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Nyheter fra Friluftslivets fellesorganisasjon, desember 2009

4H Norge med suksessprosjekt:

Barn og unge stimuleres
til et aktivt friluftsliv
4H Norges treårige prosjekt ”Aktiv i friluft” har så langt vært 
en suksess. I fjor var 11.000 friluftsglade deltagere aktive i
friluft  gjennom en konkurranse i regi av prosjektet. 
Oppslutningen i år ser ut til å være like stor.

Med naturen som arena
 stimuleres stadig flere barn 
og unge til et aktivt og inklud-
erende liv ute i naturen, basert
på høsting, naturbruk og natur-
vennlig friluftsliv.

Det var med støtte fra 
Miljø vern departementet via 
Direktoratet for naturforvalt-
ning og spille midler fra Kultur-
og kirkedepartementet at den
tradisjons rike ungdomsorgani -
sasjonen startet det  vellykkede,
lands omfattende prosjektet.
Inkludering av barn og unge
med funksjons hemming eller
med etnisk minori tets bakgrunn
er en naturlig del av ”Aktiv i
friluft”, som bygger på prosjek-
tet ”Frilufts liv og helse – for
alle”.

Gjennom prosjektet har 4H
bidratt positivt til å motvirke en
trend med stadig økende inak-
tivitet hos barn og unge med
påfølgende livsstilssykdommer. 

Friluftskonkurranse
En flott kano i premie ble det 
på Grimstadshøgda 4H i Møre
og Romsdal, som gikk av med
hovedseieren i den store frilufts -
konkurransen i 2008. Klubben
kunne i konkurranseperioden
vise til 33 ute aktiviteter og
arrangementer. 

Totalt deltok 
58 klubber med 
400 registrerte 
arrangement 
og aktiviteter.

Målsettingen med 
”Aktiv i friluft” er:

• Bidra til holdningsendring 
blant barn og unge som fører til
sunnere livsstil med vekt på egen
aktivitet og økt bruk av naturen

• Øke kunnskapen og bevisstheten
blant barn og unge om sammen-
hengen mellom kosthold, helse 
og fysisk aktivitet

• 4H klubbene og 4H fylkene skal
få økt tilgang til aktivitetsopplegg
og friluftsinstruktører

• 4H vil i større grad få friluftsliv
som ”varemerke”



DNT – skolens naturpartner
Med stimuleringsmidler fra MD via DN ønsker Den Norske 
Turistforening å sikre at uteskole og friluftsliv blir en enda
større del av hverdagen i skole og barnehage. I perioden 2009 
– 2012 vil  foreningen etablere et tettere og mer forpliktende
samarbeid med 35 enkeltskoler, såkalte ”Naturpartnere”.

Siden 2001 har DNT hatt mange
tusen lærere, førskole-lærere
og SFO-ansatte på kurs. Titusen-
vis av barn og unge har besøkt
foreningens hytter og deltatt
på tur- og aktivitetsdager i
DNTs regi. 24 hytter er tilrette-
lagt spesielt med tanke på
skoleklasser, egne nettsider er
på plass og om lag 700 lærere
mottar elektroniske  nyhetsbrev
fra foreningen.

Gjennom det fireårige prosjek-
tet vil DNT fortsette arbeidet
med tilrettelegging av flere
 hytter for skoler, holde kurs 
og foredrag, nyhetsbrev, egne
skole sider på nett og delta på

 aktivitetsdager i skoler og
barnehager. 

- Vi ønsker å gi lærerne økt
kompetanse til å ta med seg
elever ut. Ved å vise mulig -
hetene både innen det tradi -
sjonelle friluftslivet og DNTs
tilbud, men også motivere lær-
erne til å benytte nærmiljøet
som læringsarena i alle fag i 
det daglige, håper vi på bedre
læring, bedre trivsel hos elever
og lærere, mer fysisk aktivitet
og tettere kontakt 
med naturen, 
sier Anne-Mari 
Planke i DNT.

Opptur
I 2009 var om lag 23.000 
av landets 8. klassinger på
Turistforeningens populære
”OPPTUR”. Målet i 2010 er
å få med 30.000! Det er
nærmere halvparten av 
alle landets 8-klassinger. 
OPPTUR arrangeres første
onsdag i mai hvert år. Det
er en turdag til en topp
eller et utsiktspunkt i
skolens nærmiljø – der 
folk bor. 

Fokus på friluftsliv i
folkehelsearbeidet 
– Tiden er inne for et krafttak i
folke helsearbeidet med fokus 
på friluftsliv.

Det slår alle medlemmene i Energi-
og miljøkomiteen, unntatt fra
Fremskrittspartiet, fast i sin inn -
stilling til statsbudsjettet 2010.
Friluftslivets verdi i arbeidet med
bærekraftig utvikling blir også
trukket fram. 

Komiteen har registrert at man 
i budsjettet ikke foreslår å øke
 midlene til aktivitetstiltak og viser 
i den forbindelse til de betydelige
gevinstene som ligger i å stimulere
til et mer aktivt friluftsliv.

Også Helse- og omsorgskomiteen
understreker i sin budsjett-
innstilling friluftslivets betydning
for å få folk mer fysisk aktive. 

Komiteen er særlig opptatt av
friluftsliv i et folkehelseperspektiv.
"Tilrettelegging for friluftslivs -
aktiviteter må være et viktig
virkemiddel i det helsefremmende
arbeidet og forebygging av 
sykdom gjennom fysisk aktivitet",
heter det under post 73 Fysisk
 aktivitet. 



5500 fant fram i 2009
Med kart og kompass fant 5500 ivrige deltagere fram i skog og
mark – 50 steder i 18 fylker over hele landet på ”Finn FRAM-
dagen” 2009. Det årlige arrangementet i regi av Norges Orien-
teringsforbund er blitt et tradisjonelt og populært arrangement.

Det er ønsket om at alle skal få
opp leve gleden ved å bruke kart
og kompass på veien til ”Vill,
Vakker og Rå naturopp levelser”,
som er bakgrunnen for ”FINN
FRAM-dagen”. I tillegg gir det
trygghet å vite hvor en er til
 enhver tid.

FINN FRAM-dagen har hoved-
fokus på at det skal være et
tilbud om opplæring og opp -
friskning i bruk av kart og
 kompass samt aktiviteter som 
gir muligheter for å øve seg 
på disse ferdighetene. I tillegg
skal det være plass til et  ube -
grenset antall andre frilufts livs -
aktiviteter. 

Fra et pilotprosjekt i 2002 i 
Oslo-området er arrangementet
nå blitt landsomfattende med
stadig økende deltagelse. 

Konseptet lar seg lett tilpasse 
til lokale forhold, og det skaper
mye godt samarbeid mellom
ulike friluftslivs- og andre organi -
sasjoner lokalt. Alle som består
”Jeg finner fram-testen” får et
”FINN FRAM-sertifikat.

FINN FRAM-dagen 
støttes med spille-
midler fra KKD.

Sandefjord – Årets friluftslivskommune
Statsråd Lars Peder Brekk i Mat- og landbruksdepartementet
delte ut prisen ”Årets friluftslivskommune 2009 – med fokus
på kulturminner ” til Sandefjord kommune under konferansen
Forskning i friluft på Holmenkollen Park Hotel Rica i Oslo 
24. november.

Det var en vellykket konferanse med 230 deltagere fra forsk -
ningsinstitusjoner, universiteter, høgskoler, departementer,
 direktorater, fylkeskommuner, kommuner, skoleverket og
 organisasjoner.

Målet med konferansen var å gi forskere innefor friluftsliv
 muligheten til å presentere sine forskningsresultater i et
bredere forum og skape gode møteplasser for friluftslivs-
forskningen og friluftslivet. 

Friluftsliv er
folkehelse
Fire av fem voksne nordmenn
er inaktive. Stadig flere barn,
unge og voksne blir over vektige. 

Livsstilssykdommene øker i
 omfang. Reparasjonskost-
nadene er på svimlende 200
milliarder i året! 

Dette kan friluftslivsorganisa -
sjonene gjøre noe med. Omlag
3500 lag og organisasjoner
rundt omkring i hele landet 
er klare til å stimulere befolk -
ningen opp av godstolen og 
til helsefremmende aktivitet 
i skog, mark og fjell.

– Hver måned dør like mange
av inaktivitet som i trafikken 
i løpet at et helt år, fastslår
 generalsekretær i Friluftslivets
fellesorganisasjon, FRIFO, Lasse
Heimdal. Med klare signaler til
politikerne understreker han
betydningen av frilufts liv i 
det forebyggende folkehelse -
arbeidet.  

– Skal regjeringen kunne 
klare å styrke innsatsen mot 
inaktivitet, må Hand lingsplanen 
for fysisk  aktivitet (2005-2009)
følges opp med 100 millioner
 kroner. 10 millioner kan, som 
en start, tildeles friluftslivs -
organisasjonenes mange ulike
helsefremmende  aktiviteter,
 understreker Lasse Heimdal.

F.v. Kjell Olav Maldum, Resirk, ordfører i Asker, Lene Conradi,
ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch, ordfører i Rauma,
Solveig Brøste Sletta og statsråd Lars Peder Brekk.



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.

Målet med den årlige festivalen
er at barn og ungdom i alderen
8-18 år skal få oppleve samhold
og glede over felles interesse
for elvepadling. Og stor glede
har ivrige deltagere av å padle
kajakk i en av landets flotteste
elver, Ottaelva, som har strek -
ninger med forskjellige vanske-
lighetsnivåer. Her kan hver
enkelt prøve ut sine grenser,
uansett hvilket nivå de er på. 

Totalt deltok 39 padlere i
alderen 8-18 år på årets A-camp,
mens det tilsvarende tallet for
2008 var 30. De fleste fortsetter
å padle aktivt etter festivalen
og deltar også på nye camper.
De som er blitt ”for gamle”
kommer igjen som instruktører.

Festivalen, som er et samarbeids -
prosjekt mellom Norges Padle-

forbund og Lillehammer Ro- 
og kajakklubb, ble første gang
arrangert i Skjåk i 2007 og
 flyttet til Otta i 2008. 

A-camp leiren er på Øihusviken
camping ved Ottas bredder.  Otta-
elva er en av de beste  elvene
her i landet for nybe gynnere og
kan by på fantastisk padling
med utmarksnaturen som
vakker ramme rundt det hele. 

Det er stadig tilstrømning av
nye juniorer i padlemiljøet, og
flere klubber starter opp med
juniorpadling. Det lover godt
for rekrutteringen. 

Den årlige A-campen 
får spille midler 
via Kirke- og 
Kulturdeparte-
mentet.

A-camp – fulltreffer 
for unge elvepadlere
A-camp 2009 var en kjempesuksess. Det var også A-camp 2008
og 2007. Gjennom elvekajakkfestivalen er elvepadling i natur -
skjønne omgivelser blitt en populær arena for barn og unge. 

Godt kvali -
fiserte ledere
i rednings -
tjenesten
Røde Korps Hjelpekorps er 
opptatt av å ha godt kvali-
fiserte ledere til alle deler av
redningstjenesten i Norge. 

Det får de blant annet gjen-
nom de årlige vinterkursene 
i operativ ledelse på Finse.
Målet med dette kurset er 
å skolere deltakerne til et
ansvar for ledelse av red -
nings operasjoner under 
svært vanskelige forhold
 vinterstid. I tillegg til Røde
Kors mannskap deltar per -
sonell fra politiet, forsvaret,
Norske Redningshunder og
Norsk Luftambulanse 

Et årlig tilbud er også det
høyeste operative lederkur -
set på barmark i Røde Korps
Hjelpekorps. Her er målset-
tingen at deltakerne skal bli 
i stand til å lede et hjelpe-
 korps under ettersøkning og
større ulykker.

Kurset har også som mål -
setting å øve samhandling
mellom ulike etater og
 organisasjoner innen red-
ningstjenesten og involverer
politiet, Norske Rednings -
hunder, Norsk Aeroklubb,
Norsk Luftambulanse og FIG. 

Begge kursene får
økonomisk støtte
fra MD via DN.
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