
 
 

RÄVLANDA STRÖVARE 

VÅREN 2018 
 

SÖNDAG 21 JANUARI 11:00-14:00  

Vi tar oss till Hindås för att åka längdskidor. Skidor och pjäxor för barn finns att låna 

från skidklubben. Medtag egen matsäck. Möjlighet till grillning finns. Samling vid 

Hindås skidklubb. 

Aktivitetsansvarig: Amanda 
 

SÖNDAG 25 FEBRUARI 10:00 - 13:00 

Om vädret tillåter så åker vi skridskor på Rammsjön. Medtag egen matsäck, skridskor 

och hjälm. Samling vid badplatsparkeringen, Orinto. 

Aktivitetsansvarig: Anna 
 

SÖNDAG 18 MARS 10:00 – 13:00 

Vi tar en skogspromenad och letar efter vårtecken. Medtag egen matsäck. 

Samling vid badplatsparkeringen, Orinto. 

Aktivitetsansvarig: Erik 
 

SÖNDAG 15 APRIL 10:00-13:00 

Vi paddlar kanot i Rammsjön. Medtag matsäck för grillning. 

Samling vid badplatsparkeringen, Orinto. 

Aktivitetsansvarig: Amanda 

 

SÖNDAG 20 MAJ 10:00-13:00 

Vi lagar mat ute i skogen. Medtag egen dryck, ledarna bjuder på mat. Samling vid 

badplatsparkeringen, Orinto. 

Aktivitetsansvarig: Anna 

 

HELGEN 8-10 JUNI 

Mer information kommer när det närmar sig. 

  



UTRUSTNING: 

 

Låt barnen vara med och packa, då vet de var sakerna finns i sin ryggsäck. 

 

Kläder: oömma kläder efter väder och stövlar. 

 

Ryggsäcken: regnställ, sittdyna, extra strumpor, visselpipa, plastpåsar för 

eventuella våta fötter, varm tröja, vantar och mössa. 

 

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

 

Avgift: För denna termin kostar det 250:- som betalas till någon av ledarna vid första 

träffen, 21/1-18. Tänk på att denna avgift är till grund för att vi skall kunna genomföra 

alla våra aktiviteter. 

 

Medlemsavgiften i Friluftsfrämjandet är 100 kr per år för barn (sept. 2017–sept. 2018) 

 

Vi vill att pengarna överlämnas i ett kuvert med barnets namn på. Det är viktigt att alla 

är medlemmar i Friluftsfrämjandet. Ni kan även 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. Säg också till när det är betalt så att vi vet. 

Swishnummer: 123 137 18 89 

BG-nummer: 856-0344 

 

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

 

Ta gärna ett titt på friluftsfrämjandets hemsida: 

http://www.friluftsframjandet.se/guest/hem 

 

 

Vid övriga frågor ring oss: 

 

Amanda Hassellöf  0706-420272 

Anna Lundvall 0708-311542 

Erik Bergenstråhle 0702-786573 

 

 

”Det är inne att vara ute” 

  

http://www.friluftsframjandet.se/guest/hem


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

 

Namn: _____________________________________________________  

 

Adress: ____________________________________________________  

 

Tel.nr hem: _________________________________________________  

 

Mobilnr Mamma: ____________________________________________  

 

 Pappa: _____________________________________________  

 

E-post Mamma: ____________________________________________  

 

 Pappa: _____________________________________________  

 

Personnr: ___________________________________________________  

 

Simkunnighet (meter): ________________________________________  

 

Allergi: ____________________________________________________  

 

Övrigt: ____________________________________________________  

 

Vi har tänkt lägga ut information från vår lokalavdelning på frilufsfrämjandets 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 frilufsfrämjandet. 

 

Ort och datum  Barnets namn 

 

 ____________________________________________________________________  

 

Föräldrars underskrift: 

 

 _____________________________________________________________  

 

”Det är inne att vara ute” 
 


