träffar är inplanerade med grenledarna, 23 april och 15 
oktober.   

Kommunikation mellan styrelse, grenledare, ledare och kansli:  

Styrelseprotokoll och andra dokument som anses viktiga att kommunicera läggs upp 
på en drive som kan nås av samtliga berörda.  

 

Nya Verksamhetsgrenar 

Under 2018 försöker vi ånyo att komma igång med familjeaktiviteten kallad 
”Äventyrliga familjen” som innebär att ett antal familjer med barn i skolåldern träffas 4 
- 5 tillfällen per termin där man prövar på olika aktiviteter i naturen med olika teman. 
En familj är ansvarig med ledarkompetens.  En liknande aktivitet som vänder sig till 
vuxna är ”Äventyrliga vuxna” är också aktuell att starta om intresse finns. Sådan 
grupp kan träffas tex 1 g/månad vardagskväll eller helg med mål att uppleva något 
tillsammans och hitta nya vänner med intresse för upplevelser ute i naturen.  

Naturparcour som i första hand torde intressera ungdomar är av intresse för 
lokalavdelningen om ledare finns. Geocaching är också en aktivitet som kan 
intressera hela familjen och skulle kunna bli en ny verksamhetsgren om vi finner 
ledare. 

Fn finns inga ledare för dessa aktiviteter. Annonsering kommer att finnas på 
Äventyrsguiden och på FB där vi efterfrågar såväl ledare som intresserade deltagare.  
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Event / gemensamma aktiviteter för grenarna 

Följande aktiviteter är aktuella för 2018 i syfte att bjuda in medlemsfamiljer men 
också för att locka nya medlemmar för att pröva på ett antal olika aktiviteter och träffa 
representanter för våra grenar. Att rekrytera nya ledare är också ett mål. 

• Vintermys i Sjöängen den 21 januari i samarbete med villaföreningen på plats där bl 
a plurrövning och iskunskap samt möte med Skogsmulle och hans vänner står på 
programmet. Ledare från i första hand barnverksamheten och långfärdsskridsko 
medverkar 

• Familjedag i Sundby den 18 februari med samma koncept som i Sjöängen. 

• Äventyret i Flottsbro den 2 september som är en familjedag med många olika 
aktiviteter från de gröna grenarna och ledare från dessa grenar som funktionärer.  

 Ambitionen är att även försöka nå nyanlända i 
kommunen att delta. 

Marknadsföring av dessa aktiviteter sker via FF:s 
Äventyrsguide, FB, mail till medlemmar, 
Huddinge kommuns hemsida, affischering och 
information till skolor och förskolor i kommunen.  
Ev kan samarbete med ”Barn på stan” bli aktuellt 
för den 2/9. 

SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER 

• Alla på snö – Drivs sedan några år av Svenska Skidförbundet tillsammans med 
flera kommuner och Friluftsfrämjandet Huddinge i ett projekt där alla barn i årskurs 4 
erbjuds att pröva på utförsåkning under en dag under ledning av gymnasieelever 
som utbildas i ledarskap på snö. I Huddinge bedrivs verksamheten i Flottsbro under 8 
dagar med c:a 60 barn per dag veckorna 3 och 4. 
Arrangemanget har fått ett fantastiskt gensvar och 
Friluftsfrämjandet arbetar för att denna på populära aktivitet 
får fortsätta i samma omfattning. 

• Seniorvandring i Paradiset i samarbete med Paradiset 
Hanvedens vänner i september. 

 

Fria Barngrupper 

Beskrivning av verksamheten 

Vi har just nu 15 aktiva barngrupper, 8 för yngre barn (Skogsmulle och skogens 
värld) och 7 för äldre barn (Vildmarksäventyr). 
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Aktiva barngrupper vårterminen 2018: 

Öppna Skogsgläntan i Källbrinksskogen, eventuellt.  

Skogsknopp i Källbrinksskogen. 

Skogsknopp i Trångsund. 

Skogsknytte i Källbrinksskogen. 

Skogsmulle i Källbrinksskogen. 

Familjemulle i Segeltorp. 

Familjemulle in English, in Trångsund. 

Familjemulle på vardagar för hemmaföräldrar i 
Segeltorp har uppehåll VT18, startar igen HT18. 

Strövarna Paradiset. 

Strövargruppen Knoparna, Trångsund. 

Strövare i Trångsund. 

Strövare i Segeltorp. 

Frilufsargruppen Överlevarna. 

Frilufsare, Långängen. 

Frilufsargruppen Knallhattarna. 

Förhoppnigsvis tillkommer några nya grupper för yngre barn. 

Antal ledare 

Huddinge lokalavdelning har 23 barnledare samt åtta hjälpledare. 20 ledare är aktiva 
och tre planerar att ha uppehåll under VT18. Vi har en engelskspråkig grupp. 

Antal aktiva i grenen 

Vi räknar med att ca. 170 barn kommer att få plats i våra grupper under kommande 
år. Förhoppningsvis tillkommer några grupper och då blir siffran högre. 

Marknadsföring och kommunikation 

Vi marknadsför vår verksamhet genom att publicera inlägg på lokalavdelningens 
facebooksida och instagram. Vår vision är att fler ledare ska publicera inlägg på 
lokalavdelningens instagram. Några grupper har även interna facebookgrupper där 
de delar information och bilder med sina deltagare. Alla grupper publicerar sina 
äventyr på hemsidan där deltagarna kan anmäla sig. 10 januari respektive 15 augusti 
kl. 21.00 släpps lediga platser på hemsidan. 

Vi marknadsför även vår verksamhet genom att erbjuda prova på-verksamhet på 
familjedagarna. 
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Varje termin har vi en inspirationsträff för de som är nyfikna på att bli ledare. Vi 
planerar att ha en i februari och en i början av höstterminen. 

Aktiviteter 

Vi har barngrupper både på vardagar och helger. Förutom barngruppernas träffar 
under terminerna har vi även familjedagar tre gånger om året: Vintermys på 
Sjöängen, Vinterdag på Sundby och äventyret på Flottsbro. 

Barnledarträffar kommer vi att ha på kansliet i januari, och en mer äventyrlig träff i 
början av höstterminen. 

Vision 

Vi hoppas kunna hitta ledare till att kunna starta TVM-verksamhet och Äventyrliga 
familjen. . Fler ledare behövs även till Skrinna- barnskridsko och grupperna med 
yngre barn eftersom efterfrågan är större än utbudet just nu. Under 2018 vill vi 
förtydliga för ledare vad det innebär att vara aktiv ledare och vad som förväntas av en 
sådan. Vi kommer att diskutera detta på vår ledarträff i januari. Bland annat vill vi att 
alla aktiva ledare deltar som funktionär eller ledare på minst en familjedag varje år, 
samt tar ansvar för att fortbilda sig någon gång under en tvåårsperiod. 

Vi har en vision om att kunna erbjuda en grupp för barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF), och hoppas att en ledare kan delta i en ledarutbildning 
för detta under VT18. Vi skulle även vilja nå ut till fler områden i Huddinge, särskilt till 
områden där många barn med invandrarbakgrund bor, eftersom många barn från 
andra länder inte har en tradition att komma ut i naturen på samma sätt som många 
har i Sverige. För dessa barn är Friluftsfrämjandet extra viktigt. Vi kommer att lyfta 
frågan på ledarträffen i januari. Några ledare anmälde intresse att delta i 
Studiefrämjandets “Svenska för asylsökande” under HT17. Tyvärr blev det inställt 
pga för få anmälda deltagare, men Studiefrämjandet planerar att göra ett nytt försök i 
vår. Vi hoppas att detta kan leda till att fler barn med utländsk bakgrund hittar in i 
friluftsfrämjandets verksamhet. 

Ledarvård 

Vi uppmuntrar ledare som deltar i familjedagarna på olika sätt genom att ge en gåva 
såsom ryggsäck eller något annat användbart material till sitt ledarskap med 
Friluftsfrämjandets logga på. 

En gång per år har vi en barnledarträff där vi inte bara går genom det formella utan 
har roligt tillsammans med någon äventyrlig aktivitet och bjuder på något ätbart. På 
våra barnledarträffar ges en gemenskap och sammanhållning. Att skapa en 
gemensam Facebook grupp för oss barnledare skulle också kunna bidra till större 
sammanhållning. 

På våra barnledarträffar kan vi dela aktiviteter med varandra och funderar även på att 
starta upp något digitalt där vi samlar lyckade genomförda aktiviteter. Som ny ledare 
kan man då gå in där och få tips och inspiration. De ledare som vill delar och tar del 
utav andra barnledares tips via Facebookgrupper för ledare i hela Sverige vilket är en 
bra form av kollegialt lärande. 
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Övrigt 

Föra att stabilisera budgeten kommer vi att släppa in fler barn i grupperna under 
2018 så att så få platser som möjligt är tomma. Vi planerar även att höja 
terminsavgifterna from HT2018. Familjer i behov av ekonomiskt stöd kommer 
självklart att erbjudas reducerad terminsavgift. 

Grenledare för barnverksamheten är Lina Partti och Karin Norinder. 

 

Längdskidor 

Målsättning: Att stimulera vuxna nybörjare 
att börja åka längdskidor 

Vill du lära dig åka längdskidor dvs 
skidåkning i preparerade spår? Förra 
säsongen har en verksamhetsgren med 
inriktning på längdskidåkning startats. 
Längdskidåkning har kommit lite i 
skymundan för alla som åker upp med 
liften och sedan försöker ta sig ner helst 
stående på skidor eller bräda. Vi försöker 
göra något motsvarande för 
längdskidåkning. 

Aktiviteter: Vi planerar en kort skidåkningskurs för nybörjare med en teorikväll och ett 
praktikpass när snö finns, och ytterligare gemensamma träningstillfällen vid 
gynnsamma förhållanden. Kanske kan du bli så bra att du en dag anmäler dig till 
Vasaloppet. Håll uppsikt i äventyrsguiden på hemsidan. Vi lägger ut meddelande när  
det finns natursnö och spår gjorda vilket innebär kort framförhållning. Välkomna. 

Under vintern 2018 genomförs en skidresa till Harsa där det finns snögaranti och 
mycket välpreparerade spår.  Håll utkik efter evenemanget på hemsidan.  

Grenledare: Ove Håkansson och Rune Lindqvist 

 

Fjäll 

Beskrivning verksamheten: Under året 
planeras tre vinterturer på skidor 
(veckoturer), en överlevnadskurs, en 
vintertältning och fyra sommarturer 
(veckoturer). Vinterturerna är med boende i 
fjällstugor och fjällstationer. 
Överlevnadskurs är en kvällsövning, 
vintertältningen är en natt i närområdet, 
sommarturerna är rena tältturer och 
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kombinerad tält- och stugtur. Vandringen i september kan bli en stugtur. Dessutom 
genomförs kurser för fjällturer vinter och sommar. Dessa genomförs under 2 - 3 
kväller på kansliet. 

Antal ledare: Vi har sju ledare varav fyra är certifierade för både vinter och 
sommarfjäll. En ledare är under utbildning och två är duktiga fjälledare men inte 
certifierade. 

Antal aktiva i grenen: Under året beräknas sex ledare ha hand om turer i fjällen. 

Marknadsföring och kommunikation: Marknadsföring sker genom att aktivitet läggs 
upp på hemsidan. E-post skickas ut till tidigare deltagare någon dag innan aktiviteten 
är offentlig på hemsidan. Några dagar eller veckor efter offentliggörandet skickas 
massmail främst inom region Mälardalen till de som markerat fjäll i sin personliga 
profil. 

Aktiviteter: Se ovan om beskrivning av verksamheten. 

Vision: Att upprätthålla här angivet utbud av aktiviteter och att alla ledare blir 
certifierade. För att försäkringen som Friluftsfrämjandet har för deltagare i fjälltur, ska 
gälla krävs att ledaren är certifierad. 

Grenledare: Ove Håkansson 

 

Långfärdsskridsko 

Övergripande mål:  

Att organisera attraktiva ledarledda 
långfärdsskridskoturer under säkra former. 
Ekonomiskt överskott till lokalföreningen 
15000kr 

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. 

Träningsåkning på Visättra IP november – december på lördagar 9-11 med ledare 
närvarande 
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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 lokalföreningen disponerar: 

Hansapikar 12 st. 

Långfärdsskridskor 20 par varav ett par för små åkare och två par med 
universalbindning passande vanliga pjäxor 

Antal aktiva ledare: 14 plus en, nästan färdiga ledare under utbildning och en som 

påbörjar ledarutbildning 

Grenledare: Rune Lindqvist 

 

Vandring 

Beskrivning verksamheten: Vandringar 
genomförs främst under snöfri period av 
året men även vandringar med snö på 
marken förekommer. Detta innebär att vi 
gör vandringar under hela året.  

Vi har planerat för olika typer av vandringar. 
Det blir dagsvandringar inom närområdet, 
kortare stavgångsvandringar i närområdet, 
veckoslutsvandringar i Stockholms, 
Södermanlands eller Uppsala län, 
veckovandring i Svealand eller Götaland 
och utlandsvandringar i Europa. Dagsvandringarna kan ha olika teman såsom 
Qigong, svampexkursion, ö-vandring, nationalparksvandring, vandring med 
kulturanknytning, julmarknadsvandring, blomstervandring eller tyst vandring. 
Vandringar genomförs som halvdags- och endagsvandring, från fredag eftermiddag 
till söndag eftermiddag, veckovandring med start på fredag eftermiddag till följande 
söndag eftermiddag. Utlandsvandringar startar normalt på tisdag eller onsdag och 
avslutas på onsdag eller torsdag då flygresor till och från startpunkten resp målpunkt 
är billigare dessa dagar i veckan. Utlandsvandringarna kan göras som dagsturer från 
ett basläger eller som vandring mellan hotell/härbärgen eller med tältövernattning.  

Halvdagsturer genomförs med en ledare, dagsvandringar eftersträvas att genomföras 
med två ledare medan veckoslutsturer och längre alltid har två ledare. 
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Antal ledare: Vi har 11 ledare varav två är under utbildning. 

Antal aktiva i grenen: Under året beräknas samtliga ledare fortsätta med minst 
oförändrat antal vandringar och att få nöjda deltagare. 

Marknadsföring och kommunikation: Marknadsföring sker genom att aktivitet läggs 
upp på hemsidan och genom facebook. Några dagar eller veckor efter 
offentliggörandet skickas massmail främst inom region Mälardalen till de som angivit 
vandring i sin personliga profil. Deltagare som deltar regelbundet i stavutflykter får 
oftast mail som påminnelse från ledaren. 

Aktiviteter: Se ovan om beskrivning av verksamheten. 

Vision: Att upprätthålla här angivet utbud av aktiviteter. Det finns dock beredskap för 
ytterligare aktiviteter. 

Grenledare: Ove Håkansson 

 

MTB 

Beskrivning av verksamheten: 
MTB bedrivs lite varstans där det finns fina 
stigar och spår i skogen.  Gärna med lite 
tekniskt komplicerade inslag vad gäller 
framförandet av cykel. 
I och med att verksamheten sker i 
Friluftsfrämjandets regi skall vikt även läggas 
på trivsel, Social samvaro och Fikastund under 
aktiviteten. 
Mjölksyra och svett är naturligtvis välkommet 
inslag. 
 
Antal ledare: 1 st 
Antal aktiva i grenen: 5 - 10 st 
 
Marknadsföring och kommunikation: 
All marknadsföring har skett via facebook 
 
Aktiviteter 
Aktiviteter genomförs i närliggande skogs och naturområden kring Huddinge, så som 
Lida och Flemmingsbergsskogen. 
Även Flottsbro erbjuder fin cykling men mer åt det tekniska hållet. I Flottsbro kan man 
med fördel hyra cykel för Downhill. 
 
Vision 
Visionen är att ha planerade och tidssatta aktiviteter samt att hitta aktiviteter för flera 
typer av cykelintresserade förutom landsväg. 
 
Grenledare: Mats Löfgren 
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Kajak 

Beskrivning av verksamheten 

Kajak, paddling 

Antal ledare 

Ca 12 aktiva ledare, 2 - 3 passiva ledare, 
planen är att ytterligare 3 ska introduceras 
i kajakledarskap 

Antal aktiva i grenen 

Uppskattningsvis ett 50-tal medlemmar i 
lokalföreningen, hela regionen paddlar 
dock med oss 

Marknadsföring och kommunikation 

Aktivitetsguiden och FFs hemsida, massmejl 

Aktiviteter 

Träning, teknik, paddelpass, em/kvällsturer, dagsturer, helgturer, veckotur, familjetur 

Vision 

Som kanotförbudet säger: Fler ska paddla mer 

Eller som vi säger: Säkra, trygga och kompetenta paddlare för att möjliggöra de 
bästa upplevelserna i glatt och trivsamt sällskap. 

Övrigt 

De flesta av Huddinges kajakaktiviteter för 2018 är planerade, speciellt innan 
sommaren. Kompletteringar sker inför hösten.  
Grenledarna genomför planeringsmöte torsdagen den 15 februari. 
Fortbildning för ledare – HLR, kvällskurs med Rune Lindquist 12 februari. 
Utbildning av två examinatorer i paddelpasset havskajak nivå grön, ca 4 kkr. 
Kajak behöver investera i fem kortare paddlar med ställbar vinkel, totalt ca 8 kkr. 
Kajak har behov av att underhålla befintliga kajaker, paddlar med nya fotstöd, 
skarvmuffar, lagning, ytbehandling etc. Underhåll ca 5 kkr. 
Kristina och Leif kommer att vara kursledare för Regionen 2018. 
 
Grenledare: Mats Löfgren, Dan Sundgren, Leif Löwenberg, Kristina Löwenberg 
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Bergsidan klättring och högfjäll 

Klätter- och topptursverksamheten Bergsidan 
är troligen Sveriges mest aktiva 
klätterförening, med regelbunden utåtriktad 
verksamhet både sommar och vinter.  

Information och ekonomi 

Navet i verksamheten är vår internetsajt 
www.bergsidan.se. Vi har en aktiv 
facebooksida med över ett tusen följare. 
Genom vår maillista når vi ca 900 adresser 
med information om våra aktiviteter. 

Verksamhetens huvudinkomster kommer från 
resor, säsongskort och kurser. De största 
utgiftsposterna är ledarutveckling och 
utrustningsinköp. Vi har idag fräsch och 
modern utrustning för klippklättring, lite 
mindre komplett för alpin klättring och 
isklättring. Vi har börjat bygga upp ett förråd 
av säkerhetsutrustning för den högalpina 
verksamheten, till kurser och för uthyrning. 

Ekonomin är god och vi har resurser för 
kommande satsningar på ledarutveckling och 
ledarutrustning. 

Ledare 

På ledarlistan finns 21 aktiva ledare. Ett drygt tiotal är enbart klätterledare, fyra är 
inriktade på skidåkning och alpin verksamhet, övriga deltar i båda verksamheterna. 
Fyra genomgick ledarutbildning klättring under våren. Ett fåtal ledare har kvar att 
göra den formella utbildningen. Några ledare har blivit inaktiva under året. Vid 
enstaka tillfällen har vi haft ledarbrist, dock utan att tvingas ställa in aktiviteter. 

Verksamhetens omfattning och inriktning beslutas på ledarträffar, fyra under året. 
Kommunikationen mellan mötena sker via en maillista, dokumenthantering på vår 
sida på Google Drive och via diverse sociala medier.  

Aktiviteter 

Verksamheten har stabiliserats på en relativt hög 
nivå det senaste året. Den högalpina 
verksamheten och skidaktiviteterna har minskat 
något. Den fina sommaren gjorde att nästan alla 
planerade öppna klättringar kunde genomföras. 
Alla planerade resor har genomförts och varit 
fullbokade 
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Säkerhet 

Vi har skapat grunddokument för säkerhetsplaner och riskanalys för all verksamhet 
och för de områden vi har aktiviteter i. Alla aktiviteter föregås av 
säkerhetsgenomgång baserad på dessa dokument.  
 
Klättring 

Tre grundkurser klippklättring  
Öppen klättring vid 26 tillfällen 
Jourhavande klätterkompis vid 25 tillfällen 
Prövapådag i Flottsbro 
Klätterresor till Ågelsjön, Södra Frankrike och två gånger till Kalymnos 
En rad förträffar till resor och kurser 
En avrostningskurs för ledarna i april 
Fem ledare ansvarade för klättrings- och telemarksaktiviteter under 
Friluftsfrämjandets Ledarvecka vinter. 
 
Skidåkning 
Tre Telemarksdagar i Romme  
Upptaktsresa i december  
Tre topptursveckor i Lyngen i april och maj 
 
Grenledare: Ulf Johansson 
 

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 2018. 

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

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

• Studiefrämjandet stödjer oss i marknadsföring mm. 

 


