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Med en stor familj och många viljor gäller det att ha 
låga krav på friluftlivet och njuta av det stora i det 
lilla, menar Ulrika. Att se barnens bandymatch på ute-
rinken en frostig lördagsmorgon är utetid, precis som 
mysig korvgrillning i ett vindskydd nära hemmet.
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Ulrika Bylanders stora passion är 
friluftsliv. I Friluftsfrämjandet  
hittade hon likasinnade att ha  

roligt med ute. För gemenskapen 
och barnens skull har hon utbildat 
sig till ledare så att andra också får 

möjlighet att upptäcka naturen. 
Magasin Friluftsliv lyckades få en 

pratstund med Ulrika under en  
ledarutbildning i naturparkour. 

text: Gunnika Isaksson-Lutteman foto: Emma Mattsson

 Ute för  barnens skull

Fakta om Ulrika Bylander

ÅLDER: 44 år BOR: Falun
MEDLEM I: Friluftsfrämjandets lokalavdelning Falun 
GÖR HELST: Packar matsäcken och tar med hela 
familjen för skogsmys i ett nära vindskydd
ÄR: Ledare i Friluftsfrämjandet för gemenskapens  
skull och för att barnen ska få uppleva naturen
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S
olens strålar smeker udden i Hellasskog en 
söder om Stockholm. Ulrika Bylanders ögon 
glittrar ikapp med skimret i Källtorpssjön. 
Ett leende spritter i hennes mungipor 
när blicken söker efter stenar att hoppa 

på. Under det blåa pannbandet har några ostyriga 
mörka lockar smitit och en bit mossa har fastnat i 
håret. Ulrikas rygg är täckt av barr, knäna är leriga 
och hennes byxor är smutsiga i rumpan. Hon och 
de andra deltagarna på helgens ledarutbildning i 
naturparkour ser ut precis som små barn som varit 
ute och lekt. Skitiga och lyckliga. 

– Jag förstod inte innan att det var så mycket tek
nik i det här med parkour, bra träning är det också, 
flämtar Ulrika och skuttar vidare. 

Ett andpar simmar förbi udden när kursledarna 
berättar om landningsteknik och olika parkour  
moves. Gruppen övar, diskuterar, testar och utvär
derar tillsammans. Allt i skogen är en del av en 
kreativ arena som kickstartar fantasin. Knotiga 
rötter, klipphällar, kullfallna tallar och vida granar 

lockar till annorlunda rörelser som utmanar både 
hela kroppen, koordinationen och modet. 

– Min sexåring börjar tycka att Skogsmulle är  
tråkigt nu, så jag tänker att det här med parkour 
kommer passa henne bra eftersom hon gillar att 
klättra också, förklarar Ulrika medan hon går 
baklänges på en liggande trädstam. 

Ulrika har fått upp värmen nu och kastar av sig 
tröjan medan hon rör sig smidigt framåt i någon 
slags krabbgång med både fötter och händer på 
stig en. Det märks att hon tycker det är härligt att 
röra på sig och att göra det ute i naturen. 

Leder barnen ut
Hemma i Falun är Ulrika ledare för barngrup
perna Knytte, Mulle och Strövare. Hon började 
som ledare för femton år sedan när hennes äldsta 
dotter var fem år. I takt med att barnen blev äldre 
utbildade hon sig även till klätterledare och nu är 
det alltså dags att bli ledare inom naturparkour. 
Hennes ledarskap inom Friluftsfrämjandet har 
alltid följt barnen och för henne går barnen alltid 
först. 

– Jag blev ledare för att barnen skulle ha något 
att göra, det är för barnens skull. Jag vill ge dem 
något meningsfullt och dessutom får ju jag vara 
ute själv också, säger Ulrika.

– Det är också roligt att få ut andra som inte får 
komma ut annars och ge andra ahaupplevelser 
om naturen. 

Ulrika har sju barn mellan två och tjugo års 
ålder, men alla är inte lika förtjusta i friluftsliv 
och naturupplevelser som hon. Barnen har fått 
välja själva den sport de vill hålla på med, och det 
har blivit en del bollsporter också som innebandy, 
basket, fotboll och bandy. Två av barnen har valt 
orientering som har varit Ulrikas egen inkörsport 
till friluftslivet. 

Hon sökte sig till Friluftsfrämjandet för att hon 
själv ville ha nya utmaningar och upptäckte en 
organisation med trevligt folk som var roliga att 
vara med. 

– Det är jättekul att vara ledare, det blir en 
gemenskap även bland oss ledare och vi har kul 
tillsammans, säger hon. 

När hennes barn varit riktigt små hade hon 
även Öppna skogsgläntan en dag i veckan. Föräld
ralediga med sina bebisar träffades i skogen för 
fika och utbyte av erfarenheter. Hon har även haft 
ett finger med i spelet när det kommer till Även
tyrliga familjen, verksamheten för aktiva familjer 

Ulrikas friluftsintressen 
har utvecklats i takt med 
att barnen blir äldre och 
söker nya utmaningar. 
Naturparkour är nytt för 
både henne och barnen. 
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 ➜

PACKA NER DINA 
MATFAVORITER
TILL VANDRINGEN!

Ta en titt på vårt breda sortiment på www.outdoormeal.se

»Jag förstod 
inte innan  
att det var  
så mycket  
teknik i det 
här med  
parkour,  
bra träning  
är det också.«
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Helt rätt
El från vind, vatten och sol. Verifierade för socialt
ansvarstagande. Bra pris. Helt hållbart. Helt rätt.

Välj VIVA idag.
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VIVA- el produceras genom klimatsmarta 
lösningar och kommer bara från vind, vatten och 
sol så när du väljer vår el så har vi redan tänkt på 
miljön åt dig. Vi är det första energibolag som är 
verifierade för ISO 26 000 som betyder att vi även 

har omtanke om människor. Vi tror på öppenhet 
och mångfald. Läs gärna mer om vårt aktiva
arbete på vår webb: varbergenergi.se/hallbarhet
Att ha omtanke om miljön och alla
omkring oss är ett sätt att leva.

som vill uppleva äventyr tillsammans. Tidigare 
var hon också kassör i Faluns lokalavdelning, men 
numera satsar hon enbart på att vara ledare. 

– Det är inne att vara ute nu, menar Ulrika, 
behovet av aktiviteter utomhus är stort men vi 
saknar ledare och det är proppen i flaskhalsen 
för oss men vi arbetar med att få fler föräldrar att 
engagera sig. 

Viljan att vara ute
Ulrika har själv gått i mulleskola när hon var liten. 
Även om hon inte minns så mycket av just det så 
är friluftsliv idag hennes passion. Hon går gärna 
på skidturer i fjällen eller klättrar på Blötberget i 
Vika utanför Falun. Orientering började hon med 
när hon var tio. Det är en aktivitet en kan hålla på 
med så länge en lever enligt Ulrika. Intensiteten 
har dock varierat med åldern på hennes barn, men 
att springa i skogen med karta i handen tänker hon 
fortsätta med.

– Viljan att vara ute kommer nog från oriente
ringen, förklarar hon. 

Just »ute« går som en röd tråd genom alla aspek
ter av Ulrikas liv. Hon jobbar som mätingenjör, 
så även på jobbet har hon ordnat för sig att vistas 
utomhus. Men allra helst tar hon med sig hela 
familjen till vindskyddet som ligger bara några 
hundra meter från huset där de bor. 

– Fikat är alltid med, det är det viktigaste, och så 
klättrar vi lite på stenarna som finns där innan vi 
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tänder en brasa och myser tillsammans. Det gillar 
alla, säger hon. 

Trots all skjutsning och logistikhantering som 
det innebär när sju barn ska sporta på olika håll 
försöker Ulrika få till någon form av uteupplevelse 
varje helg. Hemligheten är att inte göra det för 
komplicerat utan satsa på kort och lätt. 

– Man mår bra av att vara ute helt enkelt och 
det är skönt, det är ju bara det, utbrister hon och 
påpekar att det är billigt också innan hon lägger 
sig på rygg tillsammans med de blivande ledarna 
i naturparkour för att njuta av trädkronorna som 
vajar i vinden.

»Man mår bra av att vara ute helt enkelt och det är skönt, det är 
ju bara det, utbrister hon och påpekar att det är billigt också … «

Ledartbildningen i natur-
parkour får Ulrika och de 
andra deltagarna att se på 
naturen på ett nytt sätt. 

För Ulrika är glädjefull rörelse 
i naturen viktigt och något hon 
gärna vill förmedla både till 
sina egna och andras barn. 


