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Pinglorna  

Cykelföreningen för pensionärer  

 

 

 

HANDLINGSPLAN FÖR ÅR 2020 

 

Allmänt 

Pinglorna är en ideell förening för pensionärer, både kvinnor och män, som gör utflykter tillsammans. 

Föreningen bildades för tio år sedan. Pinglorna träffas varje onsdag året om för att hålla kropp och 

knopp i trim, njuta av frisk luft, uppleva härlig natur och få fin gemenskap i Stockholms allra 

vackraste omgivningar. 

Föreningen har en livaktig och populär verksamhet. Stötestenarna handlar om att få fler ledare, att alla 

som vill ska få plats på de resor som anordnas samt att locka fler män till Pinglorna. Under året ska vi 

försöka hitta lösningar på dessa dilemman. 

Program  

Som vanligt delas årets verksamhet in i tre perioder, vinter, vår-sommar och sommar-höst.  

Vinterprogrammet 

Ett antal vandringar, kulturevenemang, bowling, skridsko-/skidtur är planerade för vintern fram till 

påsken 2020. I stället för vårmiddag kommer vi att ställa till med en jubileumsfest i början av april. 

Vår-sommar 

Cykelturerna startar i mitten av april och körs fram till mitten av oktober. Det blir många halv- och 

heldagsutflykter som utgår från någon pendeltågsstationerna. Vi ska som vanligt arrangera en cykelfri 

heldagsutflykt under sommaren.  

Sommar-höst 

Cykelturer planeras till varje onsdag. Hösten avslutas med en gemensam måltid. 

Vinter 

Efter allhelgonahelgen är det dags att byta cykeln mot vandringsskorna för att delta i Pinglornas 

onsdagspromenader.  

Resor 

Pinglorna arrangerar den inrikes cykelresan som går på Kattegattleden mellan Halmstad och Göteborg 

den 31 maj - 6 juni. Den 20 - 26 september åker en grupp medlemmar till Moseldalen och cykla där. 

Den sistnämnda anordnas i samarbete med researrangören EverTrek. Pinglornas resor är populära och 

blir snabbt fulltecknade. Därför ska vi försöka genomföra fler resor. Målsättningen att erbjuda olika 

typer av resor, korta såväl som veckolånga, nära och lite längre bort, budgetvarianter och sådana med 

högre standard. Kanske även en vandringsresa. Eftersom det är tidskrävande att planera resor behöver 

fler medlemmar medverka. 
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Utflyktsledare 

Pinglorna behöver fler utflyktsledare. Som medlem kan man komma igång genom att pröva på att vara 

sisteperson (”kökarl”) under en tur och rekognosera tillsammans med turledaren innan det är dags. 

Flera ledare framhåller att det är roligt att ”reka” inför turer. I trevligt sällskap prövar man nya vägar 

och lär känna ett område. Nya medlemmar ska tillfrågas om de vill vara med och leda en tur. Det bör 

vara minst två personer som turas om att leda en tur. Inför varje säsong ska ledarna och intresserade 

inviteras till ett planeringsmöte. Dessutom ska de som varit aktiva turledare vintersäsongen 2019-2020 

och därefter bjudas på inspirations- och uppföljningslunch. Målsättningen är att det ska upplevas som 

stimulerande och utvecklande av vara ledare i Pinglorna.  

Medlemsrekrytering 

Värvning av nya medlemmar planeras via annonsering av turerna i lokalpress och DN På 

Stan/kalendariet samt utdelning av informationsbroschyrer till intresserade.  

Kommunikation 

På Pinglornas hemsida www.pinglorna.net ska det finnas aktuell information om aktuella utflykter, 

medlemskap samt användbara tips och länkar. Inför varje säsong ska medlemmarna via e-post få ett 

program där turerna för kommande period presenteras. Dessutom sänds det varannan vecka ut ett e-

brev med aktuell information. Där presenteras de kommande två veckornas turer.   

Seniorgym 

Under vissa tider kan medlemmarna gratis gå på seniorgymmet i Årstapaviljongen, Årstavägen 112. 

Styrelsearbetet   

Styrelsen ska undersöka om det finns IT-stöd, t ex bokningsprogram, som kan minimera styrelsens 

arbetstid vid dator. Arbetsuppgifter ska vara så tydliga att andra ledamöterna lätt kan ta över när någon 

får förhinder. Sysslorna ska fördelas på ett rimligt sätt i gruppen. Det ska kännas meningsfullt och 

roligt att engagera sig i Pinglorna.  

 

 


