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Till alla ledare i Lödde-Kävlinge lokalavdelning 

 
Här kommer lite information om vad som händer i lokalavdelningen 
 

Skogens dag 
Den 21 Maj firar vi föreningens 40-års kalas med Skogens dag i Järavallen mellan kl 10-13. Vi hoppas 
att ni alla har möjlighet att medverka och vi vet att minst 10 grupper, från knopp till lufsare kommer 
att närvara. Bland annat så kommer Räddningstjänsten och visar upp sina bilar och kanske kommer 
Mulle på besök. Alla medlemar i föreningen är välkomna så sprid detta till alla i er grupp. 
 

Förrådet 
Vi hälsar Alf-Göran Rappner välkommen tillbaka till föreningen som ansvarig för förrådet i Furulund. 
En del av er känner honom sen tidigare då han har varit ledare och medlem i styrelsen under många 
år. Ni hittar honom i förrådet, jämna veckor mellan kl 18:00 – 18:45. Mer info om öppettider etc 
hittar ni på vår hemsida.  Ni kan också nå honom på telefon: 0730-313105 eller på 
rappner@hotmail.com 
 

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 

 Inventering – utrustning. Ni har alla fått ett mail där vi vill att ni klickar på länken och svara 
på frågorna angående er och er grupps utrustning. Hör av er om ni har några frågor. 

 Inbetalning av deltagaravgifter från er grupp till plusgiro nr: 899029-3. 

 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. Här kommer ett utdrag. 
 

 Grundutbildning – Knopp/Knytte/Mulle 8+11-12/8 eller 17+24-25/9 

 Grundutbildning – Mulle/Strövare/Lufsare 10/9+ 1-2/10 

 Byta gren från Mulle till Strövare  27/8 kl 10-17 

 Kanot/kanadensare steg 1   18 (kväll)+20-21/8 eller 21 (kväll)+24-25/9 (kö) 
 

Gå in på hemsidan för region syd för mer detaljer. Vill också påminna att det inte är tillåtet att 
paddla kanot med sin lufsargrupp om det inte finns en ledare som har gått utbildningen så alla 
Strövarledare, passa på att anmäla er till årets kanot kurser så kan ni ut och paddla när er grupp blir 
lufsare! Mer Information hittar ni på: www.friluftsframjandet.se/regioner/syd 
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Sponsring 
Lokalavdelningen har blivit sponsrad av Alfa Laval med 5000:- .Pengarna kommer bland annat att 
användas till att fira föreningens 40-årsdag under Skogens dag den 21 Maj. Föreningen blir även 
varje år sponsrad av ICA Nära i Löddeköpinge med glögg och tilltugg till den årliga Glögg-
promenaden. Nu letar vi efter fler sponsorer som vill vara med och stödja oss i vår verksamhet. 
Föreningen växer och vi kommer behöva utöka och uppgradera vår utrustning. Dessutom finns det 
önskemål om en mer praktisk skaljacka till alla ledare istället för dagens västar. För att kunna 
genomföra detta behövs bidrag från utomstående. Nu ber vi alla ledare att höra med era 
arbetsgivare, grannar och vänner om de inte vill vara med och sponsra Lödde-Kävlinge 
lokalavdelning. Vi är öppna för alla förslag men alla sponsring/bidrag måste först accepteras av 
styrelsen. Hör av er om ni har några förslag. 
 

Efterlysning 
Vi efterlyste material/takpapp för att kunna laga taket till vindskyddet i Skytteskogen i Furulund. Vi 
har fått napp och tackar Anders & Annika för bidraget.  
 

Om det skulle hända - Krisnummer 
Friluftsfrämjandet har en krisledningsgrupp som snabbt kan aktiveras när en allvarlig händelse 
inträffar. Gruppens uppgift är att vara stöd och avlastning för ledaren, att vid behov aktivera 
samhällets krisstödssystem samt att hantera media. Krisledningsgruppen nås via Friluftsfrämjandets 
krisnummer, 08-657 49 28, som hanteras tekniskt av Securitas dygnet runt. 
1) Vid akut kris ring alltid 112 
2) När du som ledare eller funktionär har behov av stöd i en krissituation ring 08-657 49 28. 
 
Mer information om vad du ska göra vid en krissituation samt vilken hjälp du kan få finns att läsa på 
Friluftsfrämjandets hemsida. Ni måste vara inloggad för att komma åt sidan. 
 
www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/viktigt-att-veta/kris-och-sakerhet/ 

 
 
Mvh 
 
Styrelsen 
 
Håkan Björkdahl 
Ordförande 
Lödde-Kävlinge Lokalavdelning 
0766-441579 
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