
Visste du att 2021 räknas som 
Friluftslivets år? Ovanåkers kommun 
genomför under året ett projekt som 
heter Upptäck Ovanåker - där syftet 
är att barn och unga ska få prova på 
friluftsliv i sin närmiljö! Nu ger vi alla 
i klass 3–6 (vårterminen) att anmäla 
sig till sommarens roligaste vecka 
- där man får chans att testa en rad 
olika friluftsaktiviteter. 

Tycker du om att vara utomhus? Vill du 
träffa kompisar och göra roliga aktiviteter 
tillsammans? Vill du lära dig mer om att 
göra upp eld, resa tält, laga mat utomhus, 
testa olika formera av friluftsaktiviteter? 
Kanske har du redan idag ett intresse för 
fiske, vandring, cykling, Hittaut eller andra 
utomhusaktiviteter? 

Då ska du anmäla dig till  
Friluftslivets år - prova-på-vecka!

En vecka fylld av roliga aktiviteter (dagtid). 
Det blir bad, fiske, vandring, orientering, 
fotboll, frisbeegolf, utomhusmatlagning, 
femkamp, orientering och massa annat 
skoj. Den är helt gratis att vara med på och 
ni kommer få testa en rad olika aktiviteter. 
Vi kommer dela in i mindre grupper utifrån 
gällande covid-restriktioner och dagsaktu-
ellt program kommer spikas dagarna innan. 

Testa friluftsliv på sommarlovet! 

  Vecka 25 Edsbyn (Öjeparken) 
  Vecka 26 Alfta (Forsparken)

Dagar jag kan/vill vara med (ringa in): 

 Mån / Tis / Ons / Tors / Fre

   Jag kan tyvärr inte vara med på någon av dessa veckor,  
men vill gärna få information om liknande prova-på-tillfällen  
i sommar (skickas via sms-utskick). 

Namn:    
Klass: 
Adress:
Mobiltelefon:
Allergier: 
Övrigt att känna till: 
Friluftsintressen: 
Skulle gärna prova på: 

Målsman / förälder
Härmed intygar jag att mitt barn får vara med på ovanstående 
fritidsaktiviteter. Jag har fullt ansvar för mitt barn och är beredd att 
bistå om något händer.  

Underskrift: 
Namn: 
Mobil: 
Mail: 
Sysselsättning/plats under denna vecka: 
Kan bistå med bil/skjuts om så behövs: 
Kan gärna vara med/hjälpa till med någon aktivitet (ange vad i så fall):

Anmälningsformulär Anmäl dig senast fredag 11 juni genom att lämna in lappen till din lärare eller mail till:  
info@andreasdavidsson.se. Frågor besvaras via mail eller 070-425 47 94, Andreas Davidsson. 

Följ och tagga gärna 
@folkhalsaovanaker 

på Instagram

Går du i klass 4–6 
i Ovanåkers kommun?

Vill du ha tips på frilufts-
aktiviteter eller få hjälp att 

hitta ut!? Skicka en snap till 
friluftskompis


