Det hållbara friluftslivet –
Tankesmedja för friluftsliv 2019
Sammanfattning av workshop

Återanvändning, receptet för ett hållbart friluftsliv!
Arrangör: Fritidsbanken
Fritidsbanken samlar in sport- och friluftsutrustning som inte längre används och lånar ut den gratis, precis
som ett bibliotek. Under 2018 lånades mer än 160 000 prylar ut till privatpersoner, skolklasser och
föreningar. Verksamheten startade januari 2013 och finns på 88 platser i Sverige. Det är framför allt
kommuner som har Fritidsbanker. Fritidsbanken stöds av Riksidrottsförbundet.
Vad kommer in till Fritidsbankerna?
Det finns mycket utrustning att välja på till exempel skridskor, skidor och fotbollsskor. Vad som kommer in
till Fritidsbankerna beror på var i landet de finns. Folk ger saker som är skrymmande och tar plats i deras
förråd. Mindre saker är svårare att få in, till exempel innebandyglasögon. Kläder tas inte emot, däremot skor
och kängor.
Fördelar med verksamheten
Fördelarna med verksamheten är flera, till exempel får den folk att komma i rörelse och de kommer ut i
naturen. Inkludering, social hållbarhet, social utjämning, integration och arbetsträning är andra fördelar.
Friluftutrustning vad tänker man på då? Förslag från deltagarna
Vandringsutrustning, tält, liggunderlag stormkök, sovsäck, ryggsäck, packpåsar, cyklar, kompass, bestick,
termosar, knivar, karta, tändstål, kaffepanna, eldskål, grill (ej engångs), tallrik, vattenbehållare, termos,
turskidor, snöskor, ficklampa, långfärdsskridskor, ispikar, isborr, rep, presenning, picknicksaker, spark,
sittunderlag, hjälmar , klätterutrustning , fiskegrejer, flytväst, Stand Up Paddling-brädor, cykelkärror, pulkor,
orienteringstagg, kartfodral
Några exempel på hur man samlar in friluftsprylar?
• Vid fiskeanläggningar, på mässor, under temaveckor, till exempel Klätterveckan och på evenemang,
såsom Tjurruset.
• Riktad kommunikation via Svenska turistföreningen Friluftsfrämjandet, scouterna, sportfiskarna och
sociala medier.
• Fritidsbanken har inga sponsorer men Stadium har skänkt saker som inte gått att sälja.
Hur får man flera att låna?
Flytvästar är ett exempel på utrustning som många vill lån, t.ex. Scouterna, paddelklubbar, segelklubbar,
skolor, och sjöräddningen.
Fritidsbanken knyter kontakter med föreningar, Svenska för invandrare (SFI) och Arbetsförmedlingen. Man
går också ut ochfrågar folk om vad de har för intressen.
Exempel på verksamheter som samarbetat med Fritidsbanken
• Sportfiskarna: Vill väcka intresse för fiske. De står för fiskeutrustning och Fritidsbanken lånar ut
utrustningen.
• Umeå: 50 stycken frisbees skänktes av två killar. Minst 30 har varit utlånade konstant. Två
frisbeeklubbar har startats i Umeå i samband med detta.
• Parasport i flera värmlandskommuner: Fritidschefer gick ihop och köpte in parasportsaker och
Fritidsbanken lånar ut dessa saker. Kommunerna tycker att detta är viktigt och har satsat. De
hjälper till med bland annat transporter.

•

Hagfors: Drivande personal på Fritidsbanken har pratat med slalombacken i Ekshärad. Lånar man
utrustning i Fritidsbanken får man åka gratis i skidbacken.

Gruppövning – välja och resonera om olika friluftslivsprylar som kan lånas ut
Stormkök
Skogsägare, Friluftsfrämjandet, friluftsföreningar, scouterna, skolor, Skog och ungdom och Studiefrämjandet
är exempel på grupper som kan ha glädje av stormkök.
Det som kan locka till användning är till exempel: Laga mat i en park, scouterna kan ha testa-på-övningar.
Fiskare kan koka sin fisk direkt vid stranden.
Långfärdskridskor
Exempel på sådant som underlättar användningen: Information från kommunen om isarna. Att kommunen
plogar upp isbanor. Säkerhet med hjälp av Friluftsfrämjandet. Använda sociala medier för att visa härlig
skridskoåkning och använda Facebookgrupper. Kommuner, föreningar och organisationer kan informera om
att man kan låna utrustning på Fritidsbanken.
Fritidsbankens ambitioner
Fritidsbanken jobbar mycket på att växa. Det finns 88 banker idag, tio nya kommuner är på gång att starta
Fritidsbanker. Visionen är minst en Fritidsbank i varje kommun.
Fritidsbanken har avtalat med Riksidrottsförbundet om ett nationellt stöd över tre år. Riksidrottsförbundet
anser att Fritidsbanken är en viktig pusselbit för att sänka trösklarna för nya idrottsutövare och att intresse
ska väckas hos fler.
Fritidsbanken vill stärka arbetet inom miljö och hållbarhet samt hälsa och välbefinnande.
Kontakt: David Mathiasson, Fritidsbanken, david@fritidsbanken.se

