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Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Hudiksvall 2021-01-01 – 2021-12-31 

 Organisationsnummer 887500-2431 

Styrelse 

Ordförande  Per Eriksson  vald på 1 år 2021  

Ledamot vice ordförande Pär Hedblom  vald på 2 år 2020 

Ledamot  Anna Englund vald på 2 år 2021 

Ledamot  Folke Lindqvist vald på 2 år 2021 

Ledamot  Marianne Pettersson vald på 1 år 2021  

Ersättare sekreterare Ragnar Sidenvall  vald på 1 år 2021 

 

Revisorer 

Ordinarie  Jon Sjöberg    vald på 1 år 2021 

Ersättare  Henrik Rödjegård vald på 1 år 2021   

Hedebacken vänner Representanter från Friluftsfrämjandet (3) 

  Carl-Gustav Ekroth vald på 2 år 2021 

  Nils Lithner  vald på 2 år 2020 

  Fredrik Andersson vald på 2 år 2020 

   

Grenledare 

Långfärdsskridskor Hans Bovin 

Kajak  Mats Nordgren 

Motion och gemenskap Ragnar Sidenvall 

Skogsmulle  Jenny Puranen 

Snöskovandring Marianne Kockum 

Studiefrämjarkontakt Lars Almberg 

Medlemsombud Ragnar Sidenvall 

Hemsidan  Maria Puranen/ Henrik Rödjegård 

Facebook  Agneta Lindskog/Maria Puranen 

Hedestugan   

        Serveringsschema Charlotta Lithner 

        Bokning Nils Lithner 

Kassör  Folke Lindqvist 

 

Medlemsstatistik Lokalavdelningen hade 2021-09-30 444 medlemmar mot 477 medlemmar 

2020. Friluftsfrämjandet Hudiksvall ligger på 6:e plats i Region Mitt med 

hänsyn till medlemsantal.  
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Föreningen och medlemmar 

Friluftsfrämjandets avdelning i Hudiksvall bildades 1933, den första Hedestugan vid Hedetjärnen 

byggdes 1935, nuvarande stuga på toppen av slalombacken tillkom 1967 med en utbyggnad 1983. En 

rejäl upprustning av den äldre delen av stugan gjordes 1997 med ny panel, tilläggsisolering, nya 

fönster och styrutrustning till elradiatorerna. Slalombacken öppnades 1938, d v s för 80 år sedan. 

Marken vid Hedebacken skänktes av fabrikör Erik Sundin 1972 och samma år rustades backarna, 

vägen breddades och parkeringsplats byggdes. Hedebackens vänner startades 1999 som en 

driftsförening med representanter i styrelsen från Friluftsfrämjandet och Hudik Alpin. En ny lift i 

backen med fördubblad kapacitet byggdes 2002. En stor inre renovering av stugan gjordes under 

2018. Dessutom gallrades skogen på föreningens mark.  

 

 

Styrelsen 

Styrelsen har under sitt verksamhetsår haft sex protokollförda sammanträden. Med försiktighet har vi 

kunnat ha fysiska möten. Vår ordförande Per Eriksson har inte kunnat delta i styrelsens arbete under 

hösten.  

 

Föreningens ekonomi är god.   

 

Fortfarande finns osäkerhet för framtiden om förrådet för kajakerna, där en omstrukturering av 

hamnområdet om några år kan göra att vi måste hitta nya lokaler. En av orsakerna till detta är 

lokaliseringen av den framtida järnvägen med dubbelspår. 

 

Coronapandemin påverkade vår verksamhet under hela året, där främst mulleverksamhet påverkades. 

Övriga verksamheter fortsatte men med hänsyn taget till alla föreskrifter att undvika smitta. Planerad 

ledarträff med alla avdelningens ledare har inte blivit av.  

 

Under året fick avdelningen motta en gåva som en minneshyllning till engagerad medlem, som 

avlidit under året. Målet med denna gåva är att användas till ledarutveckling. 

 

Styrelsen vill berömma det fina och engagerade arbete som görs i våra olika grenar, 

långfärdskridskor, kajak, skogsmulle, motion och gemenskap samt snöskovandring.  

Se deras separata verksamhetsberättelser! 

 

 

Hedestugan 

 

Styrelsen har ett gott samarbete med Hedebackens vänner bl a för värna fortsatt upprustning av 

stugan. Vi ser behov av fortsatt upprustning med främst yttertaket. Det är genom Hedebackens 

vänner (HBV) all sådan planering och finansiering måste ske. Med Kultur och fritidsförvaltningen 

har vi skrivit på ett treårigt IOP-avtal (ideellt offentligt partnerskap) för stöd till Hedeanläggningen. 

Detta tydliggör vilket stöd HBV får från kommunen liksom att tydligheten ökar kring vilket stöd 

kommunen kan ge på olika områden.  

 

Arbetet har fortsatt med kulturstigen, det blev några ytterligare stormfällda träd att ta hand om. 

Skogen kring en del av stigen har röjts under hösten, Skogsstyrelsen har hjälpt oss att gallra kring 
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stigen. Nu inväntar vi fortsatt arbete kring information med möjlighet att få extra information genom 

mobilen under vandringen 

 

 

 

 

Avdelningarnas verksamhetsberättelser 2021 
 

 

Mulle 2021 

  

I slutet av maj hade vi en välbesökt samling vid Köpmanberget för både barn och föräldrar men 

aktiviteter och korvgrillning 

 

 

Långfärdsskridskogrenen 2021 

 

Verksamhetsberättelse skridskosäsongen hösten 2020 – våren 2021. 

 

 Siffror inom parentes i fet kursiv är från skridskosäsongen hösten 2019 – våren 2020. Under 

säsongen 20-21 genomfördes 13 ledarledda turer (29). Förutom de ledarledda turerna genomfördes 

ett stort antal spanturer av ledarna under veckodagar samt lördagar för att förbereda inför ledarledda 

turer. Säsongen 20-21 påverkades av pandemin vilket medförde att vi inte kunde arrangera några 

ledarledda turer under hösten, utan först i januari när pandemireglerna klarnade. Upptaktsträffen för 

långfärdsskridskoåkare ställdes in pga pandemin. Hösten 2020 började med att ledarna gjorde en 

spantur på tre sjöar i Bobygden den 29 november. Under resten av hösten gjorde ledarna flera turer 

tillsammans vilket är bra för ledargruppen.  

 

De första ledarledda turerna genomfördes den 19 januari 2021 på Norrdellen för grupp 5 och 6 med 

totalt 9 deltagare. Resten av våren 2021 genomfördes 11 turer nu med koncentration på skärgården. 

Både utanför Saltvik mot Olmarna samt även hela Njutångers-, Siviks- och Enångers skärgårdar. 

Skärgårdarna låg så fint så några fjärrturer till mer avlägset liggande isar, vilket hade planerats, 

behövde aldrig genomföras. Under säsongen deltog totalt 87 (265) åkare på 13 (29) turer, dvs ca 7 

deltagare/tur. Ofta uppdelade på två åkgrupper, 5 och 6. Totalt åktes 347 km (748) under säsongen, 

dvs ca 27 km/tur (26). Den sista turen för säsongen genomfördes av två ledare en tidig morgon på 

Norrdellen så sent som den 8 april 2021. Ser man tillbaka på säsongen och de fina möjligheter som 

fanns kunde många fler turer ha genomförts om inte pandemin hade stoppat detta.  

 

Under säsongen 20-21 levererade FF Hudik, enligt Skridskonätets statistik, 147 (173) isobservationer 

till Skridskonätet. Lokala isobsar genererar alltid besök långväga ifrån. Vi har haft flera besök från 

andra landsändar till våra sjöar. FF Hudik levererade 5,25 (6,18) isobsar/medlem vilket åter är en av 

de högsta i landet. Siffran bygger i och för sig på att det i FF Hudik är få av medlemmarna som 

använder Skridskonätet. Isinformation via Skridskonätet levereras på ett professionellt och 

kompetent sätt. Isnytt från FF Hudik har sänts ut vid 22 (24) tillfällen under säsongen med 

information om turer som ska bli av eller turer som inte kan genomföras eller annan information som 

gäller långfärdsskridsko. Isinformation via Isnytt får medlemmar som på hemsidan kryssat i att de är 

intresserade av långfärdsskridsko. Isnytt sänds ut kvällen innan planerad tur och sänds till 

närliggande lokalföreningar. Meddelande om turer utlyses i en kortare version också via Facebook. 

Säkerhets-/introduktionskursen kunde inte genomföras maa pandemin. I maj genomfördes en 
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skridskoledarträff för ledarna i FF Hudik, med en gemensam dag i Långvind med promenad, 

skridskorelaterade tävlingar samt lunch på vandrahemmet.  

 

Statistik  

Nedanstående statistik från de senare åren visar påverkan av olika års väderförhållanden på 

långfärdsskridskogrenens aktivitet samt för säsongen20-21 pandemins påverkan.  

 

Säsong Antal 
turer 

Antal 

deltagare 

Deltagare 

per tur 

Antal km Antal km 

per tur 

Antal 

isnytt 

Antal 

isobsar 

16-17 12 127 11 291 24  83 

17-18 3 33 11 66 22 5* 55 

18-19 8 70 9 148 19 23 73 

19-20 29 265 9 748 26 23 173 

20-21 13 87 7 347 27 22 147 

 

* Osäker siffra, ** pandemin sätter begränsningar  

 

Tack åter igen alla duktiga och kompetenta långfärdsskridskoledare och köledare som hjälper till på 

rekturer, ledarledda turer, skriver Isnytt, skriver färdrapport och isobsar på skridskonätet, mm.  

 

Forsa, 13 februari 2022 Hans Bovin, grenledare långfärdsskridsko 

 

 

Kajakgrenen 2021 

 

Även 2021 blev tyvärr ett annorlunda år p.g.a. coronapandemin. Vissa planerade aktiviteter fick 

ställas in, men många aktiviteter kunde genomföras med vissa anpassningar. Sammantaget blev det 

fler deltagare jämfört med 2020. 

 

Vår utomhusverksamhet sträckte sig från 20 maj till 27 november. Vi hade 16 paddelaktiviteter inkl 

en paddelkväll enbart för ledare (16 st år 2020, 14 st år 2019, 23 st år 2018 och 21 st år 2017) och 

totalt deltog 234 personer (196 st år 2020, 173 st år 2019, 287 st år 2018 och 231 st år 2017).  

 

Torsdagspaddlingar genomfördes 12 gånger (11 ggr år 2020, 10 ggr år 2019, 16 ggr år 2018 och 14 

ggr år 2017) med i genomsnitt 17 deltagare per tur (14 st år 2020, 14 st år 2019, 12 st år 2018 och 13 

st år 2017). Sammanlagt 114 unika personer deltog minst en gång vilket kan vara nytt rekord. En 

torsdagspaddling blev inställd p.g.a. ledarbrist och en paddling blev inställd p.g.a. dåligt väder. 

 

Inför Kristi Himmelsfärdshelgen var planen att genomföra en stugtur i Söderhamns skärgård, men på 

grund av få anmälda blev den turen inställd. 

  

Kurspaddlingen blev i år inställd eftersom bassängkursen inte kunde genomföras p.g.a. pandemin. 

 

I år blev det en veckoaktivitet i september kring Hamra/Fjällnäs med paddling, vandring, fiske och 

kulturinslag. En grupp på 13 st bodde i stugor och genomförde olika dagaktiviteter. 

 

Avslutningspaddlingen genomfördes 18 september med start hos Marianne i Saltvik. Fem deltagare 

paddlade till Klubbviken på Tunaolmen. Efter en paddeltur på cirka 15 km blev det bastubad. Ingen 

middag eller bildvisning i år. 
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Även adventspaddlingen den 27 november genomfördes i Saltvik. Sju personer paddlade till 

Käringön. Därefter blev det bad i bastu, kar och isvak. Till middagen anslöt ytterligare fyra personer. 

 

Kajakledarna: Gruppen består av knappt 20 stycken ledare/hjälpledare. Under året har en hjälpledare 

tillkommit, men tyvärr har vi även tappat en hjälpledare som flyttat.  

Planerad ledarträff i Vemdalen i februari ställdes in p.g.a. pandemin.  

 

Ledarutbildning: Kajakträningen i Delsbo simhall ställdes in p.g.a. pandemin.  

 

Under våren genomfördes en arbetskväll för att gå igenom och rusta våra kajaker inför säsongen. 

Kajakgrenen har 11 st havskajaker till uthyrning. 

 

Avslutningsvis ett stort tack till alla er som hjälpt till under det gångna året.  

 

Mats Nordgren 

 

 

Onsdagsvandrarna 2021 

Onsdagsvandringarna har de senaste åren ändrat karaktär. Inga besök på företag, utställningar etc. på 

grund av rådande coronapandemi. I stället har det blivit mer ”vandring” till olika sevärdheter. Vi tror 

att den utvecklingen har kommit för att stanna då det går mer mot friluftsliv. 

 Under våren blev det vandring till Galgberget, Idenor, Hedestugan, Saltvik, Högklitt, Stenbrott (mot 

Iggesund) samt Näsviken. Totalt 8 vandringar med 134 deltagare (16 - 17 deltagare per tillfälle) 

Höstens vandringar blev Trogstavallen, Puldarvskojan, Katolska kapellet, Visvall, Multibanan, 

Långtjärn samt Benrangelsberget. 7 vandringar med 53 deltagare (7 – 8 deltagare per tillfälle). 

Vad den drastiska minskningen av deltagare under hösten beror på är svår att sia om. Kan bero på 

flera gånger av dåligt väder och coronatrötthet. Dock kan vi se att flera trogna vandrare saknas. 

Vi har under året varit 4 ledare som hjälpts åt att genomföra vandringarna. Behov finns av 

nyrekrytering av ledare och idégivare samt marknadsföring om verksamheten skall kunna utvecklas. 

 

Lennart Juhlin 

 

 

Snöskovandrarna  2021 

Vi kunde genomföra en snöskovandring med cirka 12 deltagare 23 januari till Hällbotjärnen och upp 

på Storberget. En del gjorde en avstickare till Sjösjön, där man dagen tidigare hade upptäckt 

vargspår. 

 

Marianne Kockum/Ragnar Sidenvall 

 

 

 

 
Hedebackens vänner 
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Rapport  HA:s  möte -21 och FF:s årsmöte 2022. 

 

Styrelsen höll under året 14 protokollförda möten samt 1 möte med moderföreningarna. På mötet 

presenterade bl a FF planeringen för att starta disc golf inom området. 

På grund av det dåliga resultatet från föregående säsong hölls allt underhåll och investeringar på 

lägsta möjliga nivå. Dock har vi tack vare eget arbete och sponsring kunnat installera fiber med 

tillhörande bredband i stugan samt kunnat ta nya Parken i användning. 

Vi har även tecknat ett IOP- (Ideburet Offentligt Partnerskap) avtal med Kommunen/ Fritidskontoret. 

Avtalet är påskrivet av FF Hudiksvall som ägare av anläggningen men koordineras av Hedebackens 

vänner. Avtalet ersätter det driftbidrag som vi ansökt om varje år och som varierar beroende av 

resultatet. Nu utbetalas en fast summa om 75 000 kr/ år i 3 års tid. Med uppföljning varje år.-22/1- 

24/3. Serveringen hölls stängd på grund av pandemin.  

Det ekonomiska resultatet var bra. 

Såväl under höst- som vårterminen har skolorna fortsatt att nyttja anläggningen för 

samarbetsträningar trots pandemin. 

Vi tappade hyresintäkter från skolornas toleransprojekt då planerade träffar ej kunde genomföras i 

den omfattning som var planerat p g a pandemin.. 

Sammanlagt 10 friluftsdagar varav 9 med lift kunde genomföras denna säsong.  

Vi har under säsongen haft god hjälp av ”skogen” med pistning, flytt av snökanoner, ved till 

grillarna, samt en del service av liften. De har även skött liften under friluftsdagarna samt vardagar 

på sportlovet.  

RT teamet har förutom viss kontinuerlig hjälp vid anläggningen sålt liftkort och skött stugan 

vardagar under sportlovet samt hjälpt till under friluftsdagarna   

Som vanligt har ett antal timmar nedlagts av föreningarnas medlemmar samt föräldrar vid drift av 

liften och försäljning av liftkort. Slåttern av backarna utfördes av HA. Snötillverkarna har som 

vanligt lagt ner många timmar även  denna säsong vilket vi tackar speciellt för..  

Styrelsen riktar ett tack till alla som hjälpt till och möjligjort att anläggningen kan fortsätta drivas. Vi 

är dock oroliga då det verkar bli svårare och svårare att hitta ideella krafter. 

 

Styrelsen för Hedebackens Vänner/C-G Ekroth  

 

Tillägg hösten 2021 

Under hösten genomfördes 4 styrelsemöten och kassörsbyte påbörjades. 

Diskmaskin och en värmepump har bytts i stugan. Vi har även erhållit bidrag från Iggesundsfonden 

till 5 av 6 nya medbringare till liften. 

Snöskotern i backen har bytts till en 4-taktare som är mer anpassad för korta körningar. 

Under hösten utfördes mycket fyllnadsarbete i backen i syfte att spara kanonsnö. Dock blev även 

resultatet ett antal kabelbrott i bananen och, som det verkar, även i gamla barnbacken. Detta p g a 

dåligt nedgrävda kablar. En kabelsträcka mellan 2 stolpar byttes, viket ej hjälpte. Däremot lyckades 

Gösta och Erik koppla om så att man fick en hel fas till belysningen i bananen. 

Styrelsen beslöt under hösten att hyrköpa en begagnad snökanon. Vilket visade sig vara ett bra beslut 

då vi hann köra snö i bananen, parken och stora backen under den korta köldperiod som var i 

december. Detta möjliggjorde även att vi i samarbete med Fritidskontoret och Fritidsbanken kunde 

med hjälp av ”Skogen” och Peters team ordna familjedagar med gratis åkning och ”prova på” 28- 

30/12 Detta var mycket uppskattat av besökande barnfamiljer. 

På senhösten fick vi även hjälp av ”Gröna Jobb” med att röja sly mellan gamla barnbacken och 

vägen samt på stigen till liftstugan. 

 

Styrelsen för Hedebackens Vänner 220213/ C-G Ekroth 
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Disc golf 

 

En ny gren har börjat ta form genom att Stefan Svensson och Hannah Larsson initierat den 

verksamheten. Under året har vi som styrelse tillsammans med Hedebackens vänner försökt sätta oss 

in i den verksamheten. Vi har kunnat samla sponsorer genom Hälsinglands fastighetsbyrå och på så 

sätt och genom idogt arbete av främst Stefan och Hannah byggt en disc golf anläggning, som 

förhoppningsvis kan öppnas i slutet av våren 2022. Ännu har vi inte helt tydliggjort hur 

verksamheten organisatoriskt skall vara utformad.  

  

 

Studiefrämjandet 

 

Kontaktperson har varit Lasse Almberg samtidigt som varje sektion haft täta och givande kontakter 

med dess ansvariga Maja Persson. Studiefrämjandets lokaler har varit stängda stora delar av året pga 

coronapandemin. 

 

 

Regionstämma 2021 

 

Årets regionstämma hölls digitalt med deltagande från vår avdelning. En ytterligare regionstämma 

hölls i början av hösten för att ta beslut om en treårig verksamhetsplan, något man vill att hela 

organisationen skall göra, även alltså lokalavdelningarna. Vid tilRiksstämman avslogs vår motion 

om utredning kring regionernas framtid.     

 

Styrelsens slutord 

 

Vi vill tacka alla ledare i olika grenarna för ett gott arbete under gångna verksamhetsåret trots de 

begränsningar pandemin har utgjort. liksom Hedebackens vänner för det idoga arbete de lagt ner på 

Hedestugan och Hedebacken!  

 

Styrelsen har upplevt en glädje i sitt arbete under året, där kontakter med de olika verksamheterna 

varit positiva och givande.  

 

Vi är beredda att ta ytterligare steg för fortsatt utveckling av avdelningens aktiviteter. 

 

Hudiksvall den 28 februari 2022 

 

 

Pär Hedblom   Marianne Pettersson               

Vice ordförande  Ledamot   

 

  

Folke Lindqvist  Anna Englundh 

Ledamot   Ledamot 

 

 

Ragnar Sidenvall Ersättare/sekreterare 


