
Svenskt Friluftsliv får Guldrävenutmärkelse. 

Vi är stolta över att arbetet med Green Team redan rönt så stor uppmärksamhet att vi fått Fjällräven 

AB:s utmärkelse  ”Guldräven”.  Ide´n med Green Team har efter en pilotverksamhet i Jönköping nu 

efter bara ca 1 ½ år fått effekt i  18 kommuner. 11 av dessa kör för fullt och 7 kommer att ha 

verksamhet till våren. Ambitionen är att innan årsskiftet nå ytterligare kommuner. 

Vi tror att Green Team på sikt inte bara ökar ungdomars intresse av spännande friluftsaktiviteter 

utan också ger nya unga medlemmar till många av Svenskt Friluftslivs 22 medlemsorganisationer. 

Organisationernas lokala föreningar och deras engagemang är en förutsättning för att Green Team 

ska utvecklas och bestå. 

Så här skriver Fjällräven om Green Team: 

När bolaget Fjällräven firade sitt 50-årsjubileum delades det för första gången på många år ut 

Guldrävenutmärkelser.   3 personer förärades i år utmärkelsen. En av dessa tre är Svenskt friluftslivs 

medarbetare Anders Tysk för hans arbete med Green Team. Utmärkelsen delades ut i samband med 

att Fjällräven Classic genomfördes i mitten på augusti 2010 i Abisko. 

Motiveringen är följande: 

”Barn och ungdomar är naturligt nyfikna.  De gillar att vara ute i naturen och upptäcka nya saker. 

Men tyvärr går trenden mot att spendera mer tid inomhus. Situationen förvärras genom att många 

föräldrar inte har möjligheter att ta med sina barn ut i naturen. Anders Tysk är projektledare för 

Svenskt Friluftslivs satsning Green Team. Syftet är att få barn och ungdomar mer intresserade av 

friluftsliv, natur och miljö. Med Green team får barn och ungdomar möjligheter att prova på allt från 

vandring och fiske till klättring och långfärdsskridsko. Vi vill prisa Anders Tysk för hans arbete med att 

underlätta för barn och ungdomar att ta del av spännande friluftsaktiviteter. Han utses därför i år till 

Guldräv och samtliga deltagare kommer att få friluftsutrustning från Fjällräven.” 

Undertecknat ”Martin Axelhed VD Fjällräven” 

Utmärkelsen är en uppmuntran att arbeta vidare med konceptet Green Team så att det sprids till 

ännu fler platser och blir allt mer ”självgående”. 


