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Häng med ut på PRO:s nationella friluftsdag – igen!
PRO:s riksorganisation beslutade under pandemiåret 2020 att inspirera och uppmana till en  
gemensam friluftsdag. Tanken var att PRO:s föreningar skulle bjuda in sina medlemmar till en  
dag med aktiviteter i natur- och närmiljö. PRO:s nationella friluftsdag genomfördes på många  
håll i landet under en och samma dag den 21 oktober 2020. 

Tanken med initiativet var att ta vara på den omställning många PRO-föreningar gjort under 
året till mer utomhusaktiviteter. Att stärka och utveckla den verksamheten och ge möjlighet 
till att lära nytt – gärna i samarbete med andra organisationer. Den nationella friluftsdagen 
blev en succé på många håll i landet och syntes i media med ett femtiotal artiklar och för-
eningsnotiser med ett stort fokus på möjligheten att träffas igen efter en lång frånvaro av 
PRO-gemenskap. Christina Tallberg deltog i PRO Tunas friluftsdag i Vilsta friluftsområde.

Som inspiration tog PRO:s riksorganisation fram ett material med tips på aktiviteter och 
idéer för genomförandet. Det är nu uppdaterat för att kunna användas när som helst – som 
stöd för att komma igång med friluftsdagar inom PRO. Förutom tips om friluftsaktiviteter 
finns även information om hur man bör förhålla sig till pandemin. Det är av stor vikt att 
aktiviteterna före, under och efter, friluftsdagen genomförs på ett säkert sätt med tanke på 
risken för covid-19. 

Varför en friluftsdag? 
I år genomförs PRO:s nationella friluftsdag 22 september. Vår förhoppning är att göra en 
nationell aktivitet som skapar engagemang och gemenskap i organisationen som motvikt 
till allt som vi har varit tvungna att ställa in under senaste åren. Vi tror att friluftsdagen  
kan hjälpa våra föreningar att ställa om och ta vara på möjligheter att genomföra utom-
husaktiviteter under säkra former. Det är viktigt att vi får en möjlighet att visa att PRO  
är en resurs för både samhället och för våra medlemmar i dessa tider. Dessutom är  
det ett utmärkt tillfälle att samarbeta med andra organisationer som  
finns representerade i närområdet. Det kan handla om Korpen, 
Friluftsfrämjandet eller någon annan villig samarbetsorganisation.

Vi hoppas att ni vill vara med!  



Vad är en friluftsdag?
Om man slår upp ordet friluftsdag i en uppslagsbok kan man läsa ”En dag då man  
ägnar sig åt idrottsaktiviteter utomhus”. För många är friluftsdagen förknippad med  
den aktivitet man hade i skolan. Men en friluftsdag går lika bra att genomföra i förenings-
livet. Många PRO-föreningar, och även distrikt, har genom åren genomfört friluftsdagar 
på det sätt som passar föreningen och medlemmarna. Den gemensamma nämnaren för 
aktiviteterna under en friluftsdag är att de är ute i det fria. 

I Sverige trivs många med att vara i naturen. Kombinerat med att vi faktiskt har möjlig- 
heten och rätten att vistas där kan göra underverk för oss. Att vara ute i skog och mark är 
hälsosamt för både kropp och själ. Naturen ger gratis fysisk aktivitet och balansträning 
samtidigt som den har en positiv effekt på den mentala hälsan. Dessutom kan vi hitta 
både bär, svamp och andra nyttigheter som vi har rätt att plocka och ta vara på.

En friluftsdag kan genomföras på det sätt som passar dig bäst, på ett sätt då du njuter  
av naturen som mest. På egen hand, med familjen eller i föreningen. Kanske med en  
picknick ute i det fria, korvgrillning eller en skön promenad längs med favoritstigen.  
Det är dock viktigt att tänka på att vi är en del av naturen och att vi måste ta ansvar  
för hur vi beter oss där. Att inte lämna skräp eller spår efter oss är en viktig del i att  
bevara naturen. Det handlar med andra ord om att gå ut och njuta av vår fantastiska  
natur – men att aldrig glömma bort allemansrättens devis ”inte störa – inte förstöra”.



Vilka aktiviteter kan man genomföra på PRO:s friluftsdag? 
På PRO:s friluftsdag kan man genomföra alla möjliga aktiviteter som medlemmarna  
vill vara med på. Allt beror på vilka förutsättningar som finns på den plats, eller de  
platser, där föreningen valt att genomföra dagen. Det beror också på vilken tillgång 
till aktivitetsledare som finns i föreningen eller med hjälp från andra. Det finns olika  
kategorier av friluftsaktiviteter som kan passa in under en friluftsdag. En variation  
av aktiviteter kan locka fler att delta. En indelning kan till exempel se ut såhär: 

	Sport & idrott – kan bestå av till exempel cykling, trimorientering (hitta ut), skidåkning,  
 paddling, klättring eller vandringar.  

	Upplevelse & måltid – såsom fiske eller pimpelfiske vid kyligare temperaturer, fågelskådning,  
 svampplockning, eldning, picknick och grillning eller annan matlagning och bakning över öppen  
 eld. Även kultur, sång och musik kan ingå i friluftsdagen. 

	Tävling & utmaning – tävlingsmoment med enklare priser kan få fler att delta i en praktisk aktivitet.  
 Det kan handla om natur- eller skräpbingo med förberedda bingobrickor, femkamp, naturupplevelser  
 och utmaningar där man gör eller hittar saker i naturen – eller en klassisk tipsrunda. 

	Natur & allemansrätt – där man lär sig om, eller gör en insats för, naturen genom att plocka  
 skräp, berätta om allemansrätten eller om skogens djur, växter och svampar.
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Allemansrätten kan ge svar 
Ett bra sätt att ta reda på vad man får och kan göra under en friluftsdag i naturen är  
att läsa på om allemansrätten. Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse som  
grundades 1983 av Naturvårdsverket och Returpack. Läs mer om allemansrätten på  
deras webbsida Upptäck allemansrätten.

PRO ska synas och höras! 
Kom ihåg att ta vara på möjligheten att värva och välkomna nya och potentiella medlem-
mar i samband med friluftsdagen. Fundera även på vad ni kan göra för att PRO ska synas 
och höras runt dagen – före, under och efter. Använd gärna PRO:s olika profilartiklar.  
I PRO-butiken finns knappar och klistermärken samt kläder och andra PRO-märkta  
produkter som ökar synligheten bland folk. Botanisera i butiken och beställ i god tid det 
ni tror kan passa er förening och era medlemmar. Ett alternativ är att trycka upp egna 
tröjor eller liknande.

Kontakta gärna media i samband med friluftsdagen. Det kan antingen göras genom ett 
pressmeddelande eller genom direktkontakt med journalister eller redaktioner. Utnyttja 
de kontakter ni redan har och bjud in! Bilder och korta reportage tas ofta tacksamt emot 
av lokalpressen till föreningssidorna. Annonsering i tidningen eller via affischering kan 
locka både befintliga medlemmar och nyfikna framtida medlemmar till er friluftsdag.

Tips på aktiviteter
I det här materialet tipsar vi om fem olika aktiviteter som kan passa in under en frilufts-
dag. Det vill säga förutom alla friluftsaktiviteter som beskrivits tidigare. Att anordna flera 
aktiviteter på olika ställen, eller stationer, kan både öka valfriheten och minska risken för 
trängsel. Dessa fem aktiviteter presenteras på följande sidor:

1. PROva på naturen – naturupplevelser för alla  

2. PRO-kampen – en femkamp för de flesta  

3. Plocka skräp tillsammans – ploggning, När då då? och skräpbingo  

4. PROmenad – med kluriga tipsfrågor

5. Picknick-ytan – med egen matsäck, grillning eller servering

PRO

 Du är viktig för oss andra inom PRO 

 Du är PRO:s bästa ambassadör 

 Du kan få fler vänner genom att visa vägen till PRO:s gemenskap 

 Det blir aldrig fullt i PRO 

 Tillsammans är vi PRO

KOM IHÅG

https://hsr.se/artiklar/upptack-allemansratten
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1. PROva på naturen! 
Alla är inte så vana vid olika sorters friluftsliv. Men det är inte bara den ovane som 
kan behöva lära sig att uppleva naturen. Alla kan ha nytta av att ta en stund och vara  
medvetet närvarande i skog och mark. Därför har vi tagit fram några tips på hur man  
på ett enkelt sätt kan PROva på naturen, känna sig för och använda alla sinnen,  
inklusive balanssinnet. Hitta gärna på fler förslag på naturupplevelser.

 Fika utomhus! Ta med dig matsäck och kanske ett sittunderlag. Ta dig ut. Hitta en lagom bra plats.  
 Slå dig ned och fika! Kaffe, te eller varm choklad kan smaka fantastiskt gott utomhus. Har du tur 
 kanske du kan hitta något i skogen att äta till drycken.

 Leta färger! Hur många olika färger kan du hitta i naturen? På hösten är naturen extra  
 färgglad. Använd gärna fantasin och hitta på naturinspirerade namn på alla färgnyanser  
 du ser. Skriv ner eller lägg på minnet.

 Lyssna och lukta! Sitt ner på en sten eller stubbe och blunda. Vilka olika ljud hör du?  
 Vilka dofter kan du känna? Ta med fördel med dig något varmt och mjukt att sitta på. 

 Balansera mera! Bara att promenera i naturen på slingriga och kuperade stigar, eller rakt  
 ut i spenaten, utmanar balansen. Men du kan också stanna upp och balansera på en stubbe,  
 sten eller en liggande och mossbelupen trädstam. På egen hand eller med en hjälpande.  
 På ett eller båda benen.

 Bli sakletare! Att hitta något som en människa har lämnat efter sig i naturen brukar inte  
 vara svårt. Men kan du hitta något från ett djur?

 Ta bilder! Ta med kameran eller mobilen. Hitta det allra vackraste motivet i naturen.  
 En sten, ett träd eller kanske ditt sällskap. Hittar du några glimtar från sommaren du kan
 fånga? Vill du kan du också välja ett ord eller en #hashtag som passar till bilden.

Förslagen kan genomföras på egen hand eller i en mindre grupp. Varför inte samlas  
efter en given tidsrymd och dela med er av era upptäckter och upplevelser. Jämför  
färgnyanser, sinnesintryck och bilder – och ta en fika ihop. 
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Utsikt från markläge!

Jag hittade en sista glimt 
av sommaren! #profriluftsdagMossbelupen eller bara årsrik? 

Vackert är det i alla fall. 

FÖREVIGA NATUREN!



2. PRO-kampen 
PRO-kampen är en vanlig femkamp som kan innehålla grenar som passar i en viss miljö 
och med hjälp av naturen på plats. Använd fantasin och egna erfarenheter av femkamps-
grenar. Men det är en fördel att genomföra grenar som inte kräver så mycket utrustning  
och kan genomföras nästan var som helst. Här är några förslag på enkla grenar som de  
flesta kan ställa upp i:

 Kast med liten handväska – Deltagarna få kasta en liten handväska med kort handtag mot en 
 lövkorg på lagom avstånd. Förbered korgen med någon form av tyngd i. Kanske en sten och lite löv.  
 Man får tre poäng om man träffar i korgen och en poäng om man snuddar eller träffar korgen utanpå.  
 Utrustning: handväska (eller stövel) och lövkorg med tyngd.

 Plocka kottar – Deltagarna ska på tid försöka plocka kottar från en hink till en annan med  
 hjälp av två pinnar. Flest kottar på en minut vinner. Utrustning: en till två hinkar alternativt  
 återanvänd lövkorgen. Kottar och två lagom stora träpinnar.

 Äta lakritssnören – Med händerna bakom ryggen ska deltagarna tävla om att äta upp ett  
 lakritssnöre på kortast tid. Utrustning: lakritssnören (hallon eller kola går också bra) samt  
 klocka för tidtagning. 

 Stapla högst – Alla ingående delar i ett kubbspel får användas. Deltagarna staplar dem på  
 valfritt sätt under en begränsad tid. Stapeln ska kunna stå still i till exempel 30 sekunder.  
 Högst stapel vinner. Utrustning: ett kubbspel och en tumstock.

 Kasta pil – Att kasta pil klarar de flesta. Den med högst poäng vinner. Avstånd och höjd 
 på tavlan bör kunna anpassas. Utrustning: piltavla, pilar och en tålig vägg. 

Bjud in till en fotoutmaning!
Bjud in till en fotoutmaning under friluftsdagen. Uppmana de deltagande medlemmarna att fotografera  
och skicka in sin bästa bild till en kontaktperson i föreningen via mejl eller brev. Hitta på ett eget tema 
eller använd förslaget att hitta det allra vackraste motivet i naturen. Tillsätt en jury som tar ut de 
vinnande bidragen. Vinnarna kan uppmärksammas på föreningens webbplats eller kanske i nyhetsbrev  
och programblad. De medlemmar som använder Facebook eller Instagram kan där med fördel märka  
bilden med hashtagen #profriluftsdag.

FOTOGRAFERA MERA
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3. Plocka skräp tillsammans 
Skräp finns överallt omkring oss – i naturen, i städer och på landet, på stränder och i havet. 
Vi behöver bli fler som låter bli att skräpa ner. Nedskräpningen kan bara minska om vi gör 
det tillsammans. Men vi kan också hjälpas åt att ta hand om skräpet. Det kan till och med 
vara socialt och roligt om man gör det ihop. Här följer tre olika aktiviteter med fokus på att 
plocka skräp. Läs mer om dem på följande sidor.

 Plogga med PRO – plocka skräp och motionera 

 När då då? – gissa nedbrytningstiden 

 Skräpbingo – gå på skräpjakt 

PLOGGA MED PRO
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Plogga med PRO!
Den som ploggar plockar upp skräp under joggingrundan eller PROmenaden. Något  
som vårt PRO-distrikt i Östergötland var första distriktet att genomföra. Ordet och  
företeelsen har spridits till hela världen men kommer från början från Sverige.  
Till skillnad från en vanlig motionär är ploggaren i regel utrustad med en påse att  
lägga skräpet i och kanske dessutom handskar och en tång att plocka med. Här finns  
möjligheten att kombinera intresset för miljö och klimat med frisk luft och motion.  
Samtidigt gör vi något nytt och annorlunda. 

Aktiviteten kan utföras var som helst – i skog och mark, på stranden eller i en park.  
Man går så långt man kan och vill med utgångspunkt där man befinner sig. Eller samlas 
och går tillsammans med andra. Om vi använder reflexvästar och PRO-märken kommer 
vi även att synas när vi ploggar. Ett tips är att samarbeta med kommunen. Kanske kan de 
hjälpa till med utrustning.

Vad behövs för att kunna plogga? 
 En kompis eller fler. Du kan plogga på egen hand men ju fler ni är desto roligare blir det.

 Kläder efter väder. Sköna stövlar eller skor. Med reflexväst och PRO-märken syns ni också.

 En påse eller säck att stoppa skräpet i.

 Handskar och/eller plockverktyg/tång. 

När då då?
Har du koll på skräpet? När då då? handlar om att gissa hur lång tid det tar för olika 
sorters skräp att brytas ned i naturen. Som ledare för aktiviteten ställer du fram åtta olika 
saker på ett bord eller dylikt. Bordet ska vara lite undanskymt och det är meningen att en 
person i taget ska komma fram till bordet. Uppgiften är för varje deltagare att ställa de åtta 
sakerna i rätt ordning på en tidslinje. Från kortast nedbrytningstid till längst. Tänk ungefär 
som när deltagarna kommer för att gissa på en gåta hos Fader Fouras i Fångarna på fortet. 
Klarar man att ställa dem i rätt ordning vinner man äran att ha koll på skräpet. Har man 
fel får man nya kunskaper på köpet. Facit till gissningsleken finns på sista sidan i materialet. 
När då då? kan med fördel användas som en gren i PRO-kampen där man får poäng för 
varje sak som är placerat på rätt plats i ordningen. De åtta sakerna är: en tidning, en glas-
flaska, ett äpple eller -skrutt, en cigarett eller -fimp, en aluminiumburk av något slag, ett 
tuggummi eller -paket, en PET- eller annan plastflaska och en vanlig plastpåse.



Skräpbingo
Alla deltagare på skräpbingon får med sig en utskriven  
bingobricka och en penna. Ett tjockare papper eller ett 
underlägg underlättar användandet. Gå ut på en gemensam  
promenad och kryssa för skräpet ni hittar längs med vägen  
på bingobrickan. Den första med fem i rad ropar Bingo!  
Fortsätt sedan tills nästa person får fem i rad och så vidare.  
Vi har tagit fram ett förslag på bingobricka för utskrift.  
Men det går naturligtvis bra att göra en egen – eller byta  
ut vissa skräp. Om deltagarna hittar andra saker som inte  
finns med på bingobrickan, till exempel en hundbajspåse, ett  
fiskedrag eller en toalettpappersrulle, kan de få extra bonuspoäng. 

4. PROmenad med kluriga tipsfrågor
Kan man ha en friluftsdag utan tipspromenad? Det kan man absolut men det visade  
sig under PRO:s första nationella friluftsdag att det var en av de absolut populäraste  
aktiviteterna. Tillsammans med boule och grillning var tipspromenaden vanligast  
förekommande. De flesta föreningarna gjorde sina egna tipsfrågor eller fick hjälp av  
en samarbetsorgani sation som till exempel Korpen. 

Det positiva med en tipspromenad är att både kroppen och knoppen aktiveras. Dessutom 
skapar frågorna ofta både diskussioner och skratt bland dem som går tillsammans. Vilket 
ger en bra grund för PRO:s gemenskap. Tänk gärna på att promenaden ska vara så till-
gänglig som möjligt för att så många som möjligt av våra medlemmar ska kunna delta  
efter egen förmåga. Ett alternativ är att sätta upp två olika banor med olika svårighets-
grad i terrängen – fast med samma frågor. En mer kuperad skogsterräng kan locka  
dem som vill utmana sin fysik lite extra.

 

Spela skräpbingo med PRO!
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5. Picknick-ytan
En friluftsdag behöver en picknick-yta där man kan äta sin matsäck, grilla eller handla fika. 
Samtidigt bör det vara en plats där deltagarna kan sitta mer bekvämt och kanske till och  
med få lite underhållning. Om friluftsdagen har många anmälda deltagare är det bra om  
inte alla fikar eller äter sin matsäck samtidigt. Eldning för grillning måste ske på en för  
ändamålet avsedd plats ur säkerhetssynpunkt. En bra picknick-yta kräver med andra ord sin 
planering. I pandemitider är det extra viktigt att tänka på att undvika trängsel samt att skapa 
möjligheter för handhygien på picknick-ytan. 

Vad bör man tänka på för en säker friluftsdag? 
PRO tar ansvar för den verksamhet som genomförs. Medlemmarna ska känna sig säkra och 
trygga hos oss och aktiviteterna ska genomföras ansvarsfullt. Det är bra att veta att i pandemi-
tider är det allra säkrast att umgås utomhus. Om många deltagare anmäler sig till friluftsdagen 
kan det vara bra att dela upp aktiviteterna på olika stationer med mindre grupper. Det kan 
också vara bra att göra ett tidsschema för aktiviteterna och grupperna för att minska risken  
för trängsel. 
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Riskbedömning
Man kan behöva göra en riskbedömning av evenemang och sammankomster med  
anledning av covid-19. När många människor samlas blir risken större för smittspridning. 
Riskbedömningen bör utgå från nuläget i landet och i lokalsamhället. Ta reda på vad som 
gäller och följ eventuella restriktioner och rekommendationer. Riskbedömningen bör ta 
hänsyn till antalet deltagare, vilka som förväntas delta och eventuella riskgrupper, vilken 
typ av aktivitet som ska genomföras och var (till exempel inomhus eller utomhus) samt 
tidslängden på friluftsdagen.  

Fem steg för en säker friluftsdag i pandemitider 
 Ta reda på vilka restriktioner och rekommendationer som gäller just nu – och följ dem. 

 Genomför en riskbedömning. 

 Ge information i förväg om vad som gäller – till exempel att personer med symtom på luftvägs-
 infektion inte ska komma till friluftsdagen.  

 Skapa förutsättningar för en tillfredställande handhygien på plats, antingen handtvätt med tvål och 
 rinnande vatten, eller om det inte går, tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden  
 och på matställen.

 Informera på plats om allmänna hygienråd, till exempel med affischer.

 
Så lång tid tar det för olika saker att brytas ned i naturen:
1. Organiska material (exempelvis frukt och mat): 1 månad
2. Tidningar och papperspåsar: 6 veckor
3. Tuggummi: 20–25 år.
4. Fimpar eller cigaretter (cellulosa-acetat): 1–100 år. Bryts förmodligen aldrig ned helt i naturen.
5. Plastpåsar: 10 år–100-tals år. Bryts förmodligen aldrig ned helt i naturen.
6. Aluminiumburkar: 200–500 år
7. PET-flaskor: 450 år–1000 år. Bryts förmodligen aldrig ned helt i naturen. 
8. Glas (burkar, flaskor mm): 1 miljon år

FACIT TILL NÄR DÅ DÅ

Källa: Håll Sverige rent
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Spela skräpbingo med PRO!
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