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ELSE-NORGE kan spare milliarder på å få folk ut i aktivitet. Fedme og inaktivitet er vår tids største
helseutfordring. Tallet på livsstilssykdommer øker dramatisk. Dette koster det norske samfunnet årlig
milliardbeløp i reparasjonskostnader, økt sykefravær, nedsatt produktivitet og økte trygdeutgifter. 

STATSSEKRETÆR i Miljøverndepartementet, Heidi Sørensen, har kalt naturen for et ”døgnåpent apotek”,
tilgjengelig for alle. Naturen har en positiv effekt både på fysiske og psykiske plager. 

VI OPPFORDRER helsepersonell til å bruke fysisk aktivitet og friluftsliv i helseforebyggingsarbeidet og som
et alternativ eller supplement til medisinsk behandling. 

DE STØRSTE friluftslivsorganisasjonene her i landet ønsker å spille på lag med politikere og helsepersonell i
arbeidet med å få folk ut i helsebringende bevegelse gjennom et mangfold av spennende friluftslivsaktiviteter.
Skal målet om bedre helse i hele befolkningen nås, må friluftslivsorganisasjonenes rammebetingelser bedres
betraktelig. 

BROSJYREN ”Friluftsliv – veien til livskvalitet og folkehelse” gir et innblikk i de ulike aktivitetene organisa -
sjonene kan bidra med i det forebyggende folkehelsearbeidet.

FRILUFTSLIVETS fellesorganisasjon, FRIFO, med sine 15 medlemsorganisasjoner og nærmere 700.000 medlem-
skap, setter det tradisjonelle friluftslivet på den politiske dagsordenen. På fylkesnivå er det Forum for natur
og friluftsliv, FNF, – samarbeidsforumet mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene, som ivaretar natur- og
friluftslivsinteressene.
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Røde Kors Hjelpekorps
jobber i et land med lang kystlinje, mange
fjorder, høye fjell og mye ubebodd utmark. 
Det  gjør redningsarbeid svært utfordrende. 
Den spesielle norske naturen kombinert med
den norske tradisjonen for friluftsliv og
ferdsel i fjord og fjell, øker behovet for 
tilgang på lokalkjent redningspersonell,
som kan rykke ut på kort varsel.

DET ER her Røde Kors Hjelpekorps bidrar, både
med forebyggende arbeid og informasjons -
spredning om sikkerhet i naturen, samt faktisk
redning når ulykken inntreffer. Medlemmene
tilbys kursing innenfor blant annet førstehjelp,
ettersøkning, søk i skred, fjellredning, vann -
redning, operativ ledelse tilpasset sommer- og
vintermiljøer og lederutvikling. 

I 2009 deltok Røde Kors Hjelpekorps i hele 
983 redningsaksjoner og til sammen brukte
organi sasjonens frivillige mannskaper 69.707
timer av sin fritid til å hjelpe mennesker i nød.

I 2011 vil Røde Kors Hjelpekorps starte en ny
aktivitet med fokus på førstehjelp og friluftsliv
for ungdommer mellom 13-17 år. Et godt og
sunt forhold til naturen samt grunnleggende
førstehjelps kunnskap er sentrale elementer i
 aktivitetene som tilbys i satsingen. Med dette
ønsker Hjelpekorpset å bidra til å øke ungdom-
mens helse gjennom økt fysisk aktivitet, gi 
dem gode natur opplevelser og friluftskunnskap. 

For mer informasjon: www.redcross.no
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Norges Jeger- og Fiskerforbund
har som formål å arbeide for de norske jakt- og
fiskeinteressene, slik at utøvelsen bidrar til god
livskvalitet og helse i befolkningen. 

HELT fra vi bosatte landet etter sist istid, har
høsting av naturen vært en forutsetning for det
gode liv. I dag kan kjøtt og fisk kjøpes i
 butikken, men ikke gleden over fangsten, helse-
effekten av jakt- og fisketuren, mestrings -
opplevelsen rundt jakt- og fiskeutøvelsen eller
spenningen i fangstøyeblikket. Jegeren og
fiskeren er blant våre sterkeste kulturbærere!

VEIEN til fiskeplassen gir mosjon og motorisk
trening. Fiskingen har i seg mange elementer 
av mestring, som enkelt tilpasses barnets nivå.
Mestring er det beste utgangspunkt for god

læring. Vi er sikre på at naturopplevelse
og fiskeglede gir glade og friske barn.

DERFOR arbeider NJFF mye med å 
stimulere de  yngste til å delta i et aktivt,
helsefremmende friluftsliv. Gjennom egne

opp levelser legges grunnlaget for en livslag
interesse for naturen. De siste årene er det delt
ut 150.000 fiske stenger gratis til barn over hele
landet.  Titusener av barn og unge blir med på
fiske, jakt,  fuglekikking eller annet spennende i
 naturen. Organisasjonen gjør det med glede og i
visshet om at det stimulerer til et bedre liv! 

For mer informasjon: 
www.njff.no

Friluftsliv er ikke lenger selvrekrutterende. 

Friluftsliv må læres, og grunnlaget legges i barneårene. 
Alf Odden ved Høgskolen i Telemark
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Skiforeningen
er en regional organisasjon som driver med
tilrettelegging og aktiviteter i 20 kommuner i
tilknytning til Oslomarka. Rekordhøye 62.000
medlemmer benytter seg av foreningens ulike
helsefremmende tilbud. 

PÅ en fin skisøndag er omlag 250.000 entusi-
astiske skiløpere ute i ett rødmerket løypenett 
på hele 2.600 kilometer, som prepareres med
løypemaskiner eller snøscootere. En viktig 
motivasjonsfaktor, særlig for barn og barne-
familier, er å ha foreningens stuer eller små
serverings steder i Marka som mål. Skilting
for sykling og anlegg av trille stier hører
også med til foreningens arbeid.

DEN populære skiskolen i foreningens regi
samler årlig omlag 10.000 ivrige del takere.
Skoler med høy andel fremmedspråklige barn
tilbys gratis skikurs og lån av ski. Norges tredje
største turrenn, ”Holmenkollen Ski maraton”, er
et populært turrenn for alle med, to distanser
og en høy andel av kvinnelige deltakere. 

I 2011 var det rekordoppslutning om Barnas
Holmenkolldag, som i forbindelse med Ski VM 
i Oslo ble kalt Barnas VM-dag. 9.226 entusi-
astiske barn deltok på den flotte arenaen for lek
og skiglede i Holmenkollen. I tillegg var 2.134
barn med på lokale Barnas VM-dag arrange-
menter.

For mer informasjon: 
www.skiforeningen.no
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Norges speiderforbund
har uteaktiviteter som gir bedre helse for alle. 

DEN NORSKE speiderbevegelsen, som i
2011 feirer sitt hundreårsjubileum, har
siden starten brukt naturen som hoved -
arena for sine aktiviteter. Uavhengig av
årstid og værtype, er tusenvis av speidere
hver uke ute på tur i skog, mark og fjell 

og ved eller på sjøen. Kjerneelementene i norsk
speider arbeid er vennskap, samarbeid, opplevelser
og frilufts liv, skaper en trygg og spennende fritids -
arena, hvor ingen blir sittende på “innbytterbenken”,
men får delta ut fra egne evner og ferdigheter.

DETTE GIR på mange måter en positiv helsegevinst
for barn og unge fordi de:
• er i variert bevegelse utendørs gjennom lek,
læring og oppgaver og får utfordret både kondi -
sjon, balanse, koordinasjon, utholdenhet og
styrke på små og store turer 

• får gode muligheter til å mestre utfordringer, og
blir tryggere på seg selv gjennom å øve på prak-
tiske friluftslivsferdigheter og på ledelse av andre

• opplever gleden ved å bruke naturen som “leke-
plass” året rundt og bruker sansene sine aktivt

• får oppleve samhold og vennskap på tvers av
alder, kjønn og fysiske og sosiale forutsetninger

SUMMEN av den fysiske og mentale gevinsten det
gir å være speider er stor. For mange blir speidingen
mer enn en hobby – det blir en livsstil med positive
helseeffekter! 

For mer informasjon: www.speiding.no

Et viktig motiv for å bevege seg ute 

i naturen er selve naturopplevelsen.

Den forsterker helsegevinsten.
Synovate-undersøkelse 2009
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N a t u r e n  – i n g e n  s t e n g e t i d ,  
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DETTE SIER POLITIKERE:

Forebyggende helsearbeid er blant områdene vi legger stor vekt på i «Samhandlingsreformen». 
Vi må legge bedre til rette, opplyse og informere om hvor helsebringende friluftsliv er. Den enkeltes 
motivasjon er avgjørende. Jeg vil gjerne være med på å skape mer entusiasme for å komme i form.  
Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i et intervju i Fjell og Vidde i 2010.

Tiden er inne for et krafttak i folkehelsearbeidet med fokus på friluftsliv. 
Stortingets Energi- og miljøkomité i innstilling til statsbudsjettet 2009 og 2010.                                               

Folk lever lenger, men det er jo ikke noe mål i seg selv, hvis vi blir sykere og ikke kan nyte de ekstra årene. 
Vi må sørge for at vi holder oss friske, slik at vi kan ha glede av den forlengede levealderen. 
Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i et intervju i Fjell og Vidde i 2010.

Tilrettelegging for friluftslivsaktiviteter må være et viktig virkemiddel i det helsefremmende arbeidet og
forebygging av sykdom gjennom fysisk aktivitet. 
Stortingets Helse- og omsorgskomité i innstilling til statsbudsjettet 2010.

Fysisk aktivitet er den faktor som bidrar mest til folks helse. Her kan idretts- og friluftslivsorganisasjonene
yte et kjempebidrag. 
Daværende kulturminister Trond Giske på lanseringen av kampanjen ”Folk i bevegelse”, desember 2008.

Det er et stort behov for å frigjøre midler fra reparasjon til forebygging. 
Regjeringens Perspektivmelding 2008. 

Det er tid for å ta steget fra velferdsstaten til livskvalitetssamfunnet. Livskvalitet er mer enn velferd. 
Det er relasjoner. Det er natur og friluftsliv og det er helse. 
Tidligere helseminister Dagfinn Høybråten i aviskronikk.
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Norges Turmarsjforbund
får folk i alle aldre ut i sunn bevegelse i friluft
uten tidtaking og resultatlister. 

GJENNOM lavterskelaktiviteter som vandringer, 
 sykkel- og skiturer, svømming og tur-
 orientering ønsker organisasjonen å
bidra til bedre helse i befolkningen.

233 medlemslag rundt omkring i landet
har jevnlige arrangementer, der alle kan
delta ut fra sine egne forutsetninger. 
Hovedfokuset rettes mot vandringer i nær -
miljøet ispedd historiske severdigheter og
 minnesmerker.

PÅ de ukentlige serieturer i vinter- og sommer-
halvåret verves nye turmarsjdeltakere. Stadig
flere motiveres til å fortsette med turgåing.
Noen av løypene er til rettelagt for familier med
barn og  barnevogn og for rullestolbrukere.

ORGANISASJONEN har også faste, merkede
løyper på fem og 10-12 kilometer myntet
 spesielt på deltakere som ønsker et trim-
alter nativ uten bestemt startid. Det finnes 
også rundvandringer med lengre distanser.

ORGANISASJONEN samarbeider med andre
 forbund som Mental Helse, Bedriftsidretts -
forbundet og Norsk Orien tering i  arbeidet 
med å få flere til å mosjonere. 

For mer informasjon: 
www.turmarsjforbundet.no
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Forbundet KYSTEN
arbeider for å ta vare på vår unike kystkultur

under mottoet ”Vern gjennom bruk”. 
Organisasjonens bidrag til bedre folkehelse
er alle de aktiviteter kystlagene har som 
er knyttet til friluftslivet langs kysten. 

KYSTFRILUFTSLIVET er blitt en viktig 
arena for naturopplevelser. Medlemmene
ror og seiler, restaurerer båter og
bygninger,  rydder holmer og skjær mot
gjengroing,  vedlikeholder sjømerker osv. 

Forbundets 117 kystlag er åpne for alle, og de
arrangerer ofte åpne turer for folk i lokalmiljøet.
Dette er  aktiviteter som gjør folk fysisk aktive 
og gir dem glede og livskvaliet. 

FORBUNDET KYSTEN samarbeider med Den Norsk
Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund
om Kystledprosjektet, som har til oppgave å
fremme det miljøvennlige friluftsliv i kystsonen.
Kystleden er et populært tilbud til frilufts-
mennesker som vil ro eller seile mellom enkle,
men særdeles hyggelige overnattingssteder 
langs kysten. 

ET ANNET PROSJEKT som gir helse i hver åre, er
rokampanjen ”Ta din åre fatt”, der organisasjonen
oppmuntrer sine vel 9.000 medlemmer til å ro
mest mulig. Kystlagene tilbyr skoler og alle som
ønsker det, å ta ”Roknappen”, som er en ferdig -
hetsprøve i å lære å ro en båt. Alle vet hvor sunt
roing er for kropp og sjel. 

For mer informasjon: www.kysten.no

7 av 10 nordmenn, som

ønsker å være mer fysisk

aktive, vil være det ute i

naturen. 
Synovate-undersøkelse 2010
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KFUK-KFUM-speiderne
ønsker å bidra til en god folkehelse for den
 oppvoksende generasjon av barn og unge, der
fellesskap, fysisk og psykisk helse,  omsorg og
livskvalitet står i sentrum. 

FYSISK aktivitet kan være enkelt 
– og helt gratis.  Gjennom det
enkle friluftslivet med turer som
alle kan være med på, uavhengig
av bosted og fysisk form, er
organisa sjonen med på å løse
 sam funnets helse utfordringer.

SPEIDERNE ser på enkle friluftsturer som 
ett av flere hverdagstiltak, som kan bidra til
bedre helse. Noen ganger er en god idé, som 
et turtips, alt som skal til for å komme seg 
opp av sofaen.

KFUK-KFUM-speiderne ønsker å være en
motvekt til vår tids økende inaktivitet hos 
barn og unge. Speidere har 100 års  erfaring
med et enkelt friluftsliv, hvor samarbeid og
inkludering er mye viktigere enn konkurranse.
Inngangsbilletten er en lav kontingent og en
speiderskjorte. Det er viktig at det finnes tilbud
også for dem som ikke føler seg hjemme i
tradisjonelle konkurranseidretter. 

For mer informasjon: 
www.kfuk-kfum-speiderne.no

Friluftsliv virker positivt på fysisk og 

psykisk helse. Vi blir sprekere, gladere, 

mer avstresset og får mer overskudd. 
Rapport fra det nordiske miljøprosjektet Friluftsliv og psykisk helse 2009
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Norsk Orientering
ønsker å være en aktiv bidragsyter til folkehelse-
arbeidet. 

170 KLUBBER over hele landet arrangerer 
Turorientering. Det et populært tilbud til alle som
liker turer i skog og mark uten tidtaking, uten
fastsatt start og mål og uten faste turdager.
Postene står ute hele sesongen, og kan tas når
man vil og i den rekkefølgen man vil. 

60.000 deltok på ulike tur-o aktiviteter som 
”Kultuminneposter”, ”Tur-o for barn”, “Sykkel-o”
og ”Foto-orientering” i 2010. 

DEN populære FINN FRAM-dagen er et samarbeids -
prosjekt med alle friluftslivsorganisasjonene. 
Aktivitetsdagen har hovedfokus på kart og kompass.
I 2010 deltok totalt omlag 7.500 over 60 steder
rundt omkring i landet på dagens opplevelses-
løyper ispedd mange andre friluftslivsaktiviteter. 

Skolesprinten i orientering er et landsdekkende
skolearrangement for 5.-7. klassinger, men øvrige

klassetrinn kan også delta. 
Det deltok omlag 27.000 i 2010.

KLUBBENE tilbyr uhøytidlige o-løps -
karuseller for mosjonister gjennom hele
sesongen. Her er det bare å møte opp på

angitt sted og tid og løpe gjennom den
løypen som passer en best. 

For mer informasjon: 
www.orientering.no
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DETTE SIER FORSKERE:

Fysisk aktivitet forlenger livet med åtte år og utsetter kroniske sykdommer med 5-6 år – alt som skal til er en 
halvtime med aktivitet om dagen for voksne og en time for unge mennesker. 
Rapport fra Helsedirektoratet Vunne kvalitetsjusterte leveår ved fysisk aktivitet, 2010.

Dersom 95.000 inaktive mennesker her i landet går 10 turer i året, vil samfunnet spare 400 millioner kroner. 
Det er sparte utgifter på grunn av lavere behandlingskostnader, færre sykehusinnleggelser, økt produktivitet, 
redusert sykefravær og trygdeutgifter. 
SINTEF Helse-rapport – analyse og dokumentasjon av friluftslivets effekt på folkehelse og livskvalitet, 2009. 

Det er bedre å få de inaktive til å bli moderat aktive, enn å øke aktiviteten for dem som allerede er aktive. 
Karl-Gerhard Hem, forsker ved SINTEFs Avdeling for global helse og velferd. 

Eldre med god helse har ofte en naturbasert livsstil med stort innslag av friluftsliv. Når en gruppe inaktive 
over 75 år ble aktivisert fysisk, minsket helsekostnadene med en tredjedel.  
Ingemar Norling og Eva-Lena Larsson i rapporten ”Ett gott och friskare liv som äldre”.

Trening ute i friluft er sunnere, både fysisk og mentalt,  enn å trene innendørs. 
Sansene påvirkes positivt.  
Forskerteam ved Peninsula College of Medicine and Dentistry. 

Folk lever mer usunt og et mer stillesittende liv. Det har resultert i en kraftig økning i livsstils -
sykdommer som type 2-diabetes, flere former for kreft, psykiske lidelser samt muskel- og skjelett -
sykdommer. – Risikoen for å få diabetes 2 reduseres med hele 50 prosent hvis du er fysisk aktiv. 
Rapport fra Helsedirektoratet, ”Fysisk aktivitet og helse 2/2000”.

Om ikke seriøse tiltak settes i gang, risikerer dagens stillesittende barn å leve kortere enn sine foreldre. 
Amerikanske og norske helseundersøkelser foretatt over tid.
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Det ligger et enormt forebyggingspotensiale i fysisk aktivitet. Det er en aktivitet som setter i gang den normale
rehabiliteringsprosessen. Ikke noe annet enkelttiltak har større effekt på den totale helsetilstanden. 
Prof. dr.med. Egil W.Martinsen, 2009.

Skogen er den klare vinneren som arena for fysisk aktivitet. Noen minutter i skogen, og puls og blodtrykk går
ned og tallet på stresshormoner i blodet minsker. 
Ingemar Norling & Eva-Lena Larsson, 2004.

Det ligger en større helsegevinst i hvorvidt en i det hele tatt deltar i ulike former for friluftsliv enn antall dager
med friluftsaktiviteter. 
SINTEF Helse-rapport – analyse og dokumentasjon av friluftslivets effekt på folkehelse og livskvalitet, 2009. 

Helsegevinstene av fysisk aktivitet er 10 ganger høyere enn tidligere beregninger har vist. De som sykler til
jobben får 8 år lenger med god livskvalitet enn de som er inaktive. 
Rapport fra Helsedirektoratet under Nasjonal Sykkelkonferanse i Bergen i 2010.

Det er søken etter det gode liv og økt livskvalitet som er hovedgrunnen til at mellom 80 og 90 prosent av
 befolkningen i Norden oppsøker natur, landskap og kulturmiljøer. Hovedmotivet er å oppleve naturen med
tilhørende stillhet og fred, stresse ned og kople av vekk fra støy og forurensning. 
Danske, svenske og norske undersøkelser.

De er tre relevante faktorer som virker positivt på oss når vi utøver friluftsliv; den fysiske aktiviteten,
 miljøforandringen og naturopplevelsen. 
M.L. Sjong, Direktoratet for naturforvaltning. 

Tilgang på natur- og turmuligheter i nærmiljøet påvirker trivselen positivt. 
TNS Gallup, Natur- og Miljøbarometeret, 2010.

Det er bekymringsfullt at det fortsatt innen folkehelse er størst fokus på behandling og i liten grad fokus på
forebyggende helsearbeid.  
Annette Bischoff, Jens Marcussen og Tone Reiten i ”Friluftsliv og helse – En kunnskapsoversikt”, Høgskolen i Telemark, 2007. 

15



Norges Klatreforbund
bidrar til at klatring er en populær og helse -
bringende folkesport. Aktive klatrebevegelser,
enten det er ute eller inne, er sunt for kropp
og sjel, gir økt vitalitet, styrker kjerne-
musklene, bedrer ballansen og koordinasjonen
og reduserer stressnivå.

KLATREFORBUNDET har 176 lokale
klubber over hele landet som arran-
gerer kurs og klatreopplæring/trening
gjennom hele året. Det er flest tilbud
til ungdom og voksne, men flere klubber har
også tilbud til barn fra seksårsalderen. 

KLATREFORBUNDET bruker også klatring til
nytte for fysisk og psykisk funksjonshemmede 
og til å inkludere flerkulturelle i lokale barne- 
og  ungdomsmiljøer. 

MED økonomisk støtte fra Idrettsforbundets
folkehelsemidler driver Klatreforbundet folke-
helseprosjektet ”Til topps med tankene” i to
kommuner, der institusjon, kommunen og den
lokale klatreklubben samarbeider.

KLATREFORBUNDET setter sikkerhet i høy-
setet og arbeider, gjennom et kursopplegg, 
systematisk for å unngå tap av liv eller livs -
kvalitet ved klatreulykker. Blant annet er en
såkalt ”Brattkortordning”, der man må bestå en
praktisk prøve, med på å hindre unødvendige
ulykker i innendørs klatreanlegg! 

For mer informasjon: www.klatring.no
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4H Norge
er en barne- og ungdomsorganisasjon, hvor
kjerneverdiene symboliseres gjennom 4H-løftet:
”Jeg arbeider mot det mål å bli en ungdom med
klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god
helse”.

MED over 600 lokale klubber, er 4H til
stede i et flertall av landets kommuner.
Kjernen i 4H-arbeidet er knyttet til
naturbruk, friluftsliv, fysisk aktivitet og
sunn mat. Gjennom prosjekter, frilufts -
tiltak, kurs og andre aktiviteter opp -

fordres både barn og ungdom til å være fysisk
aktive, bevege seg i friluft og spise sunt. 
I 2009 deltok 10.000 personer på ulike frilufts -
livsaktiviteter gjennom prosjektet ”Aktiv i friluft”.

I 4H er svært mange tiltak av type ”lavterskel-
aktiviteter”. De foregår ofte i nærmiljøet og er
tilpasset deltakerne. 4H har blant annet utviklet
egne veiledere til bruk for barn og unge med 
spesielle behov. En egen tilretteleggingsordning
sørger for at medlemmer med funksjonshemning
får dekket ekstrautgifter i forbindelse med turer
og arrangementer.  

MER enn 6.000 4H-medlemmer deltok på over 
380 ulike kurs som naturbruk, friluftsliv og 
sunt kosthold, i regi av organisasjonen i 2009.
Gjennom prosjektet ”Miljøløftet” har 4H satt 
i gang bygging av over 100 naturmøteplasser
rundt om i landet. 

For mer informasjon: www.4h.no
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Syklistenes Landsforening
har som formål å fremme bruk av sykkel som et
effektivt, helsebringende og miljøvennlig trans-
portmiddel og arbeide for økt glede ved bruk av
sykkel. Det betyr i praksis å skape bedre
forhold for sykling, formidle sykkelglede og
 muligheter, etablere gode vaner for barn og
unge og stimulere flere til å sykle.

DÅRLIG tilrettelegging for bruk av sykkel i
daglige reiser gjør at kun fem prosent av
 befolkningen bruker sykkel til dette formål.
Myndighetene har  imidlertid en målsetting
om 10 prosent. Syklistenes Landsforening
arbeider derfor aktivt for at det legges
bedre til rette for bruk av sykkel til daglige
reiser, fritid og ferie. 

GJENNOM medlemsbladet På Sykkel, nettsiden,
 organisasjonens bøker og publikasjoner for-
midles sykkelglede og de muligheter mennesker
i alle aldre har til å sykle mer. Lokallagene
arrangerer jevnlig sykkelturer. Gjennom den
årlige Sykkelens dag spres informasjon om de
muligheter som finnes for å sykle der man bor. 

SYKLISTENES Landsforening ønsker å bidra
 aktivt til at flere velger sykkelen som trans -
portmiddel gjennom informasjon om alt det
positive ved sykling som helseeffekten,
 gevinstene for globalt og lokalt miljø og ikke
minst de gode opplevelsene og gleden som
 sykling innebærer for den enkelte. 

For mer informasjon: www.syklistene.no
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Kristen Idrettskontakt (KRIK)
har et vidt spekter av aktiviteter og driver 
et allsidig arbeid innen idrett og friluftsliv. 

Organisasjonen ønsker å fremme et
positivt bilde av naturen og et
 positivt for hold til friluftslivs -
aktiviteter gjennom et allsidig
tilbud med hoved fokus på ungdom
mellom 15 – 25 år.

HVERT år samles 5.000 - 6.000 ungdommer på
leier og arrangementer i KRIKs regi, der deltak-
erne får velge ulike aktiviteter som elve padling,
toppturer, klatring, havkajakk og kano.  

DEN nasjonale undergruppen, KRIK villmark,
arrangerer turer i friluft rundt om i Norge.
 Gruppen er opptatt av å gi den enkelte opp -
levelsen av Guds skaperverk og bidra til et
gledesfylt liv og en positiv holdning til naturen.
Den har turer både for de uerfarne og for de mer
erfarne på land eller vann, på fjell eller vidder,
med ski på beina, med hundesleder, i båt, til
fots og på sykkel. Også de andre undergruppene
av KRIK, KRIK ski, KRIK luft, KRIK surf, KRIK
elvepadling og paraKRIK bidrar til at folk kom-
mer seg ut i ulike aktiviteter.

GJENNOM KRIK villmark sitt tilbud, har både
medlemmer av KRIK og andre som ønsker å gå
på tur, en gyllen mulighet til å komme seg ut 
i naturen og oppleve fellesskap, mestring, 
utfordringer og glede. 

For mer informasjon: www.krik.no

Turgåing er den aktiviteten som tiltrekker folk mest ved

aktiviteter ute i naturen. Andre viktige motivasjons-

faktorer er frisk luft, stillhet, fjellet og fiske. 
Natur- og miljøbarometeret fra TNS Gallup 2008
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Norsk Kennel Klub
ble medlem i Friluftslivets fellesorganisasjon i
mai i 2011. Med sine mer enn 92.000 medlem-
skap bidrar NKK, som er paraply organisasjonen
til 220 ulike hundeklubber i hele landet, til en
sunnere livsstil i befolk ningen. Organisasjonen
ser på friluft og friluftslivsaktiviteter 
som en integrert del av ethvert godt 
hundehold.

NKKs medlemsklubber arrangerer kurs 
og aktiviteter for hund og eier og har 
et bredt tilbud for både valper og voksne 
hunder, renrasede og blandingshunder. 
Aktivitetene spenner fra hverdagstrening til
mange forskjellige typer jakt i naturen. 

GJENNOM hundehold får svært mange men-
nesker tilgang til et helsebringende friluftsliv.
Hundeeiere er blant de mest aktive brukere av
naturen, enten det er i fjellet, skogen eller i
nærmiljøet. Hun og friluftsliv hører ugjen -
kallelig sammen. 

FRILUFTSLIVET får en ekstra dimensjon i  
følge med en firbent venn. Denne naturgleden,
sammen med god mosjon, gir både fysisk og
psykisk helse. Hunden er også et positivt miljø -
bidrag som besøksvenn på helseinstitusjoner,
der en del av målsettingen er å få beboerne 
ut i friluft og natur. NKK satser i tillegg sterkt
på ungdom og ungdomsaktiviteter. 

For mer informasjon: www.nkk.no
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DETTE SIER FRILUFTSPERSONER:

Mennesket trives ute i skog og mark – friluftsliv er rekreasjon og oppladning. 
Eventyreren Lars Monsen.

Gjennem et langt liv med naturen som arbeidsplass og med friluftsliv og naturbruk som tema, 
har eg registrert kva fysisk aktivitet og opplevingar i og kunnskap om naturen betyr for 
den enkeltes mentallhygiene, helse, trivsel og livskvalitet.  
Jon Ingebretsen, turleier i Telemark Turistforening og naturrettleiar ved Norsk Naturskule.

Helsemyndighetene har som et klart mål å utvikle mer aktivitets- og helsefremmende omgivelser.
Vi har verdens største og beste helsestudio – naturen! Og den er gratis! 
Daværende styreleder i FRIFO, Øystein Dahle, i en kronikk i Nationen i 2009.

Regjeringen bør i langt større grad benytte seg av de muligheter som friluftslivet gir i folkehelse -
arbeidet, blant annet ved å styrke friluftslivets andel av spillemidlene. 
Generalsekretær i FRIFO, Lasse Heimdal, i et notat til Stortingets familie- og kulturkomité i 2010.

Friluftsliv er ikke noe som jeg beveger meg inn og ut av i helger og ferier. 
Jeg har levd tett på naturen hele livet, og etter hvert er det friluftslivet som er livet. 
Eventyreren Stein P. Aasheim.

Naturen gir meg følelsen av trygghet og fred. Den tidløse naturen er min frihet. 
Her møter jeg ingen fordommer og anklager om utilstrekkelighet. 
Døv-blinde Tare Teksum fra NRK-serien ”Ingen grenser”.

Friluftsliv - er et langsomt liv, der det ikke er om å gjøre å komme frem, men være underveis. 
Vegleder Nils Faarlund.
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Norges Padleforbund
har et variert tilbud til alle som med egen muskelkraft
vil drive ikke motorisert, naturvennlig ferdsel på stille
vann, i elver og utfordrende  stryk, sjø og havområder. 

FOR mange er padlefriluftslivet kilden til en 
sunn livsstil, der kajakken eller kanoen 
brukes til mosjon – hvert padletak gir 
energi og styrke. Som ”padlosofen” Lars 
Verket sier det – "Padling er balsam for sjelen. 
Stillheten, langsom heten og  rytmen betyr mer for 
min helse enn all verdens  medisiner!"

VÅTTKORT – Padleforbundets kursstige – er en nyttig 
inngang for kommende padlere. Gjennom kurs fra
Grunnkurs til Veilederkurs lærer du spesifikke padle-
teknikker, sikkerhetsrutiner, gruppedynamikk og
ledelse for lengre og mer krevende turer. For å aktivi -
sere flere barn og unge, har Padleforbundet lansert
UNGE Padleledere som består av tre kursmoduler:
Grunnkurs UNG, Teknikkurs UNG og Aktivitets-
lederkurs UNG.

MÅLET er å gi unge padlere ledererfaring gjennom kurs
og praktisk virke i klubben. Etter endt Aktivitetsleder -
kurs UNG kan du som Ung Padleleder holde Intro -
duksjonskurs og Grunnkurs, samt lede klubbtreninger. 

RAMMEVERKET for kursene er klubben. Fokus er
mestring og motivasjon, utfordringer for den enkelte
og sosial samhandling, samt trygghet og sunne
 holdninger. Funksjonshemmede er naturlig inkludert 
i forbundets kursvirksomhet! 

For mer informasjon: www.padling.no
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Den Norske Turistforening
motiverer tusenvis av mennesker til helsebringende
bevegelse gjennom et mangfold av lystbetonte,
konkurransefrie, sosiale og klimavennlige frilufts -
livsaktiviteter i nærområdet, langs kysten, i marka
og på fjellet. 56 lokalforeninger står for 10.000
fellesturer og arrangementer årlig. Med visjonen
”Naturopplevelser for livet” legger Turistforeningen
til rette for at alle kan få realisert sin turdrøm og
føle den gode helseeffekten med utgangspunkt i
egne forutsetninger og ønsker.

DNT har et landsomfattende lavterskeltilbud i nær-
miljøet med ulike ”Nærturer”, som viser deltakerne
veien til en sunn livsstil. I Barnas Turlag får
20.000 medlemmer i alderen 0 til 12 år oppleve
ekte turglede sammen med familien sin, mens DNT
ung appellerer til ungdomsgruppen 13 til 25 år
gjennom turer i nærområdene, Basecamps og ut -
fordrende friluftslivsaktiviteter.

25.000 ivrige 8-klassinger stiller årlig opp på den
populære ”Opptur-dagen”. ”Kom deg ut dagen”
stimulerer 50.000 deltakere ut på tur. 60+
generasjonen har egne trimtilbud gjennom
ukentlige fellesturer for seniorer i nær-
områder og fjellturer. Postkassetrim, Tur-
pass, 10 på Topp i nærområder, Naturlos,

trilleturer for barselgrupper, friluftsdager 
for funksjonshemmede og psykisk utviklings-
hemmede og nærmiljøturer for innvandrere utgjør
også en del av DNTs mangfoldige tilbud. 

Se DNTs folkehelsesider under rubrikken ”Tur for alle” 
www.turistforeningen.no
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FRIFO – fr i lufts l ivsorganisasjonene på lag med folkehelsen
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