
F
riluftsliv är ett av Sveriges största friluftsmagasin, med en unik målgrupp. 

Vi når inte bara de riktigt specialintresserade som lägger mycket tid på sitt 

friluftsliv. Med inspiration, tips och tester når vi också dem som utöver sitt eget 

intresse för skidåkning, fjäll, paddling och andra friluftsaktiviteter också lever 

att aktivt utomhusliv med sina barn. Eller barnbarn. 

Friluftsliv vill inspirera till friluftsliv och äventyr, på egen hand eller tillsammans med 

Friluftsfrämjandet. Riktigt läsvärda reportage från turer och destinationer och spännande 

personporträtt blandas med välgjorda tester och kunniga tips 

från branschexperter och Friluftsfrämjandets egna ledare 

och sakkunniga. 

Till friluftsframjandet.se söker sig besökarna för att hitta 

aktiviteter att boka in sig på, och också få tips och råd inför  

turen. Även där läggs stor vikt vid skön inspiration och ett 

starkt bildmaterial. 

Friluftsfrämjandets medlemmar får regelbundet väl 

lästa nyhetsbrev med nyheter, inspiration och erbjudanden.

Gemensamt för alla Friluftslivs och Friluftsfrämjandets 

kanaler är tonen av glädje och inspiration och den stora  

kunskap och erfarenhet som finns där bakom.

Med din annonsering stödjer du också en samhällsviktig 

organisation, friluftsfrämjandet, i arbetet med ett brett och 

tillgängligt friluftsliv. 
Välkommen till Friluftsliv!

Cajsa Rännar, chefredaktör

Louise Östberg, 
skidinstruktör, 
cyklist och  
vardags
äventyrare:
jag läser friluftsliv för 
inspiration på vad jag kan hitta 
på både själv och med familjen. 
Framförallt får jag tips på de 
inte så superavancerade även-
tyren som de andra outdoor-
tidningarna inte skriver om. I 
Friluftsliv hittar jag inspiration 
som funkar för vanliga männi-
skor som är äventyrssugna.

Även när det gäller prylar 
och tester ger Friluftsliv mig 
tips som är mer användbara och 
mer att lita på än de kommer-
siella tidningarna där nyheter/
tester/tips ofta är baserat på 
partnerskap och/eller 
annonsering. 
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Kontakt
BOKNING OCH  
INFORMATION 
Gabrielle Hagman
08–23 45 34, 0736–27 79 84
gabrielle@mediakraft.se

TEKNISKA   
UPPLYSNINGAR
Antal spalter: 4
Spaltbredd: 44 mm
Spalthöjd: 230 mm
Tryckförfarande: Rulloffset

ANNONSMATERIAL
Högupplöst PDF/X
Färg: CMYK 300 dpi
Tidningsformat: 230 x 285 mm
ICC Profil: ISO Coated V2 300%

UPPSLAG 
420 x 275 mm 
430 x 285 mm (utfall)
Sid 2–3 Fyrfärg 58.000:-
Inlaga Fyrfärg 51.000:-

1/1-SIDA OMSLAG
Omslag 3 36.000:-
220 x 285 mm (utfall)
Omslag 4 38.000:-
220 x 240 mm (utfall)

1/1-SIDA INLAGA
210 x 275 mm
220 x 285 mm (utfall)
Fyrfärg 31.000:-

1/2-SIDA
Stående 88 x 255 mm
Liggande 185 x 123 mm
Fyrfärg 17.700:-

1/4-SIDA
Stående 88 x 123 mm
Liggande 185 x 57 mm
Fyrfärg 9.900:-

1/8-SIDA
Stående 40 x 123 mm
Liggande 88 x 57 mm
Fyrfärg 5.200:-

Annonsfakta

bästa brallan för friluftslivet // uppåt väggarna för hela familjen 
mattermos för äventyren // göteborg som du inte sett det förr+

vandring // skog // klättring // överlevnad  
skogsmullerike // #sovaute // cykling // tester#2–2019
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I ALLA VÄDER! 
 FRILUFTSFRÄMJANDETS 
MAGASIN #2/2019 
MAJ–AUGUSTI  
PRIS 79 KR »Tälja en grillpinne.  

Ficklampa och serietidning.  
Sovsäck och morgondagg.  
Upptäck äventyret – sov ute i juni!«
Ta med någon på äventyr och ha chans på fina priser sid 51. 

63
Nyfiken på Carina Ahlqvist  
och Adrian Clarke

TIPS TILL  
SOMMAR-
ÄVENTYR

En bra byxa, kort eller lång,  
gör äventyret ännu härligare.  
Stort test på sid 60.

vita spår i Storulvån // öppna skogsgläntan öppnar dörrar 
torka mat gott och enkelt // vinterelda i regn och rusk+

»När isen lägger sig så tidigt är risken stor
att snön kommer och förstör skridsko-
åkandet för resten av säsongen. Men då 
kan du i och för sig åka skidor!« 

Tips till vinter i Östergötland sid 54

skidor // skog // skridsko // vandring  
// mat // eld // paddling // tips#1–2019

58
TIPS TILL  

MYSIG
VÅRVINTER

Nyfiken på 
Michael 
Lemmel

 och Kerstin 
Björck

Ibland ligger snön djup  
i Östergötland.  
Passa på att njuta!
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I ALLA VÄDER! 
 FRILUFTSFRÄMJANDETS 
MAGASIN #1/2019 
FEBRUARI–APRIL  
PRIS 79 KR

test – overaller för alla väder // svamplycka i västkustskog
höstpaddling i stilla skärgård // hallands väderö med strövarna+

vandring // fjäll // paddling // svamp// #ätaute
gröna bandet // nyheter // forskning // tester#3–2019
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I ALLA VÄDER! 
 FRILUFTSFRÄMJANDETS 
MAGASIN #3/2019 
SEPTEMBER–NOVEMBER  
PRIS 79 KR

Ständig hunger, oväntade möten och en 
förundran över livets små glädjeämnen.
Följ med längs hela Gröna bandet på sid 48.

48
Nyfiken på barnledaren  
Ulrika Bylander

TIPS TILL  
HÖSTENS
ÄVENTYR

Vilket tält ska jag välja?
Läs tips och test av olika modeller
på sid 56.




