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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Svenska Frisksportförbundet (SFF) är en frilufts- och hälsoorganisation som
bildades 1935 och har över 30 aktiva klubbar fördelade över hela Sverige. SFF
arbetar för en bättre folkhälsa genom motion, friluftsliv, gemenskap, hänsyn till vår
miljö, bra kost (gärna ekologiskt och vegetariskt) och tar avstånd från alkohol, tobak
och andra droger. Friluftsliv är en viktig del av förbundets verksamhet och har
tydliga kopplingar till vår ideologi. Frisksport erbjuder inte bara friluftsliv för alla
åldrar, generationer i gemenskap är vårt signum, utan ger också möjlighet till en
helt drogfri verksamhet. SFF anser att god hälsa och droger inte hör ihop och därför
är alla våra aktiviteter fria från alkohol, tobak och andra droger.

Frisksport-året bjuder på några återkommande arrangemang:
• Frisksportarnas fjällvecka i Härjedalen/Jämtland. Erbjuder längdskidåkning i
fjällmiljö. Dessutom kvällsaktiviteter som dans, musik och föreläsningar.
• I Tintomaras spår – vandring i Kolmårdens skogar med naturguide och
övernattning i det fria.
• Midsommar-Swimrun i Östersjöns skärgård på midsommardagen.
• Friluftsvecka i juni. Olika destinationer med olika utmaningar varje år. Inriktat på
familjer. Fokus upptäck naturen. Vandringar, paddling med mera.
• I juli varje år håller vi riksläger någonstans i Sverige. Över 1000 medlemmar i alla
åldrar campar ihop. Veckan är fylld med aktiviteter som erbjuder idrott av alla slag
liksom kulturella upplevelser och vandringar. Ofta i natur med speciella arter eller
biotoper. Även specifika barnaktiviteter, som att lära sig paddla eller orientera eller
upptäcka och lära sig om naturen.
• Forsäventyr i Björbo med forskajak och forsränning. Boende i tält vid forsen.

Förbundet organiserar tre ledarskapsutbildningar varje år, vår-, höst och nyårskurs.
På alla grundledarutbildningar utbildas ledarna inom friluftsliv för att det ska vara
en naturlig del i hela förbundet och genom ledarna säkerställa att friluftslivet sprids
och underhålls inom förbundet.



Vårt ordinarie arbete i förbundet handlar om att stödja alla våra klubbar i landet,
dels administrativt, men även med tips och idéer. Vi kan även koppla ihop
människor i olika delar av landet så att en bra idé kan få spridas och genomföras i
hela vårt land. Och vi gör det tillsammans i alla åldrar, utan politiska eller religiösa
bindningar, vilket troligen är unikt i Sverige idag. I klubbarna och distrikten sker
regelbundet friluftsaktiviteter, allt från paddling, klättring och skidor till vandring
och matlagning över öppen eld. Ofta är dessa aktiviteter öppna även för medlemmar
från andra klubbar.

Det organisationsbidrag vi får är avgörande för oss för att bedriva vår verksamhet.


