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Nyheter fra Friluftslivets fellesorganisasjon, februar 2010

Barnas Turlag – en suksess
20.000 barn under 12 år er med i DNTs suksessprosjekt 
”Barnas turlag”. I fjor kunne det populære, landsomfattende
laget feire 10 års jubileum! 

”Barnas turlag” er Turistforen -
ingens tilbud til barn og barne-
familier. Både medlemmer og
ikke-medlemmer inviteres til
spennende, varierte og helse-
fremmende friluftslivsopp -
levelser i fjellet, ved sjøen og 
i skogen.

Større arrangementer som
hytte-til-hytteturer og over -
nattingsturer gjennom året er
som regel knyttet til skoleferien.

Flesteparten av arrangementene
foregår lokalt - vanligvis som

dagsturer med variert innhold i
nærmiljøet. 

I dag er det 100 lokale Barnas
Turlag over hele landet. Midler
blant annet fra KD bidrar til at
Turistforeningen i 2010 satser
stort. Målet er å etablere 20 nye
Barnas Turlag i noen utvalgte
bydeler i de fem største byene
her i landet. 

Tanken er at barn
skal få spennende
friluftstilbud i sitt
nærmiljømråde.

Aldri før har Skiforeningen 
hatt så mange på skikurs 

som i år. Les mer på side 4.



KFUK-KFUM-speiderne 
drar nordmenn ut på tur
Hver fredag piper det i mobiltelefoner over hele landet. Det er
KFUK-KFUM-speidernes turtips ”Søndagstipset” som tikker inn
med et morsomt aktivitetstips til søndagsturen. Helt gratis.

Søndagstipset er KFUK-KFUM-
speidernes første store frilufts -
prosjekt som retter seg mot folk
som ikke er speidere.

– Tipsene er kreative, enkle og
morsomme og i god speider -
ånd, sier prosjektleder Solveig
Øiestad hos KFUK-KFUM-
 speiderne. Hun presiserer at

tipsene er knyttet til
aktiviteter, ikke tur-
mål og er derfor
gjennomførbare
stort sett hvor som
helst i hele landet. 

Prosjektet har
fått støtte fra
Kulturdeparte-
mentet gjen-

nom Frilufts livets
fellesorganisasjon, etter inspi-
rasjon fra daværende kultur-
minister Trond Giske. Målet er 
å bedre folkehelsen gjennom 
å få folk i aktivitet og oppleve
glede over naturen. Inaktivitet
er en av de største truslene mot
folkehelsen, og Søndagstipset
ønsker å bidra til at befolk -
ningen kommer seg ut på tur. 

Navnet Søndagstipset er ikke
tilfeldig valgt. – Vi ønsker å

fokusere på søndagen som en
annerledes dag i uken, sier
Solveig Øiestad.  

Søndagsturen har lang tradisjon
i Norge, og Øiestad håper der-
for at konseptet kan vekke
gjenkjennelse hos folk flest.
Etter mindre enn tre uker har
Søndagstipset 1500 abonnenter,
men KFUK-KFUM-speidernes
mål er at Søndagstipset etter
hvert skal tikke inn på mobilen
til hundre tusen nordmenn hver
fredag. 

Alle som ønsker det, kan motta
Søndagstipset på SMS. Alt man
trenger å gjøre, er å sende en
SMS med kodeord TUR til 2077.
Deretter vil man få tilsendt en
gratis SMS hver fredag i 52 uker
med tips til en morsom vri på
søndagsturen. Tipsene legges
også på prosjektets nettside
www.søndagstipset.no, med ut-
fyllende ideer og informasjon
der det trengs.

Unikt prosjekt om 
friluftsliv og folkehelse
For først gang i historien samarbei-
der friluftslivsorganisasjonene og
helsesektoren i de nordiske land om
friluftsliv og folkehelse.

- Vårt mål er å styrke friluftslivets
positive posisjon som en aktiv og
selvfølgelig medspiller for helsen i
Norden, både nasjonalt og regionalt.
Det er en ressurs som kan utnyttes
mye bedre enn i dag, fastslår, pro -
sjektleder Lisa Bergström, som mener
at friluftsliv burde være en selv -
følgelig ressurs i folkehelsearbeidet 
i Norden.

- Prosjektet skal blant annet gi svar
på hva hvilke helsegevinster vi får
ved å drive fysisk aktivitet ute i
 naturen. At fysisk aktivitet er bra
både i det forebyggende og behand -
lende helsearbeid er nærmest en
selvfølge, hvilket er bra. Men hvilke
ytterligere dimensjoner til helsen kan
kombinasjonen av friluftsliv og natur-
opplevelse gi?

Målgruppen for prosjektet er poli-
tikere, myndigheter, beslutningsper-
soner, kommuner, fylkeskommuner
og studenter. – Ambisjonen gjennom
prosjektet er å belyse forskningen 
på området og gjøre det lett tilgjeng -
elig, men også vise gode eksempler
og lære av hverandre, opplyser
Bergström.

Prosjektet  skal også være en
kon taktformidler og gi inspira -
sjon til dem som allerede arbei-
der aktivt med friluftsliv i dag.

Fokusområder er barn og skole,
fritid, fysisk aktivitet på resept/ -
forebyggende og behandlende
helse arbeid, grøntområder i
byer/fysisk planlegging og friluftsliv
og psykisk helse.

Prosjektet er finansiert av Nordisk
ministerråd.

Følg projektet på; 
www.friskinaturen.org



Landbruket og friluftslivet
er avhengige av hverandre
Landbruket og friluftslivets gjensidige avhengighet var 
utgangspunktet for møtet mellom FRIFO og statssekretær 
Ola T. Heggem i Landbruks- og matdepartementet i 26. januar.

Friluftslivsorganisasjonene er
opptatt av at norske bygder
holdes levende, at naturgrunn -
laget forvaltes og at dia logen
mellom forvaltere og brukere til
friluftslivsopplevelser er så god
som mulig.

Landbruket og friluftslivet har 
et viktig felles verdigrunnlag. 
Naturen skal forvaltes på en
bærekraftig måte, slik at den kan
overleveres i bedre stand til neste
generasjoner. Friluftslivet har
 definert urbaniseringen, stans i
den naturlige sunne forvaltnin-
gen og gjengroing blant frilufts -
livets største trusler. Som en del
av dette må friluftslivet også
bidra til å styrke eksisterende
 arbeidsplasser i distriktene og
bidra til å skape nye. Betydnin-
gen av et levende landbruk or
distriktenes utvikling blir særlig
synlig når den svenske og norske
virkeligheten sammenliknes.

Ola T. Heggem understreket
friluftslivets verdi for landbruket,
og at samarbeidet de fleste

steder foregår uten problemer.
Men han la ikke skjul på at
 konflikter kan oppstår i press -
områder, der veier til utmark 
ikke er godt nok ivaretatt.

Statssekretæren utfordret friluft s -
livet til å styrke omdømmet til
landbruket, og bidra til forståelse
for landbrukets viktighet. Land-
bruksdepartementet har i dag et
godt samarbeid med flere FRIFO
organisasjoner, bl.a. 4H, DNT og
NJFF. Grønt reiseliv og lokale
mattradisjoner ble blant annet
trukket frem som gode eksem-
pler. Temaer som bevaring av
 villaks, nødvergerett for jakt -
hunder, Friluftsloven og Motor-
ferdselloven og en ny stortings -
melding om Landbruket ble også
berørt.

FRIFO ba departementet etter-
spørre om friluftslivet og aktivi -
sering av barn og ungdom blir
godt nok ivaretatt når spille -
midlene skal fordeles i regjerings -
konferanse senere i år.

Grundig innføring i nye miljølover
120 vitebegjærlige deltakere fra natur- og frilufts -
livsorganisasjoner over hele landet fikk en grundig
 innføring i den nye Naturmangfoldloven og den nye
plandelen i Plan- og bygningsloven på en konferanse
på Gardermoen 1. og 2. februar. 

– Miljølovene gir oss nye, viktige virkemidler i arbeidet
med å ta vare på naturen og sikre gode arenaer for
frilufts livet i årene framover. Lovene sikrer også
deltakelse fra organisasjonene tidligere i prosessen og

retten til å bli hørt når det skal lages regional og lokal
planstrategi, framholdt statssekretær Heidi Sørensen i
Miljøverndepartementet.

Målet med konferansen, som var et samarbeidsprosjekt
mellom FRIFO og Miljøverndepartementet, var kunn -
skapsoppbygging. 

Leder i styringsgruppen for Forum for natur og friluftsliv,
Bjarne Oppegård, takket MD for satsingen på 3 millioner
kroner til FNF-stillinger Det er en satsing som gjør dette
nettverket bedre rustet til å jobbe for natur- og frilufts -
livsinteressene ute i fylkene og på lokalt nivå.

Stemningsfull friluftstakk
I kaldt og flott vintervær takket 
representanter for en rekke  miljø- 
og friluftslivsorganisasjoner for årets
satsing på natur og friluftsliv med 
en festmarkering utenfor Miljøvern -
departementet 14. januar.

Statssekretær i MD, Heidi Sørensen la i 
sin tale ikke skjul på at frilufts livs organisa -
sjonene er viktig aktører ute i fylkene. 
Hun tok til orde for et samarbeid med
friluftslivsorgani sasjonene og MD med
tanke på å  utnytte samspillet mellom
 forebyggende helsearbeid og friluftsliv. 

– Ingenting er mer kostnadseffektivt enn 
å holde folk friske, slik dere gjør med 
ulike og sunne frilufts livsaktivi teter, 
understreket statssekretæren.

Bakgrunnen for markeringen uten for 
MD var at departementet har valgt å 
styrke natur og friluftsliv i fylkene med 
3 mill ekstra til frivillige organisasjoners
fylkesnettverk i 2010, Forum for natur og
friluftsliv, FNF.

– Denne satsingen er viktig, fordi  regjer -
ingen flyttet mye av friluftslivs forvalt -
ningen til fylkeskommunene fra nyttår.
Pengene fra MD vil utvilsomt bidra til å
styrke samarbeidet om viktige regionale 
og lokale natur- og frilufslivssaker, fastslo
styreleder i FRIFO, Øystein Dahle, som
 ønsket  ytterligere satsing fra departe-
mentets side i årene framover. 

17 friluftsglade klokkespillere fra ”KG
Bells” ankom med hest og kjerre og ringte
stemningsfullt inn et nytt frilufts år med
Michael Jackson-låter, mens KFUK-KFUM-
speiderne stod for ser vering av grillmat og
varm drikke.

Øystein Dahle, Ola T. Heggem og Lasse Heimdal.

Klokkespillere fra ”KG Bells”.



Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO: FRIFO er en paraplyorganisasjon for de 13 største friluftslivsorganisa sjonene 
i landet med samlet over 1/2 mill. medlemskap og ca 3500 lokale lag og foreninger. Formålet til FRIFO er å fremme det 
tradisjonelle, naturvennlige friluftslivet og allemannsretten – vår lovbestemte rett til fri ferdsel i utmark. Friluftsliv har 
lange tradisjoner og spiller en viktig rolle for svært mange mennesker i landet. www.frifo.no

Organisasjoner tilsluttet FRIFO: 4H Norge, Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, Norges Folkesportforbund, 
Norges Jeger- og fiskerforbund, KFUK-KFUM speiderne, Norges Klatreforbund, Norges Orienteringsforbund, 
Norges Padleforbund, Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norges speiderforbund, Skiforeningen, Syklistenes landsforening.

– For barneskiskolen betyr det
600 flere barn i år enn i fjor. Det
er absolutt ny rekord. 1.810 barn
er i tillegg meldt på til helge -
kursene. Det er 312 flere enn i
fjor, forteller prosjektleder i Ski-
foreningen, Annemarie Erichsen. 

For Skiforeningen, som jobber for
å fremme friluftsliv og skiinter-
esse, er utviklingen gledelig. Men
langt fra alle barn som deltar på
kursene er så heldige at de har
egne ski. – Ved enkelte barne-
hager og skoler som deltar, må
nesten halvparten låne ski av oss,
forteller Erichsen. 

Hanne Berg, leder av Skiforenin-
gens skiskole på Skullerud i Øst-
marka, tror det er flere grunner
til skimangelen. – Blant annet er
ski altfor dyrt. Prisen må ned, sier
hun. 

Langt fra alle innvandrerfamilier
har med seg skitradisjoner hjem-
mefra når de kommer til Norge. 

– Det er jo absolutt en fordel med
egne ski, slik at de får praktisert
kunnskapen fra skiskolen. Ski -
kunnskapen til ungene er veldig
varierende. Det er også  et nisk
norske familier som nedpriori -
terer skiaktivitet, blant annet
familier som bor i Oslo sentrum
hvor det vanligvis er dårlig med
skiføre i nærmiljøet, sier Erichsen. 

Når så mange skiløse unger like -
vel er med på skiskole, er for -
klaringen gjerne felles påmelding
for barnehagen eller skoleklassen.
Skikursene pågår i fem uker fram
til vinterferien, og hver unge er
med fem ganger, i fem kvarter
hver gang. 

– Noen skoler og barnehager har
bakt deltakeravgiften inn i bud-
sjettene sine. Dermed
blir det ikke snakk om 
ytterligere foreldre -
betaling, forklarer
Erichsen.

Skikurs mer populært 
enn noen gang
Aldri før har Skiforeningen hatt så mange barn og voksne på
skikurs som i år.  Både for nybegynnere og viderekomne er inter-
essen stor. Totalt er 7.744 barn påmeldt barneskiskolene. I tillegg
er 700 voksne påmeldt på langrennskurs. 500 barn er også i gang
med snowboard og alpinkurs. 

D
es

ig
n
: G

eo
ff
re

y 
K
em

p
to

n

Barna blir 
aktive til VM
Tirsdag 26. januar var det Kick-off for
Aktiv til VM – prosjektet som skal
spre vinterglede til over 200 000 barn
frem mot Ski-VM 2011 i Oslo. 180
barn fra Rommen skole var samlet
sammen med ordføreren i Oslo,
 representanter fra VM, Skiforeningen
og Skiforbundet. 

- Jeg gleder meg til å se dere bli gode
på ski. En dag står kanskje en av dere
klare til å hoppe i kollen, eller en
annen blir kanskje Norges raskeste, 
sa ordfører Fabian Stang til barna, 
før han offisielt åpnet prosjektet
Aktiv til VM. 

Ordføreren kom til Rommen skole i
fullt skiutstyr og ble med barna i
leken ”froskeveddeløp”. 

Etterpå var det skikonkurranse med
skolebarna mot de voksne på langski.
Åsne Havnelid fra  Ski-VM 2011,
 generalsekretær Bente Lier i Ski-
foreningen og generalsekretær i
 Skiforbundet Bård A. Amundsen
måtte pent se seg slått av de raske
skolebarna.

Frem mot OL på Lillehammer ble vi
virkelig et folk i form, og Skiforenin-
gen og Skiforbundet vil at Aktiv til
VM skal bidra til skientusiasme blant
barn og unge. Frem mot VM vil det
være en lang rekke aktiviteter i hele
Norge for å spre vinterglede. Følg
med på www.aktivtilvm.no 
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