
HINDÅS RÄVLANDA FAMILJEMULLE
VÅREN 2018

LÖRDAG 20 JANUARI 10:00 - 12:00
Skidåkning och lek i snön i Hindås.
Lån av pjäxor och skidor för barn samt i begränsad omfattning för vuxna från 
skidklubben.
Möjlighet till grillning.
Samling vid skidstugan, Hindås skidklubb.

LÖRDAG 24 FEBRUARI 10:00 - 12:00 
Skridsko- och kälkåkning på isen
Medtag egna skridskor, flytväst samt isdubbar till vuxna. Två kälkar finns.
Torrt ombyte vattentätt packat.
Möjlighet till grillning.
Samling på badplatsparkeringen vid Rammsjön, Rävlanda.

LÖRDAG 17 MARS 10:00 – 12:00
Göra upp eld och laga mat.
Samling på Tumlarn vid Rammsjön.

LÖRDAG 14 APRIL 10:00-12
Kul på hjul
Medtag egen cykel och hjälm för både barn och vuxna.
Samlingsplats meddelas senare.

LÖRDAG 19 MAJ 10:00-12
Utflykt till Liagärde. Ramslöken blommar (lång promenad så bärsele rekommenderas 
för de minsta).
Samlingsplats meddelas senare.

LÖRDAG 9 JUNI
Lägerhelg.
Plats och aktivitet/er meddelas senare, men målet är kanotpaddling.



”Det är inne att vara ute”UTRUSTNING:

Låt gärna barnen vara med och packa, då vet de vad som finns med i ryggsäcken.

Kläder: oömma kläder efter väder och kängor/stövlar.

Ryggsäcken: regnkläder, sittdyna, extra strumpor, lupp, visselpipa, plastpåsar för
eventuella våta fötter, varm tröja, vantar och mössa.

Matsäck: får EJ innehålla godis, kakor eller andra sötsaker och nötter.

Terminsavgiften för Familjemulle är 100kr per barn.
Man betalar genom att sätta in pengar på vårt konto antingen via Swish eller
BG. Viktigt att ni märker betalningen med barnets/barnens namn och
vilken grupp de tillhör (= Familjemulle).
Swishnummer; 123 137 18 89
BG-nummer; 856-0344
Det går även bra att ta med kontanter i ett kuvert märkt med barnets namn till första 
träffen.

Vill även påminna om att det är viktigt att alla är medlemmar i Friluftsfrämjandet. 
Annars gäller inte våra försäkringar. Ett familjemedlemskap kostar 530 kr/år för 
samtliga familjemedlemmar. Då ingår medlemstidningen "Friluftsliv" som utkommer 4 
ggr/år samt div rabatter på SJ, Idre fjäll, Outnorth mm. Enbart medlemskap för barn 
kostar 100 kr/barn men då ingår inte ovan förmåner.
Ni blir enkelt medlemmar genom att klicka på länken/kopiera in adressen i er 
webläsare.
http://www.friluftsframjandet.se/engagera-dig/bli-medlem/ 

Övrigt: Är det något vi bör veta om ert barn t.ex. allergier mm så säg till oss.

Vid övriga frågor ring oss:

Annika Andersson 0705-638221
Anna Tellin 073-6775954

”Det är inne att vara ute”

http://www.friluftsframjandet.se/engagera-dig/bli-medlem/


Lite uppgifter som är bra att ha:
Fyll i och lämna vid första träffen.

Barnets namn:________________________________________________

Adress:_____________________________________________________

Tel.nr hem:__________________________________________________

Mobilnr Mamma:_____________________________________________

Pappa:______________________________________________

E-post Mamma:_____________________________________________

Pappa:______________________________________________

Personnr:Mamma:_____________________________________________

Pappa:_______________________________________________

Barnets personnr:_____________________________________________

Simkunnighet (meter):_________________________________________

Allergi:_____________________________________________________

Övrigt:_____________________________________________________

Vi har tänkt lägga ut information från vår lokalavdelning på Friluftsfrämjandets hemsida och
även visa lite fotografier från vår verksamhet. Enligt PUL (personuppgiftslagen) behövs
föräldrars tillåtelse för detta.

Kryssa för det alternativ som ni godkänner:

o Jag/ vi tillåter att mitt/vårt barn får medverka på hemsidan.

o Jag/ vi tillåter inte att mitt/vårt barn får medverka på hemsidan.

Ert godkännande kommer att gälla tills vidare, eller tills ni återtar ert godkännande eller tills
ert barn slutar som medlemmar i Friluftsfrämjandet.

Ort och datum Barnets namn

_____________________________________________________________________

Föräldrars underskrift:

______________________________________________________________

”Det är inne att vara ute”


