
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 eget 

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. Eller som ideella ledare.

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 för alla.  

           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 männ-
iskor 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 på en nivå 
som inte känns anpassad för en 
”vanlig” friluftsälskande familj. 
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Annonsfakta

skogsmulle i stor nysatsning // nybörjarpaddling på Stockholmsvatten
med hängmattan på vandring // aldrig för gammal för äventyr+
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I ALLA VÄDER! 
 FRILUFTSFRÄMJANDETS 
MAGASIN #2/2020 
MAJ–AUGUSTI  
PRIS 79 KR

Skogsmulle är redo att ta 
med ännu en generation 
barn ut på äventyr.

vandring // paddling // sova ute // seniormulle 
tips // tester // nyheter // forskning // prylar#2–2020

Hej kollikok nya Skogsmulle!

46
TIPS TILL NÄRA 

FRILUFTSLIV

Nyfiken på 
Betty Hedman och 

Bosse Rosén 

säker tur på vinterfjäll // stort test - underställ i ull, syntet och bambu
på hal is – nybörjare på skridsko// när ute blev inne - ett annorlunda år+
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I ALLA VÄDER! 
 FRILUFTSFRÄMJANDETS 
MAGASIN #1/2021 
FEBRUARI–APRIL   
PRIS 79 KR

Har du barnasinnet kvar? 
Med lite uppfinningsrikedom 
blir vintern rolig, trots  
annorlunda förutsättningar.

vinterfjäll // skridsko // sova ute // näräventyr  
tips // tester // nyheter // forskning // prylar#1–2021


