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Trots pandemin har Värnamo lokalavdelning under år 2021 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 haft en 

liten medlemsökning från 442 medlemmar 2020 till 443 medlemmar 2021. 

 

Under året har vi fått 75 000kr i bidrag från Nordhedsstiftelsen för att utveckla 

ungdomsverksamheten. För detta har vi köpt in fyra begagnade 27,5” cyklar samt 

hjälmar och ryggskydd för utlåning i ungdomsgruppen. Vi har även köpt mobila 

hinder och hopp samt avsatt medel för utbildning av ledare under våren 2022. Vi 

har även byggt fler av våra egna modulhinder. 

Både cyklar och hinder kom väl till användning när vi visade upp oss under Värnamo 

Karnevalen. Där vi byggde upp hinderbana i Åbroparken och lånade ut cyklar och 

hjälmar till besökare som ville prova-på MTB. 

 

Totalt har 3 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. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka alla ledare och medlemmar för det gångna året och vi ser 

fram emot ett trevligt och händelserikt 2022. 



 

 

Styrelsen har haft följande sammansättning 

Ordförande: Fredric Svensson  

Vice ordförande: Dahn Haag 

Kassör: Emma Bursell  

Sekreterare: Ulf Hindsén   

Ord ledamot: Peter Ringberg 

Suppleant: Anna Hagelvik 

Revisor: Ellinor Öster 

 



 

 

För lokalavdelningens verksamhet ansvarar styrelsen, förutom för särskilda uppdrag 

valda funktionärer, ett antal sektioner och kommittéer. 

 

SKOGSKNYTTE  

Skogsknytte vänder sig till barn som är 3 till 4 år gamla. I skogsknytte får barnen 

tillsammans med en vuxen (ofta förälder eller morförälder) upptäcka naturen 

tillsammans med andra barn och friluftsfrämjandets ledare. Under våren 2021 fick 

vi hantera restriktionerna med anledning av covid-19 och fick dela upp gruppen i 

två eftersom varje knytte-barn hade minst en vuxen med sig. 10 barn deltog vid 7 

träffar mellan den 28 mars och 6 juni. Träffarna samordnades vad gäller platser 

med skogsmullegruppen.   

Tyvärr fick vi inte ihop ledare till höstterminen. 

 SKOGSMULLE     

Skogsmulle vänder sig till barn som är 5 till 6 år gamla. Under våren bestod gruppen 
av 20 deltagare som träffades vid sju söndagsförmiddagar under våren och 18 
deltagare vid sju tillfällen under hösten. Vårtermin hade premiär en blåsig söndag i 
slutet på mars, då läste vi Mullesagan och gjorde maracas. Vårterminen fortsatte 
med besök på Store Mosse och i fågeltornet fick vi höra om fåglar och låna kikare av 
Naturrums guider. Skogsmulle kom på besök och då passade vi på att gräva upp 
skräpplankan. När vi var i naturreservatet Rusareboäng hittade vi gullvivor i regnet 
och försökte fylla våra naturbingobrickor. Det var inte lätt att se några fjärilar! Hitta-
Vilse banan i Lille Mosse avslutades med fika i de fina vindskydden. Under 
höstterminen pratade vi om svampar, mossor och lavar, gick tipsrunda om Laxe, 
hade kåsrace, gick en orienteringsbana och lärde oss väderstrecken. Vi hittade 
Skogsmulle i solen i Borgenskogen och sjöng tillsammans med livemusik som komp, 
det var uppskattat i dessa Covidtider. Avslutningen i slutet på oktober bjöd på 
tipspromenad, Mulletofsar, bingo och grillkorv. 

 

STRÖVARE    

Strövarna vänder sig till barn i lågstadiet. 14 strövare träffades vid fem söndagar 

under våren. Gruppen började med en vandring den 28 mars på ett snöigt och kallt 

Store Mosse och avslutade den 6 juni med paddling i strålande sol från Värnamo 

camping till Osudden. Under hösten deltog hela 20 strövare i gruppen. Vi började 

med paddling i Prostsjön den 12 september men vid tre av de fem träffarna har vi 

hållit till kring Borgen. Vi tränat på att göra upp eld och följa karta och kompass. Vi 

har haft mycket tid för både organiserad och fri lek.   



 

   

     

LUFSARE 

Lufsarna väder sig till barn i mellanstadiet. Under året deltog 12 barn på våren och 9 

barn på hösten. Lufsargruppen genomförde sin första kanothajk med tillhörande 

övernattning. I Borgen lagades det 3 rätters friluftsmat med pizzabullar till förrätt, 

One-pot till huvudrätt och utsökta kanelbullar till efterrätt. Vid Slättösand vandrade vi 

och genomförde yx-utbildning vid vandringens slut. Under säsongen vandrade 

lufsarna även hela Kävsjön runt! 

  

KOLOPPET  

I år kunde vi återigen arrangera koloppet. Den 17 september deltog många barn som 

fick välja mellan att springa en liten längre runda runt Lille Mosse eller den mindre 

varvslingan vid vallastugan. Nummerlappar, diplom och fika till alla deltagare.  

 
  

MTB

Vi har haft 80 deltagare vid 8 tillfällen under våren och 78 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. 

MTB

Vi har haft 10 deltagare vid 8 tillfällen under våren och 10 deltagare vid 8 tillfällen 

under hösten. 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.  

MTB UNGDOM

Vi har haft 20 deltagare vid 8 tillfällen under våren och 13 deltagare vid 8 tillfällen 

under hösten. 

 

 

BLI TRYGG PÅ STIGEN-MTB-teknikkurs förnybörjare 

Vi har haft 1 kurs i juni där vi vid 3 tillfällen med 5 deltagare. Där vi lärde ut grunderna 

i MTB för att känna sig tryggare när man cyklar i skogen. 

 



 

 

 

 

VUXENCYKLING MTB 

 

Vi har haft 10 träffar under våran med 4-6 deltagare som vi följde upp med 5 turer 

med pannlampa under hösten med 5-8 deltagare där även våra ungdomar hängde 

på. 

LÅNGFÄRDSSKRINNARNA I SYDÖST (LSS) 

LSS är ett nätverk av skrinnare i sydöstra Götaland som samverkar om isspaning 

och ledarledda turer. 

Turledarna är medlemmar i Friluftsfrämjandets lokalavdelningar som samverkar i 

nätverket. 

 

Beslut om verksamheten för närmaste säsong tas på en ledarträff varje höst. 

 

Deltagande föreningar är Friluftsfrämjandet i 

Karlshamn, Ronneby, Karlskrona, Osby, Kristianstad, Kalmar, Oskarshamn, Växjö 

och Värnamo 

samt KRIS Kristianstads issällskap. 

 

Åkområde 

Vårt åkområde är primärt sjöar i norra Skåne, Blekinge och södra Småland 

samt skärgårdarna. 

 

Skridskonätet blir allt viktigare för LSS verksamhet.  

Där finns det mest aktuella isläget och turutlysningar och anmälan till turer samt 

färdrapporter 

från tidigare turer. 

 

 

LSS Värnamo 

Claes Hultgren gick ledarutbildning Januari 2015. 2021 anslöt Hans Werner. Erfaren 

skridskoledare i över 

20 år. 

 

Aktiviteter 2021 

 

2021 

26 okt Välkommenkväll Värnamo hälsocenter            5 deltagare. 

30 nov Skridskoutbildning Ekbacken 1 Lerdala     6 deltagare. 

19 dec Välkommentur Kravlemålasjön               4 deltagare. 

22 dec Skridskotur Flaten                        3 deltagare. 

 



 

”UR OCH SKUR”  

 

Under året har kommunen haft två förskolor igång som har tillämpat konceptet ”Ur 

och skur”. En i Lanna och en på Borgen i Värnamo.  
  

 

KARL ANDERSSONS MINNESFOND  

 

Ingen utdelning. 

 



 

 

 
Skogsknytte, 82,5 h och 10 barn                        
 
Skogsmulle, 372 h och 38 barn        
 
Strövare, 596 h och 34 barn                            
 
Frilufsare, 520 h och 21 barn 
 
MTB-skola,1080 h och 158 barn                                         
 
MTB-Mini, 130 h och 20 barn                      
 
MTB Ungdom, 320 h och 33 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, 30 h och 15 deltagare                        
 
Vuxencykling MTB, 99 h och 52 deltagare 
 
Pannlampstur MTB, 32 h och 28 deltagare 
 
Vid dessa aktiviteter har i vissa fall samma person deltagit vid flera tillfällen. De 
räknas i sådant fall flera gånger i antal deltagare.  
 

 
Ledarutbildning Skogsmulle och skogens värld 18-19 september i Nässjö – Emil 
Eriksson 
 
Grundutbildning Vildmarksäventyr 18-19 september + digitala träffar i Rimforsa – 
Peter Ringberg 
 
MTB-ledarutbildning 27-29 september på Isaberg - Gustav Classon. 
 
 
 



 

ANTAL MEDLEMMAR 2021-09-30 

Ålder 0-6  7-12 13-20 21-  Totalt 

  
 

 

(bidragsberättigade) (bidragsberättigade) 
    

Kvinnor 47 43 7 86 183 

Män 52 86 28 74 240 

Totalt 99 129 35 160 423 

 

 

BIDRAGSGRUNDANDE, dvs närvaro vid aktiviteter med närvarokontroll  

Aktivitetstillfällen  Vårterminen Höstterminen 

Barn 7-12 år  648 379 

Unga 13-20 år 126 91 

  
 

 

TOTALT BIDRAGSBERÄTTIGADE   7-20 ÅR 
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