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Hej på er all ledare i Lödde-Kävlinge lokalavdelning 

 
Här kommer lite information om vad som händer i lokalavdelningen 
 

Reflexjakten 
Fredagen den 13 November är det dags för reflexjakt. Detta året kommer vi vara i Järavallen. Vv 
anmäl era grupper på hemsidan eller skicka ett mail till lodde-kavlinge@friluftsframjandet.se Även 
om er grupp inte kommer vara med så informera era barn och deras föräldrar. Hela familjen är 
välkommen, vi bjuder på korv och bröd. 
Tid: Fredagen den 13 November kl 18-20 
Plats: Järavallen, stora parkeringen 
 

Utrustning 
Under hösten kommer vi att inventera och se vilken utrustning som finns ute i grupperna och 
samtidigt fråga er alla vilken utrustning som ni vill ha i gruppen eller som ni vill ska finnas tillgänglig i 
förrådet. Har ni inte redan gjort det så skicka ett mail till lodde-kavlinge@friluftsframjandet.se och 
skriv vad ni har och vad ni önskar i framtiden. Det går också bra att  prata med Peter Isgren när ni 
besöker förrådet, onsdagar kl 18:00, jämn vecka. 
 

1000:- lappen 
Vi vill påminna om att varje grupp har en möjlighet att få ett bidrag på 1000:- per år till aktiviteter 
typ hyra av kanoter, Inträdesavgift till Skånes Djurpark, etc. Kravet är att ni ska kunna visa upp ett 
kvitto. Hör av er till Bernt-Åke eller någon annan i styrelsen så ger vi er ett besked. 
 

Övernattningsbidrag 
Har ni planerat en övernattning med gruppen? Vet ni att Kävlinge kommun betalar ut ett extra 
bidrag, ett övernattningsbidrag till alla barn som är med på en övernattning. Bidraget är för 
närvarande 20:- per barn. Vv kontakta Bernt-Åke Hedmer för mer information. 
 

Första Hjälpen kurs 
Vill påminna om hösten kurser i Första Hjälpen. Vi har fått två utbildningar av Röda Korset i Första 
Hjälpen. Vv gå in på hemsidan och anmäl er till kursen. Om ni nu inte kommer ihåg era 
inloggningsuppgifter eller inte kan komma in på sidan så vv skicka er anmälan till lodde-
kavlinge@friluftsframjandet.se Ni kan välja på två dagar, antingen Söndagen den 11 Oktober eller 
Söndagen den 22 November. Kursen tar 4 timmar och är, liksom kursen: Trygga Möten, obligatorisk 
för all ledare i föreningen. Tid: 09-13 Plats: Matsalen, Lackalänga Skola.  
Tid: Söndagen den 11 Oktober kl 09-13 eller Söndagen den 22 November kl 9-13 
Plats: Matsalen Lackalänga Skola, Furulund. 
 

Utbildning 
Vi har under en tid försök göra reklam för friluftsfrämjandets ledarutbildningar och det är 

positivt att så många av er har valt att gå kursen nu i höst. Totalt 9 ledare kommer att gå en kurs i 
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höst vilket vi är tacksamma för. Vi har dock en bit kvar innan alla ledarna inom lokalavdelningen 

är utbildade så jag vill påminna er om att det finns ett obligatoriskt krav att minst en ledare i 

varje grupp ska ha gått grundutbildningen annars gäller inte Friluftsfrämjandets försäkring om en 

olycka skulle vara framme. Därmed blir ni själva och/eller någon i styrelsen, personligt ansvariga 

för eventuella skadeståndskrav och dess kostnader så som ersättning för olycksfall, förlorad syn 

eller dylikt. Vv hör av er om ni är intresserade av att gå en kurs. Aktuellt kursprogram hittar ni 

på Friluftsfrämjandets hemsida under region syd.   

 

Belastningsregister 
Styrelsen har också tagit beslut att följa Friluftsfrämjandets råd att 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. Registret sparas inte 

utan återlämnas direkt till er. 

 

Trygga Möten 
Styrelsen har också tagit beslut att följa Friluftsfrämjandets råd att alla ledare som är i kontakt 

med barn ska gå utbildningen: Trygga Möten. Vi har haft ett kurstillfälle under våren och 

kommer troligen ha ett till under hösten. Mer information kommer inom kort. Vill man inte gå 

kursen så går det att göra den på webben. Gå in på www.tryggamoten.se och följ instruktionerna. 

När ni har gjort kursen så var vänlig och skicka en kopia av diplomet till någon i styrelsen. 

 

 

Mvh 

Håkan Björkdahl 

Ordförande 

Lödde-Kävlinge Lokalavdelning 
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