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Till alla ledare i Lödde-Kävlinge lokalavdelning 

 
Här kommer lite information om vad som händer i lokalavdelningen 
 

Skogens dag 
I slutet av Maj firade vi Skogens Dag i Järavallen. Hoppas alla grupperna hade en trevlig dag och att 
ni tyckte att arrangemanget var lyckat. Styrelsen vill gärna få in kritik på alla gemensamma 
arrangemang. Vad var bra eller dålig, något som saknades eller någon aktivitet som inte fungerade. 
Återkom gärna med kommentarer så att vi kan förbättra oss till nästa gång. 
 

Höstens Terminsprogram 
Vi vill gärna få in era terminsprogram för hösten snarast möjligt så att vi kan uppdatera vår hemsida 
på Friluftsfrämjandet. Vi vill också påminna om våra gemensamma aktiviteter som vi har i höst. Se 
dessa som en möjlighet att träffa andra grupper och ledare inom föreningen och utbyta 
erfarenheter och tips. Se Årsprogrammet för mer info eller fråga ansvarig grenledare. 

- Gemensam lufsarövernattning den 10-11 September. 
- Knopp & Knytte Dag den 16 Oktober 
- Strövare Dag i Skrylle den 23 Oktober 
- Reflexjakt den 11 November 
- Glöggpromenad i Sandskogen den 26 December 

 
Prova på dag 
Nu på lördag, 27 augusti, har vi en prova-på-dag i Järavallen för alla nya barn som är intresserade 
och vill veta mer om Knopp, Knytte och Mulle. Alla som är intresserade är välkomna till Järavallen kl 
10 - 12 för att prova på. Dessutom finns det möjlighet att grilla korv. Sprid gärna detta till vänner 
och kompisar.  
 

Ledarträff – Kronhjortar vid Vombsjön 
Den 27:e September arrangerar vi en träff för alla ledare i föreningen. Passa på att höra hjortarnas 
bröl och samtidigt träffa ledare inom föreningen. Se hemsidan för mer info.  
 

Facebook 
Som ni kanske vet så finns det flera Facebook sidor som uppdateras kontinuerligt, både centralt och 
lokalt samt för ledare. Mer info hittar ni på vår hemsida.   
 

Förrådet 
Vi har missat att adressen till förrådet inte fanns att hitta på vår hemsida. Detta har nu blivit 
uppdaterat. Adressen är: Trädgårdsgatan 4G, Furulund. Ingång i källaren från söder gaveln på huset. 
Förrådet är öppet jämna veckor mellan kl 18:00 – 18:45. Mer info om öppettider etc hittar ni på vår 
hemsida.  Vet ni redan vilken utrustning som ni vill låna så boka detta hos Alf-Göran genom att 
skicka ett mail eller ringa till honom så det finns på plats när ni kommer och hämtar ut det. Ni kan 
nå honom på telefon: 0730-313105 eller på rappner@hotmail.com 
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Påminnelse 
 Alla ledare som är i kontakt med barn måste visa upp ett förenklat utdrag ur 

belastningsregistret. Gå in på Polisens hemsida och gör er anmälan. Utdraget ska visas upp 
för Bernt-Åke Hedmer, kassör. Utdraget sparas inte utan återlämnas direkt till er. 

 Närvarokorten – gör livet lite enklare och använd närvaromallen så slipper vi onödigt 
dubbelarbete. Mallen hittar ni på vår hemsida. Tack! 

 

Ledarutbildning 
Det finns ett antal nya utbildningar inom region syd som nu är öppna för anmälning. Vi vill påminna 
att alla kurser är gratis och betalas av föreningen. Vill ni gå en kurs så vv meddela först styrelsen 
men anmälan gör ni personligen på Friluftsfrämjandets hemsida under region syd. Utbudet 
uppdateras kontinuerligt så ha alltid för vana att titta in på sidan. 

 
Vill också påminna att det inte är tillåtet att paddla kanot med sin lufsargrupp om det inte finns en 
ledare som har gått kanotutbildningen så alla Strövarledare, passa på att anmäla er till en kanotkurs 
så kan ni ut och paddla när er grupp blir lufsare! Mer Information hittar ni på: 
www.friluftsframjandet.se/regioner/syd 
 
 

Kriskort 
Föreningen har köpt in ett kriskort med information om vem ni ska ringa om olyckan är framme. 
Kortet är i storlek av ett kreditkort så ni kan enkelt ha det i er plånbok så det alltid finns nära till 
hands. Kortet kommer att distribueras till alla våra ledare inom kort. Ha för vana att alltid ha mer 
kortet när ni är ute med er grupp.  
 
 
Mvh 
 
Styrelsen 
 
Håkan Björkdahl 
Ordförande 
Lödde-Kävlinge Lokalavdelning 
0766-441579 
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