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Ordföranden har ordet 

 

2020 har varit ett annorlunda år vilket kan ses i sektionernas verksamhets-

berättelser. Covid-19 har påverkat verksamheterna på olika sätt. Viss verk-

samhet har vi varit tvungna att stänga ner helt, ex kaféet på Bastungen och 

klätterverksamhet för barn, deltagarantal har anpassats, kursverksamhet 

har blivit lidande etc.  

 

Under 2020 var vi något färre medlemmar än 2019, 773 stycken mot 804 

stycken 2019. Vi genomförde 55 aktiviteter, vilket också är färre än 2019 

men kan härledas till att vi fått ställa in och dra ner lite på verksamheten på 

grund av covid-19. 

 

Sammantaget kan vi dock glädja oss åt att vi har kunnat fortsätta vår verk-

samhet i stora drag och kunnat erbjuda våra medlemmar aktiviteter som 

varit efterfrågade. Våra kreativa ledare har lyckats lösa hur vi ska träffas 

och transportera oss för att genomföra kajakturer, vandringar, skridskofär-

der, klättringar och barnverksamhet. Det har känts viktigt att ge våra med-

lemmar möjlighet att komma ut i naturen och ges tillfälle till rörelse och re-

kreation. Vår verksamhet ligger i tiden då uteliv fått en renässans och man 

har insett att man kan göra mer än man tror utomhus. 

 

Carina Mundin 

 

 
Kajaksektionen  

 
Vi har varit 15 mer eller mindre aktiva ledare i kajaksektionen och har som i fjol 

11 kajaker till uthyrning. 

Verksamheten blev påtagligt nedbantad på grund av covid-19. Ingen grundkurs, 

ingen fortsättningskurs, inga helgturer, ingen ledarhelg och endast ett formellt 

ledarmöte i februari. 

Bassängövningar med kajak i Hallevibadet genomfördes med 10 respektive 8 

deltagare i februari och mars. 

Onsdagspaddling ordnades 

från 24 juni till 9 september. 

Sen säsongsstart efter lite tras-

sel, och oftast färre deltagare 

än vi vant oss vid. 12 kvällar 

blev det med i genomsnitt 14  
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deltagare och som mest 25 kajaker.  

Familjepaddlingar: 3 kvällar med 9, 9 respektive 14 deltagare. 

Säsongen avslutades traditionsenligt på Ramsvik sista helgen i september.  På 

lördagen paddlade 20 pers i två grupper inomskärs på grund av hård vind. 

   
Barbro Östholm 
 
 
Barnsektionen Sundals Ryr. 

Vårens grupper flöt på 

rätt så bra trots Corona. 

Vi anpassade oss och 

ställde om så att vi kun-

de träffas med avstånd. 

För de större barnen in-

nebar det en förändring 

att vi inte kunde laga mat 

tillsammans vilket de 

egentligen uppskattar 

mycket. Under våren hade vi ingen Knyttegrupp på grund av bristen på ledare 

men Mulle, Stövare och Lufsare hade träffar som vanligt.  

Mulle och Knytteplatsen har förändrats i och med att 

mycket skog togs ner i området men efter att vi vant oss 

känns det faktiskt lite luftigare. Barnen tycker mycket om 

att bygga saker som t.ex kojor.  

Vi brukar blanda våra träffar med organiserade aktiviteter 

och lekar med att barnen alltid får möjlighet till fri lek.   

Till vår stora glädje fick vi under hösten möjlighet att starta 

upp en Knyttegrupp igen då vi fick två nya föräldrar som 

ställde upp. Även strövargruppen leds numera av två nya 

föräldrar. Några av oss gamla har slutat och vi som är kvar 

har försökt stötta upp så att det har fungerat på bästa sätt.  

Tyvärr blev vår strövarplats vandaliserad vilket medförde 

att vi fick byta plats men det har fungerat även om den 

gamla platsen är att föredra.  
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Under hösten ställdes några träffar in på grund av osäkerheten kring Corona 

men vi slutförde de sista träffarna med mys i vintermörkret. Några exempel på 

aktiviteter vi gjort under året är mycket lek, sång, upptäcka och lära de små 

barnen att vara i skogen. De större barnen har vandrat till olika ställen, haft en 

paddeltur samt fiske. 

Helena Malmstråle 

 

Barnsektionen Hunneberg 

Skogsknytte Vårterminen 2020 

Skogsknytte gruppen i Vargön gör sin fjärde 

termin, med Anna Metso och Johanna 

Tengström som ledare för gruppen. 

Vi har haft Erdalen/Kolmilan uppe på Hun-

neberg som basplats. 

Tillsammans med 13 Knyttar har vi förberett 

oss inför att bli en Mullegrupp till hösten. 

Vid 7 tillfällen har barn och vuxna upptäckt 

skogen tillsammans.   

Första tillfället letade vi skräp och grävde 

ner en skräpbräda för att i slutet av terminen 

gräva upp den för att se vad som hänt.  

Vi har också pysslat tillsammans, besökt 

Knyttes djurpark och lärt oss mer om gro-

dan. Vi hade en familjevandring, Packa Ryggsäcken, där Knytte hade lämnat 

olika uppdrag längs vägen och samtidigt fick Knyttebarnen lära sig vad de mås-

te ha med sig i ryggsäcken när de är ute i skogen. 

Vi har under terminen försökt anpassa verksamheten efter Friluftsfrämjandets 

och folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19. 

Skogsmulle Höstterminen 2020 

Skogmullegruppen startas upp i Vargön, och Knyttebarnen från i våras ska nu 

upptäcka den lite större skogen utan föräldrar. 

Vi har nu samlingsplats, Eldmörjan på Hunneberg. Gruppen består av 11 barn 

och 3 ledare. 

Ledare för gruppen är Anna Metso, Maria Brunberg och Evelina Ljunggren.  
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Vi har haft sju stycken träffar under terminen och vi har haft Rörelse som tema. 

Vi har utmanat oss i hinderbanor och nya lekar, och fick också möjligheten att 

prova på Naturparkour som arrangerades av lokalavdelningen. Vi har pysslat 

fina ljuslyktor, skapat en naturväv på Mulleplatsen, byggt kojor, gått kunskaps-

banor och pratat om allemansrätten. Inför terminsstarten nylanserades Skogs-

mullefiguren och vi har bland annat läst den nya boken ”Skogsmulle och den 

röda fjädern” som engagerade barnen mycket. 

Fokus denna termin har varit att barnen ska bli trygga med oss ledare och kän-

na sig bekväma med att vinka hejdå till sina föräldrar på parkeringen. 

Covid-19 har självklart präglat verksamheten, men vi tycker vi kunnat anpassa 

oss bra efter de rekommendationer som funnits.   

Skogsknytte, Höstterminen 2020. 

En ny grupp startades upp för barn födda 2016 och 2017. Rollen som ledare i 

barngruppen var ny och innan terminsstart hade båda ledarna genomfört utbild-

ningen för barnverksamheten. Fokus för terminen var att introducera knytteplat-

sen och naturen som den omges av. Barnen har fått bekanta sig med varandra 

och oss ledare med stöd av en förälder.  

Vid första tillfället tog vi en promenad tillsammans 

från parkeringen till samlingsplatsen. Barnen fick 

i uppgifter att samla något hårt, något mjukt och 

något vasst längst vägen. När vi sedan samlades 

fick alla barnen visa upp vad de hittat och vi sam-

talade om hur det olika föremålen kändes. Bar-

nen fick fika för första gången vid knytteplatsen 

och de började då samla märken på en nyckelpi-

ga för varje tillfälle de deltagit. Tillsammans lekte 

vi ballongen, en bra lek för de yngre barnen.  

Vid andra tillfället fick barnen träffa Knytte, en 

sydd handdocka som ser ut som nyckelpigan 

Knytte. Barnen gick sedan en ”knyttepromenad” 

där de skulle samla in varsin liten nyckelpiga och 

sedan para ihop den med nyckelpigans förälder som hade samma antal prickar 

som den lilla nyckelpigan. Vissa barn räknade själva prickarna och andra fick 

hjälp. Knytte och ledarna läste sedan lappar för barnen med rolig information 

om nyckelpigan, vad den äter, var den håller hus på vintern, och att den varit en 

larv. Vi har fokuserat på att barnen ska känna igen sig och därför har vi uppre-

pat och lekt samma lekar efter fikastunden på knytteplatsen.  
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Vid tillfälle tre gick barnen en promenad där de samlade in lappar som var teck-

nade med föremål som är bra att ha i sin väska. Vi fick tillsammans kolla i en 

väska som tillhörde ett mullebarn för att få tips om vad som är bra att ha i sko-

gen. Barnen var enade om att fika var det viktigaste.  

Vid fjärde tillfället hade vi löv som tema, i skogen hade löven massa olika fina 

färger. Det regnade en del den dagen men barnen var lika nöjda ändå. Barnen 

samlade på löv och tillsammans kollade och sorterade vi löv i färger och storlek. 

Vi fick också veta att en mask kan äta 40 björklöv under en natt. Efter fikastun-

den gjorde barnen lövkransar.  

Vid femte och sista tillfället hade skogens färger som teman. Barnen fick varsin 

äggkartong som inuti var målad i olika färger. Barnen fick sedan hitta naturfö-

remål i skogen och sortera in i de olika färgerna. Tillsammans kollade vi sedan 

var alla kompisar hade lagt i de olika färgerna och att flera barn hade lagt olika 

naturföremål i samma färg. Vi lekte tillsammans och fikade.  

Planeringen var att genomföra sex tillfällen och att det sista tillfället skulle bli en 

skattjakt med terminsmärken och barnens nyckelpigor som de samlat märken 

på under hösten skulle delas ut. Men vi ledare tog beslutet att ställa in det sista 

tillfället. För även om det är en barnverksamhet och har större undantag kände 

vi oss inte trygga med att ha en grupp där fler än 8 vuxna deltog.  

Anna Metso 

 

Långfärdsskridskosektionen 

Sektionen har haft två ledarträffar. Ledare är: 

Anita Knutsson, Anna Wallström, Bengt Alvin, Blasse Wallström, Bo Knutsson, 

Emanuel Olsson, Fredrik Grund, Hans Gebring. Martin Andersson, Monica 

Gunnarsson, Stefan Hermansson och Stefan Winblad.  

Sektionsledare: Monica Gunnarsson och Stefan Winblad 

Den 7 och 9 januari hölls de första nybörjarkurserna för säsongen 2020. Tjugo-

åtta personer deltog som utöver teorikurs också fick teknikträning i 

hockeyrinken i Vänersborg den 11 januari. Någon tur på naturis fick vi däremot 

inte till eftersom säsongen var minst sagt varm! Inte en is i sikte på våra 

breddgrader. 
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Den 2 februari arrange-

rades dock ett teknik-

träningstillfälle i Slätt-

bergshallen i Trollhät-

tan. 

Den 18-19 januari åkte 

Martin och Monica till 

Falun på fortbildnings-

kurs. Kursen var bra 

med många inslag av 

egen teknikträning och 

gruppdiskussioner kring 

turplaneringar och kursupplägg. 

Den 15-16 februari fick vi genomfört en 2-dagartur till Värmland, med boende 

på Wärdshuset Pilgrimen i Ekshärad. Två dagar på is blev denna säsongens 

höjdpunkt för både vana och nya åkare. 

Hösten började starkt med tre inbokade tider för teknikträning i Arena Väners-

borg: 13 och 20 september samt 4 oktober. Efter detta satte covid-19 stopp för 

övriga aktiviteter. Inställda arrangemang: 3 november- slipkurs med Wilhelm 

Ekensskär, 9 november – inställd nybörjarkurs samt 15 november – inställd 

teknikträning i Arena Vänersborg. 

Monica Gunnarsson 

 

Klättersektionen 

Under 2020 har vi större delar av året hållit nere vår verksamhet på grund av 

covid-19. Vi har ansett att vi ej kunnat bedriva en säker verksamhet ur smitto-

synpunkt då lokalen är för liten för att kunna ha flera besökare. Vi har dock tillå-

tit våra medlemmar att klättra på eget ansvar om de kan utföra detta på ett sä-

kert sätt. 

Vi har varit 5 ledare men inte haft någon barnverksamhet. Sektionsledare har 

varit Anton Johansson som vid årsskiftet lämnade över till Niklas Ekelund Nord. 

Under våren 2020 var några av våra medlemmar ute på Västkusten och klättra-

de rätt frekvent. Då klättringen ej är anpassad för nybörjare så tillfrågades våra 

mer erfarna klättrare som klättrar i stugan på veckobasis. 

 



 

8 
 

 

Det har inte det skett några större förändringar i stugan. Under hösten gjordes 

några inköp med bult och grepp. Några medlemmar har byggt en campusboard 

på eget initiativ och för egna pengar. 

Den planerade Kjugekullsresan blev ej av på grund av covid-19. 

Vi inom ledningen stämmer med jämna mellanrum av läget avseende smitt-

spridningen och om och när vi eventuellt kan starta upp vår vanliga verksamhet 

igen. 

Anton Johansson 

 

Vandringssektionen 

Under 2020 har Vandringssektionen genomfört åtta olika vandringar, mestadels 

i närmiljö, och tio fredagsmyspromenader till vindskyddet vid gamla skidbacken 

norr om Bastungen.  

Två ledarträffar har hållits och tre nya ledare har värvats. 

Ledare: Monica Andersson, Eva Holmkvist, Tone Jacobsen, Carin Mundin, Ma-

rie Odenbring, Monica Gunnarsson, Eva-Lis Larsson, Maria Hagrydh och Åsa 

Ericsson. 

Sektionsledare: Marie Odenbring och Monica Gunnarsson 

Fredagsmys 

Den 17 januari vandrade vi i pannlampornas sken för första 

gången ner till vindskyddet för att ha lite fredagsmys. Vi hann 

med nio tillfällen till innan Covid-19 och folkhälsomyndigheten 

satte stopp för vår trevliga aktivitet. Både nya och ”gamla” 

medlemmar anslöt och vi fick även med oss en del barn på  

myset. Ett uppskattat inslag på hösten var den gången vi bjöd 

på tacos tillagade på murikkan över öppen eld. Fredagsmys 

är ett härligt koncept som nog kommit för att stanna, då det 

inte kräver så stor ansträngning vare sig för deltagare eller 

ledare. Ett enkelt och opretentiöst sätt att få avsluta veckan 

på i lugn och ro framför en brinnande eld. 
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Vandringar 

Den 29 mars utforskade vi Viksängen, norr om stålbron över till Vargön. Större 

delen av vandring var stiglös och bjöd på många nya upptäckter och perspektiv 

på vår stad. 

Det 18 april var vi 17 personer som förtrollades av Kroppefjälls vilda natur, med 

hjälp av Dag Anderssons guidning. Ingen över 70 år fick delta och vi var indela-

de i smågrupper för att inte sprida smitta. Solen strålade och engagemanget var 

stort när det gällde att identifiera olika sorters bajs och spybollar. 

Den 9 maj ledde vår vandringssektion en inspirationsvandring för vandringsle-

dare i region Väst. Tvåklevsvandring på Halleberg (Svallklev och Skytteklev) 

med start vid Ovandalen stod på schemat. Fantastiskt väder med vackra utsik-

ter över vårt stora innanhav Vänern bjöds vi på tillsammans med naturupplevel-

ser i stort som smått, stilla glidande ormvråkar, ramslök på väg att blomma etc. 

Spiskupan levererade en god lunch under vilken det fördes en dialog fördes 

kring vandringsaktiviteter avseende ledning, planering och genomförande. 

Den 16 maj var det Hunneberg 

som fick ett besök. Vandringen höll 

sig runt Toltorp och Diabasbrottet. 

Fina ekhagar, vackra blommor, 

solsken och fantastisk utsikt ända 

till Kinnekulle bjöds vi på.  

Även den 14 juni fick Hunneberg 

vara värd för vår vandring. Denna 

gång gick vi runt Grinnsjön i sol 

och värme med ett helt blomster-

hav vid våra fötter. 

Hösten inleddes den 30 augusti med vandring i Risvedens gammelskog i Slere-

boåns dalgång med en avstickare till toppen av Angertuvan. Vi bjöds på en 

magnifik lunchutsikt och njöt av orörd 

natur. 

Den 4 oktober vandrade vi Edsvidsleden 

runt Trollhättan. En vackert grön älv 

matchade de gulnade löven. Den fina 

utsikten från Kopparklinten påminde oss 

om vår litenhet på jorden. 
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Höstens sista vandring gick den 18 oktober i Gustavsberg, Uddevalla i omväx-

lande natur med fina vyer även här. Det sker något visst med själen när ögat 

kan se långt. 

Resten av säsongen fick ställas in helt och hållet på grund av strängare restrik-

tioner kring hur många ”okända” personer som fick samlas. Nya sätt att tänka 

och planera blir utmaningen för 2021. 

Monica Gunnarsson 

 

Bastungen  

År 2020 har Bastungens servering varit stängd från och med 15 mars på grund 

av Covid-19.  

Vi hann dock lägga upp ett stort lager med bröd och fikabröd inför öppningen 

den 1 mars. Schemat för bemanningen var också klart i god tid, med både van 

och ny cafépersonal på plats. På öppningsdagen kom det ett 10-tal personer då 

vädret inte visade sig från den bästa sidan. Den 8 mars kom det något fler per-

soner, men därefter fick vi stänga ner både resten av våren och hela hösten. 

Många människor har ändå hittat till Bastungen och njutit av egen fika och 

vacker utsikt. 

Styrelsen har under året kontaktat Vänersborgs kommun för dialog kring olika 

ansvarsfrågor vad gäller underhåll, brandskyddsarbete och förvaltning av fas-

tigheten. 

Tyvärr har vi har haft påhälsning i form av inbrott, inte mindre än fyra gånger 

under hösten; 8 oktober, 6 november, 2 och 19 december. Vid första tillfället 

hade det stökats till rejält i alla utrymmen och det försvann växelkassan, kaffe 

och en del andra livsmedel som fanns i våra gömmor.  Andra och tredje gången 

var det mer yttre skadegörelse med uppbrutna dörrar, sönderslagna fönster och 

försöka att stjäla kaminen från källaren. Vid inbrotten har micro, lamineringsma-

skin och alla våra förstahjälpen-kit försvunnit. Polisen har informerats. Kommu-

nen ansvarar för att ny ytterdörr kommer på plats. Vår önskan och förhoppning 

är att slippa fler inbrott och att efter röj- och städning få lägga fokus på fortsatt 

trevligt användande av Bastungen.    

Monica Gunnarsson och Ann-Marie Zakariasson 
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Våra ledare 

Ledare och förtroendevalda är grunden för all vår verksamhet. Våra ledare är 

välutbildade och kunniga. Vi uppmuntrar dem att hålla sig uppdaterade och ut-

veckla sig genom att gå fortbildningar i sådant som rör den aktuella grenen eller 

mer allmänt som Första hjälpen. 

Vi välkomnar nya ledare och erbjuder dem möjlighet att vara hjälpledare innan 

de går den grundutbildning  som gäller för grenen. Det är viktigt att ledarna tar 

del av de normer som gäller inom Friluftsfrämjandet och det säkerhetstänk som 

genomsyrar planering och genomförande av aktiviteter. 

 

Friluftsakademin har ett ansvar i att säkerställa lokalavdelningarnas försörjning 

av ledare och förtroendevalda, genom kvalitativa utbildningar inom ramen för 

våra utbildningsplaner. Utbildningarna genomförs av våra kursledare med led-

ning och stöd av samordningsgrupper, utbildningsteam och tjänstemän på na-

tionell och regional nivå.  Under 2020 har vi utbildat 2 nya barnledare och 4 le-

dare har valt att fortbilda sig inom olika områden, såsom matlagning utomhus 

och hålla digitala utbildningar. 

Vi är totalt ca 50 ledare och har under 2020 utbildat 2 nya ledare. Fördelat på 

varje gren: 

12 ledare, varav 2 nya, inom Barn  

18 ledare, varav 3 nya och 2 vilande, inom Kajak   

13 ledare, varav 1 ny, inom Långfärdsskridsko 

9 ledare, varav 3 nya, inom Vandring 

5 ledare, varav ingen ny, inom Klättring 

 

 

Styrelsen 

Styrelsen har under året bestått av 9 ledamöter, varav 2 suppleanter. Vi har haft 

1 konstituerande möte, 10 ordinarie möten och 3 extra, bland annat beroende 

på coronarestriktioner som vi behövt ta ställning till avseende vår verksamhet. 

De flesta möten har vi tyvärr fått genomföra digitalt. 

Styrelsen har också under året arbetat med att uppdatera Krisplanen så den 

gäller våra omständigheter. I den ska det tydligt framgå hur man går till väga vid 

en olycka eller incident. Detta gäller både involverade ledare och styrelsen. 

Krisplanen kommer att uppdateras årligen och ledare ska vara bekanta med 

vad det står i den. 
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Styrelsen var också aktiva i genomförandet av den uppskattade dagen med 

Naturparkour med barngrupperna, vid Skidstugan i Vänersborg i oktober. Vi 

använde en del av de stipendiepengar som vi året innan fick av Vänersborgs 

Söners Gille, till att bjuda in en erfaren Naturparkourledare från Åmål. Han in-

struerade och inspirerade både barn och vuxna till att prova sina gränser i att ta 

sig över, under och runt hinder i skogen. Ttela tog in en artikel i tidningen om 

vår aktivitet. Vi bjöd alla deltagare på god hemlagad chili con carne och fika.  

Styrelsens uppdrag och ansvar 

Vår Lokalavdelnings styrelse ska leda, driva och utveckla verksamheten så att 

ändamålsparagrafen uppfylls långsiktigt. Styrelsen skall verka i enlighet med 

Friluftsfrämjandets stadgar och styrelsens arbetsordning.  

Styrelsen 

Ordförande Carina Mundin 

Kassör Sven-Olof Sterner 

Sekreterare Ann-Marie Zakariasson 

Ledamot Fredrik Grund 

Martin Andersson 

Eva-Lis Larsson 

Ottilia Balazs 

Suppleant Ellinor Sjöstad 

Niclas Dagson 

Sektionsledare  

Kajak Barbro Östholm och Håkan Wästeräng 

Långfärdsskridskor Monica Gunnarsson och Stefan Winblad 

Vandring Monica Gunnarsson och Marie Odenbring 

Klättring 

Barn 

Anton Johansson 

Carina Mundin och Helena Malmstråle 
 

Kommunikation och samhällspåverkan 

För att underlätta vår möjlighet att arbeta för vårt ändamål behöver Friluftsfräm-

jandet och vår lokalavdelning vara välkända i samhället, och då kända för vår 

verksamhet och värderingar. Det gör vi genom att arbeta i enlighet med vår va-
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rumärkesplattform – Blå boken, vår grafiska manual, vår uppförandekod och 

friluftsframjandet.se  – vårt gemensamma fönster mot samhället.  

 

Vi kommunicerar i följande kanaler: 

 Vår egen plats på friluftsframjandet.se 

 Vår lokalavdelnings del i Äventyrshanteraren på friluftsframjandet.se. Ge-

nom våra totalt 55 aktiviteter har vi bidragit till att göra vår verksamhet mer 

känd lokalt och Friluftsfrämjandet som helhet mer attraktivt. 

 Vår lokalavdelnings egna Facebooksida 

 

 Övriga kanaler såsom vår verksamhetsbroschyr och anslag på platser där 

många passerar. 

Insikten om friluftslivets betydelse för såväl människors hälsa och välbefinnan-

de, som för stimulans av miljömedvetenhet har ökat. Därför måste friluftslivets 

intressen väga tungt i samhällets planering och verksamhet. Naturen är den 

miljö där huvuddelen av vår verksamhet bedrivs. Allemansrätten är en förutsätt-

ning för att vi, genom friluftslivet ska kunna bidra till folkhälsa och livsglädje. 

Den är också avgörande när det gäller allas tillgänglighet till naturen 

Bidragsgivare och samarbetspartners 

Friluftsfrämjandet har ett starkt stöd i våra långsiktiga samarbetspartners vad 

gäller ekonomiskt stöd samt samarbete i gemensamma frågor, kommunikation, 

nätverk och kompetensutbyte. Vår lokalavdelnings viktigaste samarbetspartner 

är Studiefrämjandet som hjälper oss hålla ordning på närvaro bland annat. 

Team Sportia på Överby köpcentrum med vilka vi har samarbete med bland 

annat kläder och medlemmar kan få förmånliga rabatter. 
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Friluftsfrämjandet har 90-konto: plusgiro 900176–9.  

Tack för din gåva – den gör stor skillnad.

LÅT ÄVENTYRET BÖRJA.

TACK FÖR DITT STÖD
Tack vare ditt medlemskap får f er möjlighet att komma ut i naturen, speciellt 

dem som annars inte hittar dit. Du är med och stärker förutsättningarna 

för en tillgänglig friluftsmiljö för alla. Som medlem får du också tillgång 

till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter, attraktiva 

medlemsförmåner samt Magasin Friluftsliv fyra gånger per år. Försäkring 

ingår i alla aktiviteter och du har möjlighet att vidareutvecklas genom att bli 

ledare i organisationen.


