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INNEHÅLL
STYRELSEN HAR ORDET

STYRELSE/ORGANISATION

FRILUFTSAKTIVITETER/VERKSAMHET
FRILUFTSAKADEMIN/UTBILDNING

MEDLEMMAR

Få av oss trodde väl i mars 2020 att pandemin orsakad av Covid-19 skulle förändra
världen så mycket som den har gjort. Vi trodde inte heller att den skulle påverka våra
liv även i skrivande stund ett år senare. Pandemiåret har fått oss att ta till nya rutiner
och ompröva gamla sanningar. Intresset för friluftsliv har ökat, vilket bland annat har
synts tydligt vid Borgen där vi har haft flertalet av våra aktiviteter.
Trots pandemin har Värnamo lokalavdelning under år 2020 fortsatt kunna erbjuda
härliga upplevelser framförallt för barn och deras familjer. Vi har varit uppfinningsrika
för att anordna aktiviteter utifrån de riktlinjer som har varit gällande. Vi har dock haft
en medlemminskning från 469 medlemmar 2019 till 442 medlemmar 2020.
De 16 MTB-cyklar för barn som föreningen köpte i början av året tillsammans med
släpkärra som vi inrett för smart förvaring av cyklarna har kommit till användning
både vid cykelskolans verksamhet och vid separata aktiviteter. Vi har varit delaktiga i
anläggandet av den nya teknikslingan inom varvningsområdet på Borgen. Vi har
även agerat som samrådspart vid utvecklingen av Lille Mosse samt dragning av skidoch cykelspår.
Totalt har 6 styrelsemöten och ett årsmöte ägt rum under året. Respektive sektion
har haft ett flertal planeringsmöten för deras verksamheter.
Stiftelsen Borgen, i vilken lokalavdelningen varit medlem i sedan den startades, är
nära helt avvecklad, sedan kommunen har tagit över stiftelsens främsta tillgång,
Borgarstugan. Kommunen har i övrigt gjort stora satsningar i Borgen. Vi välkomnar
särskilt nya MTB-slingor och Lille Mosse. Samtidigt betyder detta att vi måste förhålla
oss till fler intressenter i Borgenområdet än tidigare och samverka i andra forum.
Avslutningsvis vill vi tacka alla ledare och medlemmar för det gångna året och vi ser
fram emot ett trevligt och händelserikt 2021.
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För lokalavdelningens verksamhet ansvarar styrelsen, förutom för särskilda uppdrag
valda funktionärer, ett antal sektioner och kommittéer.

Vi har haft 15 deltagare vid sju tillfällen under våren och 12 deltagare vid sju tillfällen
under hösten. Barnen är 3-4 år gamla och har med sig en förälder eller annan vuxen
till träffarna. Vi har träffats på söndagar och varit aktiva vid Borgen och andra platser
runt Värnamo, bland annat fågelskådning i Videskogen. Under året har barnen fått
lära sig att vistas i, uppskatta och respektera naturen. Träffarna har innehållit lek,
sånger, pyssel och ”naturlära”. Aktiviteterna har varit på barnens nivå där föräldrarna
uppmuntrats att vara medupptäckare med sina barn. Träffarna har samordnats med
skogsmullegruppen.

Vi har haft 15 deltagare vid sju tillfällen under våren och 15 deltagare vid sju tillfällen
under hösten. Barnen är 5-6 år gamla. Vi har varit aktiva vid Borgen och andra
platser runt Värnamo. Under året har barnen fått lära sig att vistas i, uppskatta och
respektera naturen. Träffarna har innehållit lek, sånger, pyssel och ”naturlära”. Det
har varit många naturupplevelser och även en del fikande för deltagarna.

Strövarna vänder sig till barn i årskurs 1 till 3. Vi har haft 19 deltagare vid 5 tillfällen
under våren och 16 deltagare vid 5 tillfällen under hösten. Vi har träffats på
söndagar. Vårterminen avslutades med tältövernattning i Sötåsa. På hösten
kanotade vi i Prostsjön, vandrade från Kittlakull till Lövö, samt hade en träff vid sjön
Draven. Vi har lagat mat, lärt oss använda kniv, göra upp eld och testat olika
äventyr. Vi har haft mycket tid för fri lek. Vi har träffats på olika platser runt Värnamo.

Lufsarna vänder sig till barn i årskurs 4 till 6. Under hösten startade vi upp en
Lufsargrupp med 9 deltagare. De 5 träffarna samordnades vad gäller tid och plats
med strövargruppen. Vi har bland annat vandrat från Andersberg till Lövö och runt
sjön Draven. En övernattning genomfördes.

Vi har haft 76 deltagare vid 8 tillfällen under våren och 79 deltagare vid 8 tillfällen
under hösten. Deltagarna som har varit mellan 6 - 12 år och har varit uppdelade i 7
grupper efter kunskapsnivå. Trots restriktioner på grund av Corona kunde vi ha
verksamheten i Borgen. Grupperna hade olika startplatser.

Vi har haft 20 deltagare vid 8 tillfällen under våren och 20 deltagare vid 8 tillfällen
under hösten. Här har barnen cyklat tillsammans men en vuxen. Med hjälp av
olika övningar och lekar har vi tränat för att barnen ska bli säkrare på sina cyklar
och redo för den stora MTB-skolan i framtiden.

Vi har haft 16 deltagare vid 8 tillfällen under våren och 16 deltagare vid 8 tillfällen
under hösten.

Vi har haft 21 deltagare vid 3 tillfällen i juni där vi körde i 2 grupper.
Då detta var så populärt fortsatte vi med en grupp i augusti med 10 deltagare vid 3
tillfällen och en i september med 5 deltagare vid 3 tillfällen. Där vi lärde ut grunderna i
MTB för att känna sig tryggare när man cyklar i skogen.

Under året har kommunens haft två förskolor igång som har tillämpat konceptet ”Ur
och skur”. En i Lanna och en på Borgen i Värnamo.

Ingen utdelning.

Skogsknytte, 249 h och 27 barn
Skogsmulle, 315 h och 29 barn
Strövare, 1035 h och 35 barn
Lufsare, 176 h och 9 barn
MTB-skola, 1242 h och 155 barn
MTB-Mini,

295 h och 40 barn

MTB Ungdom, 330 h och 32 barn
Observera att statistiken ovan är framtagen genom att summera vårsäsongens antal
deltagande barn med höstsäsongens antal deltagande barn. Majoriteten av barnen
som deltog på vårsäsongen har fortsatt på höstsäsongen varför de räknas två
gånger.
Bli trygg på stigen, 196 h och 36 deltagare
Nybörjartur runt Karlsfors 30 juni, 18 h och 9 deltagare

Skogsmulle och skogens värld, Nässjö, 11-13 september
Josefine Pettersson Olsson och Anna Thörnqvist
Fortbildning i Första Hjälpen, Borgen, 17 mars
Emil Ileby, Gustav Classon, Niclas Davidsson, Oskar Widerquist, Rebecka Lundstedt
Fortbildning i Första Hjälpen, Borgen, 1 april
David Celinder, Fredric Svensson, Hanna Widerquist, Josefine Pettersson Olsson,
Karin Alm, Patrik Alm, Peter Ringberg, Sofia Johansson, Viktor Johansson Björn,
Åsa Hindsén
MTB-ledarutbildning Isaberg 14-16 augusti Kristofer Almén och Johan Grahn
MTB-ledarutbildning Isaberg 25-27 september David Celinder
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(bidragsberättigade) (bidragsberättigade)

Kvinnor

50

25

9

84

168

Män

49

56

18

75

198

Totalt

99

81

27

159

366

BIDRAGSGRUNDANDE, dvs närvaro vid aktiviteter med närvarokontroll

Aktivitetstillfällen

Vårterminen

Höstterminen

Barn 7-12 år

627

513

Unga 13-20 år

110

64

TOTALT BIDRAGSBERÄTTIGADE

7-20 ÅR

108

