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ATT VARA ORDFÖRANDE för Svenskt Friluftsliv är ett roligt, men också 
ett utmanade uppdrag. Det finns så många aktiviteter, varje dag och varje 
vecka, hos våra medlemsorganisationers lokala föreningar som sällan kom-
mer upp på den politiska dagordningen. Därför har vi gjort denna skrift.

VI VILL BERÄTTA BÅDE OM friluftsliv och betydelsen för vårt välbefinnande 
– men också för att vi i höstbudgeten 2021 fick ett beslut om tillskott på 50 
miljoner kronor - och att våra organisationer i samband med det vill berät-
ta vad ett utökat anslag innebär för dem. 

FRILUFTSLIVET FYLLER FLERA ROLLER i samhället. Beroende på vem du 
är, vilken ålder du har, vilken familjesituation du befinner dig i – så inne-
bär friluftsliv olika saker. Det kan vara helgaktivitet med vänner, motion för 
den enskilde, mötesplats för unga, men även rekreation och återhämtning 
när livet upplevs som påfrestande. Under pandemin gick det inte att undgå 
att intresset för att aktivera sig ute i naturen var mycket stort. Något som 
Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer särskilt blivit varse. Flera av 
våra organisationer fick en ansträngd arbetssituation. Det ökade anslaget är 
därför välkommet.

SVENSKT FRILUFTSLIV ÄR EN ideell paraplyorganisation för 27 friluftsor-
ganisationer i Sverige. Vårt arbete är inriktat på att företräda, samla och 
stötta de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och vi är talesperson 
gentemot regering riksdag och myndigheter. Från och med i år 2022 kom-
mer vi att fördela 97,8 miljoner kronor till friluftslivet. Det är vi väldigt 
glada för! 

NU HAR VI SAMLAT FEM friluftsorganisationer som är medlemmar hos 
oss på Svenskt Friluftsliv i denna folder och låter dem berätta om sin verk-
samhet men också hur de ser på möjligheten att utvecklas nu när ett utökat 
anslag är klubbat!

På svensktfriluftsliv.se finns ytterligare medlemsorganisationer samlade  
– där de delar sina berättelser om verksamhet och framtid.

Susanne Maarup
Ordförande Svenskt Friluftsliv
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BirdLife Sverige, Cykelfrämjandet, Friluftsfräm-
jandet, Förbundet Skog och Ungdom, Korpen Svens-

ka Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofräm-
jandet, Riksförbundet Pilgrim Sverige, Riksförbundet 

Sveriges 4H, Scouterna, Sportfiskarna, Svenska Bruks-
hundsklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällska-

pet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, 
Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och Vand-

rarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska 
Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska 
Kennelklubben, Svenska Klätterförbundet, Svens-

ka Kryssarklubben, Svenska Livräddningssäll-
skapet, Svenska Orienteringsförbundet, 

Svenska Turistföreningen och 
SweSport.

Svenskt Friluftsliv företräder en 
av Sveriges största folkrörelser med 
27 ideella friluftsorganisationer som 
tillsammans har ca 1,6 miljoner med-

lemskap, varav ca 300 000 är barn och 
ungdomar. Tillsammans består orga-

nisationerna av närmare 7 000 
lokala och regionala 

föreningar.

Svenskt Friluftsliv företräder, 
samlar och stöttar de ideella fri-

luftsorganisationerna i Sverige och 
är talesperson gentemot regering, 

riksdag och myndigheter.
Vi har tre 

prioriterade områden:
» Allemansrätten

» Finansiering
» Påverkansarbete

VÅRA
medlemsorganisationer

Fakta

FOKUSområden

visionSvenskt Friluftslivs

”Mer friluftsliv för alla” är visionen som 
deklarerar att Svenskt Friluftsliv genom sin och 
medlemsorganisationernas verksamhet har som 
målsättning att så många som möjligt utövar 
friluftsliv i alla dess former.
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Cykelfrämjandet	vill	att	fler	ska	uppleva	fördelarna	med	att
cykla och få tillgång till en bättre, säkrare och mer attraktiv
cykelmiljö – både i staden, på landsbygden och i naturen. Vi har 
drygt 6 000 medlemmar som är organiserade i drygt 20 lokal- 
kretsar runt om i hela landet plus en ungdomssektion. På förening-
ens kansli jobbar idag ett tiotal anställda som sitter i Stockholm, 
Göteborg och i Malmö.

C Y K E L F R Ä M J A N D E T

Järnvägsgatan 36
131 54 Nacka

072-228 73 00
cykelframjandet.se

Lilla Lisas föräldrar har blivit inspirerade att 
cykla tillsammans med Lisa till skolan istället 
för att skjutsa henne med bil som de gjorde 
tidigare. Till helgen ska de följa med den lokala 
kretsen på en cykeltur längs en nationell cykel-
led för att få inspiration till sin semester och 
hur de kan komma ut i naturen på cykel.

Att vara ute med
Cykelfrämjandet

VI ÄR MÅNGA SOM VILL ta oss ut i skog och mark 
till fots eller på cykel för att uppleva naturen. Men 
populära gång- och cykelleder utsätts för hård be-
lastning vilket i sin tur ger slitage som inte alltför 
sällan resulterar i att marken blir till blaskig sump-
mark.

CYKELFRÄMJANDET HAR DÄRFÖR initierat ett  
projekt som heter Hållbara leder för alla och som 
går ut på att sprida kunskap och informera, framför 
allt kommuner och landsting, om hur man bygger 
hållbara leder som tål större besöksmängder och 
lämpar sig för såväl vandring som cykling. Fokus
ligger på hårt belastade natur och tätortsnära om-
råden. Projektet har gjorts möjligt genom medel 
från Svenskt Friluftsliv.

GENOM PROJEKTET Stigcykling för unga med 
NPF, som också drivs genom medel från Svenskt 
Friluftsliv, vill Cykelfrämjandet ge barn och unga 
med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättning-
ar som ADHD och Autism) chansen att hitta en ny 
form av fysisk aktivitet och naturupplevelse i stig-
cykling.

Just stigcykling innehåller de tre viktiga delarna 
ökad puls, ökad koncentration och vistelse i naturen 
vilket är nyttigt för alla men extra nyttigt för perso-
ner med NPF. Genom projektet sänker Cykelfräm-
jandet tröskeln för unga med NPF som vill prova 
denna växande form av friluftsliv och målet är att 
de som provar på ska fortsätta med stigcykling 
framöver! De ökade resurser som nu lagts till i 2022 
års budget gör det möjligt att fortsätta det arbetet.
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Cykelfrämjandet
KOMMER ARBETA FÖR
Att	uppmuntra	fler	till	att	välja	cykeln	både	som	transportmedel	i	
vardagen och som nöje på fritiden och som ett sätt att ta sig ut i na-
turen	för	rekreation.	Det	finns	stora	vinster	att	göra	både	för	folk-
hälsan	och	miljön	genom	att	få	fler	personer	att	cykla	mer.	

Med den möjlighet som nu ges när mer resurser tilldelas friluftslivs-
organisationerna, kommer vi att arbeta mer med barn och cykling 
eftersom barnen är vår framtid. Idag är det ett stort samhälls- 
problem att våra barn rör på sig för lite, och dessutom ökar den 
psykiska ohälsan bland unga.
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DESSUTOM HAR Friluftsfrämjandet verksamhet 
i cirka 400 förskolor och skolor (genom I Ur och 
Skur, Skogsmulle i förskolan och Skogshjältarna). 
Dessa verksamheter inkluderar cirka 60 000 barn 
och unga, årligen.

Verksamheterna har ett tydligt fokus på håll-
barhet: rörelseglädje, respekt för naturen, ideellt 
engagemang och demokrati. Lokalavdelningarnas 
verksamhet består oftast av regelbundna träffar i ett 
naturområde eller en skidbacke nära, och är cirka 2 
timmar per träff. All verksamhet sker i grupper som 
leds av ideellt engagerade och utbildade ledare eller 
av professionella pedagoger.

FRILUFTSFRÄMJANDETS UTMANING är att lo-
kalavdelningarnas verksamhet är så uppskattad 
att den mycket snabbt blir fullbokad. Strategin är 
därför att växa genom att rekrytera och utbilda fler 
ledare. Med det fördubblade anslaget som Svenskt 
Friluftsliv från 2022 kommer att få från regeringen 

– önskar Friluftsfrämjandet få möjligheten att ut-
veckla de lokala verksamheterna och möta den ef-
terfrågan som finns. Projektet Skogshjältarna (som 
idag finansieras via Svenskt Friluftsliv), har visat 
att friluftsliv är en mycket bra arena för arbete som 
fokuserar på mångfald och inkludering, t.ex. med 
barngrupper vars vårdnadshavare är nya svenskar. 
Tydligt är även att en stor andel av barn och unga 
gillar att verksamheten saknar inslag av tävling (och 
därmed är ett bra komplement/alternativ till idrott), 
samt att naturen som arena är genusneutral, vilket 
underlättar lek och samarbete mellan alla barn. 

FRILUFTSFRÄMJANDETS KOMMUNICERAR även 
respekt för naturen och rörelseglädje, genom Skog-
smulles berättelser. Dessa berättelser når väldigt 
många barn, genom böcker och spel som säljs via 
handeln samt via spridning inom skolans värld. 
(Friluftsfrämjandets stora nysatsning på Skogsmulle 
är till stor del finansierad via Svenskt Friluftsliv.)

Friluftsfrämjandet har drygt 110 000 medlemmar och bedriver 
en omfattande verksamhet - alltifrån Skogsmulle och Skogens 
värld (ålder 0-7 år), till skidskolor, kajakpaddlingar, vandringar, 
moutainbike och mycket mer.

F R I L U F T S F R Ä M J A N D E T

Instrumentvägen 14
126 53 Hägersten

08-447 44 40
friluftsframjandet.se

När allemansrätten sätts in i en engagerande 
berättelse blir den också lätt att förstå. Berät-
telsen om Skogsmulle och besökarna på ön är 
en rolig och spännande bok som lockar barn till 
nyfikenhet,	kärlek	och	empati	för	naturen	och	
samtidigt sätter den allemansrätten i sitt sam-
manhang. Vår erfarenhet är att barnen ofta är 
naturens förkämpar och ju mer de får lära sig 
så stärks den omtanken.

Att vara ute med 
Friluftsfrämjandet
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Friluftsfrämjandet 
I  FRAMTIDEN
Även om Friluftsfrämjandet prioriterar rekrytering och utbildning 
av ledare och pedagoger mycket högt, och trots att utbildningarna 
genomförs av ideellt engagerade kursledare, så räcker inte resur-
serna till. 

Det fördubblade anslaget till friluftslivets organisationer ger Fri-
luftsfrämjandet möjligheten att kraftigt öka takten (och kanske till 
och med fördubbla den) i rekrytering och utbildning av ledare. Vi 
ser en stor möjlighet att kunna fokusera ännu mer på verksamheter 
som främjar inkludering. Det skulle kunna innebära att Frilufts-
främjandets verksamheter, på några års sikt, kan inkludera  
100 000 barn årligen.
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Svenska Kryssarklubben arbetar ideellt för ett säkert, tryggt, miljö-
vänligt, inspirerande och upplevelserikt båtliv– både för segel och 
motor	–	för	alla.	Vi	finns	i	hela	Sverige	längs	kusterna,	från	Luleå	 
i norr till Skåne och på Västkusten samt i Mälaren, Vättern och  
Vänern.	Vi	finns	också	i	Medelhavet	och	i	andra	hav	utomlands	 
och har 40 000 medlemmar.  

S V E N S K A 
K RY S S A R K L U B B E N

Cylindervägen 12
131 52 Nacka Strand

08-448 28 80 
sxk.se

I Sverige är seglingen själva målet, jämfört 
med Grekland där man seglar kortare sträck-
or och sedan blir det sol och bad. Jag är med i 
Kryssarklubben för att få förmånen att ligga 
säkert och miljövänligt vid föreningens blå bo-
jar, för att tillhöra en stor båtfamilj = förening-
en och för att man kan få råd i båtfrågor, säger 
Konstantinos Poulakis. 

På vattnet med
Kryssarklubben

OMKRING 400 BARN OCH UNGA lär sig segling, 
allemansrätt, hantering av båt och sjövana varje år 
genom någon av Svenska Kryssarklubben seglarsko-
lor, på ostkusten och på västkusten. Genom anslag 
från Svenskt Friluftsliv har vi även fått möjlighet att 
via vårt projekt ”Ny på havet” nå barn och ungdo-
mar som normalt inte har naturlig tillgång till båtar 
och sjöliv.

PROJEKTET ”NY PÅ HAVET”, är ett flerårigt projekt 
som hittills 360 ungdomar deltagit i. Projektet vän-
der sig till ungdomar, via skolor, som aldrig tidigare 
varit ute på sjön. Ungdomarna kommer ofta från 
utanförskapsområden. De har fått lära sig om seg-
ling, navigation och om livet ombord på ett segelfar-
tyg. Arbetet tillsammans på sjön ger gemenskap och 
värdefull vatten- och båtkunskap. 

NU NÄR SVENSKT FRILUFTSLIV har fått utökade 
resurser som kommer friluftsorganisationerna till 
del, finns det möjlighet för oss på Svenska Kryssar-
klubben att kunna inkludera fler ungdomar i våra 
projekt. Att förstå sjö och vatten är något som be-
höver läras in – där gör Kryssarklubben ett viktigt 
arbete för att öka säkerheten på sjön. 
 
VI SER MÅNGA AV DE utmaningar som sjölivet står 
inför. Oförståelse kring allemansrätt, miljöfrågor, 
hastighetsproblematik och drunkningsolyckor. Så-
dant som vi i Svenska Kryssarklubben utbildar i och 
som skapar säkrare båtförare på sjön. Vi erbjuder 
utbildning i segling för barn- och ungdomar, segling 
för vuxna, motorbåtskörning och hantering av mo-
torer, navigation samt kunskap om sjöväder, bara 
för att ge några exempel.
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Svenska Kryssarklubben
KAN ERBJUDA
Att	vi	når	ut	till	fler	barn	och	unga	i	utanförskapsområden,	där	
man inte har en naturlig ingång till båtliv och att vara på sjön. En-
ligt SCB bor drygt 18 000 unga i utanförskapsområden i Sverige 
idag. Dessa barn och unga är underrepresenterade som deltagare 
på våra ordinarie kurser och seglarläger. Samtidigt har vi 270 mil 
kust	i	Sverige.	Med	mer	resurser	kan	fler	unga	få	uppleva	det	här-
liga med sjöliv och också få kunskap om hur man praktiskt utövar 
friluftliv på sjön. För med kunskap om säkerhet på sjön, vågar man 
ta steget ut på havet och inser hur fantastiskt det är! 

Med det ökande anslaget till Svenskt Friluftsliv kommer vi kunna nå:

» Fler unga av de 18 000 som bor i utanförskapsområden med 
kunskap om säkerhet på sjön. 

» Öppna upp deras sinnen för härliga upplevelser på sjön. 

» Integrera dem i båtlivet som är en stor folkrörelse i Sverige, både 
historiskt och idag.
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I VÅR VERKSAMHET RIKTAR vi oss i hög grad till 
barn och ungdomar med fiske- och friluftsaktivite-
ter. Dessa finansieras till stor del med statliga medel 
genom Svenskt Friluftsliv. 

År 2013 startade Sportfiskarna framgångsprojektet 
Klassdraget, som på skoltid tar ut hela klasser till ett 
vatten och där ger dem möjlighet att fiska samtidigt 
som grunderna i allemansrätten förmedlas. Tack 
vare många ideella ledare har över 100 000 barn 
deltagit i projektet sedan starten, och kostnaden för 
aktiviteten har kunnat hållas mycket låg.

Tre övriga projektfinansierade aktiviteter kan också 
särskilt lyftas här: 
• Skolbäcken – Praktiska och färdigplanerade 

miljö- och friluftsaktiviteter – där aktiviteterna 
sker på skoltid. Projektet har nått 18 000 barn 
(mellan år 2016-19).

• Fiskelov – Fiske- och friluftsaktiviteter då sko-
lorna har lov. Kommunerna är i stort behov av 
organiserade lovaktiviteter. Projektet har nått 10 
000 barn (mellan år 2016-19).

• Street – Fiskeaktiviteter på kvällstid - öppna och 
välkomnade friluftsaktiviteter i lättillgängliga mil-
jöer. Projektet har nått fler än 3 000 ungdomar 
(mellan år 2016-19).

SPORTFISKARNA SÖKER ofta regional medfinan-
siering efter att initial finansiering från Svenskt 
Friluftsliv beviljats. När sedan medfinansiering 
erhållits har projekten kunnat flyttas till nästa ort – 
vilket har skapat en positiv spridningseffekt runt om 
i landet. Att Svenskt Friluftsliv nu fått ett fördubblat 
anslag kommer ge effekt på Sportfiskarnas verk-
samheter. Förbundet kommer nå ut till fler och på 
så sätt bättre kunna möta den stora efterfrågan på 
friluftsaktiviteter.

Fisk och vatten har alltid varit en central del i 
mitt liv. Min familj bor nära havet och som liten 
gick	jag	med	en	håv	och	fångade	fisk	när	vi	var	
ute	med	båten	i	skärgården.	Senare	blev	det	fis-
kespö	med	krok	och	flöte.	Man	kan	säga	att	det	
ligger i släkten – min gammelmorfar livnärde 
sig	på	fisket,	berättar	Rebecka	Svensson.

Vad Sportfiskarna
betyder för mig

Sportfiskarna	är	en	friluftsorganisation	med	drygt	65	000	med-
lemmar	som	arbetar	för	ett	hållbart	fiske	i	friska	vatten	–	för	alla.	
Sportfiske	är	en	av	Sveriges	viktigaste	fritidsaktiviteter	med	två	
miljoner utövare som varje år lägger många miljarder kronor på 
sitt	fiske.

S P O RT F I S K A R N A

Svartviksslingan 28
167 39 Bromma

08-410 80 600
sportfiskarna.se
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Sportfiskarna
KOMMER FOKUSERA PÅ
Att	väcka	fiskeintresset	hos	barn	och	unga.	Det	ger	ofta	ett	livslångt	
intresse	för	natur	och	friluftsliv.	Sportfiskarna	arbetar	för	att	enga-
gera	fler	barn	och	unga	i	fiske	och	fiskevård.	Förbundet	är	redo	att	
ta nästa steg i utvecklingen.

I	och	med	att	friluftslivet	fått	mer	resurser	kan	Sportfiskarna	på	ett	
bättre	sätt	möta	den	efterfrågan	som	finns	från	skolor,	kommuner	
och andra aktörer. Med ökade resurser kommer vi att kunna ge-
nomföra	verksamhet	i	större	omfattning,	på	fler	orter	och	på	så	sätt	
leverera långsiktigt hållbar samhällsnytta.
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CORONAPANDEMIN HAR FÖRT MED SIG ett kraftigt 
ökat intresse för det rörliga friluftslivet, inte minst 
för vandring. Centralt och lokalt arbetar STF, med 
långsiktig hållbarhet i fokus, för att möjliggöra för 
fler att hitta ut i naturen. Vi sprider kunskap, bland 
annat genom våra utbildningskoncept Allemansrätt-
skolan för barn och Fjälluffa för ovana fjällvandrare. 
Varje år arrangerar vi tusentals kurser och aktivite-
ter och vår uppskattade medlemstidning Turist är 
en viktig inspiration och kunskapskälla. Men med 
ett ökat intresse för de frågor och verksamheter vi 
arbetar med, växer också vårt ansvar. 

DET ÖKANDE INTRESSET FÖR FRILUFTSLIV har 
blottlagt brister kring exempelvis leder, rastplatser 
och avfallshantering. I dag engagerar STF hundra-
tals frivilliga som utför värdefulla insatser inom en 
rad områden. De rustar stugor och vandringsleder, 
arrangerar lokala aktiviteter eller stöttar, som ide-
ella stugvärdar, besökare i fjällen. Glädjande nog 
ökar även viljan till frivilligt engagemanget hos våra 

medlemmar, vilket samtidigt ställer krav på organi-
sationen. Nya strukturer och arbetssätt behövs för 
att vidareutveckla en icke-kommersiell infrastruktur 
för friluftslivet, vilket i sin tur kan vägleda nya grup-
per ut i den svenska naturen. 

STF I HAR FUNNITS OCH VERKAT sedan 1885 och vi 
ser att vår verksamhet behövs och efterfrågas. Men 
kraven och behoven har ökat och ekonomin blir 
därför allt tuffare att få ihop. Vi är till stora delar 
självfinansierade, men ser att bidragen från Svenskt 
Friluftsliv blir alltmer avgörande för att utveckla 
oss vidare. Tack vare anslagen har vi till exempel 
kunnat skala upp vårt rikstäckande vandringspro-
jekt och samlar nu runt 3 000 personer varje år på 
Vandringens dag, ett arrangemang som visat sig ha 
stor potential att nå nya målgrupper. Nu när reger-
ingen fördubblat anslaget till Svenskt Friluftsliv så 
kommer STF bättre kunna möta en växande vilja att 
upptäcka Sverige, lära mer om natur och friluftsliv 
och engagera sig ideellt.

Svenska Turistföreningen är en ideell förening med främsta syftet 
att	ge	fler	tillgång	till	Sveriges	natur	och	kultur	–	i	dag	och	i	framti-
den.	Vi	har	drygt	250	000	medlemmar	och	arbetar	för	bättre	möj-
ligheter att turista hållbart, erbjuder boenden landet runt, värnar 
allemansrätten och inspirerar och guidar till upplevelser för alla.

S V E N S K A 
T U R I S T F Ö R E N I N G E N

Rosenlundsgatan 60
104 62 Stockholm

08-463 21 00
svenskaturistforeningen.se

”Som medlemmar är vi en del av något större 
och får vara med och bidra till att göra det 
möjligt för andra att upptäcka och lära sig mer 
om Sveriges natur och kultur.”

”(STF) möjliggör för alla människor med 
varierande behov och förutsättningar att ta sig 
ut i naturen.” 

Så tycker STF-medlemmen:
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Svenska Turistföreningen
ARBETAR FÖR ATT
»	Guida	fler	nya	besökare	ut	i	naturen	på	ett	tryggt	och	säkert	sätt.

Med hjälp av det höjda statsanslaget kommer STF kunna:

»	Nå	ut	med	information	om	allemansrätt	till	fler	och	nya	 
friluftsutövare.

» Bidra till bättre infrastruktur för vandrare och andra frilufts- 
livsutövare.

» Fördubbla antalet ideellt engagerade.

Redan	i	dag	organiserar	STF	cirka	1	500	ideellt	engagerade	som	
stugvärdar,	dugnadsarbetare,	lägerledare	och	aktiva	inom	våra	65	
lokalavdelningar		–	och	fler	vill	engagera	sig.	

Det fördubblade statsanslaget till Svenskt Friluftsliv ger STF bättre 
förutsättningar att kanalisera och ta till vara ett ökat frivilligarbete 
och	engagera	fler	ideellt	aktiva.
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Paddling ska vara tillgängligt, roligt och säkert! I kanoten kommer 
naturen nära, oavsett om det är på hajk i skärgården, söndagstur 
på kanalen, träningspass på sjön eller lek i forsens virvlar. Svenska 
Kanotförbundet har 24 000 medlemmar och är en nationell orga-
nisation	som	arbetar	för	att	fler	ska	upptäcka	paddlingen.

S V E N S K A 
K A N O T F Ö R B U N D E T

Johansson, Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

0155-20 90 80
kanot.com

SVENSKA KANOTFÖRBUNDETS verksamhet bedrivs 
i våra 127 föreningar och hundratalet godkända 
Kanotcentraler. Förbundet är en samlande kraft och 
mötesplats för kanot oavsett om du är friluftska-
notist eller tävlingskanotist. Vi har utbildningar för 
att ledare och tränare ska ha rätt kompetens för att 
introducera och inspirera nya och gamla kanotister.

BIDRAG FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV har möjlig-
gjort framtagandet av det standardsättande utbild-
ningsmaterialet Paddelpasset, det barn- och ung-
domsanpassade utbildningskonceptet PaddlePower 
och säkrare paddling i skolan är exempel på vad 
Kanotförbundet har åstadkommit med bidrag från 
Svenskt Friluftsliv.

PADDELPASSET ÄR NU ETABLERAT och används av 
många föreningar, Kanotcentraler och andra utbil-
dare och ger kunskap till kanotister om teknik, sä-

kerhet och miljö. PaddlePower-konceptet är mycket 
uppskattat av barnen och ungdomarna på Kanot-
skolor, särskilt när de får fina armband när de klarat 
av en kunskapsnivå. 

DET SKA VARA LÄTT OCH TILLGÄNGLIGT att padd-
la. Men det ska också vara säkert och tryggt för 
att bli roligt. I projektet Säker paddling i skolan 
utbildades över 300 idrottslärare i grundläggande 
säkerhet och räddningsteknik, för att lärarna ska ha 
kunskap som gör att de känner sig trygga med att ta 
med elever ut på kanotturer. 

Att vara ute med
Kanotförbundet
”För mig blev kanotklubben min räddning på 
så många plan. Jag återvände till min hemstad 
och saknade vuxenkompisar. Kanotklubben har 
gett mig vänner för livet och en idrott jag kom-
mer hålla på med tills jag dör. Genom Svenska 
Kanotförbundet erbjuds utbildningar som är 
värdefulla för att paddla säkert och kunskap 
väger så lite att bära”, säger Jenny Ferry.

PaddlePower-konceptet är 
mycket uppskattat av barnen och 
ungdomarna på Kanotskolor, 
särskilt	när	de	får	fina	armband	när	
de klarat av en kunskapsnivå.
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Kanotförbundet
VILL
Utveckla paddling för hela familjen: som vuxen behöver du inte slu-
ta paddla kajak för att du får barn, byt i stället farkost och ta med 
hela familjen i kanadensare ut på tur. Som barn får du bli vän med 
vattnet och få en naturlig väg in i friluftslivet. 

Arbeta för ökad säkerhet i kanotaktiveter: ledare ska ha adekvat 
kunskap om risker och säkerhetsåtgärder för att anordna turer. 
Mer kunskap ger större äventyr. 

Erbjuda en mötesplats för friluftspaddlingens ledare: att mötas är 
att utvecklas och lära. Alla ideella ledare som inspirerar och initie-
rar nya kanotister behöver egen utveckling och inspiration. 



18

Svenska Brukshundklubben, med ca 60 000 medlemmar, har hun-
den och hundägandet i fokus. Friluftsliv med våra fyrbenta vänner 
är centralt. Utan överdrift är nog hundägare 10 i topp vad gäller att 
använda naturen och värna om allemansrätt tack vare sitt intresse. 
Välkommen på en fika och en skogspromenad vet jag!

S V E N S K A 
B R U K S H U N D K L U B B E N

Fryksdalsbacken 20
123 21 Farsta

08-505 875 00
brukshundklubben.se

HOS SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN finner du 
både bredd och djup. Vi är kunniga, erfarna, riks-
täckande och nördiga. Det gör oss faktiskt unika i 
världen som hundklubb. Vi älskar hund, lever hund 
och har ett driv att alltid hålla oss i framkant vilket 
gör oss ständigt aktuella.

VERKSAMHETEN STÅR, PRECIS SOM HUNDEN på 
fyra ben: Vi är en frivillig försvarsorganisation och 
utbildar hundar åt flera myndigheter. Vi bedriver 
prov och tävlingar. Vi utbildar hundägare och vi har 
avelsansvar för ett 20-tal hundraser. Mitt i allt det-
ta har vi ett hjärta i friluftsliv. Otaliga är de timmar 
vi spenderar i råbarkad terräng, i tätortsnära natur, 
på vatten och på land, i ur och i skur. Centralt och 
viktigt är det faktum att kontinuerligt driva frågan 
kring människors rätt till friluftsliv och en tillgäng-
lig och välbehandlad natur där allemansrätten är 
en självklarhet.

FÖR ATT UPPMÄRKSAMMA FRILUFTSLIVET kopplat 
till vår verksamhet sökte vi under 2017 stöd från 
Svenskt Friluftsliv för att kunna genomföra pro-
jektet Upp och hoppa – Sund med hund. Det blev 
verklighet och under de gångna åren har vi anord-
nat oräkneliga träningscirklar, hundmarscher, lö-
parskolor och fjällskolor. Projektet är en helt fantas-
tisk möjlighet att genom hunden medvetandegöra 
vikten av friluftsliv och fysisk aktivitet för en sund 
och hälsosam kropp och knopp. 

Att vara ute med
Svenska Brukshundklubben
”Brukshundklubben har kommit att bli en stor 
del av mitt liv. Här får man möjlighet att växa 
som	individ,	träffa	vänner	och	ha	en	otrolig	ge-
menskap där alla hjälper alla med det man kan 
bidra med. Att komma ut i naturen själv eller 
med vänner är frid i själen för mig”, säger
Marina Hallström.

Centralt och viktigt är det faktum 
att kontinuerligt driva frågan kring 
människors rätt till friluftsliv och 
en tillgänglig och välbehandlad 
natur där allemansrätten är en 
självklarhet.
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Brukshundklubben
ERBJUDER
Vi har siktet inställt på att öka medvetenheten om kopplingen mel-
lan vår verksamhet och friluftslivet. Genom att ytterligare belysa 
betydelsen av den fysiska aktiviteten som ett genomtänkt inslag i 
vår tillvaro med hund ser vi en framtid där vi är en starkt bidra-
gande aktör för ökad folkhälsa - både fysisk och psykiskt.

Med	det	utökade	anslaget	finns	det	möjlighet	för	oss	att	aktivt	verka	
för att nå ut med vår verksamhet även utanför våra organisatoris-
ka gränser och uppmana alla hundägare med familjer att delta i 
våra upptåg och utmaningar.

Tillsammans mår vi bättre helt enkelt!
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Klättring är en sport och en livsstil, något för gammal och ung. Vi i 
Svenska Klätterförbundet sysslar med många typer av klättring, med 
ett gemensamt mål: Ta oss upp. I dag har vi omkring 80 medlems-
klubbar med 14 500 medlemmar – fler än någonsin. Tillsammans 
njuter vi av Sveriges klippor.

S V E N S K A
K L ÄT T E R F Ö R B U N D E T

Idrottens Hus
Skansbrogatan 7

118 60 Stockholm

08-699 65 20
klatterforbundet.se

ÅGELSJÖN, NIEMISEL, KJUGEKULL. Kullaberg, Hal-
linden, Blåberget. Stugun, Falkberget, Simonsber-
get, Stora Sjöfallet, Kebnekaise. Det tar aldrig slut 
när klättrare droppar namn på grymma klätterstäl-
len i Sverige: Vi har klättring i världsklass.

VI PÅ SVENSKA KLÄTTERFÖRBUNDET älskar klätt-
ring i olika former. Vi som klättrar förenas av ber-
gen, klipporna och väggarna, av att lösa problem 
och av att samla upplevelser. I vår värld inkluderas 
även skidalpinsim, klättring med skidor på fötterna. 
Ni vet, sporten där Tove Alexandersson kammade 
hem två VM-guld och ett brons i vintras. 

SVENSKT FRILUFTSLIVS UTÖKADE resurser ger oss 
och andra friluftsorganisationer möjlighet att arbeta 
än hårdare för att bjuda in till naturen och värna 
den. För oss på Svenska Klätterförbundet är just 
tillgången till berg och klippor en prioriterad fråga. 

I Sverige betalar vi ingenting för att klättra utom-
hus och det är därför extra viktigt att vi gör rätt – vi 
uppmuntrar klättrare att följa allemansrätten.

MÅNGA BARN OCH UNGA STÅR I KÖ för att lära sig 
mer om klättring. Vi är stolta över vårt projekt där 
vi utbildar idrottslärare, en satsning som blev möjlig 
tack vare stöd från Svenskt Friluftsliv. På så vis får 
fler chansen att lära känna klättringen tidigt – en 
fantastisk väg till vår sport och den svenska naturen.

Vi som klättrar förenas av bergen, 
klipporna och väggarna, av att 
lösa problem och av att samla 
upplevelser.

Att vara ute med
Svenska Klätterförbundet
”Klättring är så mycket mer än klättring: Nya 
platser, hoppa på stenar, bada i havet, sova i 
naturen och underbara människor. En balans 
mellan fysik och teknik och enkelt att mäta sin 
personliga utveckling. Klättring är något för 
alla, oavsett nivå. Med två barn är vi fortfaran-
de ute på klipporna”, säger Olle Svedbom.
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Svenska klätterförbundet
VILL MÖTA ÖNSKNINGARNA
Det sägs att 100 000 svenskar klättrar regelbundet. Vi på Svenska 
Klätterförbundet företräder alla och vill sprida klättring och skidal-
pinism	till	än	fler.

Våra klubbar, från Trelleborg i söder till Kiruna i norr, är viktiga i 
kontakten med klättrarna. Vi satsar på att hjälpa klubbarnas ideel-
la eldsjälar att möta klättrarnas önskemål och nå nya målgrupper.

Vi fokuserar på fyra kärnområden: Utomhusklättring, tävling, ut-
bildning	och	anläggning.	Vi	kan	inte	flytta	berg,	men	vi	kan	göra	
dem tillgängliga – tillsammans.
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Sveriges 4H är en barn- och ungdomsorganisation med vision att 
barn och unga ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvars-
tagande människor med respekt för omvärlden.

R I K S F Ö R B U N D E T 
S V E R I G E S  4 H

Stora Malmsvägen 7
641 50 Katrineholm

0150-503 80 
4h.se

4H SAMLAR 10.000 MEDLEMMAR i 200 klubbar, 30 
av dessa klubbar finns på 4H-gårdar runt om i lan-
det. Dessa gårdar samlar även 2,5 miljoner besökare 
varje år där 4H-gården är en grön oas, ofta i stads-
miljö. På gårdarna arrangeras gårdsläger som riktar 
sig till djur- och naturintresserade barn mellan 7-10 
år. På dessa läger får barn delta i den dagliga sköt-
seln av djuren och gården, lära sig om matlagning, 
friluftsliv, kretslopp och leka lekar tillsammans. Allt 
enligt mottot: Lära genom att göra.

4H VILL STÄNDIGT BLI BÄTTRE och nå ut till nya 
målgrupper. År 2020 startades projektet ”Pinnbröd 
åt folket”, finansierat av Svenskt Friluftsliv, med en 
ambition att erbjuda kostnadsfria läger med fokus 
på friluftsliv. Projektet ville visa att det inte är svårt 
att ta sig ut i naturen och arrangera läger. Med tält 
och stormkök klarar man sig långt och runt läge-
relden uppstår värdefulla samtal. En situation som 

deltagarna tar med sig hem tillsammans med vän-
ner för livet. 

FÖR ATT UTVECKLA DENNA verksamhet söker 4H 
projekt inför 2022 hos Svenskt Friluftsliv som hand-
lar om läger, ledarskap, kontakt mellan människa 
och djur samt nå ut till nya målgrupper.

Att vara ute med
Sveriges 4H
Hanna mådde psykiskt dåligt redan i tonåren. 
Tack vare lokala initiativ började hon komma 
till 4H-gården. Där kunde hon vara sig själv 
och behövde inte prestera.
”Jag blir välkomnad i vilket skick jag än är. Om 
jag har en dag när jag inte kan koncentrera 
mig, då kan jag ändå åka till gården. Djuren 
bryr sig inte om jag har ärrade armar” , 
berättar Hanna.

Projektet ville visa att det inte är 
svårt att ta sig ut i naturen och 
arrangera läger. Med tält och 
stormkök klarar man sig långt
och runt lägerelden uppstår 
värdefulla samtal. 
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Sveriges 4H
VILL UTVECKLA
Forskning visar att utevistelse och kontakt med djur är förebyggan-
de mot psykisk ohälsa. Detta vill 4H utveckla och kommer under 
2022	fokusera	på	att	skapa	ett	hållbart	friluftsliv	på	fler	platser	och	
för nya målgrupper.

Genom att ständigt satsa på ledarna och skapa ett bra klimat för 
deltagarna	finns	möjligheter	till	fler	historier	som	Hannas.
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Svenska Livräddningssällskapet är en ideell förening som arbetar 
inom tre olika områden simkunnighet, livräddning och säkerhet. 
Allt arbete som vi gör ska bidra till vår vision om Noll drunkningar, 
ingen ska drunkna på grund av okunskap. Vi har över 40 000 med-
lemmar och verkar över hela landet.

S V E N S K A 
L I V R Ä D D N I N G S S Ä L L S K A P E T

Johannesfredsvägen 5
168 69 Bromma

08-120 102 40
svenskalivraddningssallskapet.se

MED SVERIGES 96 000 SJÖAR och 8 000 km strand 
är det i princip oundvikligt att vara ute i naturen 
utan att komma i kontakt med vatten. Varje år är 
cirka 400 personer med om drunkning i Sverige, 
cirka hälften av dessa vårdas inom svensk sjukvård 
och överlever händelsen. Vi vill att alla ska ha möj-
ligheten att utöva ett tryggt och säkert friluftsliv i, 
vid och på vatten. Med vår kunskap och med hjälp 
av medel från Svenskt Friluftsliv kan vi genomföra 
aktiviteter som både ökar kunskapen om vattensä-
kerhet hos allmänheten och främjar folkhälsan. Här 
är två aktiviteter som vi kan genomföra tack vare 
medel från Svenskt Friluftsliv. 

ISSÄKERHETSRÅDET SPRIDER information som syf-
tar till att öka kunskapen om säkerhet på is, bland 
annat genom websidan issäkerhet.se. Detta för att 
allmänheten ska kunna vistas på isen på ett tryggt 
och säkert sätt. Att lära sig respektera isens faror 
och att vara väl påläst och förberedd räddar liv.

YOUTH CAMP ÄR EN DEL AV vår ungdomsverksam-
het. Här har vi haft möjligheten att utbilda ledare 
som ger ungdomar en chans att lära sig vattenliv-
räddning och uppleva sjö- och strandlivet, som är en 
viktig del av Sveriges friluftsliv. De får lära sig om 
viktiga åtgärder för att kunna främja, förebygga och 
avhjälpa olyckor i, vid och på vatten.

Att vara ute med
Livräddarna
Att vara medlem i SLS betyder mycket för mig 
för jag vill att både jag och de runt mig ska 
kunna njuta av allt vatten vi har i Sverige och 
samtidigt vara säker. Det är en medlemsorga-
nisation att vara stolt över som arbetar med en 
nollvision kring drunkningar och folkbildning 
kring vattensäkerhet. /Camilla Hansen

Med vår kunskap och med hjälp av 
medel från Svenskt Friluftsliv kan 
vi genomföra aktiviteter som både 
ökar kunskapen om vattensäkerhet 
hos allmänheten och främjar 
folkhälsan.
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Svenska Livräddningssällskapet
KAN RÄDDA FLER L IV
För att färre ska omkomma i drunkningsolyckor krävs ett långsik-
tigt och förebyggande arbete. Nu när Svenskt Friluftsliv har fått ut-
ökade	resurser	finns	det	möjlighet	för	oss	på	Svenska	Livräddnings-
sällskapet att med vår unika kunskap inom vattensäkerhet göra 
våra friluftsbad tillgängligt för alla.

Genom att verka för ökad kunskap om säkerhet vid bad kan vi före-
bygga drunkningsolyckor och tillbud generellt för allmänheten på 
landets strandbad. Bland annat genom att främja etableringen av 
fler	bemannade	friluftsbad.

Då	kan	fler	utöva	ett	tryggt	och	säkert	friluftsliv	i,	vid	och	på	vatten.
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JÄGAREFÖRBUNDET BESTÅR AV enskilda medlem-
mar som är organiserade i 22 länsjaktvårdsfören-
ingar. Föreningarna delar i sin tur in sin verksamhet 
i 313 jaktvårdskretsar. Föreningarna och kretsarna 
är självständiga juridiska personer med sina respek-
tive styrelser och årsstämmor. Föreningarna utövar 
sitt inflytande i förbundet genom valda stämmoom-
bud på Jägareförbundets årsstämma.

UTÖVER ENSKILDA MEDLEMMAR och länsjakt-
vårdsföreningar är cirka 2 000 lokalorganisatio-
ner anslutna till Svenska Jägareförbundet. Vi har 
bland annat fått medel från Svenskt Friluftsliv för 
att nå ut med kunskap om naturen till skolbarn – 
foldern ”Välkommen till naturen”, vilket varit myck-
et uppskattat i skolorna. 

 SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET KOMMER likt Bam-
se att sträva efter att vara stor, stark och omtyckt. 
Med fakta och kunskap i botten kommer vi jobba 
för att allt fler förstår värdet i att förvalta den unika 
resurs som jakten är. I den brytningstid vi nu be-
finner oss i, erbjuder Svenska Jägareförbundet ett 
samhälls- och klimatnyttigt sätt att leva.

Svenska Jägareförbundet är en ideell förening som bildades 1830 
och är en demokratiskt uppbyggd organisation av folkrörelsekarak-
tär. Ända sen starten har Jägareförbundet strävat mot samma mål: 
att med kraft och kunskap leda och utveckla den svenska jakten och 
viltvården.

S V E N S K A
J Ä G A R E F Ö R B U N D E T

Öster Malma
611 91 Nyköping

077-183 03 00
jagareforbundet.se

Vi har bland annat fått medel från 
Svenskt Friluftsliv för att nå ut med 
kunskap om naturen till skolbarn
– foldern ”Välkommen till naturen”.

Att vara ute med
Svenska Jägareförbundet
Jag är med i Svenska Jägareförbundet för att 
jag älskar att jaga och jag tycker att man ska 
engagera sig i det man tycker är viktigt. Om 
man som jag värnar om Sveriges djur och na-
tur	är	medlemskapet	lika	självklart	som	kaffe	
och gummistövlar när man ger sig ut i det fria.
/Ulrika Karlsson-Arne
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Svenska Jägareförbundet
–  HÄNSYN OCH BALANS

Vårt grundläggande ändamål formulerades redan 1830 då vi bild-
ades. I och med det blev Svenska Jägareförbundet landets första 
landsomfattande jakt-, vilt- och naturorganisation. Omsorgen om 
de vilda djuren var skälet. Viltstammarna utarmades på den tiden 
på grund av ett för högt jakttryck. 

Trots 190 år på nacken ligger grundläggande ändamålet fast, men 
är i dag än mer utvecklat. Vi är en tydlig jägarorganisation men 
med naturvården i centrum. Vi arbetar utifrån en stor respekt för 
viltet, naturen, människan och samhället som kan sammanfattas i 
orden: hänsyn och balans.
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SVERIGE ÄR ETT UNIKT LAND för båtliv. Med vår 
långa kust, stora skärgårdsområden och många sjö-
ar och kanaler är möjligheterna enorma. Det svens-
ka båtlivet vilar på en lång tradition och är genom 
allemansrätten och strandskyddet tillgängligt för 
alla som vill och har intresset.

Det finns närmare en miljon fritidsbåtar i Sverige 
och båtlivet är i dag en av landets största folkrörel-
ser med 2,2 miljoner utövare årligen. Fritidsbåtar-
nas ägare är många gånger medlemmar i en ideell 
båtklubb. Båtklubbarnas engagemang utgör grun-
den för Svenska Båtunionens verksamhet sedan 
starten 1928.

I BÅTKLUBBARNA SKAPAS förutsättningar för 
rörligt friluftsliv över generationerna.  Seglar- och 
båtskola för barn och unga och navigationskurser 
är exempel samtidigt som båtklubbarna kan utgöra 
ett viktigt socialt nätverk för många äldre. Alle-
mansrätten och strandskydd är centrala frågor för 
det rörliga friluftslivet på vatten, utbildning och 

kunskapsförmedling kring dessa unika förmåner är 
också viktigt.

SVENSKA BÅTUNIONENS UPPGIFT är att ta tillvara 
på erfarenheter och önskemål från båtklubbarna 
och använda dem för att på olika sätt främja och 
utveckla båtlivet. Därför driver vi sajten båtmiljö.se, 
tidningen Båtliv och ger det ideella föreningslivet i 
båtklubbarna stöd och support. Som en av världens 
största båtorganisationer är vi den naturliga sam-
talspartnern gentemot myndigheter och organisa-
tioner i frågor som rör det svenska båtlivet.

Svenska Båtunionen är det ideella båtlivets organisation med  
185 000 utövare i över 900 båtklubbar fördelade på 24 regionala 
båtförbund. Tillsammans skapar vi det goda båtlivet, hållbart, säkert 
och tillgängligt för alla.

S V E N S K A
B ÅT U N I O N E N

af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

08-545 859 60
batunionen.se

Som en av världens största båt-
organisationer är vi den naturliga 
samtalspartnern gentemot myndig-
heter och organisationer i frågor 
som rör det svenska båtlivet.

Att vara ute med  
Svenska Båtunionen
I vår familj är segling allt mellan april och 
oktober, i alla generationer. Tillsammans upp-
lever vi nya platser, från havsbandet till skär-
gårdar, fastland och öar. I familjen kappseglar 
vi för båtklubben och alla har någon gång del-
tagit i seglarskolan som klubben ordnar varje 
sommar. /Christine Björnsdotter, Nynäshamns 
segelsällskap.
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Svenska Båtunionen
VILL

De ideella båtklubbarna kan bara fungera med engagerade funk-
tionärer. Därför tar vi fram utbildningar och stöttar medlemsför-
eningarna inom föreningskunskap och demokrati, miljö och håll-
barhet, allemansrätt, säkerhet samt ungdoms- och lägerverksam-
het. Med ytterligare stöd kan vi utveckla arbetet för båtklubbars 
samverkan	med	skola	och	förskola	för	att	ge	fler	unga	möjlighet	att	
uppleva vattenburet friluftsliv samt öka integrationen och inklude-
ringen i båtlivet.

Som en av landets största friluftsorganisationer har vi ett ansvar 
som vi gärna tar och utökar – att kommunicera hållbarhetsfrågor 
till hela det vattenburna friluftslivet. Ett friluftsliv som är tillgäng-
ligt genom hela livet.
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ORIENTERING KAN VARA en tuff och hård elitidrott, 
men är också en utmärkt familjeidrott. Du väljer 
själv svårighetsgrad på banan och du kan träna och 
tävla – oavsett ålder. Orientering gör att dina kog-
nitiva färdigheter utmanas och som orienterare får 
du ständigt  naturupplevelser och möjlighet att hitta 
nya platser i närmiljön eller långt bort.

SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDETS medlems-
föreningar engagerar mer än 30 000 barn och ung-
domar. Vi har också aktiviteter som vänder sig till 
den breda allmänheten som Hittaut, Naturpasset 
och motionsorientering, där du kan delta utan att ha 
tidigare erfarenhet av att orientera. 

TVÅ PROJEKT SOM FINANSIERAS av Svenskt Fri-
luftsliv är Lärarfortbildning i orientering och Lär 
känna den svenska naturen med karta i hand. 
Lärarfortbildning i orientering handlar främst om 
att utbilda landets alla idrotts- och klasslärare inom 

orientering och kartkunskap med ambitionen att 
höja kvaliteten på undervisningen i skolorientering. 
I snitt utbildas ungefär 300 lärare per år och totalt 
har vi i dagsläget nått 90 av Sveriges kommuner.

LÄR KÄNNA DEN SVENSKA NATUREN med karta i 
hand syftar till att öka möjligheterna och förutsätt-
ningarna för att fler ska vilja, våga och kunna vistas i 
skog och natur samt att kunna prova på orientering 
i någon form. Projektet är inriktat på socioekono-
miskt utsatta områden där orienteringen i dag inte 
är särskilt utbredd.

Orienteringssporten växer när fler upptäcker hur kul det är att  
motionera bortom vägar och elljusspår, att upptäcka nya platser  
och att med hjälp av karta och kompass navigera sig fram i terräng-
en. Svenska Orienteringsförbundet består av 550 föreningar över 
hela landet som samlar 83 000 medlemmar.

S V E N S K A
O R I E N T E R I N G S F Ö R B U N D E T

Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

010-476 53 63
svenskorientering.se

Orientering gör att dina kognitiva 
färdigheter utmanas och som 
orienterare får du ständigt  natur-
upplevelser och möjlighet att hitta 
nya platser i närmiljön eller långt 
bort.

Att vara ute med Svenska 
Orienteringsförbundet
Superrolig aktivitet för hela familjen! Jag har 
hittat ut med min femåring, med hela famil-
jen, med svärföräldrarna, med mormor, med 
vänner och kollegor. Fantastisk aktivitet som 
gör det enklare att ta sig ut i naturen och möj-
ligheten att se nya platser både i sin egen stad i 
andra städer. (Från Hittauts utvärdering.)
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Svenska Orienteringsförbundet 
VILL INKLUDERA FLER
Ett av Svenska Orienteringsförbundets mål är att vara en idrott för 
alla. Med det ökade anslaget från Svenskt Friluftsliv kan vi fortsätta 
vårt	arbete	med	att	inkludera	fler	och	nå	nya	grupper	i	samhället	
än de som i dag är våra medlemmar. Det kan handla om att barn 
och unga i utsatta områden får prova på orientering i sin närmiljö 
eller att de som studerar på SFI som en del i utbildningen får vara 
ute i skogen och orientera och samtidigt lära sig mer om vår unika 
allemansrätt.

Vi vill också digitalisera Naturpasset och göra både Hittaut och  
Naturpasset mer synliga och lättillgängliga för allmänheten.
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VÅRA MEDLEMMAR FINNS i hela landet, i alla åld-
rar och med skiftande hundintressen. Men det som 
förenar oss är kärleken till hunden. Huvudparten av 
verksamheten bedrivs i de drygt 1100 hundklubbar 
som utgör Svenska Kennelklubben. Här möts vi 
kring vårt gemensamma intresse för att träna, tävla 
och lära oss mer om hunden. 

FRILUFTSLIV OCH BRA FÖRUTSÄTTNINGAR att 
komma ut i skog och mark är nödvändigt för att 
både hundägare och hundar ska må bra. Inom or-
ganisationen ser vi att allt fler ser glädjen med att 
kombinera sitt friluftsliv med ett hundintresse. Som 
hundägare behöver vi också kunskap om hur vi kan 
röra oss i naturen och på ett ansvarfullt sätt ägna 
oss åt friluftsliv med hund. Här spelar vi som hund-
ägarnas riksorganisation självklart en viktig roll i att 
utbilda våra medlemmar. 

SVENSKA KENNELKLUBBEN HAR tidigare tagit del 
av organisationsstöd samt verksamhetsstöd från 
Svenskt Friluftsliv. Anslagen har bland annat an-
vänts för att lyfta fram hundens roll inom jakt och 
jaktförvaltning samt hunden som en viktig kompo-
nent för att hundägare flera gånger om dagen kom-
mer ut och rör sig, ofta i stadsnära skogsmiljöer.

SOM ORGANISATION VILL Svenska Kennelklubben 
följa med i samhällsutvecklingen och kunna utveck-
las i en positiv riktning. Under de kommande åren 
kommer vi därför genomföra ett arbete med målet 
att identifiera en vision om var organisationen ska 
vara år 2030. Detta ska bland annat utmynna i ett 
ännu starkare utbud av aktiviteter utifrån de önske-
mål hundägare har i sitt fritidsliv med hunden.

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och före-
träder alla hundar, hundägare och hundälskare i Sverige. Med cirka 
300 000 medlemmar är vi en av landets största intresseorganisatio-
ner. Vi sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar 
på den stora glädjen och nyttan med hund!

S V E N S K A
K E N N E L K L U B B E N

Rotebergsvägen 3 
191 27 Sollentuna

08-795 30 00 
skk.se

Vad Svenska Kennelklubben 
betyder för mig
Hundar har alltid varit en stor del av mitt liv 
där intresset och engagemanget ständigt väx-
er.	Då	jag	skaffade	mig	en	egen	hund	blev	det	
självklara valet att bli medlem i Svenska Ken-
nelklubben. Medlemskapet har öppnat många 
nya dörrar till att kunna satsa vidare inom 
hundvärlden, få ett bredare kontaktnät, ökad 
kunskap och bäst av allt en underbar gemen-
skap, berättar Fanny Bergevi. Fo
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Svenska Kennelklubben 
FOKUSERAR PÅ
Under pandemin har antalet nya, oerfarna, hundägare ökat stort. 
Dessa nya hundägare behöver kunskap om vad ansvarsfullt hund-
ägande i förhållande till friluftsliv med hund innebär. Här kan vi 
bidra genom satsningar på hundägarutbildningar och information 
via artiklar, kampanjer och annat utbildande material. Att lyfta 
fram sambandet mellan en god hälsa och friluftsliv med hund är 
också en central fråga för Svenska Kennelklubben.

Vår målsättning är även att sprida kunskap om hur man håller 
hund i skog och mark med ett speciellt fokus på jakthundar. Detta 
kan vi delvis uppnå genom deltagande på olika event, till exempel 
jaktmässor.
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