
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Familjemulle i Normlösa, blandade åldrar 

Ledare: Anders Davidsson och Margareta Ljungars 

Skogsmulle för barn födda 2013 

Ledare: Kristin Skeppsby och Staffan Carlsson 

Skogsmulle för barn födda 2012 

Ledare: Joakim Severinsson och Johan Esbjörner 

 
Skogsknytte för barn födda 2015 

Ledare: Kanske du? 

Skogsknytte för barn födda 2014 

Ledare: Åsa Karlsson och vakant 

 

 
Skogsströvare för barn födda 2011 

Ledare: Kanske du?! 

Skogsströvare för barn födda 2010 

Ledare: Karin Staaf, Helena Camarda, Lisa Rehnströmer och 

Susanne Häggkvist. 

Skogsströvare för barn födda 2009 

Ledare: Johan Hjälm och Helena Camarda. 

 

 

Frilufsare för barn födda 2008 

Ledare: Mia Vidlund och vakant. 

Frilufsare för barn födda 2007-2005 

Ledare: Marcus Gjerde, Hans Israelsson och Rickard Staaf 

 

 

 
Äventyrliga familjen 

Huvudledare: Helena Camarda 

En grupp där hela familjen deltar i olika äventyrliga strapatser. 

Vi vandrar, fiskar, upptäcker grottor och lagar mat tillsammans. 

 

 

 

 
 

Tjejgruppen 

Ledare: Kit Schwerdt och Eva Svensson 

En grupp för vuxna friluftsintresserade tjejer, tanter, damer 

och kvinnor. Vi tittar på stjärnor, vandrar, cyklar och paddlar, 

gruppen bestämmer aktiviteten tillsammans 

 

 

 
Vuxenaktiviteter 

Ledare: Susanna Broström och Mattias Schwerdt  

Här ordnas aktiviteter riktade till vuxna som vill lära sig mer 

om friluftsliv och/eller uppleva naturen tillsammans.  

Fågelskådning, kajakpaddling, matlagning ute, 

 vandring och annat skoj anordnas.  

Anmälan till de olika aktiviteterna sker på hemsidan. 

 

 

 
Fjällgruppen 

Ledare: Helena Camarda 

Här anordnas vandringar och familjeäventyr 

 på olika nivåer och platser i landet. 

BORENSBERG 2018/2019 

   
Naturparkour 

Ledare: Axel Kron, Oskar Ferm och Pontus Ferm 

Här tar man sig från plats A till plats B över stock och sten på 

smidigaste och kortaste vägen.  
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Kontakta oss på borensberg@friluftsframjandet.se 

eller läs mer på www.friluftsframjandet.se/borensberg  

Ordförande Louise Ferm 0733-50 60 29 

Gruppsamordnare Helena Camarda 0735- 67 75 43 

 

Friluftsfrämjandet Borensberg                           #borensbergfriluft 

 

 

Medlemsförmåner 

 Aktiviteter ledda av välutbildade ledare. 

 Förtur och rabatter till Friluftsfrämjandets aktiviteter. 

 Du är försäkrad då du deltar i Friluftsfrämjandets aktiviteter. 

 Du får låna eller hyra utrustning till reducerat pris. 

 Tidningen Friluftsliv två gånger per år. 

 Reducerat pris då du hyr våra kanadensare hos Glasbrukets vandrarhem. 

 Rabatterat pris på skidskola hos Ombergsliden. 

Gå in på www.friluftsframjandet.se för att bli medlem och även för att få mer information. 
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