
 

Lufsare -10, Genarp 
Hösten 2022 

När? Var? Vad? 

Lördag 1/10 – 
Söndag 2/10 
kl 15:00-10:00 

Vattenmöllan Övernattning. Vi vandrar med bärbar packning och 
sover i tält någonstans i Häckebergas skogar. Tält 
och mat m.m. får åka bil för att spara vikt i 
ryggsäckarna. Anmälan till Magnus senast 26/9. 

Söndag 16/10 
kl 10:00-12:15 

Vattenmöllan Svampexkursion + matplanering. Vi delar oss i 
mindre matlag och planerar menyn inför nästa träff. 
 

Söndag 6/11 
kl 10:00-13:00 

Sandvägens P Matlagning. Vi lagar mat på stormkök. Enligt 
planering från föregående träff. 

Söndag 20/11 
kl 10:00-14:00 

Vattenmöllan Cykling. Vi bjuder på lunch i skogen. Ta med 
fungerande cykel, hjälm och vatten/dricka så det 
räcker samt eventuellt frukt eller annan extra energi. 
Kläder efter väder men tänk på att man blir varm 
när man cyklar. 

Fredag 2/12 
kl 18:00-21:00 

Sandvägens P Avslutning. Vi gör eld, lagar mat och chillar i 
mörkret. 

 

FIKA/MAT 
Packa fika/mat om inget annat anges i programmet. Mängd och innehåll anpassas lämpligtvis 
efter träffens längd samt personliga önskemål och behov.  

TERMINSAVGIFT 
Terminsavgift 300 kr (varav 50 kr går till lokalavdelning i Genarp och 250 kr till inköp  
och aktiviteter för vår grupp).  
Inbetalning helst via Swish till Christer: 073 839 32 42 (skriv barnets namn) 

UTRUSTNING 
Det är bra om ni packar ryggsäcken tillsammans med barnet så att han/hon vet var allt finns. 
Packa ner något att äta och dricka – fikat är bland det viktigaste under träffen – samt 
extrakläder, inkl vantar och strumpor. Tänk på att lägga kläderna i en egen plastpåse. Packa 
även mindre plastpåsar som kan träs utanpå de torra extrastrumporna ifall skorna blivit 
genomblöta. Det behövs också någonting att sitta på.  

  



KNIVEN 
Kniven kan vara med men får bara tas fram när vi ledare anser att vi har tid och ro att använda 
den säkert. Kniven ska ha dubbel parerstång, vara anpassad för barn, ha trubbig spets och ligga 
i ett fodral som kan knäppas på säkert sätt.  

• Sitt alltid med ryggen mot ett träd när du ska tälja. 
• Sätt dig ner innan du tar fram kniven ur fodralet. 
• Sitt med benen ihop och tälj åt sidan. 
• Tälj alltid ifrån dig. 
• Lägg tillbaka kniven i fodralet innan du reser dig upp. 
• Förvara alltid kniven i din ryggsäck. 

MEDLEMSSKAP 
För att vara med i vår verksamhet skall barnet vara medlem i Friluftsfrämjandet. Då är han/hon 
försäkrad under våra aktiviteter. Medlemskapet gäller från 1 oktober till 30 september. 

Medlemskategorier Avgift per år (kr) 

Barn: 0–12 år 110 

Ungdom: 13–25 år 180 

Vuxen: 26 år och äldre 380 

Familj: Personer skrivna på samma adress 550 

 
Vi ser gärna att också en vuxen eller hela familjen är medlem och att ni på så sätt stöttar vår 
förening. Enklaste sättet att blir medlem är via vår hemsida. Glöm inte att ange Genarps 
lokalavdelning. Vuxna medlemmar i Friluftsfrämjandet får vår tidning fyra nummer per år samt 
en hel del rabatter och förmåner. Läs mer om detta på hemsidan. 
http://www.friluftsframjandet.se/engagera-dig/medlemserbjudanden/ 
 

Har ni några frågor så hör gärna av er till någon av oss ledare.

Jakob Axelsson 
jakob.axelsson@protonmail.com 
070 227 11 85 

Magnus Franzén 
magnus.franzen@dopply.com  
070 526 88 41 

Christer Gullstrand 
christer.gullstrand@yahoo.com 
073 839 32 42 

Erik Meijerhöffer  
erik.meijerhoffer@friluftsframjandet.se 
072 171 54 14

Meddela oss om barnet inte kan komma på en träff. Om det är samma dag, kontakta oss via 
sms eller telefon. 
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