
 

Strövare -10, Genarp 
Terminsinformation våren 2019 

Söndag 10/3 
kl 10:15-12:15 

Sandvägens parkering Vi provar yxa och såg på ett säkert sätt för 
barn samt övar på att göra upp eld. 

Söndag 24/3 
kl 10:15-12:15 

Samling Vattenmöllan Vi lagar mat på stormkök. Ta med tallrik, 
bestick och egen dricka.  

Söndag 7/4 
kl 10:00-13:15 

Samling Vattenmöllan för 
samåkning. Vi behöver 
troligen hjälp av någon 
förälder som kör också. 

Mete i Rögle dammar. Ta med eget metspö (ej 
kastspö) eller köp på plats för 60 kr. Vi ordnar 
agn till krokarna och grillad korv till barnen. 
Ta med egen dricka. 

Söndag 5/5 
kl 9:00-13:00 

Samling och avslut, se karta: 
https://goo.gl/maps/G8wC
FoiRKvp 

Vandring ca 7 km Vi går en runda i vår vackra 
natur. Packa matsäck och ta på bra skor. 

25/6 kl 16:00- 
26/5 kl 11:00 

Skrylle, samling vid 
parkeringen 

Övernattning i vindskydd. Sovsäck, 
liggunderlag, tallrik, bestick, kåsa, mm. Mer 
info och frågor tar vi när det närmar sig. 

Söndag 2/6 
kl 10:15-12:15 

Sandvägens parkering Avslutning. Vi ordnar något gott att dricka och 
äta. Man får ta med egen fika om man vill. 

 

TERMINSAVGIFT 
Terminsavgift 150 kr (varav 50 kr går till lokalavdelning i Genarp och 100 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.  

  



 
 

www.friluftsframjandet.se/genarp 
 

https://www.facebook.com/friluftsframjandetgenarp 

 

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 ben och knän brett isär eller på knä 
• 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 100 
Ungdom: 13–25 år 170 
Vuxen: 26 år och äldre 360 
Familj: Personer skrivna på samma adress 530 

 
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@gmail.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  
erikjwm@gmail.com 
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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