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Äkta glädje! 
Fotograf Karin Nilsson Andgren 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

 
Friluftsfrämjandets Lundaavdelning 

Org. nr. 845000 - 5601 
 

Verksamhetsåret 2022.01.01 - 2022.12.31 
 
 

 

 
Årsmötet för verksamhetsåret 2021 hölls digitalt, den 10 mars 2022. 
Antal närvarande medlemmar var 32, varav 31 var röstberättigade. 
 
FÖRENINGENS STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER 
 
STYRELSE 2022/2023 
 
Ordförande Markus Arebom 
Ledamot och vice ordförande Norma Andersson 
Ledamot och kassör Gity Yahoo 
Ledamot och sekreterare Bjarne Jönsson 
Ledamot Adam Probert 
Ledamot Erik Nordström  
Ledamot Madeleine Dahl 
Ledamot 
Ledamot 

Krister Jakobsson  
Kristina Måsbäck 

Suppleant 
Suppleant 

Hedda Hartman  
Jonas Håkansson 

 
REVISORER MED PERSONLIGA SUPPLEANTER 
 
Godkänd revisor FaR  Pär-Anders Nilsson 
Personlig suppleant för Pär-Anders Nilsson Nils Bertil Tranebacke 
Ordinarie medlemsrevisor  Göran Fries 
Personlig suppleant för Göran Fries Magnus Wikforss 
 
VALBEREDNING 
 
Håkan Bladh (sammankallande), Carl Sennbro och Oskar Fällman. 
 
OMBUD & SUPPLEANTER TILL FRILUFTSFRÄMJANDETS RIKSSTÄMMA 21/5 2022 
 
Ombud för Region Syd  Malin Magnusson (UNG) 
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OMBUD & SUPPLEANTER TILL FRILUFTSFRÄMJANDETS SYDS REGIONSTÄMMA 7/4 2022 
 
Lund har 8 ombud enligt röstlängd. Styrelsen utsåg följande ombud: 
Eir Persson, Johan Kannesten, Karin Lindberg, Markus Arebom, Norma Andersson, Ola Lindskog och 
Titti Jonsson. 
 
ANSTÄLLD VERKSAMHETSCHEF OCH KANSLIPERSONAL 
 
Verksamhetschef  Jenny Gustafsson t.o.m. 14/4   100 % 
Verksamhetschef  Thomas Arvidsson fr.o.m. 16/4   100 % 
Kanslist   Titti Jonsson       75 % 
Kanslist    Karin Lindberg      40 % 
 
WEBMASTER 
 
Kansliet   Titti Jonsson 
 
 
 
 
 

 
 
 

Idrelägret där alla lär sig bli bättre skidåkare 
Fotograf Madeleine Dahl 
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SEKTIONER 
 
Barn Våren 2022 Hösten 2022 
Grenledare Frö Lina Nikoleris Lina Nikoleris 
Grenledare Skogsknopp Lina Nikoleris Lina Nikoleris  
Grenledare Skogsknytte Dagmar Gormsen och 

Magdalena Godzwon 
Dagmar Gormsen och 
Magdalena Godzwon 

Grenledare Skogsmulle Carina Pettersson Nikoleris och Linus 
Probert 

Carina Pettersson Nikoleris och Linus 
Probert 

Grenledare Strövare Annika Swahn Rehnö  Annika Swahn Rehnö  
Grenledare för 
Familjegrupperna 

Annika Swahn Rehnö Finns ingen grupp 

Grenledare för Äventyrliga 
familjen 

Kansliet Kansliet 

Ledamot Daniel Östvall  Daniel Östvall 
Styrelsens kontaktperson Norma Andersson Norma Andersson 
 
Fjäll Våren 2022 Hösten 2022 
Grenledare Erik Nordström Erik Nordström 
Ordförande Johan Kannesten Johan Kannesten 
Ledamot Adam Probert Adam Probert 
Ledamot Idun Pontusdotter Idun Pontusdotter 
Ledamot Peter Behrens Joel Årsköld 
Ledamot Pontus Andersson Pontus Andersson 
Styrelsens kontaktperson Erik Nordström Erik Nordström 
 
Skidor Våren 2022 Hösten 2022 
Grenledare 
Biträdande grenledare 

Martin Lundvall 
Niklas Gustafson 

Martin Lundvall 
Niklas Gustafson 

Ansvarig Idre Martin Lundvall Martin Lundvall 
Ansvarig Åre Inställt pga. ledarbrist Vakant/Vilande 
Styrelsens kontaktperson Bjarne Jönsson Bjarne Jönsson 
 
Skridskor 2021/2022 2022/2023 
Grenledare/ordförande Annika Swahn Rehnö Annika Swahn Rehnö 
Sekreterare Titti Jonsson Titti Jonsson 
Utbildningsansvarig Truls Persson Truls Persson 
Styrelsens kontaktperson Erik Nordström Erik Nordström 
 
Student Våren 2022 Hösten 2022 
Grenledare Vakant/Vilande Vakant/Vilande 
Styrelsens kontaktperson Adam Probert Adam Probert 
 
 
 
 
 
 

Fortsättning 
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Ungdom Våren 2022 Hösten 2022 
Grenledare Frilufsare 
Biträdande grenledare 
Friluftsare 

Carl Sennbro  
Linda Werner Hartman och 
Anders Larsson 

Carl Sennbro 
Linda Werner Hartman och 
Anders Larsson 

Grenledare TVM Benjamin Halasz Emil Pettersson 
Ordförande Tristan Hellborg Vivi Yahoo  
Sekreterare Vivi Yahoo Inez Öhman 
Kassör Elliot Släger Elliot Släger 
Frilufsaransvarig Otto Lindberg Elisabeth Jönsson 
Expeditionsansvarig Peter Behrens Joel Årsköld 
Materialansvarig David Olsson David Olsson 
Redaktionsansvarig Elisabeth Jönsson Milla Palmer 
Suppleant Borttaget Elliot Enoksson 
Suppleant 
Ledamot 
Ledamot 

Borttaget 
Alice Wennerholm 
Inez Öhman 

Ingemar Lindvall 
Borttaget 
Borttaget 

Styrelsens kontaktperson Kristina Måsbäck Madeleine Dahl 
 
Äventyrliga Vuxna Våren 2022 Hösten 2022 
Grenledare Ingrid Eftodi Ingrid Eftodi 
Styrelsens kontaktperson Gity Yahoo Gity Yahoo 

 
 

MEDLEMMAR 2022 
 
Medlemsåret löper från 1 oktober till 30 september. 
Medlemsantal den 30/9 2022 var 2921 personer fördelat på åldersgrupperna nedan. 
Den yngste föddes i februari 2022 och den äldste i juli 1923. 
 
Ålder 2022 2021 2020 2019 2018 2017 
Under 7 år 697 662 576 569 572 563 
7*– 20* år 991 960 1015 982 897 789 
21* – 25* år 79 85 88 86 84 91 
Över 25 år 1154 1238 1160 1089 1058 910 
Okänd ålder 0 0 8 3 24 35 
Totalt 2921 2945 2847 2729 2635 2388 

 
* året då medlem fyller år 
 
SPECIELLT TACK TILL 
 
Vårt varma tack till föreningens samtliga grenledare, ledare, kursledare, Mulle-och hans kompisar-figurer, 
Skrinna, funktionärer och anställda för ert fantastiska arbete under 2022. Ni utgör grunden för all vår 
verksamhet – glöm aldrig det!  Även ett extra tack till alla medlemmar som stöttar föreningen. 
 
Ett stort och hjärtligt tack för finansiellt stöd går till: 
 
Ledarutbildning barn och ungdom hösten 2021 och våren 2022 

• Pia Ståhls stiftelse 

• Stiftelsen De lekande barnens fond 
 
 

Fortsättning 
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Inköp av tarpar våren 2022 

• Stiftelsen Lars Hiertas Minne  
 
Camp Eld och 90-årsjubileum våren 2022 

• Sparbanksstiftelsen Finn 

• Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta 

• Åhlénstiftelsen 
 
Inköp av Hilleberg-tält hösten 2022 

• Pia Ståhls stiftelse 

• Sparbanksstiftelsen Finn 
 
Fjälledarutbildning under 2022 

• Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond 
 
Inköp av lyktor, stormkök, paddlar och flytvästar under 2022 

• Kronprinsessan Margaretas Minnesfond 
 
Verksamhetsstöd till skridskoskolan under 2022 

• Studiefrämjandet Skåne-Blekinge 
 
Slutligen vill den ideella delen tacka Lunds kommun, naturum, Skrylle Restaurang & Café samt Nilis 
dagverksamhet för vårt goda samarbete och hoppas det fortsätter många år framöver. 
 

 
 

Tack vare bidrag kunde vi köpa in bland annat dessa stormlyktor till våra läger och mörkervandringar. 
Fotograf Titti Jonsson 
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DELTAGARSTATISTIK 2022 
 
Antal aktiva deltagare (och antal aktiva grupper) i föreningens verksamheter: 
 

 Vår Vår Vår Höst Höst Höst 

Verksamhet 2022 2021 2020 2022 2021 2020 

Familj Skogsknopp-Strövare 18 (1) 18 (1) - - - 19 (3) 

Familj Skogsknytte-Strövare -               - 16 (3) - - - 

Familj Skogsmulle-Strövare - - 9 (1) - - - 

Familj Strövare-Strövare - 12 (1) - - - 11 (1) 

Familj Strövare-Lufsare - - - - 9 (1) - 

Fjällexpedition 2 v - - - 76 (8) 51 (3) 92 (7) 

Fjällvandring 1 v Jämtland (Storulvån) - - - 49 (6) 44 (8) inställt 

Frilufsare 256 (22) 250 (21) 229 (18) 253 (20) 267 (22) 256 (21) 

Fröerna i Öppna Skogsgläntan 23 (2) 24 (1) 46(1) 21 (2) 7 (1) 45 (2) 

Idre skidläger v 8      46 (1) Inställt 45 (1) - - - 

Skogsknopp 61 (6)  19 (3) 55 (4) 
 

49 (4) 51 (6) 43 (4) 

Skogsknytte 119 (10) 75 (8) 146 (12) 127 (10) 120 (10) 139 (12) 

Skogsmulle 180 (16) 130 (12) 126 (12) 136 (12) 182(16) 156 (13) 

Skånsk fjällvandring 55 (10) 33 (8) 33 (5) - - - 

Skridskoskola 114 (4)  83 (4) 124 (4) 127 (4) 116 (4)    106 (4) 

Sommarläger 3 dagar 23 (1) 25 (1) 25 (1) - - - 

Strövare 238 (17) 249 (18) 209 (17) 246 (19) 238 (17) 264 (18) 

TVM aktiva deltagare (# aktiviteter)) 76 (14) 81 (14) 66 (14) 95 (8) 84 (12) 85 (14) 

TVM Invigning - - - 145 (-) 68 (-) 98 (-) 

TVM Mellanting - - - 135 (1) 50 (1) inställt 

TVM Nissetid (# utlåningstillfällen) 53 (21) 9 (8) 45 (22) 75 (19) 58 (18) 66 (10) 

TVM Rixting 42 (1) inställt inställt - - - 

TVM Sydting 50 (1)  inställt inställt - - - 

Åre skidläger v 8 inställt inställt 19 (-) - - - 

Äventyrliga Familjen 28 (1) inställt 15 (1) 27 (1) 18 (1) 13 (1) 

Äventyrliga vuxna vandring (# aktiviteter) 31 (7) 27 (18) 28 (9) 33 (5) 19 (6) 41 (12) 

Totalt antal deltagare: 1413 1035 1236 1594 1382 1434 
 

 
 
 
 
Sommarlägret är lek 24/7! 
Fotograf Madeleine Dahl 
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LEDARSTATISTIK 2022 
 
Antal aktiva ledare (och aktiva grupper) i föreningens verksamhetsgrenar samt interna fortbildningar: 
 

 Vår Vår  Vår Höst Höst Höst 

Verksamhet 2022 2021 2020 2022 2021 2020 

Familj Skogsknopp-Strövare - 3 - - - 3 (1) 

(1)=== Familj Skogsknytte-Strövare - - 3 (1) - - - 

Familj Skogsmulle-Strövare - - 3 (1) - - - 

Familj Strövare-Strövare - 3 - - - 4 (1) 

Familj Strövare-Lufsare - - - - 3 (1) - 

Fjällexpedition 2 v - - - 26 (8) 13 (3) 16 (7) 

Fjällvandring 1 v Jämtland (Storulvån) - - - 27 (6) 26 (8) - 

Frilufsare 112 (22) 120 (21) 87 (18) 111 (20) 117 (22) 109 (21) 

Fröerna i Öppna Skogsgläntan - - 1 (1) - - 1 (2) 

Föreningens interna fortbildningar 3 (1) 1 (2) 3 (2) 1 (2) 2 (4) 1 (1) 

Idre skidläger v 8 6 (-) Inställt 7 (-) - - - 

Skogsknopp 17 (7) 7 (3) 12 (4) 10 (4) 15 (6) 10 (4) 

Skogsknytte 28 (10) 18 (8) 36 (12) 29 (10) 28 (10)  36 (12) 

Skogsmulle 49 (16) 37 (12) 43 (12) 41 (12) 48 (16) 46 (13) 

Skånsk Fjällvandring 26 (9) 18 (8) 14 (5) - - - 

Skridskoskola 23 (4) 22 (4) 23 (4)  24 (4) 24 (4) 25 (4) 

Sommarläger 3 dagar (juni) 25 (-) 26 (-) 20 (-) - - - 

Strövare 54 (17) 60 (18) 62 (17) 61 (19) 56 (17) 68 (18) 

Åre skidläger v 8 inställt Inställt 4 (-) - - - 

Äventyrliga familjen Junior - - 2 (1) - - 2 (1) 

Äventyrliga Familjen      3 (1) - - 3 (1) 3 (1) - 

Äventyrliga vuxna vandring (# aktiviteter) 5 (7) 7 (18) 7 (9) 3 (5) 3 (6) 6 (12) 

Totalt antal ledare 351 332 327 336 314 327 
 
 

 
 

Sommarprydd vandringskänga på Sommarlägret 
Fotograf Oliver Spangfort 
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LEDARUTBILDNING 2022 
 
Antal deltagare i utbildning eller fortbildning (FB) via Friluftsfrämjandet Lund eller samarbetsparter. 
 
Årets kursledare (medlemmar i föreningen): Erik Nordström, Ingrid Hörndahl, Johan Kannesten och 
Susanne Rosman. 
 
Externa kursledare: Lars Clifford från Clifford Kayak & Canoes. 
 
 

 Vår Vår Vår Höst Höst Höst 

Typ av intern utbildning 22 21 20 22 21 20 

FB Barnolycksfall - 8 
 

- 7 5 
 

- 

FB Fastna inte i Mulleträsket - - - 7 7 
- 

6 

FB Fjäll Sjukvård  - 9 
 

7 - - 
 
 

- 

FB Fjäll utrustningskväll 4 - - - - - 

FB Hitta Vilse (Civilförsvarsförbundet) - 21 - - - - 

FB Hypotermi - - 
 

7 - - 
 

- 

FB Kanot Introduktion 1 dag Lars Clifford - 5 - 10 9 
 

17 

FB Matlagning fortsättning - - - - 4 - 

FB Matlagning nybörjare - - - - 4 
 

- 

FB Wilderness First Aid/Medicine (NOLS) 2 6 - - - - 

FB Övrigt - - 
 

1 - - - 

Praktik fjällvandringar - -  8 - - 

Svenska Fjällklubbens Fjälledarutbildning 

Grundkurs Sommar 

- - - - - 1 

Svenska Fjällklubbens Fjälledarutbildning 

Fortsättningskurs Sommar 

- - - - 1 - 

Svenska Fjällklubbens Fjälledarexamen - - - 1 - - 

Skidor intro - - 6 - - - 

Skidor praktik - - 2 - - - 

Upptakt Frilufsare 66 61 53 72 70 81 

Upptakt Frö, Knopp, Knytte 
knytteknytteknyknytteSkogsknytte 

29 16 36 22 24 21 

Upptakt Skidor 5 - - - 11 8 

Upptakt Skogsmulle 28 32 24 21 33 33 

Upptakt Skridsko - - - 14  12 14 

Upptakt Strövare 38 50 35 39 34 29 

Upptakt Äventyrliga Familjen 2 - - 3 3 - 

Upptakt Äventyrliga Vuxna 6 7 6 4 8 6 

Summa internt utbildade ledare: 180 
 

215 177 208
 

225 

225 216 
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Antal deltagare i grundutbildning (GU) och fortbildning (FB) via Regionkontor eller Riks 
 
 Vår Vår Vår Höst Höst Höst 

Typ av Region och Riks utbildning 22 21 20 22 21 20 

FB Anpassat ledarskap Region - - - - - 2 

FB Barns motorik - - - - 3 - 

FB Byta gren Skogsmulle till Strövare - - - - - 6 
 FB Kanadensarpaddling steg 1 av 2 - - - 1 1 6 

FB Kanadensare – strömmande vatten - 1 1 
 

- - - 

FB Lekfull orientering - - - - 4 3 

FB Vildmarksäventyr (Strövare till Frilufsare) - - - - - 1 

FB Ätliga och medicinala växter - - 2 - - - 

FB Överlevnadskunskap - bygg en lövkoja - - - - - 1 
 Fjälledare Sommar steg 1 av 2 - 3 - - - 1 
 Fjälledare Sommar steg 2 av 2 - - - 2 3 - 
 GU Låglandsvandring utbildning 1 - - - - 1 - 
 GU Skogsmulle & skogens värld 

(Skogsknopp, Skogsknytte, Skogsmulle) 
3 2 4 

 
 

5 4 4 
 

GU Vildmarksäventyr 
(Strövare, Frilufsare & Äventyrliga Familjen) 

2  2 
 

1 7 9 
 

GU Ung Ledare 3 14 17 - - - 

Häng med oss ut - - - - - 1 

Summa externt utbildade ledare: 8 
 

20 
 

26 9
 
2323
2323

23 

23
 
2323
2323

23 

39 
       

Totalt antal utbildade ledare: 188 235 203 217 248 266 
 

 
 

Hypotermikurs för deltagare i Äventyrliga Vuxna 
Fotograf Sanna Rosman 
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ÖVRIGT 2022 
 
Våra 3 I Ur och Skur-förskolor har fortsatt njuta av naturen. Vi hade återigen samarbete med ”Skogsmulle 
i förskolan” och vi har haft aktiva 7 förskolor i Lunds kommun under året, varav 5 av dessa åkte buss ut i 
skogen och fick besök av vår mullefigur. Jätteroligt att de kommit igång igen efter pandemiåren! Under 
hela 2022 har kansliet fått anpassa verksamheten pga. om- och nybyggnationen i Skrylle. Vi ser fram 
emot att under 2023 äntligen få tillgång till nya vedboden och kanotförrådet. Mulle och Laxe var med och 
invigde Höjeådalens naturreservat. På Camp Eld tjuvstartade vi föreningens 90-årsjubileum genom att 
dela ut muggar till alla aktiva ledare. I september hade vi sedan ett gemensamt firande med Skryllegården 
som fyllde 50 år där Mulle tillsammans med barnen i vår Mullegrupp Månhornsbaggarna planterade ett 
träd på gröningen nedanför Skrylles restaurang. Även i år bjöd vi i decembermörkret in alla ledare till 
Glöggmingel i Skrylle för att tacka för året. 
 

 

Mulle och Laxe hälsar på invigningen av Höjeådalens naturreservat 

Fotograf Norma Andersson 
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FÖRENINGENS VERKSAMHETSGRENAR 
 
BARN (grön verksamhet) 
 
Barnsektionen 
 
Vi jobbar kontinuerligt med att stötta alla grupper och dess ledare, samt att hitta nya engagerade personer 
som liksom vi brinner för att leda en grupp barn ute i skogen. Vi har haft Nyfiken på- träff under året och 
fick där några nya ledare till vår verksamhet. Vi har påbörjat ett arbete med att samla på oss konkreta tips 
på aktiviteter som vi kan dela med oss till våra ledare. 
Karin Lindberg, kanslist 

ÄVENTYRLIGA FAMILJEN 
 

 

 
 
 
Vi har haft 1 Äventyrliga familjen-grupp under 
året där hela familjen är med ute vilket gör att 
det blir stor spridning på barnens åldrar, men vi 
delar in grupperna i deras åldersspecifika gren 
mellan varven och har oftast gemensam fika. 
Trycket på att vara med i Äventyrliga familjen 
har ökat enormt under året och vi har flera 
familjer på kö och hoppas nu att kunna starta 
upp ännu en grupp om det finns intresserade 
ledare. 
Karin Lindberg, kanslist  
 
 
 
Äventyrliga Familjen Ugglorna lagar mat 
Fotograf okänd 

 
FRÖERNA I ÖPPNA SKOGSGLÄNTAN mellan 3 - 18 mån 
 
Liten som stor och även lillebror tycker om att vara i naturen även om man inte än kan balansera på 
muren. För den som är föräldraledig är det skönt att komma ut till lite olika naturplatser och kunna avvika 
från sin vanliga uterunda och träffa andra föräldrar som är hemma. Ett perfekt sätt att faktiskt komma ut 
de där gångerna man egentligen vill, och man hinner med alla andra möten i och med att man ses 
varannan vecka. Under våren besökte Mandelblomsfröerna och Teveronikafröerna olika miljöer t.ex. 
möllan vid Krankesjön/Revinge, Billebjer, Fågelsångsdalen och Trollskogen. Hösten 2022 växte 
Mandelblomsfröerna till Mandelblomsknopparna och i stället började Midsommarblomsterfröerna träffas. 
Lina Nikoleris, grenledare 
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SKOGSKNOPP mellan 1 - 3 år 
 
Skogsknopparna träffas med stor nyfikenhet, upptäckarlust och snabbt varierande humör ca varannan 
vecka för att promenera till sin knopp-plats, sjunga för djuren och viktigast av allt, fika. Målet för knopparna 
är att man ska vara, våga och få en första kontakt med att vara ute i naturen. Fokus är på lek och trygghet. 
Vi har många knoppbarn som vill med ut i skogen och tack och lov även föräldrar som ställer upp som 
ledare. Under våren hade vi 6 grupper med de fina namnen, Blåklocksknopp, Blåsippsknopp, 
Ormbunksknopp, Smultronknopp, Violknopp och Vitsippsknopp. Inför hösten hade några blivit knyttar och 
nya knoppar växte fram vilket gjorde att vi hade 4 aktiva knoppgrupper Blåklocksknpp, Gullvivsknopp, 
Mandelblomsknopp och Nyponblomsknopp. 
Lina Nikoleris, grenledare 

 
SKOGSKNYTTE mellan 3 - 5 år 
 
I knytteverksamheten får barnen uppleva naturen tillsammans med sina föräldrar, ledare och 
knyttekompisar. För barnen i knytteåldern fokuserar vi på att de känner sig trygga med ledarna och i 
miljön, så de yngre grupperna besöker oftast samma utflyktsplats under hela terminen, de lite äldre 
varierar sina målpunkter lite mer. Fokus på träffarna ligger på upptäckarglädje, att vara ute i alla väder, 
lek och fika. Barnen tränar på att vara en liten bit ifrån föräldrarna sista knytteåret som en förberedelse 
inför mulle. Knyttegrupperna deltog också på Camp Eld och hade bland annat en egen hinderbana och 
samlade fina naturföremål till en liten utställning. Under 2022 fanns det 10 knyttegrupper. 
Dagmar Gormsen, grenledare  

 
SKOGSMULLE mellan 5 - 7 år 
 
Under våren hade vi 16 mullegrupper och på hösten blev många av 
dem strövare och inte lika många kom upp från knytte så vi hade 12 
aktiva grupper på hösten. På ett lekfullt sätt får barnen uppleva 
naturen med alla sina sinnen och upptäcka den med hela kroppen. Då 
lär man sig förstå sambandet i naturen och visa hänsyn. Några gånger 
per termin kommer också vännen Mulle på besök och berättar något 
spännande. Ibland har han med sig någon av sina vänner Fjällfina, 
Laxe eller Nova. För att Mulle ska våga visa sig så måste de först ropa 
”Hej kollikokk” tre gånger. Under året var det 6 mullefigurer som har 
träffat alla våra mullebarn. 
Karin Lindberg, kanslist 

 
 
 

 

 
STRÖVARNA mellan 7 - 10 år 
Alla grupper har varit ute på äventyr, inga restriktioner längre. Populära stockstugan har varit fullbokad 
med grupper som alla vill ha en mysig övernattning i skogen. Barnen lär sig hantera kniv, göra eld med 
tändstål och börjar laga mat över öppen eld. Paddla kanot i Skryllesjön är kul, håva och få upp spännande 
små djur eller spana på större djur i Gyltan när mörkret har fallit. Eller våga vara på fladdermusspaning. 
Lära sig kartan och karttecken och vad gör man om man går vilse? Det finns mycket spännande att lära 
sig som strövarbarn och vi vill ge strövarledarna ett stort tack för att de hittar på så mycket skoj och lägger 
sin tid på idéer och planering för att barnen ska ha skoj i naturen. 
Annika Swahn Rehnö, grenledare 
 
  



14 

 
FJÄLL 
 
Fjällsektionen 

År 2022 blev ett stort år för fjällsektionen. Under hösten utvecklades och utökades sektionen till en 
kärngrupp på över 10 personer som hjälps åt att säkra och arrangera föreningens fjällturer. Listan över 
certifierade fjälledare fortsatte också växa med 4 färdigcertifierade vid årets slut. Med stort framtidshopp 
blickar vi nu fram mot 2023 där vi hoppas få ett helt gäng certifierade och hoppas växa som sektion. 
Adam Probert, certifierad sommarfjälledare 

Skånsk Fjällvandring juni 2022. Veckan före midsommar 
 
På begäran kördes favorit i repris av Skånsk fjällvandring (3 året i rad!) som ursprungligen ersatte 
Enveckas 2020 pga. att man inte fick lämna Skåne enligt Pandemibestämmelser i juni 2020!  
Ca. 50 glada vandrare startade i Frostavallen och gick en halvmil till Dagstorpssjön där vi hade den 
första övernattningen. Nästa dag vandrade vi vidare och lunchade vid Hallaröd Kyrka. Natten 
tillbringades i Södra Hultarp. Vi körde ut dunkar till alla övernattningsplatser för säkerhets skull, på vissa 
ställen sinade pumpen året före när vi höll på att pumpa! På söndagen vandrade vi vidare och lunchade 
vid Jällabjär där en del avslutade vandringen. (Dagen efter var en måndag och en del var inte lediga!)  
Efter Jällabjär gick vi till ICA Röstånga där ytterligare några lämnade oss. En liten skara fortsatte mot 
Skäralid där vandringen avslutades.  
Erik Nordström, Certifierad sommarfjälledare  
 

 
 

Glada miner under Jämtlandsvandringen 
Fotograf Emil Pettersson 
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ENVECKAS, Jämtlandstriangeln i juli 2022 för 3:e års lufsare samt vuxna 
Traditionsmässigt reste Friluftsfrämjandet Lund till Jämtlandstriangeln första veckan i juli. Vi åkte tåg till 
Duved och tog oss därefter med bussen till Storulvåns fjällstation. Äntligen i fjällen! Första dagen bjöd 
ganska snart på det omväxlande väder som man hemma i Skåne bara kan beskriva, men som måste 
upplevas på plats för att få insikt. Det började med lite lätt regn för att när det var dags att slå läger övergå 
till kraftiga och byiga vindar. Att slå läger och sätta upp tält var en utmaning för alla i detta väder. Resten 
av veckan förflöt i ett lugnare, trevligare väder. Vandringen gick mot Sylarna och sedan via Ulvåtjärn där 
vuxengruppen gjorde en omväg över Blåhammaren. Sista natten var det gemensam lägerplats och 
lägerbål vid hängbron över Handölan söder om Storulvån. Sista dagen på fjället var det en kort vandring 
tillbaka till Storulvån för att därefter påbörja resan tillbaka till Skåne. 
Pontus Andersson, Certifierad sommarfjälledare och Idun Pontusdotter Examinerad sommarfjälledare 
 
TVÅVECKORS expedition, Abisko Kvikkjokk i augusti 2022 för TVM, 4:e års lufsare och studenter 
 
Efter en långvarig pandemi kunde fjällsektionens arbete långsamt röra sig tillbaka mot mer normala 
förhållanden, där vi inte hade en överhängande oro om att resan skulle behövas ställas in. Utan oro kunde 
vi i stället lägga energin på att utveckla verksamheten och testa ett nytt koncept. Till följd av att många av 
frilufsargrupperna missat enveckas turen bestämde vi att vi skulle erbjuda två alternativ till resan; antingen 
kunde man åka med de fulla två veckorna eller också kunde man ansluta senare och bara vandra den 
sista veckan. Efter lite strul med tågbokningar och banarbete slutade det till med att vi åkte upp i tre 
separata resor till två olika stationer. En logistisk svårighet som vi löste alldeles galant, trots att buss från 
Stockholm till Lund kanske inte var helt optimalt. 
Om det berodde på erbjudandet av olika långa fjällturer eller på att vi helt enkelt hade sex frilufsargrupper 
kan jag inte svara på, men i slutänden stod vi faktiskt där med ett nytt rekord för föreningen; över 100 
personer på en fjälltur! Imponerande och framför allt roligt att kunna erbjuda så många barn och ungdomar 
(och vuxna) ett viktigt avbräck från vardagen. När vi nu bläddrar i kalendern är vi stolta över vad vi har 
åstadkommit under 2022 men framför allt taggade inför det nya året där det för sektionens del kommer 
bli en hel del nyheter. Men mer om det senare! 
Adam Probert, Certifierad Fjälledare  
 

 
 

Det är denna fjällvandring alla frilufsare och TVM:are längtar efter! 
Fotograf Jenny Hultén 
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SKIDOR 
 
Skidsektionen 
 
Skidsektionen anordnade som brukligt skidläger vecka 8. Då ledarunderlaget var tunt och Covid-19 
restriktioner fortfarande gällde så slogs Åre och Idre lägren samman i Idre som blev både ett familje- och 
ungdomsläger. Resultatet blev väldigt lyckat. 
Bjarne Jönsson, styrelsens representant 
 
ÅRELÄGRET 2022 för barn och ungdomar som går i högstadiet eller gymnasiet 
 
Inställt pga. Ledarbrist  
 
IDRELÄGRET 2022 för familjer 
 
Som vanligt bodde vi i gemensamma stugor och hade helpension på ”Värdshuset”. Skidskola ingår för 
samtliga under förmiddagarna, där vi delar upp grupperna efter ålder och åkhastighet. Under 
eftermiddagarna ordnas aktiviteter i backarna såsom, slalom/bana, hoppträning, skidvaneövningar, 
skogsåkning, samt många deltagares favorit ”Leta ledare” där man får möjlighet att klä ut sig. 
Kvällarna har aktiviteter som tipsrundor, pulkarace, lägerbål, filmvisning, m.m. 
Bjarne Jönsson, ledare Idrelägret 2022 
 
 

 
 

Idrelägrets ledare som alltid ser till att solen skiner och snön ligger djup i backarna 
Fotograf okänd 
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STUDENT (studenter och doktorander) 
 
Studentsektionen har varit pausad under hela 2022. 
 
SKRIDSKO 
Skridskosektionen håller i vår skridskoskola i ishallen i Lund vid 10 tillfällen under perioden november till 
februari. Vi kör med Bamseprincipen vilket innebär att vi även bjuder in barn från kranskommunerna där 
ishall saknas. Skridskosektionen har liksom de andra sektionerna ideella ledare, våra kommer delvis från 
föreningens övriga verksamheter. Varje säsong startar med ett träningstillfälle för ledare och hjälpledare. 
Efter säsongen har vi en avslutningsmiddag, där vi även går igenom svaren från vår föräldra- samt 
ledarenkäter för att göra nästa års skridskoskola ännu bättre. 
Annika Swahn Rehnö, grenledare 
 

SKRIDSKOSKOLA för barn och ungdomar mellan 5 år och 15 år  

Skridskosäsongen 2022/2023 började med ledarträningen och följdes av det populära ”prova på tillfället” 
för nya barn i årets skridskoskola där utrustningen kan testas och den sista placeringen till rätt grupp 
gjordes. Vi har varit igång och har haft en fantastisk säsong utan några restriktioner alls. Tre nya 
hjälpledare, varav en har försett oss med gokartdäck – ett uppskattat tillbehör till lektionerna. Glada miner 
vid sista träningen då Skrinna kom på besök och alla fick välförtjänt kanelbulle och jos. 
Annika Swahn Rehnö, grenledare  

 
 

Skridskoledarna på fredag fortsättningsgrupper tillsammans med Skrinna 
Fotograf Markus Arebom 

 
UNGDOM 
 
Ungdomssektionen (eller BUS – Bästa Ungdoms Sektionen som vi kallar oss) 
 
FRILUFSARNA mellan 10 - 14 år 
 
Frilufsarna är Friluftsfrämjandets gren för barn/ungdomar i åldern 10-14 år. Verksamheten bygger på 
friluftsliv, naturupplevelser och lek. Exempel på aktiviteter är vandring, övernattning och paddling.  
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Under våren var 22 frilufsargrupper verksamma. Till hösten blev 6 lufsargrupper invigda i TVM, medan 5 
nya grupper tog steget upp från att vara strövare. Detta gav totalt 21 aktiva lufsargrupper under hösten. 
Ungefär 115 ledare har ställt upp för frilufsargrupperna under 2022. Vid aktiviteterna medverkar alltid en 
ledare som är minst 18 år. Målsättningen är att alla lufsargrupper ska få ungdomsledare till 2:a lufsaråret, 
och så har det blivit för den absoluta majoriteten. Grupper som inte har ungdomsledare kan använda sig 
av den s.k. TVM-ledarjouren, vilket är TVM:are som under en helg kan följa med en lufsargrupp tillfälligt i 
rollen som ungdomsledare. Grupperna skapar egna terminsprogram, ofta i dialog med lufsarbarnen i 
gruppen. Under 2022 var vi äntligen igång efter pandemin, Camp Eld blev äntligen av, och även Skånsk 
fjällvandring och fjällresorna kunde genomföras utan större problem. På en-veckas-turen till Jämtland i 
juli fanns deltagare från 5 frilufsargrupper. På den Skånska fjällvandringen deltog frilufsare från 7 grupper. 
På fjällexpedition till Abisko i augusti följde totalt 6 grupper fjärdeårslufsare med. 
Elisabeth Jönsson, BUS lufsaransvarig 
Carl Sennbro, Linda Werner Hartman och Anders Larsson, grenledare 
 
TVM (Tre Vildmarks Mål) från 14 år och uppåt 
 
Under verksamhetsåret 2022 har TVM Lund återuppstått med full kraft, efter två år av pandemi. Fler än 
20 aktiviteter har planerats och genomförts av våra medlemmar, och dessutom har vi träffats nästan varje 
vecka i vår lokal på Klostergården. Bland dessa aktiviteter finns den traditionsenliga TVM-invigningen, 
som detta år hade fler deltagare och invigda än på länge. Under våren hjälpte vi till med Camp Eld, 13-
15/5, något som även det blev inställt de senaste två åren. I slutet av 2022 organiserades TVM:s 
julavslutning, med julbord och julklappslekar och allt som detta medför. Utöver detta var TVM Lund även 
med på tre stycken ting, där vi träffade andra TVM:are från hela landet, och många nya bekantskaper 
uppkom. Av dessa tre ting höll TVM Lund i Mellantinget under hösten, ett Hunger Games-ting, den 14-
16/10. Med runt 300 deltagare och många glada minnen blev tinget lyckat. Under sommaren 
arrangerades två stycken fjällresor: enveckasturen till Jämtlandstriangeln och tvåveckors till Abisko. Den 
skånska fjällvandringen, som startade 2020, lever fortfarande kvar och blev uppskattad det här året också. 
Sammanfattningsvis så har TVM Lund haft ett bra år, med många fina upplevelser i naturen. 
Emil Pettersson, TVM-ansvarig 
 

 
 

TVM på Camp Eld 2022 
Fotograf Hedda Hartman 
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VUXEN 
 
ÄVENTYRLIGA VUXNA för alla över 18 år 
 

 
 

Rundvandring med Äventyrliga Vuxna mellan Höör-Vaxsjön-Höör 
Fotograf Sanna Rosman 

 
Äventyrliga Vuxna är en sektion som stadigt växt sedan starten hösten 2017. För att nå ut till så många 
deltagare som möjligt skapades Facebookgruppen: Friluftsfrämjandet Lund – Äventyrliga vuxna, som 
sedan starten har växt till över 870 medlemmar. För de medlemmar som inte har Facebook skickas en 
inbjudan via mejl. Under 2022 erbjöds ett 15-tal evenemang i blandad form av kortare och längre 
vandringar i vårt vackra Skåne, samt olika former av utbildningar och kurser, bland annat 
månskensvandring och kurs i nedkylning-hypotermi fanns bland våra olika aktiviteter. Vi är sex aktiva 
ledare i sektionen varav en är grenledare. Under slutet av 2022 har vi växt med en extra ledare, som det 
planeras en låglandsutbildning för under 2023. Under året har vi ställt in ett fåtal aktiviteter där de flesta 
sedan genomfördes ett senare datum. Vi har organiserat och skapat aktiviteter utifrån deltagarnas 
önskemål, som t.ex. utrustningskvällen, eller vandring i något speciellt område. Våra deltagare kommer 
från Skåne och angränsande län, främst Blekinge. Flertalet av deltagarna återkommer till de aktiviteter 
som läggs upp. Deltagarnas ålder ligger mellan 30-75+ år. Alla över 18 år är hjärtligt välkomna! 
Ingrid Eftodi, grenledare 
 
SOMMARLÄGER för barn mellan 10-12 år 
 
Sommarlägret är ett tre dagar långt läger fullt med aktiviteter och äventyr för 10-12 åringar. Lägrets mål 
är att ge barnen friluftsliv och lek på ett enkelt men utmanande sätt. Barnen fick bland annat lära sig att 
bygga vindskydd, göra upp eld, tälja och olika lekar. Lägret anordnas av ungdomsledare och är väldigt 
uppskattat. Årets läger startade söndag den 12 juni då alla ledare träffades för att gå igenom det sista 
inför lägret och få ihop en god ledaranda. På måndagsmorgonen stod vi redo vid naturum för att ta emot 
deltagarna. När deltagarna ankommit startade lägret direkt och dagarna gick väldigt fort. Deltagarna fick 
prova på många olika aktiviteter, leka lekar och skaffa många nya vänner! Det blev ett mycket lyckat läger 
med nöjda och glada barn och ledare. 
Hedda Hartman, huvudansvarig ledare 
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Gemenskap och harmoni på Sommarlägret… 
Fotograf Madeleine Dahl 

 
CAMP ELD storläger för alla våra gröna barngrupper 
 

 

Som vi väntat och väntat och väntat och väntat… 
Att det hunnit gå nästan tre år sedan vårt senaste 
läger? Efter en otroligt stor saknad kunde 2022 
äntligen bli året då vi kunde köra igång med Camp 
Eld igen och som vi gjorde det! På lägrets sjunde 
år fick vi det stora nöjet att efter nästan tre år fira 
femårsjubileum för andra gången? Det var tårta 
och korv och barn och ungdomar och vuxna och 
glädje och skratt och framförallt inget regn (vi har 
faktiskt fortfarande aldrig haft det). Genom 
sjösättningen av flera nya aktiviteter så som 
krabbelurstekning och födelsedagsfiranden anser 
vi arrangörer att Camp Eld 2022 får gå till 
historieböckerna som det bästa Camp Eld lägret 
någonsin! Men det ska vi minsann ändra på till 
2023. Håll i hatten för nu kör vi!  
Adam Probert och Markus Arebom, 
Lägeransvariga 
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Lite av allt som hände på Camp Eld 2022 
Fotografer Hedda Hartman och Magnus 
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SKRYLLEGÅRDEN 

Besöksantal 

Besöksantalet på Skryllegården minskade något jämfört med året innan. Detta beror till viss del på att 
resande, idrottsverksamheter och andra aktiviteter återstartat igen efter pandemin. Under året har också 
om och tillbyggnaderna i närområdet kring Skryllegården påverkat besökarna. År 2022 var antalet besök 
ca 575 000, år 2021 var antalet besök ca 660 000, och år 2020 ca 800 000. Detta är räknat som anlända 
till Skryllegårdens parkering. 

Skolor, föreningar och företag har ordnat med friluftsdagar, kurser, idrottsaktiviteter och tävlingar vid 
Skryllegården och dess närområde under året. På vardagar besöker ofta uteförskolor området. På 
naturbussen, linje 159 som går från Lund till Skryllegården ökar antalet resenärer ingen efter att under 
pandemin ha minskat.  

Verksamhet 

Ett digitalt bokningssystem för grillplats och vindskyddsbokningar har tagits i bruk under året. Grillplatser 
och vindskydd bokas numera via hemsidan www.skrylle.se. 

I september firades Skryllegårdens 50-årsjubileum. Detta firades genom att samtliga aktiva aktörer på 
Skrylle deltog och arrangerade aktiviteter för besökarna. Friluftsfrämjandet Lund anordnade bl. a. 
Mulleloppet, Skogsmulles karta, kanot i Skryllesjön och berättelser om Skryllegårdens historia visades. 
Det fanns också en utställning på plats med bilder och urklipp från arkivet genom åren. Kommunalrådet 
Inga-Kerstin Eriksson höll ett jubileumstal tillsammans med ordförande Markus Arebom. Ett minnesträd 
som skänkts av Lunds Kommun planterades av en mullegrupp i samband med jubileumsceremonin. 
Efteråt bjöds besökare på jubileumsfika. 

Skogsmulles karta för Skrylle invigdes under året. Här finns information kring allemansrätten och 
naturreservaten. Det finns också små uppdrag att utföra när du följer den digitala kartan.  

Under året har nya rutiner och anpassningar för att minska energiförbrukningen utförts och varit prioriterat. 
Vi har bytt ut samtliga armaturer längs motionsspåren till ledbelysning. Från november reducerades 
öppettider i bastu pga. av de höga elpriserna. Besökarna har varit förstående och anpassat sina besök 
utifrån öppettiderna. 

Motionsanläggningen 

Under året har motionsanläggningen en liten återhämtning efter pandemin med en ökning på 7% i 
anläggningen. Det är främst dusch och bastubesökare som ökar. Medlemsantalet på ACTIC minskade 
något från 1180 (31 dec 2021) till 1150 (31 dec 2022). Återhämtningen i gymbranschen är generellt svag 
efter pandemin. 

Nybyggnation 

Byggprojektet med nytt naturum, ny ekonomibyggnad, ny servicebyggnad och upprustning av närområdet 
har fortgått med hög intensitet och stor påverkan av närområdet. Arbetet leds av Serviceförvaltningen 
tillsammans med Tekniska förvaltningen och Kultur- och Fritidsförvaltningen i Lund. Friluftsfrämjandet 
Lund är engagerade och delaktiga under processen. 

  

www.skrylle.se
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Byggnaderna har under året växt fram och dessa kommer att kunna tas i bruk under första kvartalet år 
2023. Naturum kommer att invigas under första delen av år 2024 efter att utställningen har tillverkats och 
kommit på plats.  

Under byggprocessen i området har verksamheten påverkats av avspärrningar och rivning av befintliga 
byggnader. I tiden mellan rivning och tillgång till nya lokaler har förvaring av material och maskiner funnits 
i containers och tillfälliga toaletter för besökare använts i området. Nu ser vi fram emot att tillträda nya 
lokaler. 

Aktiviteter 

I april arrangerade Björnstorps IF Skrylleloppet och i oktober loppet Skrylle Challenge. Det har även 
arrangerats ett flertal andra löparlopp och orienteringstävlingar i området. Naturum har haft ett års 
program med mycket aktiviteter under främst loven för alla åldrar. 

Rögle dammar 

Fiskeintresset som väckts de senaste åren har hållit i sig även under året. Efter att dammarna varit 
stängda under ca 3 veckor i slutet på augusti/september pga. för höga vattentemperaturer blev resultatet 
något lägre än fjolåret.  

I dammarna är kräftfisket mycket populärt och blir fort fullbokat. Metet i dammarna är omtalat att vara bra 
och både familjer och ungdomar besöker dammarna. Det förekommer långväga fritidsfiskare som besöker 
Rögle dammar för att meta, spinn- och flugfiska. Flera grupper från Friluftsfrämjandet Lund har under året 
testat på att fiska.  

Personal 

Friluftsfrämjandet Lunds personalstyrka på Skryllegården har 2022 varit 1 verksamhetschef med 
övergång under april till ny verksamhetschef, 4 i reception/gym, 2 vaktmästare och 3 fiskeansvariga (totalt 
45%) för Rögle dammar. Utöver det har vi visstidsanställda i receptionen, gruppträningsinstruktörer, ideell 
personal vid Rögle dammar och delar av året även personal som arbetstränat eller gjort praktik. 

Vårt samarbete med Vård- och Omsorgsförvaltningen, Lunds kommun fortsätter. Arbetslaget på 
Skryllegården består av 6 personer som tillsammans med sin handledare utför en storartad arbetsinsats.  

Thomas Arvidsson, verksamhetschef 
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SLUTORD – 2022 

 
Den bästa av alla titlar 
Det är lite kallt om händerna när jag cyklar hem och jag inser att jag borde ha tagit varmare handskar. 
Solen är uppe och det ser verkligen varmt ut. Men det är det inte, det är den 4 mars och även om solen 
kämpar på är våren inte riktigt här. När jag kommer hem sätter jag på en kanna kaffe, värmer händerna 
och tittar på telefonen. – ”Är du klar med ditt slutord till årsberättelsen som vi behöver till årsmötet?” 
Jäklar! Det var därför jag inte hade något planerat idag! Jag skulle ju skriva slutordet, mitt femte i 
ordningen så jag borde ju ha lite rutin kan man tycka. I stället cyklade jag ut till Skrylle och var med på 
när Äventyrliga vuxna firade sitt 5-årsjubileum. Administration åt föreningen glömdes bort till förmån för 
en dag i skogen, jag tänker att jag kommer bli förlåten för det, och mitt slutord kommer lämnas in i sista 
sekund, som vanligt. Äventyrliga vuxna har en fantastisk verksamhet, så hör gärna av er till dem och häng 
med ut i naturen. Kanske kan ni också glömma bort alla vardagens måsten för en dag i skogen? 
 
Jag kan också äntligen skriva några rader om Camp Eld 2022 efter några års frånvaro kunde vi arrangera 
detta läger igen. Vi var fler än någonsin på Elins äng, tack alla som hjälpte till under denna helg. Lägerbålet 
på lördagskvällen lägger jag till listan över ett av mina absolut bästa minnen i Friluftsfrämjandet. 
Planeringen för Camp Eld 2023 är i gång och jag hoppas att få träffa många av er där. 
 
Under några år har mitt engagemang i Friluftsfrämjandet varit i huvudstyrelsen och lite allt-i-allo, det har 
varit kul så jag skall verkligen inte klaga. Men jag har saknat våra ungdomar, att få följa med ut i naturen, 
lägerbål, vandringar, skratten och skramlet runt stormköken. Så därför hoppade jag och min fru under 
året in som ledare i en av föreningens lufsargrupper, Inte för att dom direkt behövde hjälp, man kan kanske 
mer säga att vi trängde oss på. Men nu kan jag i alla fall säga att jag är ledare igen – den bästa av alla 
titlar.  Markus Arebom – Ledare i Friluftsfrämjandet, det låter väldigt tjusigt tycker jag. 
 
Under året har det byggts och fixats ute i Skrylle. Parkeringar förbättras, belysningen blir bättre, fler 
toaletter, nya byggnader, listan kan göras lång. Det är en spännande tid för föreningen och vårt 
engagemang i Skrylle, vi har ett stort åtagande och förväntan på oss är stor. Vårt uppdrag är att underhålla 
och utveckla detta fantastiska naturområde som vi har precis runt hörnet, ganska häftigt faktiskt. Under 
2022 firade vi att Skrylle fyllde 50 år. Jag fick nervöst hålla ett litet tal tillsammans med kommunens 
politiker, vi planterade ett träd för att markera jubiléet och så fikade vi så klart.  
 
I verksamhetsberättelsen kan ni läsa mer om allt 
vi genomförde under 2022. Listan är verkligen 
imponerade, det paddlas, vi åker både skridsko 
och skidor, vandrar både i södra och i norra 
Sverige. När vi är ute tillsammans har vi det härligt 
och nya vänskaper knyts, kanske vänskaper som 
varar hela livet? 
Tack alla för det förtroende vi i huvudstyrelsen har 

fått av er. Vi gör vårt bästa, även om 

administrationen ibland glöms bort till förmån för 

en kopp kaffe i skogen. 

Markus Arebom 

Ledare i lufsargruppen Listiga Vargarna 

Ordförande 

Friluftsfrämjandet Lund 

 
 

Äntligen finns det Mulletröjor i vuxenstorlekar! 
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Vandring i Borstabäckens naturreservat med Äventyrliga Vuxna 
Fotograf Jerry Rosman 
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           Äventyrliga Familjegruppen Ugglorna fiskar i Rögle Dammar 
        Foto Michael Nilsson 
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