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Nyheter fra Friluftslivets fellesorganisasjon, oktober 2010

Det er duket for et spennende
kappløp fram til 31. oktober 
når konkurransen avsluttes. 
Da FRIFO NYTT gikk i trykken,
var det Sigmund Larsen og Elin
Stølen fra Kystlaget Hornelen
som ledet ”Den gyldne åre”.
Det entusiastiske paret har rodd
404 nautiske mil siden start -
skuddet gikk 15. april. Det er en
knapp ledelse til Halvard Toften
fra Saltdal Kystlag, som nå
 ligger 1,3 nautiske mil bak
 lederduoen. 

Toften leder imidlertid fortsatt
kategorien flest antall turer med
62 mot Sigmund og Elins 44. 

Målet med den populære
rokampanjen, som blant annet

er finansiert gjennom DN-
 midler, er at flest mulig skal
 oppdage gledene ved å ro i
tradisjonsrike båter.  

”Den gyldne åre” er delt inn i
kategoriene ”Den person som
har rodd flest turer i løpet av
sesongen, det kystlag/forening
som samlet har rodd flest turer i
løpet av sesongen, den person
som har rodd flest antall
nautiske mil i løpet av sesongen
og det kystlag/forening som
samlet har rodd flest antall
nautiske mil i sesongen. 
Alle som har rodd mer 
enn 10 turer eller 
10 nautiske mil, får 
tilsendt diplom 
og pin. 

Roknappen
Det er Forbundet KYSTEN sine
lokale kystlag som arrangerer
Roknappen. Målgruppen er
først og fremst barn fra åtte år
og oppover, men prøven er
åpen for alle som ønsker en
bekreftelse på at de har klart
seks enkle roøvelser. Bestått
 ferdighetsprøve hedres med 
pin og diplom. 

Den arrangør som har fått flest
til å bestå roknappen, får en
premie på 5000 kroner. Målet 
er at minst 2010 personer
 gjennomfører ferdighetsprøven
i roing i år.

Halvard Toften med sin nordlandsbåt 
i vakre naturomgivelser med den 1107

meter høye Korsviktinden i Sjunk -
hatten nasjonalpark i bakgrunnen.

Ta din åre fatt!
Det er ikke hestekreftene som måles i Forbundet KYSTEN sin
store, lands omfattende kampanje ”Ta din åre fatt”. Da er det
 roferdighetene som skal testes, enten gjennom konkurransen
”Den gyldne åre” eller ved å ta Roknappen.  



Fantastisk fiskesommer!
5000 barn over hele landet prøvde fiske-
lykken gjennom Norges Jeger- og fiske -
forbunds lokalforeninger i sommerferien.
På bryggekanten i Arendal fikk mange
barn sin store fiskeopplevelse. Store
stimer av makrell svømte forbi, og mange
bet på kroken.

Fra 19. – 25. juli var det fullt fokus på fiske i
NJFFs lokalforeninger. Gjennom 106 arrange-
menter og 1000 instruktører, fikk tusenvis av
barn lære hvordan de skal bli gode fiskere. 

Prosjektet ”Fiskesommer 2010” var lagt opp
som fiskedager for barn, og mange av lokal -
foreningenes erfarne sportsfiskere formidlet
sin fiskekunnskap til vitebegjærlige ferie -
barn.

”Fiskesommer” er et årlig samarbeid  mellom
Norges Jeger- og fiskerforbund, Dagbladet
og Mustad. Miljøverndepartementet gir
 midler til prosjektet gjennom Direktoratet
for naturforvaltning.

Makrellykke på bryggekanten i 
Arendal. (Foto: Henning Ottarsrud).

Vellykket klatrefestival
på Fugløya 
Årets klatrefestival på Fugløya ble nok en gang en stor
 suksess. Det bidro 100 festivalstemte klatrere fra hele landet
og ikke minst en dyktig festivalkomité til. 

I den varme augustsola var det høy aktivitet fra morgen til kveld. 
På sørsiden av øya fikk mange ivrige ungdommer brynt seg på
 buldreøkter med Therese Johansen. Her ble det også etablert
flere nye ruter. På Ørnesodden fikk mange av klassikerne en
haug med repetisjoner. Det ble | også avhold kilekurs med Iver
Martens og Bjarne Hunstad som instruktører.

En ganske omfattende tick-liste med poeng for antall bestig -
ninger tente konkurranseinstinktet hos noen av de yngste
deltakerne, som hadde svært tynnslitt hud, men desto flere
poeng på søndagen.

På kveldstid var det hyggelig stemning i Klatrebar, med god
musikk fra trubadur, grilling av hele lam og balansering på slakk
line. Dave Durkan ga et spennende innblikk i tibetansk og
nepalesisk kultur fra mer enn sine 30 reiser til Tibet og Nepal.
Sjur Nesheim trollbandt tilhørerne med historier og spektaku -
lære bilder fra mer enn 40 år med klatring i store vegger og fjell
til alle årstider over hele verden. 

Prosjektmidler fra MD gjennom DN var med på å finansiere den
populære festivalen.

Ida Sofie Pettersen var en av mange ivrige deltakere på årets 
klatrefestival på Fugløya. (Foto: Jan Erik Paulsen).

130.000 unge 
på tur med NJFF
Norges Jeger- og Fiskerforbunds
barne- og ungdomssatsing har vært
en suksess. Fra 2000 og frem til i dag
har antall medlemmer under 26 år
økt fra 8000 til 25.000. Det er 20
prosent av den totale medlems-
massen. 

Årlig deltar 130.000 barn og unge på
Norges Jeger- og Fiskerforbunds
arrangementer, som fiskeklubbdager,
friluftsdager i skoleverket, lokale
jakt- og fiskeskoler, fiskelykke -
arrangementer, rypejaktkurs, flue-
binderkvelder ogungdomsturer. 

10 prosent av medlemsmassen i NJFF
er kvinner.



Løfter ikke 
innfridd
Politikernes løfter om satsing
på helsefremmende aktivitet
ble ikke innfridd i regjeringens
budsjettforslag for 2011.
Tilskuddet til friluftstiltak over
MDs budsjett er foreslått fros-
set på samme beløp som i fjor,
altså 20,7 millioner kroner. 

- Dette er en stor skuffelse for
friluftslivsorganisasjonene og
helt uforståelig i forhold til
politikernes ønske om en
sterkere offensiv på friluftsliv
med en særlig stimuler-
ingsinnsats overfor barn og
unge, funksjonshemmede og
etniske minoriteter, fastslår
generalsekretær i FRIFO, Lasse
Heimdal, i en kommentar. 

-  Riktignok ble det gikk tre mil-
lioner ekstra i 2010, men disse
midlene var øremerket Forum
for natur og friluftsliv. De rene
tiltaksmidlene har ikke vært
justert på tre år.

Heimdal viser til Energi- og
miljøkomiteens innstilling i
 forrige budsjettrunde, der den
klare meldingen til regjeringen
var at ”tiden nå er inne for et
krafttak i folkehelsearbeidet
med fokus på friluftsliv”.

- Gledelig er det at Helse- og
omsorgsdepartementet ønsker
å videreføre et prosjekt i
 Drammen og Haugesund, der
friluftsliv brukes i lokalt folke-
helsearbeid. Det er også et håp
om at regjeringens varslede
handlingsplan for frilufts -
områder på sikt kan bidra til å
skape aktivitet. 

- De fleste politikerne er klar
over den solide forebyggings-
gevinst som ligger i fysisk
 aktivitet og friluftsliv. Skal vi nå
flere, må det følges opp med
midler, avslutter general -
sekretæren i FRIFO.

Helsemidler til aktivitet
Helseministeren er bekymret over eksplosjonen i livsstilssykdom-
mer her i landet. I høst ga hennes departement FRIFO 1,4 millioner
til friluftslivsprosjekter som fremmer folkehelse i 2010. 

I forslaget til helsebudsjett, som
ble lagt fram 5. oktober, går det
fram at Helse- og omsorgsdeparte-
mentet ønsker å videreføre pro -
sjektet i 2011.

I første omgang er det inaktive i
Drammen og Haugesund som skal
stimuleres ut i den helsebringende
naturen.
- Gjennom satsingen i disse to
kommunene ønsker vi å utvikle
gode modeller for folkehelse -
prosjekter som bygger på frilufts -
liv. Tanken er at dette skal bli en
lærebok for andre kommuner,
 opplyser generalsekretær i FRIFO,
Lasse Heimdal, som på sikt ser for
seg en nasjonal modell.

Heimdal tror at friluftsliv som
folkehelsefremmende og fore-
byggende aktivitet har framtiden
for seg. - Myndighetene har ikke
så mange alternativer når det
gjelder å få ned de enorme
helseutgiftene, fastslår han. Han
tror at nytteeffekten av friluftsliv
vil bli sterkere fokusert gjennom
disse to prosjektene.

Både statsminister Jens Stolten -
berg og helseminister Anne-Grete
Strøm-Erichsen ser på friluftsliv
som viktig i det forebyggende

helsearbeidet. Begge har tidligere
gitt uttrykk overfor FRIFO at tur-
glede er med på å styrke folke-
helsen.  

Det er friluftslivsorganisasjonene i
Drammen og Haugesund som i
første omgang kan nyte godt av
stimuleringsmidlene fra HOD.
Sammen med sine respektive kom-
muner skal de bidra til aktiviteter
som skaper folkehelse lokalt. 

Vibeke Clausen fra Drammen og
Oppland Turistforening er deltids -
ansatt i FRIFO som sentral pro -
sjekt leder, mens Audhild Sandnes
skal få de inaktive opp av go’
stolen i Haugesund. 

I Drammen skal det rettes et
særlig fokus mot innvandrer -
grupper, men også andre inaktive
kan dra nytte av friluftslivs -
organisa sjonenes helseprosjekt.
Blant annet er planen å skape
 fysisk  aktivitet på arbeidsplasser 
i byen. – Vi vil utfordre ulike
bedrifter til å gi sine ansatte tid 
til ekstra, helsebringene, fysisk
 aktivitet i løpet av en lang og
stillesittende arbeidsdag. Det vil
igjen skape friske og ikke minst
 effektive medarbeidere, fram -
holder Clausen.

Veien til bedre folkehelse er fysisk aktivitet i naturen. (Foto: Siri Meyer)



På det idylliske markaområdet fikk
hun vitterlig se friluftslivsorganisa -
sjonenes store og tradisjonsrike
 engasjement for å stimulere folk ut
i naturen. – Her er det jo ”stinn
brakke”, fastslo statssekretæren i
Miljøverndepartementet på
sjarmerende trøndersk, og la til at
dette lover godt for rekrutteringen
til det helsebringende og natur-
vennlige friluftslivet.

Og læring om naturmangfoldet ble
det gjennom foto-orientering,
natursti, naturquiz og klossetårn
hos henholdsvis Norges Orienter-
ingsforbund, DNT Oslo og Omegn,
4H Norge og Statens naturoppsyn.
Naturvitebegjærlige barn sprang
fra post til post. 

På brygga til Norges Jeger- og
Fiskerforbund var det et yrende
fiskeliv. Tålmodig ventet små

fiskere på at abboren ville la seg
friste av en fet mark. Mange ville
også padle eller ro på et blankt og
stille Sognsvann. Norges Padlefor-
bund stilte med fargerike kajakker,
mens Norges Speiderforbund og
Oslo og omlands friluftsråd tilbød
sine populære kanoer. Hos For -
bundet KYSTEN var det mulig å ta
roknappen i en gammel, tradisjons -
rik pram.

Speidernes hjemmelagde karusell
tilfredstilte alle som ville oppleve
litt kribling i magen.  Det opplevde
også ”høyhopperne ” på standen
til 4H Norge, men den store høyder
kunne man nå i KFUK-KFUM spei-
dernes klatrevegg.  Skiforeningen
ordnet med skikkelig ”skiføre” på
Sognsvann denne varme solskinns-
dagen. Mange barn roet det hele
ned med en hyggelig tur med hest
og vogn.

Rolig, men livreddende stemning
var det hos Røde Kors Hjelpekorps,
der mange barn fikk prøve ”munn-
til-munn-metoden”. En slags
”livredning” drev også Oslo og om-
land sopp- og nyttevekstforening
med gjennom sin informasjon om
de giftige matsoppene. 

Mellom friluftslivsorganisasjonenes
mangfold av aktiviteter sørget
tusenvis av sultne naturnytere for
at 175 kilo grillpølser, 110 kg pinne -
brøddeig, et par tusen lomper, 
110 brød med tilhørende gulost,
brunost, syltetøy og kaviar gikk
ned på høykant i høstsola. 

Styreleder i FRIFO, Dag Kaas, takket
i sin tale Miljøverndepartementet
og Resirk for støtten til det pop-
ulære friluftsarrangementet.

Yrende naturliv på Sognsvann
Friluftsentusiasten, Heidi Sørensen var tydelig imponert over de mange tusen små og store natur elskerne,
som hadde funnet veien til den fantastiske friluftsleiren på Sognsvann den første høstsøndagen i september.  
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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 Turmarsjforbund, 
Norges Jeger- og fiskerforbund, KFUK-KFUM speiderne, Norges Klatreforbund, Norges Orienteringsforbund, 
Norges Padleforbund, Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norges speiderforbund, Skiforeningen, Syklistenes landsforening.

FRIFO STØTTES AV:

Tusenvis av naturglade mennesker
hadde funnet veien til idylliske
Sognsvann på den store frilufts -
dagen. (Foto: Siri Meyer).


