
 

- VIKTIG LEDARINFORMATION - 

Till dig som skall vara ledare för ett eller flera äventyr under 
ledarveckan i Idre Fjäll 2-7 juli 2017 

 

Hej och varmt välkommen till en fantastisk vecka fylld med massor av roliga och 
inspirerande äventyr med många olika ämnen och innehåll!  

STORT TACK  

Det är tack vare att du är med och bidrar som gör det möjligt att vi kan erbjuda ett så fint 
program för veckan! Våra äventyr är själva kärnan under ledarveckan och det är mycket du 
som ledare med ditt ledarskap, innehåll, stämning och interaktion i gruppen mm som 
kommer spegla deltagarnas upplevelse och behållning av ledarveckan.  

Vi på region Mälardalen och region Mitt är genuint glada för din medverkan och ditt fina 
engagemang - Tack än en gång J 
 
 
Ledar-kick off – Söndag 2 juli kl 15.30 i Nipsalen 
 
Veckan startar med en ledarkick-off på söndagen den 2 juli kl 15.30 i Nipsalen 
(Värdshuset). Hit välkomnar vi endast dig som kommer leda ett eller flera äventyr 
under veckan och här kommer du få all viktig information, träffa alla andra ledare samt 
också kvittera ut ditt ledarkit.  
 
Anmäl att du kommer här: http://friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-
aventyr/friluftsevent/friluftsevent/kick-off-for-ledare-pa-ledarveckan/ 
 
Teman* varje dag under veckan 
 
För att knorra till veckan lite extra så ramas varje dag in med ett tema.  
Här är tanken att varje dag kryddas med något extra innehåll och känsla - vilket också ger 
möjlighet för deltagarna att öka kunskapen inom ett område. 
 
Flera personer i organisationen har bidragit för att på bästa sätt skapa bra inspirations-
material till dig. Tanken är att det skall vara lätt att ta till sig materialet och att du som 
ledare kan omsätta det till din egen ledarstil och det äventyr du skall leda. 
 
*Här tar du del av varje dags tema:  Måndag  Ledarskap 
   Tisdag  Säkerhet 
   Onsdag  Naturens dag - Det stilla äventyret 
   Torsdag  Allemansrätten 
   Fredag  Friluftsfrämjandet 125 år 
 
Vi är redo – hoppas att du också är det J  
 
Väl mött hälsar vännerna på 
Region Mälardalen & Region Mitt 

http://www.friluftsframjandet.se/globalassets/1.-organisationen/malardalen/region-malardalen/ledarveckan/temabrev/mandag---ledarskap.pdf
http://www.friluftsframjandet.se/globalassets/1.-organisationen/malardalen/region-malardalen/ledarveckan/temabrev/tisdag---sakerhet.pdf
http://www.friluftsframjandet.se/globalassets/1.-organisationen/malardalen/region-malardalen/ledarveckan/temabrev/onsdag---naturens-dag-det-stilla-aventyret.pdf
http://www.friluftsframjandet.se/globalassets/1.-organisationen/malardalen/region-malardalen/ledarveckan/temabrev/torsdag---allemansratten.pdf
http://www.friluftsframjandet.se/globalassets/1.-organisationen/malardalen/region-malardalen/ledarveckan/temabrev/fredag---friluftsframjandet-125-ar.pdf



