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RÄVLANDA FRILUFSARE VÅREN 2018 
 

SÖNDAG 21 JANUARI 10:00 – 14:00 

Skridskoåkning 

Medtag skridskor, hjälm och matsäck samt klubba och puck om du vill det. 

Hör av dig om du saknar skridskor. 

Samling vid Orintos parkering. 

 

SÖNDAG 25 FEBRUARI 10:00 – 15:00 

Skidåkning 

Medtag matsäck. Mer information kommer. 

Samling vid Orintos parkering. 

 

SÖNDAG 18 MARS 10:00 – 14:00 

Klättring  

Medtag matsäck. 

Samling vid Orintos parkering. 

 

SÖNDAG 15 APRIL 10:00 – 14:00 

Eldning - Vi provar våra eldstål, bakar brasmuffins och lagar mat. 

Medtag ditt tändstål, dricka och matsaker. 

Samling vid Orintos parkering. 

 

SÖNDAG 27 MAJ 10:00 – 13:00 

Cykling – Vi cyklar en tur i skogen eller någon annanstans.  

Medtag cykel, hjälm och matsäck. 

Samling vid Orintos parkering. 

 

LÄGERHELG 16-17 JUNI 

Lägerhelg. Här återkommer vi med mer info när det närmar sig. 
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Utrustning 

Låt barnen vara med och packa utrustningen, då vet de vad de har med sig och var i ryggsäcken 

sakerna finns. 

 

Kläder 

Oömma kläder efter väder. Kängor/stövlar som tål att bli blöta! 

 

Ryggsäcken 

Regnställ (jacka och byxor), varm tröja, vantar, strumpor, mössa, sittdyna, visselpipa. Tag med 

plastpåsar ( ex. 2-liters så att foten får plats), för våta stövlar. Ficklampa kan vara bra att ha, även 

näsdukar. 

Till utrustningen hör också kniv med parerstång, men det är inget måste. 

 

Matsäck 

Smörgås, frukt, något att dricka i plastflaska och/eller termos, något att grilla då vi gör det. Obs! 

Inget godis!  

 

Avgift  

För denna termin kostar det 250 kr. Avgiften sätts in på vårt konto antingen via Swish eller BG. 

Tänk på att denna avgift är till grund för att vi ska kunna genomföra alla våra aktiviteter. 

 

Vid betalning av terminsavgiften, tänk på att ange ”Frilufsare” och barnets namn. 

Swishnummer: 123 137 18 89 

BG-nummer: 856-0344 

 

Det är även viktigt att alla är medlemmar i Friluftsfrämjandet. Gamla medlemmar får hem ett 

inbetalningskort och nya medlemmar kan lösa medlemskap på Friluftsfrämjandets hemsida: 

http://www.friluftsframjandet.se 

Medlemskapet förnyas vid höstterminsstarten. 

Övrigt 

Är det något vi bör veta om era barn t.ex. allergier m.m. så säg till oss. 

http://www.friluftsframjandet.se/
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Tänk på att syntetkläder är eldfängda och att vi ofta vistas nära öppen eld. 

Ta gärna en titt på friluftsfrämjandets hemsida. www.friluftsframjandet.se 

 

Vid övriga frågor hör av er till någon av oss. 

 

ANNA BÖRJESSON 0703-540390 anna.borjesson@friluftsframjandet.se 

LENA ELFSTRÖM 0707-907756 lena.elfstrom@friluftsframjandet.se 

JONAS BERGDAHL 0767-890299  jonas.bergdahl@friluftsframjandet.se 

PETER JOHANSSON 0701-816132 peter.b.johansson@friluftsframjandet.se 
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