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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
125 år av äventyr - vårt bidrag ti l l  ett bättre Sverige 

För tre år sedan under 2017 firade Friluftsfrämjandet 125 år med pompa och ståt – på 
Friluftsfrämjandets vis. Redan 1892 såg vi att man kunde använda friluftsliv som lösning till några 
av de utmaningar som samhälle stod inför då. Idag, mer än 125 år senare, ser utmaningarna lite 
annorlunda ut, men lösningen består. Vi behöver fortfarande verka för en aktiv fritid genom 
skidåkning och annat friluftsliv och därigenom verka för folkhälsa och livsglädje. 

Idag håller stillasittandet, inomhusvistelsen och brist på tid i naturen på att bli en ny folksjukdom. 
Svenska barn sitter stilla nio timmar per dag – de rör sig minst i Norden. Endast 22 procent av 
flickorna och 44 procent av pojkarna når den dagliga rekommendationen för rörelse. 

Möjlighet till friluftsliv och utevistelse, barn som vuxen, styrs i hög grad av bostadsort och 
socioekonomisk status. Unga, seniorer, utrikesfödda och boende i tätorter och storstäder kommer 
mer sällan ut i naturen än inrikesfödda, medelålders och boende i glesbebyggda områden. Samtidigt 
växer förståelsen för behovet av aktivering, friluftsliv och idrott – hos politiker, myndigheter, media, 
näringsliv och allmänheten vilket leder till nya möjligheter för Friluftsfrämjandet. I vissa länder kan 
läkare skriva ut ordinationer på att man ska vara ute i naturen.   

Som lokalavdelning är det vi som bidrar till att leverera lösningen på denna samhällsutmaning. Det är 
vi som ser till att stora och små kommer ut i naturen och får röra på sig tillsammans. För det är ju inte 
bara motionen och den friska luften vi bidrar med. Just ”tillsammans” är ju något som är lite 
nedtonat i samhällsdebatten, men ack så viktigt för att vi ska må bra och vara friska. Genom att göra 
friluftsliv tillsammans, gör vi en viktig insats inte bara för oss själva, utan för alla som vi delar det 
med, och alla som blir inspirerande att ta steget själva. 

Som ni alla vet var 2020 inget vanligt år med Coronapandemin i centrum. Det har självklart påverkat 
vår verksamhet under året och början av 2021. Våren var tuff med restriktioner där bla personer 
över 70 år var i riskgruppen och därmed utestängda från våra aktiviteter. Det smärtar i en förening 
som har mottot ”alla ska med” att då behöva utesluta en stor del av våra medlemmar. Under 
sommaren och hösten lättade restriktionerna och flera aktiviteter kunde hållas. På senhösten 
däremot drogs restriktionerna åt igen. Och när grupperna fick vara max 8 personer inkl ledare tog 
Styrelsen beslutet att stänga ner all verksamhet för vuxna.  

Barnverksamheten har fått vara igång hela tiden vilket varit viktigt. Många andra barnverksamheter i 
samhället har fått dra ner och vi har märkt en ökad närvaro i barngrupperna.  

Många av de idéer och tankar som funnits hos våra ledare har inte kunnat genomföras, jag tänker på 
att få igång många flera MTB-turer, vandringsturer med matlagning och övernattningar samt att även 
Kajak har haft mindre aktiviteter under året.  

Vi blev även tvungna att flytta vårt årsmöte. Först flyttas det fram men ställdes sedan in och hölls till 
slut den 8 november digitalt. Tråkigt tycker vi förstås som hade en plan att grenarna skulle ha en 
aktivitet som avslutades med mötet. Detta hoppas vi kunna genomföra vid något annat tillfälle. 
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Under 2020 skulle vi även ha firat vårt 50 års jubileum som lokalavdelning. Lokalavdelningen startade 
17 mars 1970. Vi hoppas kunna fira det under 2021 istället. 

Det är väldigt roligt att se att vårt medlemsantal har fortsatt att ökat under de senaste åren men 
2020 slutade med en lite minskning, vilket vi tror är en följd av Corona.  

Så genom att vara medlem och deltagare, att vara ledare och skapa aktiviteter, att vara 
förtroendevald och driva vår lokalavdelning, genom allt vårt engagemang bidrar vi tillsammans till ett 
bättre Sverige. Tack för ditt bidrag! 

Joachim Axelsson,  
Ordförande Friluftsfrämjandet Västervik  
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VÅRA MEDLEMMAR 
Friluftsfrämjandet är Sveriges största och bredaste friluftsorganisation med över 100 000 
medlemmar och 7000 ideella ledare. I Västervik är vi 377 medlemmar i mars 2021, vilket är en 
minskning med 5 medlemmar sedan samma tid 2020. Minskningen beror troligtvis på två saker den 
ena är Coronapandemin, medlemstalet var långt över 400 ett tag under hösten 2020 men många har 
avvaktat med att förnya sitt medlemskap. Den andra anledningen är att informationen om att sättet 
att förnya medlemskapet inte nådde fram. Friluftsfrämjandet vill gå över till autogiro och e-faktura 
för att minska den administrativa belastning samt miljöbelastningen med pappersfakturor. Av 
medlemmarna är 93 st under 15 år. Könsfördelningen är 48 % kvinnor och 52 % män.  Under 2020 
har vi varit 33 st ledare, totalt sett vilket är en ökning sedan 2019 då vi var 28. Friluftsfrämjandets 
fokus sedan starten år 1892 är att genom friluftsliv verka för folkhälsa, livsglädje och en tillgänglig 
friluftsmiljö för alla.  

Vi arbetar för att behålla och utveckla vår verksamhet utifrån behov och efterfrågan inom 
Friluftsfrämjandet, men även baserat på insikter från omvärlden. Våra grenar och de aktiviteter som 
görs inom varje gren, utgör kärnan i vår verksamhet.  

BARN – FRILUFTSÄVENTYR 
Friluftsäventyr är den gemensamma benämningen för Friluftsfrämjandets barnverksamhet och 
består av två delar: Skogsmulle och skogens värld, vår verksamhet för barn 0–6 år, samt 
Vildmarksäventyr för barn 7–12 år. Verksamheten Familjeäventyr ingår Friluftsäventyr.  

KNOPP 

Skogsknopparna träffades vid VO-torpet sju gånger under vårterminen. Vi lekte lekar, sjöng sånger 
och tittade oss omkring i naturen. Vi gjorde skogspyssel, byggde hinderbana och gick 
gosedjurspromenader. Som vanligt var fikat den avslutande höjdpunkten varje gång.  
På avslutningen samlades vi vid vindskyddet Kvännartorpet och grillade korv med riktigt långa 
grillpinnar för att hålla extra avstånd. 
Höstterminen uteblev tyvärr, då anmälningarna till gruppen blev för få. 
Våren: 
Antal träffar: 7 
Antal barn: 7 

KNYTTE 

Har haft VO-skogen som utgångspunkt men också besökt b.la Gränsö och Gertrudsvik. Vi har lekt och 
utforskat skogen. Balanserat långa pinnar på huvudet, seglat med barkbåtar i bäcken, skapat 
självporträtt i naturmaterial, spelat skogsmemory och tittat på solnedgången. Vi har gått 
karbinhakebana över stock och sten, haft vattenlek på stranden, gått reflexpromenad i mörkret, 
tittat på småkryp, gjort uppdragskort med alla sinnen och löst gåtor. Året bjöd på härliga aktiviteter i 
alla väder och gott fika ur ryggsäcken. Och att hitta äventyret runt hörnet - det är verkligen knyttarna 
så bra på! 
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Pandemin medförde att vi behövde begränsa antalet medföljande till en vuxen per barn, och vid 
vissa tillfällen behövde vi dela gruppen. 

Våren 
Antal träffar: 8 
Antal barn: 17 

Hösten 2020 
Antal träffar: 5 
Antal barn: 12 

MULLE 

Vårterminen startade 7 mars med gemensam upptakt vid Breviksalpen där alla barngrupperna 
samlades. Sammanlagt blev det 10 träffar med avslutning den 16:e maj, då Mulle kom på besök. De 
flesta tillfällena var i vår mulleskog vid Kvännarens friluftsområde. Vi har tillsammans upptäckt 
naturen, lekt och fikat vid vår koja. Vi hade också ett tillfälle då vi träffades vid bäcken i Jennyskogen 
och byggde barkbåtar. Vi hade, med anledning av pandemin, ingen gemensam matlagning eller 
korvgrillning. 
 
Höstterminsstarten den 5/9 var coronaanpassad, utan samverkan med de andra barngrupperna. 
Sammanlagt blev det 9 träffar med avslutning den 14/11. Vid ett tillfälle var vi vid bäcken i 
Jennyskogen och byggde barkbåtar och en annan gång gjorde vi en längre vandring bort till 
Strövarskogen. De övriga träffarna var i vår mulleskog vid Kvännarens friluftsområde, där vi hade 
besök av Mulle den 3/10.

Våren 
Antal träffar: 10 
Antal barn: 20 

Hösten 2020 
Antal träffar: 9 
Antal barn: 17 

SOMMARMULLE: 
Under Friluftsfrämjandets uppmaning "Ett äventyr extra" bestämde vi oss för att erbjuda Skogsmulle 
under sommarlovet - sommarmulle! Det blev blåbärsplockning i mängder, vi skapade naturmandala, 
gjorde ett potatisexperiment, hittade en jättestor ekoxe, samt vandrade en bit på Tjustleden till ett 
vindskydd där vi spelade quiz om allemansrätten och åt glass som förvarats i kylväska och därför inte 
smälte utan blev en uppskattad överraskning till fikat! 
Antal träffar: 5 
Antal barn: 8 

STRÖVARE 

Under våren 2020 var Strövarna och Frilufsarna en gemensam grupp. Den har under året haft VO-
skogen som utgångspunkt. Gruppen träffades tillsammans men under träffen delades gruppen i en 
Strövargrupp och en Frilufsargrupp. I Strövarna är barnen mellan 7 och 9 år och Frilufsarna är 10-12 
år.  

Under terminen var vi oftast i VO-skogen men vi hade en utflykt där vi vandrade från Marensjön till 
fågeltornet. I övrigt jobbade vi med att lära oss hantera kniven, göra eld, bygga vindskydd och 
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trefötter. Vi provade även på att göra en A-bro för att ta oss över ett vattendrag samt att göra en 
fältbår att bära varandra i.  

Under hösten var delade vi grupperna i en Strövargrupp och en Frilufsargrupp. Vi strävade efter att 
vara minst två men helst tre ledare per träff beroende av aktivitet.  
 
Strövarna träffades vid åtta tillfällen, de flesta var i VO-skogen närmast Kvännaren. Undantaget var 
en höstvandring på Gränsöleden från Bondbacken till Lillön. De flesta träffar skedde på lördagar 
mellan 10.00 och 13.00 förutom höstvandringen som varade fram till 14.00 och avslutningsträffen 
som hölls kvällstid 15.30-18.30 med mörkeraktiviteter. 
 
Förutom höstvandringen och mörkeraktiviteterna på avslutningen så har vi bla också: 

 Byggt vindskydd av slanor och tarpar. 
 Enklare första hjälpen och byggt bårar. 
 Lärt oss knivvett och täljt med kniv. 
 Byggt upp eldstäder i grupper om två eller tre barn och därefter tänt eldar och grillat. 
 Prövat att knyta enklare knopar. 
 Värmt vatten med hjälp av olika sorters frilutskök och ätit medhavda soppor eller liknande. 
 Gått en tipsrunda om allemansrätten. 
 Tittat och lyssnat på naturen omkring oss. 
 Och självklart lekt! 

 
I normala fall så brukar strövargruppen laga mat tillsammans men med hänsyn till Corona så har vi 
varit försiktiga med gemensam mathantering och därför enbart grillat medhavd korv och liknande vid 
några få tillfällen samt värmt vatten på stormkök vid ett tillfälle.  
Vi har också försökt att sprid ut gruppen mer än vanligt för att undvika trängsel. 
 
Våren 
Antal träffar: 7 
Antal barn: 23 

Hösten 
Antal träffar: 6 
Antal barn: 12 

FRILUFSARE 

Under höstterminen 2020 hade vi äntligen en grupp för barn äldre än 10 år. Det har vi inte haft sedan 
Wid kidz fanns 2014. Hösten bjöd på vandringar på Tjustleden vid Maren och till fruberget och 
kanotpaddling i Gamleby. Det bjöds på utomhusbio i skogen en fredagskväll där det serverades 
grillad hamburgare och popcorn. Terminen innehöll en mycket uppskattad övernattning vid Ryvenäs 
utanför Överum där tågresa och vandring ingick. Terminen avslutades med en cykelträff på grus- och 
asfaltsvägar med besök i en rullstensås. 

Hösten 
Antal träffar: 6 
Antal barn: 13 
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FAMILJEÄVENTYR 

Inga familjeäventyr genomfördes under 2020. 
Ett familjeäventyr med vandring i Hermanstorp erbjöds men fick ställas in pga inga anmälningar. 

VUXENVERKSAMHETEN 
Under 2020 har verksamheten bestått av Kajak, MTB och Vandring.  

KAJAK 

Under året som gått har kajaksektionen haft en hel del turer. Vi har paddlat i Tjust skärgård och i 
Misterhults skärgård.  
  
Vi började med kvällsturer under våren. Där hann vi med fyra st.  
Under sommaren och hösten gjorde vi 4st dagsturer, två st tvådagars- och två st tredagarsturer. 
Mervärden under turerna har bl.a varit nationaldagsfirande, svampplockning och grottbesök med 
guidning.  
Vi har haft högt intresse på våra turer och även haft bra snurr på vår kajakuthyrning med våra fyra 
kajaker. Både i samband med turer men också enskilt vid andra tillfällen.  
 
Under 2020 har Kajaksektionen inventerat dass och soptunnor i skärgården åt kommunen. Det har 
gett en Inkomst på 15 000 kr. 
 
Johannes Löf och Katrin Thorén har varsin plats i utbildningsteamet i Region Öst. Katrin har även 
påbörjat en steg 2 utbildning som slutförs under 2021. 

MTB 

Antalet cyklister har ökat stadigt under många år. Cyklingen består av olika grenar. Den vanligaste är 
stigcykling, men även downhill och enduro finns i vissa lokalavdelningar. 

Allemansrätten ger möjlighet att cykla på stigar, men på fler och fler platser inskränks möjligheten att 
cykla genom lokala ordningsföreskrifter eller reservatsregler. Det finns 11 348 intresserade 
medlemmar i medlemsregistret. I vår Lokalavdelning har vi 13 intresserade. 

Under större delen av verksamhetsåret 2020 har sektionen haft två ledare, Sven Högström och 
Johannes Löf. Sent i september berikades föreningen och sektionen med en ny ledare genom 
Torbjörn Dahlqvist, och vi går in i 2021 med en förhoppning att kunna rekrytera fler ledare, både för 
fler turer och en rikare mångfald bland ledarna. 

Under 2020 har restriktioner med anledning av Corona påverkat antalet genomförda turer, då vi 
periodvis tvingats exkludera personer tillhörande riskgrupp och över 70 år på grund av riktlinjer från 
Friluftsfrämjandet Riks. Verksamhetsåret bjöd på totalt nio turer med sammanlagt 48 deltagare. Vi 
har med glädje noterat att en ny verksamhetsgren i lokalavdelningen lockar nya medlemmar till 
föreningen och att vi därigenom blir fler som träffas och trivs med vår fantastiska natur som arena! 
Våra cykelturer har alltid fokus på att alla ska med och vi varierar längder och underlag för att 
utmana våra deltagare att utvecklas. 
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Under 2021 är målsättningen att söka pengar från Tjustbygdens Sparbank till att köpa in några cyklar 
till föreningen. Syftet med detta är att sänka trösklarna för personer som är nyfikna att börja rulla 
med oss och erbjuda cykelhyra på motsvarande sätt som kajaksektionen gör med kajaker. Vi har 
också en ambition att inleda samverkan med Tjust Bike and Running Club för att se huruvida det 
finns intresse att hjälpas åt att få fler att upptäcka cykling. 

VANDRING 

TORSDAGSGRUPPEN 
Vårens vandringar startade redan den 2 januari tack vare den milda vintern och brist på skridskoisar. 
P.g.a. pandemin fick vi avbryta vandringarna i mitten av mars. Vi gjorde dock några vandringar i april 
och en avslutningsvandring i början av juni. 

Den traditionella avslutningslunchen blev inställd. 

Totalt vandrade vi 10 torsdagar och 119 km. 

Höstens vandringar startade vi 3 september med en vandring på Borgö och Hornslandet. Vi klarade 
av 9 vandringar innan nya råd och rekommendationer kom och vi fick pausa vandringarna i början av 
november för resten av säsongen. 

Vid ledarträff 12 november sedan nya direktiv kommit angående pandemin, enades vi om att inte 
fortsätta vandringarna tillsvidare. Vi uppmanade i stället vandringsgruppens medlemmar att själva 
eller i små grupper om högst 8 personer, fortsätta att röra på sig i naturen. 

Totalt vandrade vi 10 torsdagar och 115,5 km. 

Förhoppningsvis kan våra vanliga torsdagsvandringar återupptas till våren 2021. 

Torsdagsgruppen består av ca 50 deltagare och en kölista på 12 personer i december 2020. 

HELGGRUPPEN 

Då det var barmark och behagligt vandringsväder satte helggruppen igång redan första veckan i 
januari, och bjöd därefter på vandring varannan söndag ända fram till december. Friluftsfrämjandet 
har ansvaret för en sträcka på Tjustleden, och det blev passande nog målet för den första 
vandringen. Sträckan, som består av andra delen av fjärde etappen, fram till Törnsfall, återbesöktes 
sedan under sommaren. 
 
Då Corona kom till Sverige fick vandringarna anpassas efter rekommendationerna, och vi minskade 
på grupperna samt förlade vandringarna så att de kunde nås med cykel, då samåkning inte var 
lämpligt. Pandemin fick därmed den trevliga bieffekten att flera närliggande områden har utforskats 
extra ordentligt, såsom skogarna söder om Karstorp ut mot Kilmare och Verkebäcksviken samt 
Gertrudsvik och Marenområdet.  
 
En intressant vandring var den med historiskt tema ute på Gränsö, och en annan uppskattad variant 
var den med matlagningstema över öppen eld. 
 
Vandringarna har oftast varit dryga milen långa och antalet vandrare har varit mellan två och tjugo. 
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KOMMUNIKATION, MARKNADSFÖRING OCH 
SAMHÄLLSPÅVERKAN 
Friluftsfrämjandet och vår lokalavdelning ska vara välkända i samhället, och då kända för vår 
verksamhet och värderingar. Det gör vi genom att arbeta i enlighet med vår varumärkesplattform – 
Blå boken, vår grafiska manual, vår uppförandekod och Friluftsfrämjandet.se – vårt gemensamma 
fönster mot samhället. Vi kommunicerar i följande kanaler: 

Vår egen plats på friluftsframjandet.se, www.friluftsframjandet.se/vastervik 

Vår lokalavdelnings egna Facebookssida och Facebook-grupp för medlemmar. 

Vi brukar delta på Västerviks Outdoor samt på familjedagar som arrangeras sommar och vinter men 
de har varit inställda under 2020. 

Insikten om friluftslivets betydelse för såväl människors hälsa och välbefinnande, som för stimulans 
av miljömedvetenhet har ökat. Därför måste friluftslivets intressen väga tungt i samhällets planering 
och verksamhet. Naturen är den miljö där huvuddelen av vår verksamhet bedrivs. Allemansrätten är 
en förutsättning för att vi, genom friluftslivet ska kunna bidra till folkhälsa och livsglädje. Den är 
också avgörande när det gäller allas tillgänglighet till naturen. Därför svarar vi på remisser om 
planprogram mm i Västerviks kommun. Under 2020 har vi svarat på planprogrammet för området 
Tändstickan.  

DEMOKRATI OCH ORGANISATION  
Friluftsfrämjandet är en ideell organisation och vi bygger vår verksamhet på demokratiska principer. 
Vår organisationsstruktur Riks/Region/Lokalavdelning styrs av gemensamma stadgar. Som enskild 
medlem kan man vara med och påverka i både mikro- och makroperspektivet genom vår modell för 
representativ demokrati.  

Friluftsfrämjandets verksamhet leds av styrelsen och generalsekreteraren i enlighet med 
organisationens stadgar, beslut tagna på stämmor, gällande strategiska riktningsdokument och andra 
styrdokument. Vår lokalavdelning leds av styrelsen. 

Vi har 8 ledamöter i styrelsen varav 3 är suppleanter. Under året har vi genomfört sju protokollförda 
styrelsemöten. Alla ledamöter och suppleanter är närvarande på mötena. 

STYRELSENS UPPDRAG OCH ANSVAR 

Som nämndes ovan blev årsmötet i mars flyttat ända fram till november. Styrelsen har ändå arbetet i 
den sammansättning som blev antagen i november under hela perioden. Vår Lokalavdelnings 
styrelse ska leda, driva och utveckla verksamheten så att ändamålsparagrafen uppfylls långsiktigt. 
Styrelsen skall verka i enlighet med Friluftsfrämjandets stadgar och styrelsens arbetsordning. 
Styrelsen har under året haft en styrelseutbildning i Studiefrämjandets regi. Där har vi gått igenom 
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organisation, regelverk, skyldigheter och rättigheter mm. Utbildningen var mycket uppskattad av alla 
styrelsemedlemmar. 

STYRELSEN 

Ordförande Joachim Axelsson 

Kassör Johan Hägglund 

Sekreterare Ingen utsedd, uppdraget går runt på övriga 
styrelsemedlemmar under styrelsemöten. 

Ledamot Johannes Löf 

Lotta Carlsson 

Anders Kjellberg 

Suppleant Ronja Rönnqvist 

Anders Rönnberg 

Anders Wetter 

VÅRA LEDARE 
Ledare och förtroendevalda är grunden för all vår verksamhet. Varje år utbildar Friluftsfrämjandet 
flera hundra ledare till våra olika verksamheter. Vi stöttar det viktiga jobb som de gör, ge dem 
möjlighet att utvecklas och uppmuntra dem stanna i organisationen.  

Föreningens sammansättning av ledare och medlemmar speglar inte samhället 2020. Vi har därmed 
en mångfaldsutmaning. Utmaningen är störst när det gäller etnisk och kulturell mångfald, samt att 
alltför få barn fortsätter som ungdomar i organisationen. Vi vill underlätta nyrekrytering av både 
ledare, kursledare och förtroendevalda. 
 
Friluftsakademin har ett ansvar i att säkerställa lokalavdelningarnas försörjning av ledare och 
förtroendevalda, genom kvalitativa utbildningar inom ramen för våra utbildningsplaner. 
Utbildningarna genomförs av våra kursledare med ledning och stöd av samordningsgrupper, 
utbildningsteam och tjänstemän på nationell och regional nivå. 

Vi blev pga Coronarestriktioner tvungna att ställa in ledarträffen för alla styrelsemedlemmar, ledare 
och valberedning med deras familjer på Rågö. Förhoppningen är att den kan hållas 2021. 
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Grenledare och ledare 

Knopp Ansvarig; Vårterminen: Fredrik Görfelt 

Ledare; Per Manfred 

Knytte Ansvarig; Martina Hägglund  

Ledare; Vårterminen; Maria Vernersson,  
Höstterminen; Louise Ekedahl och Calle Ekedahl  

Sommarmulle Ledare; Johan Hägglund och Martina Hägglund 

Mulle Ansvarig: Maria Larsson 

Ledare Vårterminen; Fredrik Dunge och Denise Westerholm.  
Hösterminen: Fredrik Dunge och Mikael Johansson 

Strövarna Ansvarig; Vårterminen: Joachim Axelsson, Höstterminen: Daniel Olausson 

Ledare; Vårtermin: Mattias Darlin, Maria Norström Darlin, Daniel Olausson, 
Charlotte Frisell, Linnéa Dunge.  
Hösttermin: Maria Norström Darlin, Linnéa Dunge och Jan Henriksson 

Frilufsarna Ansvarig; Joachim Axelsson 

Ledare; Hösttermin: Charlotte Frisell, Mattias Darlin, Denise Westerholm 

Familjeäventyr Ansvarig; Martina Hägglund 

Ledare; Johan Hägglund, Charlotte Frisell 

Kajak Ansvarig; Katrin Thorén och Kenneth Gustavsson 

 Ledare; Johannes Löf, Anders Wetter, Mariana Högström, Lars Good, Mario 
Montero, Ulf Sjöholm 

Vandring Ansvarig; Anders Rönnberg. 

Ledare; Anders Ålstam, Ulf Sjöholm, Sven-Olof Johansson, Tommy Olofsson, 
Joachim Axelsson, Johan Hägglund, Anders Sandström, Charlotte Frisell, Michael 
Söderström 

MTB Ansvarig; Johannes Löf 

 Ledare; Sven Högström, Torbjörn Dahlqvist 
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NYA LEDARE OCH UTBILDNINGAR 

Efter den enorma satsning som gjordes under 2019 då 11 ledare gick utbildning har det under 2020 
varit några färre. Det är ändå glädjande att vi har ett intresse bland ledarna att vilja gå utbildningar 
och steg 2 utbildningar. Många ledare är även ledare i olika grenar.  

Utbildningar 
Mattias Darlin och Maria Norström Darlin har utbildat sig inom Vildmarksäventyr som är utbildning 
för ledare inom Strövare och Frilufsare 
Torbjörn Dahlqvist har utbildats inom MTB. 
Katrin Thorén har påbörjat en Steg 2 inom kajak. Den kommer att slutföras under 2020.  

Nya hjälpledare i barngrupperna är Louise Ekedahl och Calle Ekedahl, Mickael Johansson. 
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Friluftsfrämjandet har 90-konto: plusgiro 900176–9.  

Tack för din gåva – den gör stor skillnad.

LÅT ÄVENTYRET BÖRJA.

TACK FÖR DITT STÖD
Tack vare ditt medlemskap får f er möjlighet att komma ut i naturen, speciellt 

dem som annars inte hittar dit. Du är med och stärker förutsättningarna 
för en tillgänglig friluftsmiljö för alla. Som medlem får du också tillgång 

till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter, attraktiva 
medlemsförmåner samt Magasin Friluftsliv fyra gånger per år. Försäkring 

ingår i alla aktiviteter och du har möjlighet att vidareutvecklas genom att bli 
ledare i organisationen.


