
 
 

                                
 

  

 

 

 

 

Då genomför Naturskyddsföreningen en kurs för dig som vill bli ledare för Natursnokarna – 

Naturskyddsföreningens barn- och familjeaktiviteter. 

 

Du lär dig att leda övningar tillsammans med andra. Vi leker lekar och testar utrustning. Vi använder 

elden för att göra fika och pratar om hur vi bäst startar och driver en Natursnoksgrupp. Vi delar med 

oss av det vi kan och byter erfarenheter med varandra.  

Lördagens teman är: träd, samarbetsövningar och eld  

Söndagens teman är: att använda alla sinnen och lavar och mossar 

 

Du kan välja om du vill vara med båda dagarna eller bara en. Kursen kostar 500 kr för en eller 

två dagar inklusive eftermiddagsfika och kursmaterial. Kursen är öppen för deltagare från 

hela landet. Reseersättning kan sökas i efterhand från riksföreningen för buss eller tåg. 
Utbildare är: 

 

 

     Bosse Bergenholtz, Natursnoksledare 

 

  



 

 

 

  

Praktisk information 
 
För vem 

Kursen riktar sig till medlemmar i Naturskyddsföreningen som redan leder en 

Natursnoksgrupp eller till de som vill bli ledare för en Natursnoksgrupp.  

 

Kostnad 

Träffen kostar 500 kr inklusive eftermiddagsfika och kursmaterial. Vill du slippa betala så 

skriver du en överenskommelse med din krets om att leda x antal Natursnoksaktiviteter inom 

ett år efter kursen. Då betalas avgiften av rikskanskansliet. 

 

Anmälan 

Anmälan senast 15 april 2016 på länken här intill. Ange om du är med en eller två dagar och 

vilken av dagarna. Ange i anmälan om du behöver övernattning eller kan erbjuda en annan 

deltagare boende. Antalet deltagare är begränsat till 25 personer – först till kvarn gäller. En 

reservlista kommer att finnas. Om avanmälan senare än två dagar före kursens start utgår en 

avgift om 1 000 kr.  

 

Var och när 

Vi kommer hålla till i Mariebergsskogen som är Karlstads stadspark.  

Mer info och vägbeskrivningar här: http://www.mariebergsskogen.se/hitta-hit/ 
 

Vi träffas kl 10 vid Naturum på lördagen och slutar kl. 16.30 på lördagen och kl.16 på 

söndagen. Alltså ingen kvällsaktivitet annat än spontana sådana.  

 

Om du åker kollektivt: Karlstadsbuss linje 12 från Stora torget går till Mariebergsskogen som 

är linjens ändhållplats. Tidtabell finns på www.karlstadsbuss.se.   
 

För frågor om Karlstad kontakta: anna-lena.larsson@live.se 

 
 
Att ta med 

 Din egen lunch och fm-fika 

 Kläder för väder- vi är ute hela tiden båda dagarna 

 Sittunderlag 

 Mugg, tallrik och bestick. 

 Anteckningsblock om du vill 

 
För frågor om kursen i stort kontakta 

Anna Wahlberg, anna.wahlberg@naturskyddsforeningen.se 

 

 

 Varmt välkommen med din anmälan! 
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