
M
agasin Friluftslivs annonser når Friluftsfrämjandets 112 000 medlemmar 

(november 2022). Det gör Friluftsliv till ett av Sveriges största frilufts-

magasin med en unik målgrupp. Intresset är stort för vandring, skidåk-

ning, långfärdsskridkor, paddling och mountainbike.  Många av läsarna 

är barnfamiljer eftersom  Friluftsfrämjandet arrangerar Skogsmulle och 

andra barnaktiviteter för olika åldrar.

 Magasin Friluftsliv inspirerar till friluftsliv med organistationen och på egen hand. 

Stående inslag är nyheter, kunskapstips, porträtt och tester av och råd om prylar och utrust-

ning.  Härliga och förfärliga upplevelsereportage till fjälls, till skogs eller till sjöss väcker 

känslor och ger närvaro. Medarbetarna är terrängående skribenter och fotografer som 

levererar genuina och dokumentära bilder och texter med doft av tjära, snö och kokkaffe. 

Att bevaka branschen är självklart liksom att läsarna får experttips från branschfolk och 

Friluftsfrämjandets ledare och sakkunniga. 

friluftsframjandet.se lockar till många besök eftersom medlemmarna bokar sina aktivi-

teter där. Även där finns tips och råd inför alla typer av turer året runt. Att så många som 

möjligt hittar ut är det självklara målet.

Friluftsfrämjandets medlemmar får regelbundet ett fullmatat 

nyhetsbrev med massor av tips och erbjudanden. Innehållet är en in-

bjudan till nya äventyr i när och fjärran.  Med din annonsering stödjer 

du Friluftsfrämjandet som i arbetet med ett brett och inkluderande 

friluftsliv också har en samhällsviktig roll. Tack för det! 

Välkommen till Friluftsliv!  Erika Enequist, chefredaktör

Innehåller  
skidåkning på 
alla ledder,  
vandring,  
paddling,  
långfärds- 
skridskor och 
Skogsmulle
friluftsliv innehåller 84 
sidor fyllda med innehåll som 
skapar känslor, drömmar och 
möjligheter. Över hela vårt land 
serveras tusentals ledarledda 
äventyr inom friluftslivets 
grenar. Det är en trygg hand 
att hålla i för att ta de första 
stegen. Liksom ett sätt att hitta 
turkompisar. Nästa steg är att 
äventyra på egen hand. 
Barnfamiljerna är garanter för 
en tillväxt hos utefolket. En 
kommande generations med-
lemmar, läsare och ledare. 
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Kontakt

BOKNING OCH  
INFORMATION 
Gabrielle Hagman
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: 210 x 275 mm
ICC Profil: ISO Coated V2 300%

UPPSLAG 
420 x 275 mm 
430 x 285 mm (utfall)
Sid 2–3 Fyrfärg 60 900 kronor
Inlaga Fyrfärg 53 500 kronor

1/1-SIDA OMSLAG
Omslag 3 37 800 kronor
220 x 285 mm (utfall)
Omslag 4 39 900 kronor
220 x 240 mm (utfall)

1/1-SIDA INLAGA
210 x 275 mm
220 x 285 mm (utfall)
Fyrfärg 32 500 kronor

1/2-SIDA
Stående 88 x 255 mm
Liggande 185 x 123 mm
Fyrfärg 18 600 kronor

1/4-SIDA
Stående 88 x 123 mm
Liggande 185 x 57 mm
Fyrfärg 10 400 kronor

1/8-SIDA
Stående 40 x 123 mm
Liggande 88 x 57 mm
Fyrfärg 5 500 kronor

Annonsfakta

lek och plask på blodigt allvar // bästa fjälltipsen för nybörjaren
på safari bland bävrar // stickning på vandring ger ny gemenskap+
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I ALLA VÄDER! 
 FRILUFTSFRÄMJANDETS 
MAGASIN #2/2022 
MAJ–AUGUSTI   
PRIS 79 KR

Att regelbundet träna kamraträddning 
är viktigt för en säker tur i kajaken. 
Häng med och se hur man gör! 

fjäll // paddling // vandring // krisberedskap  
tips // tester // nyheter // forskning // prylar#2–2022

Sommaräventyrmed extra allt

      Preppa rätt! fyra  saker
           du bör ha koll på    

        Nyfiken på 100 ställen med
           gratis prylar

längdglädje på tynande snö  // allemansrätten - ska den vara gratis? 
katterjåkk – en klassisk pärla // pink skapar äventyr med rosa filter+
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I ALLA VÄDER! 
 FRILUFTSFRÄMJANDETS 
MAGASIN #1/2022 
FEBRUARI–APRIL   
PRIS 79 KR

Från Katterjåkk når man 
flera fina destinationer med 
vackra utsikter. Där nere 
väntar Björkliden. 

längdskidor // bushcraft // fjäll // skidskola  längdskidor // bushcraft // fjäll // skidskola  
tips // tester // nyheter // forskning // prylartips // tester // nyheter // forskning // prylar

    Experternas 4 bästa tips till  
bättre skidåkning
       Nyfiken på två som sprider vinterkunskap

#1–2022

Vårvinter  och snöglädje

skridsko-duo ledare & vänner // premiärben på orörda isar 
ateljé natur ger mening till livet // gå med i skridskonätet+
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I ALLA VÄDER! 
 FRILUFTSFRÄMJANDETS 
MAGASIN #4/2022 
DECEMBER–FEBRUARI   
PRIS 79 KR

Läs om årets första 
skär i gnistrande 
nysnö på sidan 32.

Efter olyckan – jo, skogen finns kvar // 
Kvällsskidåkning på längden i Falun #4–2022

        Håll värmen!tolv mellanlager 
i kallt test 
Skönare 

utedagar sju  tips
för vinter
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nyfiken på – mer queer friluftsliv // skogstok – sov mer ute! 
forskanadensare – blöta smajl i gysinge // skogsmulle åter i nacka+
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I ALLA VÄDER! 
 FRILUFTSFRÄMJANDETS 
MAGASIN #3/2022 
SEPTEMBER–NOVEMBER   
PRIS 79 KR

Vilka skor är bäst 
här? Svaret finns  
på sidan 50.

Fäbodvandring // 3D-printad kajak  
// Sjönära cykling // Skogsmulle 65 år #3–2022

Gör dig redo förhöstkänslor

             Låga & höga!elva kängor 
i brett test 

Spänning i
höstmörkret sju tips

för läsfåtöljen
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