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Bassängträning Nolhaga
Vi startade säsongen med tre tillfällen till Bassängträning i Nol-
haga simhall där vi fick tillfälle att träna teknikövningar, rädd-
ning och rollar för de som ville.  
 
Tisdagspaddlingar Göteborgs södra skärgård
Försäsongen och våra tisdagspaddlingar präglades av att väd-
ret var ganska blåsigt och kallt. Framåt juni hade vi dock några 
riktigt fina paddelkvällar i Göteborgs södra skärgård där vi ock-
så slog deltagarrekord med över 20 paddlare vid flera tillfällen. 
Jättekul med det stora intresset.  
 
Nybörjarkurs
Nybörjarkursen hade vi på hemmaplan. Vi hade tänkt oss aspen 
men pga av mycket kraftig blåst fick vi istället vara i Vällsjön. 
Vi var 16 deltagare på kusen.  
 
Sommarträff vid Aspen
På sommaren träffades vi vid ett tillfälle vid Aspens badplats 
för lite trevlig samvaro, grillning och paddling med fokus på 
teknikövningar och kamraträddning.  
 
Västerhavsveckan
Vi deltog precis som tidigare år vid Västerhavsveckan där vi ge-
nomförde två prova på paddlingar som var mycket uppskattade. 
 
Utbildning 
Vi har utbildat två nya kajakledare, Peter Elvingsson och Maria 
Elvingsson har gått steg 1 utbildning. David Sjöstedt har 
gått vidareutbildning, kajakledarutbildning steg 2. 
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Uvar och Skator 2015 
 
Gruppen består av tidigare ledare, där var och en tänker 
ut trevliga programpunkter som läggs in i ett årsprogram 
vid planeringsdag på hösten. 
 
Vinter 
Programet töade bort, så det blev bara en ugglevandring 
detta år. 
 
Vår 
Vårprogramet krympte också ihop så vi fick nöja oss 
med en trevlig fågelskådardag i Halland. 
 
Höst 
I augusti besökte vi Bohuslän med vandring i den spän-
nande naturen vid Hunnebostrand, båttur genom Soten-
kanalen, en initierad berättelse om stenindustrin och av-
slutade med ett besök på årets stenskulpturutställning. 
Många i gruppen har samlat in pengar till Västkuststif-
telsens arbete med att köpa in skyddsvärda skogar som 
skyddas som naturreservat. I år besökte vi det nya reser-
vatet Verleskogen i Risveden. Det är härligt att se att det 
går att bidraga till positiva förändringar. 

Vi kände igen mycket på museet Nostalgicum i Gam-
lestaden. 

Planering 
Vid planeringsdagen i november skapade vi ett nytt års-
program med 11 punkter i samma anda som tidigare år. 
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Familjedag i oktober 

Den 4:e oktober var en solig och fin höstdag och 
det var många barnfamiljer som tog sig ut till Här-
sjönäs. 

De flesta kom gåendes på vandringsleden med tips-
promenad med start vid Härskogens motionscenter. 

På plats fanns det korvgrillning över öppen eld, pro-
va-på-paddling i kanot, hinderbana och självaste 
Mulle kom på besök. 
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Långfärdsskridskor 2015
Säsongen 2014/2015 var usel. Dock lyckades vi genomföra 24 turer, varav ett flertal kan anses som privata, men de är med då turerna 
är öppna! 1586km åktes, av 53 deltagare.

Det badades också! Både jag och Jocke åkte igenom på Sannäsfjorden, samtidigt. Detta får anses som modest, med tanke på hur lite is 
vi fick. Kommande säsong kommer det bli fler plurr. Dels har vi många nya ledare och flera ledare som just börjat bli varma i kläderna.
Inga skador! Trots tjuriga förhållanden fick vi till några fina turer, men det krävdes att vi åkte.
 
Håkan Sundberg
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Barnverksamheten 2015
Vi ser tillbaka på ett lite rörigt år utan någon riktig ansvarig för barnverksamheten. 
Trots detta så har flera grupper varit igång med väldigt aktiva och engagerade 
ledare.

För att lära känna varandra och dela erfarenheter så har vi haft två ledarträffar.

Digital kölista
Intresset av att komma med i vår verksamhet är stort. För att underlätta administra-
tionen har vi etablerat en digital kölista för barngrupper. Detta kommer att under-
lätta arbetet med att få igång nya grupper och även få in nya ledare.

Verksamhet
Under året har vi haft sex barngrupper igång.
Anders och Anna har kört vidare med sin strövargrupp i Olofstorp/Gråbo. De har 
under året fokuserat på att alla skall kunna ta hand om sin ryggsäck och vad som 
finns i den.

Håkan och Maria har tagit över som ledare för den grupp som Therese hade hand 
om innan, och där rullar allt vidare med många roliga aktiviteter.

Sara och Mia har kört vidare med sin grupp och har också parallellt startat en an-
nan grupp för småsyskon.

Jennie har kört vidare på sin Familjemullegrupp som också fick lite nya ansikten 
under hösten.

Utbildning av ledare
Sara och Sara är nyutbildade ledare som har startat en grupp med Mullebarn i 
Lerum.

Ett stort tack till Ann Blomgren som har hjälpt till under året som stöd och framfö-
rallt såg till så att mulle hittade fram till barnen några gånger.
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Stavgång 2015
Året har varit bra, glada, positiva, pigga stavgångare. Vi är ett återkommande gäng 
som träffas varje måndag. Stavgången har varit inställt några enstaka gånger på grund 
av vädret.

Flera av oss har köpt egna stavar vilket medfört att vi inte behövt köpa några via Fri-
luftsfrämjandet. Således har vi inte använt de 2000 kronor som var avställt för detta.
Vi avslutade den 12 december med glögg och pepparkakor som var ett mycket upp-
skattat inslag.

Hälsningar

Anna-Lena och Marianne
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Härsjönäs
Styrelsen har under året varit med i arbetet att starta upp föreningen Härsjönäs 
Lägergård ekonomisk förening som kommer att sköta drift och uthyrning av 
lägergården. 

Lerums lokalavdelning har även en styrelseledamot i föreningens styrelse.



2015

Le
da

rtr
äf

f
Ledarträff

Styrelsen bjöd in alla ledare till en ledarträff. Det blev en mycket lyckad 
kväll med klättring i ”Klätterlabbet” och middag efter det.


