
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 

FRILUFTSFRÄMJANDET RONNEBY 

 



  2 

 

 

 

 INNEHÅLL 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET ...................................................................................................... 3 

ORGANISATION ........................................................................................................................ 4 

Styrelse .................................................................................................................................... 4 

Grenledare ............................................................................................................................... 4 

Övriga funktioner ...................................................................................................................... 4 

Möten, stämmor mm ................................................................................................................ 5 

VÅRA VERKSAMHETER .............................................................................................................. 7 

Barn och Ungdom ..................................................................................................................... 7 

Kajak .......................................................................................................................................11 

Långfärdsskridsko ....................................................................................................................12 

Hultalunken .............................................................................................................................12 

Kanadensare – Uthyrning .........................................................................................................12 

Längdskidåkning ......................................................................................................................13 

Vandringar PÅ blekingeleden ....................................................................................................13 

Gammalstorp ...........................................................................................................................13 

SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER ............................................................................ 14 

Studiefrämjandet .....................................................................................................................14 

Naturum och Naturskyddsföreningen i Ronneby .......................................................................14 

Fredriksbergs BK ......................................................................................................................14 

STATISTIK .............................................................................................................................. 15 

Äventyr ...................................................................................................................................15 

Medlemmar .............................................................................................................................15 

 

  



  3 

 

 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Det gångna friluftsåret skiljer sig mycket från vad vi är vana vid. COVID har kraftigt begränsat våra 

möjligheter att arrangera aktiviteter under året. Även om de har påverkat våra verksamheter på olika 

sätt, så har alla verksamheter påverkats på något sätt. Dels genom restriktioner i hur många som har 

fått träffas organiserat, dels genom att många av våra ledare som är över 70 år har förhindrats att 

leda aktiviteter. 

Allt detta har gett utslag på vår medlemsutveckling där vår fleråriga positiva trend brutits och vi har 

sett en nedgång i antal medlemmar. Detta trots att COVID med restriktioner och resebegräsningar 

har fört med sig att vi generellt börjat träffas och umgås mer utomhus och även turistat mer i vår 

närmiljö. Kanske får vi se effekter av detta i vår medlemsutveckling på lite längre sikt men det får 

framtiden utvisa. 

Nu hoppas vi att vi snart får se en avveckling av restriktionerna för COVID och att vi kan återgå till ett 

mer normalt liv, kunna bedriva våra verksamheter utan att behöva ta hänsyn till i hur stora grupper 

vi får samlas och umgås i samt kunna börja samåka till våra aktiviteter igen av hänsyn till miljön. 

Här i Ronneby har vi stabila verksamheter. Barnverksamheten täcker alla åldersgrupperna utom 

Skogsknopp och TVM. Skridskoskolan för barn har vi haft igång några säsonger och det räknar vi med 

att fortsätta med. Samarbetet med Fredriksbergs bandyklubb kring skridskoskolan har varit väldigt 

uppskattat. 

Vuxenverksamheten kretsar främst kring kajakpaddling och långfärdsskridskoåkning. De senaste åren 

har vi även etablerat vandring på programmet med fokus på Blekingeleden. Vi ordnar också 

aktiviteter som vänder sig till icke medlemmar i form av Hultalunken som arrangeras vår och höst. 

Det är mycket uppskattat att gå en runda och få svara på tipsfrågor som vänder sig både till barn och 

vuxna. Många gånger ser vi flera generationer som deltar och vi får ofta frågan om vi inte kan 

genomföra fler.  

Allt detta lyckades vi med tack vare engagemanget hos alla våra ideella ledare som året runt, i ur och 

skur, tar ut våra medlemmar i alla åldrar på uppskattade aktiviteter. Stort tack till alla er som gör 

detta möjligt. 

Utöver de aktiviteter vi själva arrangerar har man som medlem även möjlighet att delta i andra 

lokalavdelningars aktiviteter. På hemsidan finns det ett brett utbud att söka bland. 

Vår stora utmaning de kommande åren för att kunna fortsätta öka vårt medlemsantal är att 

rekrytera fler ledare inom befintliga verksamheter så att vi även fortsatt kan erbjuda ett brett utbud 

av aktiviteter. Vi ser gärna också att vi lyckas starta upp nya verksamheter, som tex MTB, för att 

bredda medlemsbasen ytterligare. Om du är intresserad av att engagera dig som ledare så kontakta 

ansvarig grenledare eller någon i styrelsen. Har du bara ett intresse så hjälper vi till med utbildning. 

Michael Lundquist 
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LEDARE OCH FUNKTIONÄRER 

Under året har cirka 27 personer hjälp till som ledare eller annan funktionär i föreningens 

verksamhet. 

Under namnet Friluftsakademin samlas föreningens breda utbildningsverksamhet för att förmedla 

unika erfarenheter och kunskaper vidare. Här utbildas nya ledare och här utvecklas våra befintliga 

ledare genom fortbildningar och ledarträffar. Friluftsfrämjandets utbildningar utvecklas och 

genomförs av föreningens kursledare som ingår i utbildningsteam och samordningsgrupper. Med 

deras hjälp samlas friluftskunskap och paketeras i handledningar och utbildningar i en mängd olika 

friluftsgrenar. Under det gångna året har vi tyvärr inte haft några ledare på utbildningar. Merparten 

av styrelsen har deltagit i en digital utbildning i hur man kan använda Teams för att arrangera tex ett 

årsmöte. 

Även lokala ledarträffar har genomförts i de olika verksamhetsgrenarna. Barnledarna (8 till antalet) 

träffades vid två tillfällen då erfarenheter och tips delades. Även gemensamma aktiviteter 

planerades, så som terminsavslutningar.  

MÖTEN, STÄMMOR MM 

Lokalavdelningen har deltagit med styrelseledamöter och intresserade ledare vid de två träffar som 

Region Syd anordnar, i år har de skett digitalt. Där diskuterar Blekinges lokalavdelningar och regionen 

olika aktuella frågor.  

STYRELSESAMMANTRÄDEN 

Styrelsen har träffats vid 9 tillfällen och hållit protokollförda möten. Dessa möten har hållits på 

Lugnevi i Ronneby, alternativt via digitala media eller telefon. 

ÅRSMÖTE 2020 

Söndagen den 15 mars höll lokalavdelningen sitt årsmöte. Mötet hölls på Lugnevi, Ronneby isarena. 

Innan de formella förhandlingarna påbörjades bjöd Robert Ekholm på en bildvisning om. 

REGIONSTÄMMA 2020 

Årets regionstämma hölls digitalt. Louise Bergenrup och Gustav Bäcklund representerade 

lokalavdelningen vid stämman.  

LOKALER 

Friluftsfrämjandet disponerar två förråd i Fredriksbergs BK’s lokaler på Lugnevi. Friluftsfrämjandet 

använder även dessa lokaler för styrelsemöten och andra föreningsaktiviteter. 

Föreningen disponerar även ett förråd på Karlsnäsgården för utrustning till våra kanoter. 

FRILUFTSMILJÖ 

Vi har varit delaktiga i arbetet med ARK56, Blekinge Arkipelag och Ronnebyslingorna. 



  6 

 

 

HEMSIDAN OCH SOCIALA MEDIER 

På lokalavdelningens hemsida presenterar vi i första hand de aktiviteter som vi genomför. Men även 

nyheter om vad som händer i föreningen och en beskrivning av vår verksamhet. I viss mån 

presenterar vi även genomförda aktiviteter i bild och text. 

Det är via hemsidan som våra medlemmar anmäler sig till de aktiviteter man vill delta i. Hemsidan 

och dess aktivitetshanterare ger våra ledare ett bra stöd i att administrera närvarolistor och 

kontakten med deltagarna. 

Under året har vi i föreningen aktivt använt oss av facebook för att marknadsföra våra kommande 

aktiviteter och presentera vad vi gjort vid vissa av dessa aktiviteter. 

Både äventyr och nyheter som vi presenterar på vår hemsida lägger vi även ut på facebook. Detta gör 

att många uppmärksammas på vad som händer i föreningen. 

Föreningen har också ett instagramkonto. Men detta har under året använts betydligt mer sparsamt 

än facebook. 
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VÅRA VERKSAMHETER 

Friluftsfrämjandet är Sveriges största och bredaste friluftsorganisation med 100 000 medlemmar och 

tusentals ideella ledare. Vårt fokus sedan starten år 1892 är att genom friluftsliv verka för folkhälsa, 

livsglädje och en tillgänglig friluftsmiljö för alla.  

Vi arbetar för att behålla och utveckla vår verksamhet utifrån behov och efterfrågan inom 

Friluftsfrämjandet, men även baserat på insikter från omvärlden. Våra grenar och de aktiviteter som 

görs inom varje gren, utgör kärnan i vår verksamhet.  

BARN OCH UNGDOM 

SKOGSKNYTTE 

Skogsknytteverksamheten bygger på att varje barn (i åldern 3–5 år) har någon vuxen med sig ut i 

skogen. Den medföljande föräldern/vuxna förväntas att vara barnets trygghet, vara barnets 

medhjälpare samt delta aktivt i lekar och upptäckter. 

VT2020 

Vi träffades 5 gånger vid vår plats i skogen vid Salsjön. Terminen började med att vi letade vårtecken 

och lyssnade på sagan om Mulle. Vid ett tillfälle pratade vi om vad man ska göra om vi kommer vilse i 

skogen, krama ett träd, ”hjälp”-tecknet och bygga koja. Viktigt att hålla sig varm och att vi har något 

att göra medan vi väntar på att hjälpen kommer.  

När det blev lite varmare väder då passade vi på att skapa alster med målarfärger och naturmaterial - 

något barnen verkligen tyckte var roligt! 

Vi håvade i bäcken och undersökte vilka djur vi hittade där.  

På avslutningen hade nyckelpigan Knytte och Spindeln gått vilse. Barnen fick leta efter hjälp-tecken 

på stigen och till slut hittade de spår och en koja som Knytte och Spindeln hade byggt och satt sig i. 

Barnen fick därifrån följa en spindel-tråd till en skatt.  

Vid varje tillfälle är fikan och leken, både fri och gemensam, oerhört viktiga!  

Ansvarig ledare; Mathilda Lindholm 

HT2020 

Då föreningen tappade ett par ledare till starten av höstterminen förändrade vi vilka grupper vi 

erbjöd. Så istället för en Skogsknytte- och en Mullegrupp skapade vi Familjemulle. 

SKOGSMULLE 

I den här gruppen får barnen genom lekar och olika uppdrag upptäcka naturen och lära sig om 

skogens vanligaste växter och djur – och tillsammans med Skogsmulle förstå sambanden i naturen. 

Vårterminen (barn födda 2014) 

På vår Mulleplats vid Salsjön, Bräkne-Hoby har vi upplevt många härliga och spännande 

naturupplevelser! Vi har sett hur naturen ändrats från vårvinter till försommar, byggt kojor, pratat 
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och praktiserat allemansrätten, vandrat, letat vårtecken, undersökt livet i sjön mm. Lek och fika har 

varit ett stående och det mest uppskattade inslaget under de 86 äventyrstimmar gruppen på 11 barn 

har träffats! 

Ansvarig ledare; Hanna Axelsson  

HT2020 

Då föreningen tappade ett par ledare till starten av höstterminen förändrade vi vilka grupper vi 

erbjöd. Så istället för en Skogsknytte- och en Mullegrupp skapade vi Familjemulle. 

FAMILJEMULLE 

Familjemulle är en verksamhet där barn tillsammans med en vuxen är med på träffarna. Gruppen 

sattes ihop utifrån vårterminens Skogsmullegrupp (barn födda 2014) och Skogsknyttegrupp. 

HT2020 

Ny termin och ny grupp krävde en ny plats att ha våra träffar på. Längs stigen som går runt sjön 

hittade vi en bra plats med tydliga gränser och rolig natur.  

Vi genomförde 5 träffar.  

Vid första tillfället fick barnen upptäcka och undersöka vår nya plats genom att samla växter och djur 

som vi sedan pratade om, vilka träd och växter finns? Vi läste sagan om hur Mulle kom till.  

Under de andra träffarna har vi bland annat samlat in naturmaterial och sorterat det efter färger som 

vi sedan gjorde natur-mandalas av. Barnen har fått prova på att vandra, genom att vandrade runt 

sjön. Alla barnen kämpade på bra och tyckte det var roligt! De äldre barnen som gick med Louise fick 

lära sig om allemansrätten.  

Vid ett tillfälle dök självaste Mulle upp! Så roligt! Då Mulle berätta vad han brukar göra i skogen 

under vintern och hur djuren har det under denna årstid. 

Det sista tillfället fick barnen följa en snitslad bana med stationer för olika uppdrag. Det blev även en 

skattjakt för att hitta 3 olika platser med 3 olika skatter. 

Vi varje tillfälle har det funnits tid till massor av lek, fika och sång.  

Ansvariga ledare; Louise Bergenrup, Annelie Jonsson samt Mathilda Lindholm 

STRÖVARNA 

I Strövarna får barnen ta vara på sin naturliga nyfikenhet och upptäckarglädje samtidigt som de lär 

sig om djur, natur och friluftsteknik. Vi ger oss ut på upptäcktsfärd och barnen uppmuntras att 

uppleva naturen med alla sina sinnen, allt i gemenskap med övriga i gruppen.  

VÅRTERMINEN 2020 

Den äldre skogsmullegruppen (barn födda 2012 & 2013) blev under våren Strövare.  

Gruppen tog då steget ut i Ronnebys natur och har upplevt nya platser nästan varje gång. Under 

våren har 9 grabbar träffats 5 gånger, totalt 90 aktivitetstimmar, och upplevt hur tidig vår blir till 

försommar. 
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Vi började första träffen vid ett blåsigt Karlsnäsgården där vi spanade in vindskydd, gjorde en av 

#Skogsmulle30daychallenge, lekte massor och nycklade knoppar så som Violetta Al och Långe Boke.  

Andra träffen var vi vid Härstorpssjön där vi vandrade, satte upp tarpen och pratade om skogen, t ex 

vem äger den och vem behöver den. Vi hittade även flera knoppar så som Vasse Aspe & Eka Papiljott.  

Tredje träffen var vi på känd mark då vi var åter i skogen kring Salsjön. Vi pratade om Hitta Vilse, 

byggde koja och ett alldeles eget vindskydd.  

Fjärde träffen var i Södra Brunnsskogens naturreservat och vi började med att prata om vad som 

skiljer de platser vi besökt tidigare från denna, letade efter och hittade Hittaut kontroller vilket 

gjorde att vi övade på att läsa kartan och karttecken.  

Avslutningen hade vi i Sänneshults naturreservat där vi fick uppleva häftig natur, grillning, 

tipspromenad och utdelning av de allra första stövarmärken. 

Ansvariga ledare; Annelie Jonsson & Peter Forslund  

HÖSTTERMINEN 2020 

Höstterminen har inneburit ändringar i ledaruppställningen och därför valt att återupptäcka skogen 

kring Salsjön tillsammans. 8 barn har träffats 4 gånger, totalt 81 aktivitetstimmar, på en lägerplats 

intill sjön. Med denna plats som utgångspunkt gjorde gruppen sedan spännande upptäcker och 

utflykter. 

Gruppen har under terminen bl a pratat och praktiserat karta och kompass, upprättat tarp, vad man 

gör om man går vilse och är ensam i skogen. Vi har fikat, skapat skogsgubbar och gummor av 

naturens material, bestigt berg, genomfört uppdrag så som att hitta saker som börjar på bokstaven 

B. Det har också blivit äventyr bland klippor, intressanta upptäckter i skogens värld! 

Även den här terminen hade vi avslutning i Sännehults naturreservat norr om Kallinge. Det bjöds på 

växlande väder och spännande aktiviteter som att kasta hästsko, ta sig igenom en labyrint och gå på 

slackline. En tänd brasa och grillad korv värmde i regnet. 

Ansvariga ledare; Peter Forslund & Camilla Sjöman 

FRILUFSARNA 

Den här gruppen består av barn födda 2009–2011 och har träffats flitigt under året, med många 

deltagare varje gång – totalt 14 barn. Trots, eller kanske tack vare, Corona så har nästan alla barn 

varit med de allra flesta tillfällen. Helt enkelt så fanns det kanske inte så mycket annat att göra än att 

ge sig ut i skogen.  

VÅRTERMINEN 2020 

Under våren träffades vi under totalt 7 tillfällen från slutet av mars till slutet av maj. Från början var 

det bara fem tillfällen planerade, men då Corona-situationen gjorde att både ledare och barn var 

hemma, så blev det två bonusgånger. Aktiviteterna under våren har varit allt från att besöka gamla 

gravhögar och gå Hultalunken, till att paddla kanot och meta. 
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HÖSTTERMINEN 2020 

Under hösten blev det fyra tillfällen, men skulle varit 5 då vår inomhusklättring i Karlskrona fick 

ställas in. Vi besökte Skärfa naturreservat, Hono Kistor, Nytorpet med avslutning på Lindö. Vid träffen 

vid Nytorpet fick barnen vara naturfotografer vilket var väldigt uppskattat. Det har sågats och surrats, 

grillats och har haft det mysigt! 

Gruppen har totalt upplevt 136 tim äventyrstimmar.  

Ansvariga ledare; Gustav Bäcklund och Viktoria Bodin 

ÄVENTYRLIGA FAMILJEN 

Detta är vår verksamhet riktad till aktiva familjer (med barn fr 10 år och uppåt) som vill uppleva 

äventyren tillsammans med andra. Helt enkelt familjer guidar andra familjer till nya naturupplevelser 

- nya platser och nya aktiviteter. Aktiviteterna är till både för barn och föräldrar som vill göra 

spännande aktiviteter tillsammans. Naturen upplever vi i en härlig gemenskap och aktiviteterna 

varierar mellan allt ifrån matlagning utomhus, vandringar av olika slag, paddling mm. Allt är möjligt!  

VÅRTERMINEN 2020 

Under våren har gruppens träffats totalt 155 aktivitetstimmar genom att vi har haft Fredagsmys med 

grillning i Brunnsparken, varit på vandringsäventyr längs delar av Blekingeledens etapp 10, fiskat i 

Öjasjön i Ringamålaskogarna (Asarum) och cyklat på Aspö, Karlskrona. Det har delats 

barndomsminnen, goa skratt, genomförts hjärngympa, känts på de historiska vingslagen, upptäckts 

vacker natur och vi har känt naturens alla dofter. 

Vi har blivit genomblöta när regnet piskat från sidan, men vad gör väl det när glädjen till äventyr är 

stor och man kan ser livet från den ljusa sidan. Vi har helt enkelt skapat äventyr att minnas! 

Ansvarig ledare; Louise Bergenrup 

HÖSTTERMINEN 2020 

Höstterminen har gett gruppen 216 timmars äventyr i form av mete i Järnavik i kvällssolen - med 

napp(!), fredags-mys vid brasan intill Friluftsanläggningen Alljungen, Nävragöl med övernattning i 

Alljungenstugan och vandring längs Karlsnäsleden. 

Vi har fått uppleva spegelblanka vatten, klarblå himmel, sköna solstrålar, vidunderlig stjärnhimmel, 

stretchat hjärncellerna i utmaningar, lagat krabbelurer på stormkök, delat många skratt och härligt 

häng vid elden! 

Ansvarig ledare; Louise Bergenrup 

BARNSKRIDSKOSKOLAN 

SÄSONG 2019/2020 

Skridskoskolan har som tidigare säsonger genomförts som ett samarbete mellan Fredriksbergs BK 

och Friluftsfrämjandet i Ronneby. Skridskoskolan har haft sin istid på söndagarna vid klockan fyra, 

och hållit på en timme. Denna tid är uppskattad av deltagarna, familjen hinner både göra annat 

under helgen och gå på skridskoskolan innan det är dags att planera inför nästkommande vecka. 
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Säsongen startade i början av december och höll på till mitten av februari. Totalt blev det elva 

tillfällen. Vid avslutningen var det plaskblött på isen, vilket dock uppskattades rejält av barnen som 

gled runt både på rumporna och med vattnet sprutandes runt skridskorna! 

Oftast delade vi upp deltagarna i grupper. En grupp för de riktiga nybörjarna och en för de som kände 

att de kunde åka och ville lära sig mer. Bandyklubben bidrog med några ledare så att det även blev 

en grupp för de som ville spela med klubba och boll. Vi erbjöd nybörjargruppen hela säsongen, vilket 

är uppskattat för familjerna kan starta i skridskoskolan närsomhelst under säsongen och missar man 

några gånger så går det ändå att haka på. 

Totalt har 63 barn deltagit vid minst ett tillfälle under säsongen, och 39 har varit med vid tre eller fler 

tillfällen. Roligt nog deltog flera barn med bakgrund i annat land och föräldrar som inte kan åka 

skridskor. Detta gick bra eftersom vi var så pass många ledare som kunde stötta upp, annars har vi 

önskemål om förälder på isen. 

Ansvariga ledare; Anna Lövgren, Gustav Bäcklund, Mathilda Lindholm och Peter Forslund från 

Friluftsfrämjandet. 

KAJAK 

Precis som för många andra verksamheter under 2020, påverkade Coronapandemin även 

kajakverksamheten. Då Friluftsfrämjandet rekommenderade att personer i riskgrupp inte skulle leda 

verksamhet, tappade vi flera av våra duktiga och mest erfarna ledare, då de hade passerat den 

magiska 70-årsgränsen. Efter lite diskussioner kring hur vi bäst skulle lösa den uppkomna situationen, 

beslutade vi att skjuta på kajakpremiären och på så sätt korta säsongen. Premiären för våra 

torsdagspaddlingar skedde den 28/5 från Slättanäs och vi höll sedan på fram till säsongsavslutningen 

den 17/9 i Järnavik. Några turer fick ställas in på grund av ledarbrist och totalt genomförde vi under 

2020 12 torsdagspaddlingar, mot normalt ca 20 ett ”vanligt år”. Trots att 2020 inte var ett helt vanligt 

år har torsdagspaddlingarna, precis som vanligt, utgått från olika platser i vår vackra skärgård och 

våra lokala ledare har på ett professionellt sätt guidat i sina hemmavatten. Vi märker att 

evenemanget är populärt och lockar en stadig publik och under 2020 hade vi ofta relativt stora 

grupper under de torsdagskvällar vi genomförde paddling. Detta medförde att det totalt sätt inte 

blev så stor skillnad på genomförda aktivitetstimmar mot ett vanligt år, trots att vi genomförde 

betydligt färre paddlingar. Här kommer lite statistik från säsongen: 

• Ca 50 olika personer har deltagit under säsongen 

• Åldersspannet är från ca 20 år till ca 80 år. 

• Det är ungefär lika många kvinnor som män som deltar 

• Totalt har vi fått ihop 411 aktivitetstimmar (465 timmar under 2019). 

• Totalt har vi paddlat 1456 km (1699 km under 2019) 

• Störst antal paddlare vid ett tillfälle var 20 st den 2/7 från Kuggeboda (delad tur). 

• Vid ytterligare 5 tillfällen hade vi ca 15 deltagare 

• En "medeltur" är 10,5 km och lockar 11,5 deltagare, vilket är något fler deltagare vid varje 

tillfälle än 2019, då motsvarande siffror var 11 km och 9 deltagare. 

Utöver torsdagspaddlingarna brukar vi normalt försöka genomföra ytterligare paddlingsanknutna 

aktiviteter, som t ex att ställa upp med ledare på Tjäröfestivalen, men på grund av pandemin ställdes 

merparten av dessa verksamheter in. 
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LÅNGFÄRDSSKRIDSKO 

Under säsongen 2019–2020 genomfördes inte en enda ledarledd skridskotur vilket inte hänt tidigare 

under den tid som föreningen bedrivit långfärdsskridsko. 

På Ronneby Isarena (Lugnevi) hade föreningen ledare på plats en gång i veckan under jan-feb 2020. 

Uppemot 200 skrinnare passade på att träna teknik och kondition dessa kvällar. Under december fick 

man p g a Coronarestriktioner endast vara 8 personer samtidigt på isen. På tisdagkvällar anordnade 

vi därför tre pass med max 8 deltagare. Totalt deltog ett 60 tal skrinnare i dessa aktiviteter 

Under hösten assisterade en skridskoledare vid ubildningen av naturguider på Knut-Hahnsskolan 

med ett teoripass plus praktiska övningar på Lugnevi. 

En ledare från Ronneby deltog i den upptaktsträff som LångfärdsSkrinnarna i Sydöst (LSS) ordnade 

under hösten. Liksom tidigare år administrerade LSS sin verksamhet genom Ronneby lokalavdelning. 

Alla skridskoturer som anordnas av Ronneby utlyses genom LSS. 

Föreningen har skridskor och annan utrustning för långfärdsskridsko till utlåning. 

Sektionsledare Leif Nilsson 

Följande ledare är aktiva inom sektionens verksamhet: Reid Cedergren, Robert Ekholm, Bengt 

Ignell, Mats-Ola Landbris, Per Linde. Eva Lundgren, Greger Olsson, Brith Sandin, Bengt Sjögren, Åsa 

Sjölander och Leif Nilsson 

HULTALUNKEN 

Coronarestriktonerna medförde att vårens Hultalunk genomfördes utan funktionärer. Frågorna 

sattes upp men några svar samlades aldrig in utan alla vinster lottades ut. 

Under hösten genomfördes en traditionell men något förenklad version av Hultalunken för att 

undvika smittspridning. 

En barnlunk i anslutning till novemberlovet ingick i Ronnebyskolornas höstlovsprogram och barnen 

fick starta gratis. 

Vårlunken: 220(341) varav 51(69) barn () = föregående år 

Höstlunken:392 (458) varav 92(97) barn 

Alla vinster består av presentkort skänkta av sponsorer. 

Kontaktman Leif Nilsson 

Funktionärer och medhjälpare på olika sätt var: Agneta och Joakim Bengtsson, Ia Blomgren med 

familj, Gustav Bäcklund, Eina Danielsson, Lisbeth Ekman, Michael och Malin Lundquist, Anna 

Lövgren, Leif Nilsson, Åsa Sjölander och Bengt Sjögren 

KANADENSARE – UTHYRNING 

Kanotbeståndet har under året varit 12 aluminiumkanoter. Preem i Ronneby har stått för 

uthyrningen under juni, juli och augusti. Framtagning och intagning av kanoter med tillbehör har 
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kanotsektionen hjälpts åt med. Tillsynen av kanoter och området runt om har alternerats mellan oss i 

kanotsektionen. Skolorna har hyrt vid flera tillfällen. Preem i Ronneby har gjort 39 uthyrningar åt oss. 

Skolorna och föreningar har som vanligt hyrt våra kanoter till rabatterat pris. 

De tre gamla kajakerna är sålda. 2 nya kanoter är inköpta till en kostnad på 32 567 kr, med ett bidrag 

från kommunen med 15 000 kr. 

Totalt har kanotuthyrningen inbringat 13 230 Kr. Till detta kommer vår egen verksamhet. 

Sektionsledare: Berth-Anders Svensson 

Kanotsektionen har bestått av: Jonny Appelqvist, Ulf Persson, Gunnar Elm, Bengt Ignell och Berth-

Anders Svensson 

LÄNGDSKIDÅKNING 

Har ej kunnat genomföras i brist på snö.  

VANDRINGAR PÅ BLEKINGELEDEN 

Lokalavdelningen har under året lett vandringar på Blekingeleden. Den första som skulle gått av 

stapeln i maj ställde vi in i väntan på mer direktiv kring pandemin. De övriga genomförde vi men med 

några ändringar. Tyvärr kunde vi inte köra deltagarna gemensamt mellan mål och start så det har 

varit lite krångligare än vanligt. Transporterna har man löst kreativt på egen hand. 

Men vandringarna har under året fört oss den sista biten till Kristianopel. Den sträckan avslutades 

med vyer över strandängar och hav medan hösten avslutades när vi vänt näsan mot väster och gått 

genom djupa barrskogar fram till Bräkneåns utlopp i havet. Antalet vandrade förutom ledare har 

varit 3+4+4. 

Ansvarig ledare: Åsa Sjölander 

GAMMALSTORP 

Under 2020 fortsatte samarbetet med Skogsstyrelsen enligt det samarbetsavtal som gäller från 2003.  

Syftet är att försöka ge Friluftsfrämjandets medlemmar en replipunkt att samlas omkring, en fast 

plats för söndagsutflykten/-promenaden och sektionernas verksamhetsutövande. 

Skogsgården Gammalstorp ligger 17 km norr om Ronneby centrum. I omgivningarna finns anlagda 

strövstigar, uppskattade rast- och grillplatser, sjöar och parkeringsplatser. 

ARBETSVANDRINGAR 

På grund av COVID har inga arbetsvandringar vid Gammalstorp genomförts under året. 
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SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER 

STUDIEFRÄMJANDET 

Föreningens samarbetar sedan några år med Studiefrämjandet. Många av våra aktiviteter ingår 

samtidigt i Studiefrämjandets utbud. Därigenom får vi hjälp med att marknadsföra vår verksamhet 

och Studiefrämjandet tillhandahåller ibland även lokaler och föreläsare. Dessutom kan vi få hjälp 

med att anskaffa material som behövs för att genomföra våra aktiviteter. Studiefrämjandet 

tillhandahåller dessutom utbildningar av olika slag som ledare och funktionärer inom vår förening har 

möjligheter att delta i. 

NATURUM OCH NATURSKYDDSFÖRENINGEN I RONNEBY 

Vi samarbetar även med Naturum och Naturskyddsföreningen i Ronneby. Många av våra 

programpunkter intresserar en bred publik och ur marknadssynpunkt är det fördelaktigt att vi kan 

hjälpas åt att gemensamt föra ut varandras arrangemang.  

Genom att samordna våra årsmöten kan vi exempelvis satsa på föredrag av hög kvalité. Detta i sin 

tur gör att det blir lättare att locka medlemmar till mötena. 

FREDRIKSBERGS BK 

Vårt avtal med Fredriksbergs BK ger oss tillgång till förrådsutrymmen och möteslokaler utan att vi 

behöver ta ansvar för skötsel och drift av lokalerna. Det är också mycket praktiskt i samband med 

aktiviteter på Lugnevi och vid olika tillfällen har vi fått disponera isarenan enligt egna önskemål. 

Skridskoskolan genomförs i samarbete med Fredriksbergs BK. 
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STATISTIK 

ÄVENTYR 

Vi hade ett mål att genomföra och publicera 50 äventyr i äventyrshanteraren under 2019. Resultatet 
blev 43. Året innan hade vi 47. Vi kan öka detta genom att vara noggrann med att få med alla äventyr 
även en del små som vi annars glömmer bort t.ex lägga in våra möten som aktiviteter. 

Jag noterar att 15 av dessa äventyr dock är sådana som vi lagt upp för att visa vägen till 
torsdagspaddlingarna. Dessa har sedan inte genererat några timmar. Kajakpaddlingen har redovisats 
i en stor aktivitet för hela säsongen. 

Vi genererade 2081 friluftstimmar under 2020 (3840,25 under 2019). 

MEDLEMMAR 

Den officiella statistiken säger att vi var 331 medlemmar 30/9 2020. Tyvärr innebär det en minskning 
från föregående år med 75 medlemmar. Detta kan nog till del förklaras med den dåliga vintern och 
restriktioner pga COVID. Vi tar nya tag inför kommande år och försöker få igång den positiva trenden 
igen. 
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