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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Svenska Frisksportförbundet är en frilufts- och hälsoorganisation som bildades 1935
och har 34 frisksportklubbar som finns runt om i Sverige. Vi arbetar för en bättre
folkhälsa genom friluftsliv, motion, gemenskap, hänsyn till vår miljö, bra kost (gärna
ekologiskt och vegetariskt) och vi tar avstånd från alkohol, tobak och andra droger.

Friluftsliv är en stor och viktig del av förbundets verksamhet och genom ett tillägg i
stadgarna (sommaren 2020) har det blivit ännu tydligare i och med att en ny
ändamålsparagraf lagts till: ”att på allemansrättslig grund utöva aktiviteter i
naturen för en bättre folkhälsa och förståelse för naturens betydelse för våra
livsvillkor.”

Frisksport-året bjuder på flera återkommande friluftslivsarrangemang, som
exempelvis en resa till Härjedalen med turskidåkning, en vandring i Kolmårdens
skogar med övernattning i vindskydd och en helg med forspaddling i Dalarna.
Dessutom sker många olika typer av friluftsaktiviteter regelbundet i våra klubbar
runt om i landet, till exempel vandringar, fågelskådning, cykelturer, läger och olika
typer av resor med fokus på exempelvis paddling, klättring eller skidåkning.

Under alla våra frisksportledarutbildningar utbildas ledarna inom friluftsliv för att
på så sätt säkerställa att friluftslivet regelbundet utvecklas i våra frisksportklubbar.

Det organisationsbidrag vi får är avgörande för oss för att kunna bedriva vår
verksamhet. Under 2021 vill vi:
• Arrangera stora och små friluftsarrangemang på förbunds-, distrikts- och
klubbnivå.
• Ge ut vår medlemstidning Frisksport med fyra nummer per år.
• Utveckla vår hemsida.
• Utveckla stödmaterial med tips på friluftsaktiviteter som kan användas i våra
klubbar.
• Ordna utbildningar för ledare.
• Ordna inspirationsdagar för medlemmar.



• Arrangera en ungdomsträff med friluftstema.
• Driva ett förbundskansli till stöd för styrelser och ledare på alla nivåer i
organisationen.


