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KANSLIETS UPPTAKTSINFO TILL LEDARE VÅREN 2023 
Uppdaterad 2023-01-16 

Stort tack till dig som ställer upp som ideell ledare!!! 

Gå alltid in på FF Lunds hemsida innan du kontaktar grenledare eller kansliet. Här finns många svar på mycket! 

www.friluftsframjandet.se/lund/ledare 

Aktivitetstips NYHET 

Hjälp varandra med att dela tips på bra aktiviteter! Vi vill bygga upp en aktivitetsbank som funkar lokalt här nere i 

Skåne med er hjälp. Skicka era bästa tips till grenledarna. 

Idag finns det t.ex en bra video för hur man lär ut orientering samt länkar direkt till Riks tips på aktiviteter. Missa 

inte att kika in i denna lilla guldgruva som vi hoppas kunna göra större. 

Camp Eld 2023 lördagen den 13/5 (dagen för alla grupper) 

Vi är glada att styrelsen ännu en gång arrangerar vårt stora barnläger i Skrylle. 

Separat inbjudan kommer. 

Checklista säkerhet från styrelsen NYHET 

Styrelsen har tagit fram en kort checklista för att öka säkerhetstänket kring våra barnaktiviteter. För er som gått 

Friluftsfrämjandets grundutbildning vet ni att vår Riksorganisation vill att varje grupp gör en säkerhetsplan inför 

varje träff. Men vår styrelse i Lund har beslutat att deras checklista räcker, enbart för större arrangemang som t ex 

Camp Eld, skidläger, fjällvandringar kräver styrelsen en fullvärdig plan som de även ska godkänna. 

Facebook för oss ledare 

Friluftsfrämjandet Lund – Ledarforum och Byt/Sälj/Köp Friluftsfrämjandet Lund 

Fiska i Rögle Dammar NYHET 

Vår personal i Rögle Dammar ser gärna att fler grupper kommer och fiskar hos dem i damm 3,4 och 5. 

Barnen metar gratis och ledare samt medföljande vuxna i knopp/knytte får t.om. använda kastspö gratis! 

Måste förbokas!!! 

Fritidsbanken i Lund  

Tipsa föräldrar om gratis utlåning av fritids- och sportutrustning. Skänk gärna prylar hit. 

Förmåner UPPDATERAT 

Missa inte att alla Lunds aktiva ledare har speciella förmåner – framför allt i Skrylle! 

Dessa uppdateras löpande och vi jobbar på att få till fler. Har ni tips kontakta kansliet 

Första hjälpen materiel 

Finns påfyllning i ledarförrådet i Skrylles reception av plåster, suturtejp och kompresser. 

För övriga prylar kontakta kansliet. 

Försäljning 

Se aktuella prylar på hemsidan. 

Gasol från Biltema 

Köp aldrig då vi haft flera incidenter inom föreningen även detta år. Köp Primus och MSR. 

Inventering av grupputrustning ni fått från kansliet NYHET 

Vi kommer skicka ut en lista till alla grupper på vilka prylar ni lånat av oss. 

Basutrustning = första hjälpen, tarpar + ev. stormkök/gasolbrännare 

Grenspecifik utrusning = t ex mullesaga, knoprep, håvar, knivar 

http://www.friluftsframjandet.se/lund/ledare
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/lund/for-ledare/ledareBarn/aktiviteter-barn/
2022%20Checklista%20säkerhet.pdf
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/lund/for-ledare/fiska-i-rogle-dammar/
https://www.fritidsbanken.se/fritidsbank/lund/
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/lund/for-ledare/formaner/
mailto:lund@friluftsframjandet.se
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/lund/for-ledare/forsta-hjalpen/
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/lund/for-ledare/forsaljning/
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/lund/for-ledare/ledareBarn/gruppinformation/
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Alla grupper behöver stämma av och bekräfta vad ni har/saknas SNARAST. 

Därefter kommer kansliet kunna dela ut vad ni saknar (se även stormkök nedan). 

Materielansvarig NYHET 

Varje grupp behöver i samband med att ni inventerar välja 1 ledare som ansvarar för att veta var gruppens 

låneprylar är. Slutar en ledare ska materielansvarig ta tillbaks ev. låneprylar som ledaren förvarar hemma hos sig. 

Stormkök (gäller strövare + lufsare) NYHET 

Önskar grupp permanent låna ett stormkök + gasolbrännare (till gruppen) kontakta kansliet. 

Efter alla grupper inventerat kommer kansliet prioritera så att sista års strövare och 1:a års lufsare får låna. 

Terminsmärken våren 2023 

Delas ut på Camp Eld 13 maj. 

Utbildning 

Alla aktuella utbildningar hittas enklast via vår (FF Lunds) hemsida. 

OBS! För kurser som kostar pengar behövs alltid skriftligt godkännande från grenledarna. 

Vedboden 

Tillsvidare fortfarande temporär vedbod i den vedeldade bastun i byggnad Finnbastun (baksidan av byggnaden där 

diskhon och färskvatten finns). 

Endast begränsad mängd ved och utlåningssortiment finns av utrymmesskäl så boka tidigt. 

Ved finns i blå IKEA påsar – PÅSARNA MÅSTE STÅ KVAR – så ta vedträn i famnen. 

Skulle veden vara slut ring Titti (gäller så länge vi har temporär vedbod). 

Vedbodens kod NYHET 

XXXX (det år Maradona vann fotbolls-VM i fotboll, eller som vissa sa ”Palme dog”) 

Viltgömslet Gyltan NYHET 

naturum erbjuder våra grupper att betala endast 75 kr för att få uppleva spännande djurmöten. 

Måste förbokas!!! 

Våffelhäng för alla medlemmar söndag 26 mars på eftermiddagen NYHET 

Styrelsen bjuder in till en aktivitet för alla medlemmar vid Stockstugan! 

Separat inbjudan kommer. 

Vi önskar dig och dina medledare en jättefin termin hälsar alla grenledare och kansliet 

Lina  Knopp.lund@friluftsframjandet.se 

Dagmar och Magdalena Knytte.lund@friluftsframjandet.se 

Linus och Karin  Mulle.lund@friluftsframjandet.se 

Annika  Strovare.lund@friluftsframjandet.se 

Calle, Linda och Anders lufsare.lund@friluftsframjandet.se 

Titti och Karin (kansliet) lund@friluftsframjandet.se 

Tittis privata mobil xxx-xxxxxx (sms:a akuta frågor alla dagar kl. 9-21) 

mailto:lund@friluftsframjandet.se
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/lund/for-ledare/ledareBarn/marken/
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/lund/for-ledare/Utbildning/
https://skrylle.se/att-gora/viltgomslet-gyltan/
mailto:Knopp.lund@friluftsframjandet.se
mailto:Knytte.lund@friluftsframjandet.se
mailto:Mulle.lund@friluftsframjandet.se
mailto:Strovare.lund@friluftsframjandet.se
mailto:lufsare.lund@friluftsframjandet.se
mailto:lund@friluftsframjandet.se

