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    Terminsprogram för Frilufsare hösten 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

Höstens planering med allt kul vi ska hitta på tillsammans.  
Exakta tider och mer information kommer i kallelsen inför varje träff. 
 

Datum   Tid och Plats   Aktivitet   Tänk på  
3-4/9 
lördag-
söndag 

Vattenmöllan 3/9 kl. 
8.00 - vandra ut till 
lägret. 
Avslutas 4/9 ca 
10.30 vid 
Scoutstugan. 
Dörröd 

Kullaläger Separat inbjudan  

18/9 
söndag 

09:00-15:00 samling 
vid förrådet.  
Äspet 222 

Paddling i Häckebergasjön 
Exakt tid och avslut på paddlingen är 
svår att planera. 
 

Mer info kommer och 
vi kan behöva extra 
hjälp av föräldrar 

7-8/10 
Fredag-
lördag  

17:30 - kl 15.00 
Raftarp. Avfärd från 
Genarp kl 17. 

Läger med övernattning  Övernattning 

16/10 
söndag  

9.30 - 14.00  Matlagning på stormkök Mat i matlag 

13/11 
lördag  

9.30 – ca 14.30 Vandring  

20/11 
söndag 

9:30-14:00  Öppenaktivitet.  
Vi hoppas på att kunna prova på 
klättring på klättercenter i Lund.  

Denna träff kommer 
att kosta extra. Exakt 
summa beror på hur 
många vi blir. 

4/12 
söndag 

9:30-14:00  
 

Avslutning   
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FRILUFSARE 10-13 ÅR 
Lufsarna är för ungdomar mellan 10 och 14 år. Nu väntar större äventyr med paddlingar, 
vandringar och övernattningar. Lufsarna lär sig sakta men säkert att klara sig själva i naturen 
- göra upp eld, laga mat och sätta upp vindskydd. Lufsartiden avslutas med en riktig 
äventyrsresa - kanske till fjällen. 
 
 
TERMINSAVGIFT  
Terminsavgift för lufsare är 300 kr (varav 50 kr till Friluftsfrämjandets lokalavdelning i 
Genarp). Terminsavgifter går till material, bensinpengar, mat till gruppen m.m. 
Inbetalning via Swish till Therese Omme 0720-908288, skriv barnets namn! Vår grupp har 
missat att höja terminsavgiften allt eftersom barnen blir äldre därför kan det kännas som ett 
stort hopp för vår del nu. Där är taget ett styrelsebeslut på att alla barn betalar samma 
oavsett vilken grupp man kommer i.  
 
 
UTRUSTNING  
Packa ner något att äta & 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 utanpå de torra extrastrumporna håller fötterna torra ifall 
skorna blivit genomblöta. Det behövs också någonting att sitta på.  
 
 
PADDLA 
Föreningen tillhandahåller all utrustning kring paddlingen inklusive flytvästar vilket är ett 
krav att man använder på vattnet. Det är väldigt kul och spännande med paddling och vi vill 
att barnen är simkunniga och bekväma med vatten. 
 
 
KONTAKTUPPGIFTER  

Therese Omme  
therese.omme@gmail.com 
0720-908288  

Hanna Trulsson  
hannatrulsson82@gmail.se 
0733-324317  

Magnus Holmqvist 
holmqvist@hotmail.com 
073-6288565 
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MEDLEMSKAP  
För att vara med i vår verksamhet skall du vara medlem i Friluftsfrämjandet. Då är du 
försäkrad när du deltar i våra aktiviteter. Medlemskapet kostar:  

 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 hela familjen är medlem. På så sätt stöttar ni vår förening. Enklaste sättet att 
blir medlem är via vår hemsida. Glöm inte att ange Genarps lokalavdelning. Medlemskap i 
Friluftsfrämjandet ger en prenumeration på vår tidning 4 nr per år. För mer information om 
förmånerna gå in på vår hemsida. En del gäller endast familje-/vuxenmedlemskap.  
  
Låt äventyret börja!  
 
 Hanna, Magnus och Therese  
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