
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

- Följ med på en annorlunda inspirationsdag på Fulltofta Naturcentrum, för dig 
som är hälsoansvarig samt övriga intresserade av friskvårdsfrågor i föreningen. 

Under dagen inspireras vi till rörelse och gemensamma naturupplevelser! 
 

 

Tisdagen den 12 maj 2020, 09.00 - 15.00 

Fulltofta Naturcentrum 
 
 
Vi deltar utifrån våra egna fysiska förutsättningar i de aktiviteter som kräver rörelse. 
Vandringarna i området anpassas till enklare terräng för den som önskar, använd gärna 
gåstavar! Medtag kläder och skor efter väder! 
 
Så här hittar du till Fulltofta Naturcentrum: 

Från väg 13 mellan Höör och Hörby är det skyltat till Fulltofta Naturcentrum.  
Buss nr 470 stannar längs väg 13, härifrån är det 1,5 km till naturcentrat. 

 
 
För mer information och anmälan  ➔  

Friskvård i naturnära miljö! 



 
Medverkande 

Sofi Andersson, Idrottskonsulent, Regionalt ansvarig för Senior Sport School-Skåne 
Torbjörn Lingöy, Ledförvaltare/Trailmanager Skåneleden 
Gun Britt Johansson, SPF Seniorerna Gullvivan 
Anneli af Klinteberg, SPF Seniorernas distriktsstyrelse 
Emma Eriksson Olsson, (SV), Studieförbundet Vuxenskolans regionförbund i Skåne 
 
Program 

09.00 – 09.30 Samling med fika 

09.30 Välkomna! 
 Anneli af Klinteberg, Gun Britt Johansson och Emma Eriksson Olsson 

09.35 – 10.50 Senior Sport School 
Sofi Andersson berättar om verksamheten inom Senior Sport School som 
engagerar seniorerna till rörelse, gemenskap och hälsa runt om i Skåne. 
Vidare inspirerar Sofi kring hälsovinsterna av rörelse samt leder oss i ett 
enklare gymnastikpass. 

11.05 – 12.00  Skåneleden i Hälsans tecken 
 Torbjörn Lingöy berättar och visar bilder från Skåneleden och tipsar om 

sträckor och strövområden. Han talar också om naturen ur ett hälso-
främjande perspektiv och berättar om regionens arbete med ”Friskvård på 
recept”. 

12.00 – 13.00  Vegetarisk lunch 

13.00 – 15.00 Uteaktiviteter: 
 Under eftermiddagen leder Gun Britt Johansson oss i olika 

utomhusaktiviteter samt kortare vandringar kring Naturcentrum. 
 Vi får bland annat prova på lite enklare orientering. 

15.00 Avslut för dagen 
 

Deltagaravgift 295 kr/person. I avgiften ingår fm-kaffe, lunch och frukt. 
 Faktura skickas till respektive föreningskassör efter inspirationsdagens 

genomförande. 
 

Anmälan Länk till webbanmälan via www.spfseniorerna.se/skanekurser 
 (inloggning till ”Mina sidor” krävs eller till spf.skane@telia.com 

 Senast den 27 april 2020 vill vi ha Din anmälan! 
 
Anmälan till distriktets kurser är bindande. Förhinder att delta meddelas senast 7 dagar före 
kursens början till Distriktskansliet, tel 0413-291 14. I annat fall debiteras föreningen för 
deltagaravgiften. 
 

Välkommen med Din anmälan! 
 
Kursansvariga Anneli af Klinteberg, SPF Seniorerna Distriktsstyrelsen 
 Gun Britt Johansson, SPF Seniorerna Gullvivan 
 Emma Eriksson Olsson, Studieförbundet Vuxenskolan (SV) 
 
 

SPF Seniorerna Skånedistriktet  Studieförbundet Vuxenskolan 
0413-291 14, 291 50 (9-12)  076-052 01 54 
e-post: spf.skane@telia.com  e-post: emma.erikssonolsson@sv.se 
www.spf.se/skanedistriktet 
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