
Medlemsutskick 2018-12 
 
Hejsan alla främjare i Jönköping och syskon i Öxnegården!  
 
Ordförande har ordet 
 
Ett styrelseår går fantastiskt fort och vi är redan nu igång och planerar inför nästa årsmöte, men 
det är inte slut än. För mig är detta ett kvitto på en sund och välfungerande styrelse! Snart är det 
dags för oss att summera styrelseåret 2018/2019 och det kan jag på förhand berätta att det har 
varit ett fantastiskt och roligt år där många kloka beslut har tagits, både i hur vi jobbar och ur 
ekonomiska synvinklar. Nog om styrelsearbete! Nu vill jag passa på att säga tack till våra 
fantastiska ledare som varit igång under året och bidragit till många timmar utomhus för såväl stora 
som små, tack för er engagemang! Vi strävar hela tiden efter att vara bäst på det vi gör och för att 
vara bäst så har vi i år skickat ca 10 personer på ledarutbildningar eller vidareutbildning. Som en 
extra säkerhet för deltagarna på våra aktiviteter har vi även börjat utbilda våra ledare i första 
hjälpen och HLR. Tack även till er medlemmarna som följt med oss ut på tur på såväl vatten som 
på land! 
 
Glöm inte bort att ha koll i aktivitetshanteraren på hemsidan eller på vår Facebook sida så du inte 
missar någon rolig aktivitet!  
 
Jag vill även passar på att önska er alla en riktigt god jul och gott nytt år så ses vi på årsmötet!  
 
// Christoffer Kytler  
Ordförande friluftsfrämjandet Jönköping 
 
Barn 
Tack för den gångna terminen. Vi syns igen efter nyår! 
 
Utförsåkning  
Vill du göra vintern vitare? 
Nu är vintern på gång, vi har redan börjat köra snökanonerna i Järabacken! Förhoppningen är att 
vi får en lång och fin säsong med många fina vita dagar. Vi är i full fart att planera vinterns 
aktiviteter och vi behöver din hjälp! Vi arbetar ideellt med att köra snökanoner, sälja liftkort, och 
ordna med kommunens bästa skid- och snowboardskola. Är du intresserad av att vara med så 
tveka inte att kontakta oss! Du kan engagera dig i snöproduktion eller liften, eller båda två!  
 
För mer information och intresseanmälan kontakta Pontus Sandin på 
pontus.sandin@friluftsframjandet.se 
Grenledare snö 
 
Skid- och snowboardskola! 
Snart öppnar vi bokningen för vinterns skid- och snowboardskola. Vi kommer att erbjuda flera 
grupper för skidor och snowboard under helgerna vecka 7 och 8. Nytt för i år är att vi under 
onsdagkvällar kommer att erbjuda en Freeskiers grupp där du får chansen att testa alla sorters 
åkning som park, slalombana, offpist och puckel. Det handlar om att åka tillsammans och ha skoj, 
såväl med snowboard som med skidor. Intresseanmälan och information om bokningar läggs upp 
allt eftersom på Friluftsfrämjandets hemsida och Facebook. 



 
För mer information och intresseanmälan kontakta Tomas Sandström på 
tomas.sandstrom@friluftsframjandet.se 
 
Kajak 
Nu går kajaksektionen i vila för 2018. Säsongen 2019 börjar med bassängträning, så håll koll på 
aktiviteter och Facebook i februari/mars. Det är bra att träna räddning i början av säsongen i 
varmvatten. I skiftet maj/juni planerar vi att köra några nybörjarkurser som ger dej en bra start på 
paddlandet och du spar mycket tid och kraft på att få med dej lite bra tips.  
Inför 2019 så har vi uppdaterat våra avgifter. Mer information om det hittar du på hemsidan. 
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/ost/lokalavdelningar/jonkoping/kajak/avgifter-kajak/ 
 
Vandring 
När vintern nu närmar sig tar vandringssektionen ett kort juluppehåll innan nya äventyr startar till 
våren. Först ut är en vandring på Store Mosse nationalpark (Kävsjön runt), planerad till den 26 
januari – håll utkik i äventyrshanteraren och på facebook! Redan nu går det dock bra att anmäla 
sig till en tur längs södra vätterleden (Norrahammar-Öxnehaga) den 23 mars. 
 
Fler turer är under planering och kommer så småningom ut i äventyrshanteraren och på facebook. 
 
Håll även utkik på 
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/ost/lokalavdelningar/jonkoping/vandring/ 
 
 // Mikael 
 
 
Långfärdsskridsko 
Sjöarna har gjort sig redo för vintersäsongen och redan gett smakprov på åkning. Hålla väskan 
packan, fikat i stand-by och koll på hemsidan/facebookflödet för turannonsering. Det kan bli turer 
som läggs upp med kort varsel.  
 
Vill du öva din teknikåkning eller åka bort rosten från dina skenor så har vi bokat Råslätts 
bandybana 3 januari, mer information och anmälan i äventyrshanteraren. 
 
KUNSKAP, UTRUSTNING och SÄLLSKAP är nyckeln till säker åkning. Take it icy! 
/Långfärdsskridskoledarna 
 
 
 
Valberedningen 
Nu börjar det dra ihop sig till årsmöte i Jönköpings lokalavdelning och som vanligt öppnas det då 
en möjlighet för dig som vill engagera dig i klubben genom att delta i styrelsearbetet. Styrelsen 
består idag av sju personer, ordförande och sex ledamöter. Varje år väljs ordförande och hälften av 
ledamöterna. De träffas i regel en gång i månaden och har olika ansvarsområden. Det är styrelsen 
som skapar grunden och förutsättningarna för den verksamhet vi bedriver. 
 



Som ny medlem i styrelsen finns det mycket stöd att få i jobbet inom sitt ansvarsområde samtidigt 
som det är lätt att få gehör för egna initiativ. Det brukar alltså vara en mycket hjälpsam, öppen och 
hjärtlig stämning inom styrelsen!  
 
Är du nyfiken på att få reda på mer om styrelsearbetet i lokalavdelningen, eller vet du kanske redan 
nu att du vill kandidera till en plats i styrelsen? Tveka då inte att höra av dig till oss i 
valberedningen på någon av våra mailadresser nedan. 
 
Just nu letar vi extra mycket efter en ung person med intresse för kajak som kanske vill utveckla 
sig som ledare. 
 
tomas.sandstrom@friluftsframjandet.se 
johan.rettmark@displaybyte.se 
lottabjerde@hotmail.com 
 
Vill du också bli ledare inom Jönköpings friluftsliv? Hör av dig till respektive grenledare eller till styrelsen 
för att veta mer om befintliga grenar eller möjligheterna att starta upp ytterligare verksamhet.  
 
Med vänlig hälsning 
Styrelsen Friluftsfrämjandet Jönköping 
 
Hemsida: 
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/ost/lokalavdelningar/jonkoping/ 
 
Facebook:  
https://www.facebook.com/Friluftsframjandet.Jonkoping 
 
Instagram: 
https://www.instagram.com/friluftsframjandetjonkoping/ 
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