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Verksamhetsberättellse 2014

Lerums 
LokALAVDELNING 
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Kajak 2014
Bassängträning i Nolhaga
Vi började året med bassängträning i Nolhaga simhall i mars. Där fick vi möjlighet att träna på 
rollar, räddningsteknik, balans, stödtag med mera. Vi hade ett tillfälle reserverat för ledare och 
sedan två tillfällen för deltagare.

Ledarutveckling
I maj hade vi en dag för ledare med syfte att utveckla vår paddelteknik.Vår instruktör denna 
dagen var Håkan Westeräng.

Tisdagspaddlingar
Sista tisdagen i maj började våra tisdagspaddlingar. Vi utgick från Hinsholmskilen där det finns 
möjlighet att hyra kajak för den som så önskar. Under året genomfördes turer med sammanlagt 
59 deltagare.

Kajakkurser
Vi har haft en nybörjarkurs med 16 deltagare. Vi valde denna gången att lägga kursen på hem-
maplan i Långa Stamsjön. Det blev en mycket bra och uppskattad kurs. Vi har också genomfört 
en havspaddlingskurs.

Heldagstur
I juli genomförde vi en gemensam tur med Kungälvs lokalavdelning. Vi paddlade runt Klåverön 
utanför Marstrand.

Prova på paddling
Under västerhavsveckan var Lerums lokalavdelning med och arrangerade prova-på-paddling i 
Hinsholmskilen. Vid detta tillfälle kom 30 deltagare.

Helgtur
I september genomfördes en övernattningstur, fredag till söndag. Vi utgick från Bleket på Tjörn. 
Vädret var fantastiskt. Vi var 11 deltagare på denna tur.

Nya ledare
Två nya ledare har gått steg 1 utbildning. Anders Petrén Och Patrik Hultberg. Ytterligare två 
ledare har rekryterats till kajaksektionen och kommer att gå ledarutbildning 2015. Peter El-
vingsson och Maria Elvingsson. Vi är nu sammanlagt 11 kajakledare.

Gissa paddlaren?
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Uvar och Skator 2014
 
Gruppen består av tidigare ledare med inriktning på naturupplevelser och 
kulturarrangemang.
 
Vinter
Aktiviteterna var vandring, skridsko och ugglevandring.
 
Vår
Två olika naturvandringar, båda på kusten.
 
Höst
Studium av kustliv och Akvarellmuseet. 30-årjubileum i Åhus med ålagille. 
Föredrag från resa på Galapagosöarna och slutligen planeringsträff.
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Program 2014
 
Försök med både skidutflykt och skridskoturer. Fågelstudium vid två tillfällen. Bilorien-
tering, naturvandring på Amundön och besök på bl a stenhuggarmuseet i Hunnebostrand. 
Proffsguidning på Verleskogens nybildade naturreservat. Hösten avslutas med en nostal-
gidag och ny planeringsträff.
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Familjedag i september 

I september genomförde vi en familjedag öppen för alla. Vi startade med en upplevelsevandring för både barn och vuxna från 
Härskogens friluftsgård till Härsjönäs. Under vandringen fanns frågor, djur att titta på samt olika aktiviter. Vid Härsjönäs kun-
de man gå hinderbana, prova på att paddla, grilla korv, hälsa på mulle med mera. 
Det kom över 200 personer till denna dag.
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Långfärds-
s k r i d s k o r 
2014
VGS genomförde 28 turer varav 19 
är klassade som officiella. 2608km 
åktes, 4 olycksfall men inga plurr:)
Det krävdes en del bilåkning för att 
få åka skridsko.

Tyvärr fick båda ledarkurserna stäl-
las in, men vi körde Säkerhetskur-
serna som vanligt, med bra deltagar 
antal. Risk finns att de inte kommer 
att fyllas kommande säsong, då vi 
nu haft flera usla säsonger i rad.
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Barnsektionen 2014
Året bjöd på otroligt många upplevelser för alla våra barn-
grupper. Från första vårterminsstarten i mars till sista till-
fället i december. 

Barngrupper som varit i gång:
Strövarna i gråbo med Anna och Anders.
Nio barn med underbara aktiviteter var tredje vecka. Läger mm.
Två terminer per år.

Sara med 11 barn i gråbo.
Två terminer.

Therese Familjemulle Stenkullen
13 barn 
Therese gör paus med sin grupp men gruppen tas över utav ett 
föräldrapar.

Jennie höst drev Familhemulle vid stamsjön skogen med 8 barn 
vårterminen 2014.

Maja avslutar uppdraget som sektionsledare för barn.

Vi har flera barn på kö och flera som vill börja. Det har eftersökts 
ledare och intresse har funnits vid första kontakt men sedan sval-
nat.
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En aktivitet genomfördes. Det var bestigning av Mont Blanc. 
3 av de fem som startade kom upp på toppen. Inga skador 
eller men är rapporterade. 
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Det har som vanligt varit ett härligt år. Med härliga, positiva och glada stavgångare.
Det är inte många gånger vi behövt ställa in, och då på grund av vädret.
Vi börjar i mitten av januari och håller på till mitten av juni, då vi bjuder
på cider och tilltugg ett mycket uppskattat inslag. kör igång i slutet av aug
Då kör vi till mitten av december och då blir det glögg och pepparkakor.
Spåret vi går är ett mycket bra kuperat  två km spår som vi går två varv med
uppvärmning och stretching .Spåret  är elbelyst vilket ju är nödvändigt om
man skall kunna gå året om. Det ligger i Drängsered Floda. Så varmt välkomna! 
Vi hoppas på ett toppen år 2015 också!
 
Stavgångs ledarna
 
Marianne Willesson  och  Anna -Lena Nielsen
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Verksamhetsplan 2015

2015 är som vanligt vara fullt med olika aktiviteter inom de olika verksam-
hetsgrenarna. Med ett växande antal ledare inom framförallt skridsko och 
kajak, räknar vi med att kunna utöka verksamheten ytterligare framöver. 
Däremot inom barnverksamheten, ser vi större utmaningar i att öka verksam-
heten. Bristen på ledare kommer vara vår stora utmaning.

Vi kommer under nästa år att satsa på marknadsföring av olika slag. Det vill 
vi göra mot riktade åldrar och personer, som vi tror kan utveckla verksam-
heten. Exempel på detta är att erbjuda studentrabatter.

Kajak
Inför kommande säsong välkomnar vi två nya ledare, Maria och Peter Elvingsson, som 
skall genomgå kajakutbildningen. Några av ledarna skall också gå Steg 2-utbildning. Sam-
manlagt kommer det vara 11 aktiva ledare som erbjuder bassängträning, nybörjarkurser, 
tisdagspaddlingar, dagsturer samt helgturer.
Även i år räknar vi med att vara med på Västerhavsveckan i början av augusti och ha en 
”prova på paddling”.

Långfärdsskridsko.
Årets säsong har tyvärr inte varit så bra som vi hoppats på. Väldigt svårt att hitta åkbara 
isar. Vi får hoppas på en bättre säsong kommande år. För att förbereda åkarna så kommer 
vi naturligtvis erbjuda säkerhetskurser och åkövningar på Ruddalen i början på säsongen. 
Om åkbar is finns, anordnar vi turer varje helg inom VGS-samarbetet.

Stavgång
Med nyinköpta stavar som hyrs ut för 20 kr gången, kommer Anna-Lena som vanligt köra 
stavgång på måndagar i Floda.

Barn
Under året finns det finnas barngrupper i Stenkullen, Gråbo, Olofstorp och kanske någon i 
Lerum. Minst två nya barnledare kommer att utbildas.
Succén Familjedagen på Härsjönäs förra året, är givetvis en återkommande punkt även i år.


