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BRA ATT VETA FÖR DIG SOM LEDER ÄVENTYR PÅ 
LEDARVECKAN SOMMAR 2019 

Du väljer… 
Du som är ledare i Friluftsfrämjandet är mer än välkommen att leda äventyr på Ledarveckan.  Du 
väljer själv vilken typ av äventyr du vill leda: korta eller långa, många eller få, för flera eller bara 
för två, på vattnet, stigen eller fjället.   
Tänk gärna på målgruppen ungdomar och vuxna utan medföljande familj när du planerar ditt 
äventyr.  
Äventyret ska vara självfinansierat, dvs är det kostnader kopplat till upplägget så måste en 
deltagaravgift tas ut.  

Ersättning  
Ledare som leder äventyr 5 timmar eller mer får ersättning för sitt eget boende, 950 kr. Ledare som 
leder äventyr 15 timmar eller mer får även reseersättning. Ersättning utbetalas endast till de ledare som 
anmält sig till att leda äventyr på Ledarveckan. Hör ledarna till samma familj utbetalas endast en 
reseersättning.  
Region Mälardalen förbehåller sig rätten att ytterst avgöra hur många ledare som är 
berättigad ersättning för samma äventyr.   

Praktiskt/Ditt äventyr  
Underlaget till ditt äventyr ska vara region Mälardalen tillhanda senast den 31 maj.  
Använd den digitala mallen, du hittar den som bilaga i äventyret ”Ledare på Ledarveckan”. Du ska 
också göra en säkerhetsplan till ditt äventyr, mall finns även för detta.  

Ledare för ett äventyr får självklart boka in sina medföljande (max 4 personer) på det äventyret. 

All information om Ledarveckan sommar 2019 hittar du på www.friluftsframjandet.se/ledarveckan. 

Belastningsregistret
För dig som kommer att leda äventyr för barn behöver vi ha ett utdrag ur belastningsregistret. Vi 
kontaktar din lokalavdelning för att inhämta informationen. 

Boende  
Kommer du på egen hand och vill bo i delad ”ledarstuga” anger du det när du anmäler dig. 
Bokas av Region Mälardalen. Ingen boendeersättning utbetalas.  

Vill du ha boende för dig och din familj?  
Då bokar du själv på Idrefjäll med Ledarveckans rabatt 30 %. 
Du får då ersättning, 950 kr, för din andel i boendet.  
Bokning Idrefjäll: 0253-410 00 eller bokning@idrefjall.se

   LÅT ÄVENTYRET BÖRJA




