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Verksamhetsplan 2016 

Friluftsfrämjandets Lokalavdelning Värnamo 

 

Under 2016 ska Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Värnamo arbeta med följande: 

Gröna sidan och barn 

 Utveckla den gröna sidan. Så att vi minst har en knytte, mulle och strövar 

grupp igång vår och höst.  

 Utöka antalet nya barnledare inom den gröna sidan för att kunna hålla 

igång Knytte, Mulle och Strövare.  

 Själva och tillsammans med våra vänföreningar på Borgen organisera 

barnaktiviteter vid Borgen som t.ex. Koloppet och Barnenes Vasalopp. 

 Organisera familjeaktiviter med olika teman som t.ex. kanot, vandring, 

klättring. 

 

MTB 

 Årets stora nyhet är att vi startar cykelskola för barn med inriktning mot 

MTB. Första omgången startar under våren.  

 Vi ska verka och planera för att ytterligare utveckla MTB-verksamheten 

genom att utbilda ledare och på sikt även organisera turer för vuxna. 
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Skridskor 

 Fortsätta med vår mycket uppskattade skridskoskola under vinterhalvåret. 

 Utveckla långfärdsskriskorverksamheten. Vi har i dagsläget en utbildad 

ledare men behöver ytterligare en för att kunna organisera egna turer. 

 

Borgen 

 Vara aktiv i utvecklingen av området och utbudet vid Borgen genom att 

delta i stiftelsen.  

 Medverka vid skapandet och utveckling av Borgen-alliansen.  

 Vara drivande i arbetet med att utveckla MTB/motionsspår. Detta arbete 

påbörjades under hösten 2015 och planen för 2016 är att ytterligare 

förbättra befintliga leder samt att fram barnanpassade slingor och 

teknikbana.  

 Delta i arbetet med tipspromenaderna vid Borgen 

 Arrangera valborgsfirande tillsammas med OK Stigen och Apladalens 

löparklubb. I år infaller Valborg på en lördag så vi arbetar för att göra detta 

till en aktivitetsdag för hela familjen.  

 Anlägga en permanent Hitta-Vilse bana vid Borgen 
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Ledarutvecklig 

 Ledarträffar för våra ledare och även samverka med lokalavdelningarna i 

Gnosjö och Västbo genom det nystartade lokala nätverket för barnledare. 

 Genomföra Första hjälpen utbildning för alla våra ledare under våren 

Marknadsföring 

 Marknadsföra friluftsfrämjandet i Värnamo i samband med lämpliga 

aktiviteter under året. 

 Anordna någon större familjeaktivitet under hösten för att marknadsföra 

oss och dra in pengar till föreningen. 

      

Föreningsutveckling och Trivsel 

 Anordna den traditionsenliga grötfetsen i december 

 Som komplement till Friluftsfrämjandets stadgar ta fram en lokal 

föreningsmanual.  

 Som nämndes ovan anordna familjeaktiviteter för att öka gemenskapen 

över hela året.   

 Arbeta för att hitta lokala sponsorsamarbeten 


