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Friluftslivets uke 2013
1.–8. september



Søndag 1. september 
«Månedens tur»
Kulturhistorisk rundtur Skjærviken
Storedalanlegget – Kl. 10.00
Det vil bli informasjon om Erling Stordal, 
hans liv og virke.
Det gjøres en lengre stopp på Storedalan-
legget der det blir hovedrast og anledning 
til å oppleve «Friluftslivets dag» 
Ansv.: DNT Nedre Glomma 

«Friluftslivets dag»
Storedal kultursenter – Kl. 12.00
Åpning av «Friluftslivets uke» 
v/ordfører Sindre Martinsen-Evje
Se detaljert program på siste side.

Tirsdag 3. september 
Friluftsaktiviteter
ved Tunevannet – Kl. 18.00
er det kano- og kajakkpadling ved det gam-
le stupetårnet ved Tunevannet og speider-
aktiviteter med natursti, grilling og spikking. 
Speiderleiren er ved leke-parken.
Ansv.: Tune KFUM/KFUK, Fredrikstad 
Kajakklubb og Lande speidergruppe.

Onsdag 4. september 
Gratis soppkurs – Kl 17.00
Frammøte ved Harehjellhytta for litt teori 
om ulike sopper og hvilke sopper som er 
sikre og trygge. Deretter går vi på sopptur. 
Varighet ca. 3 timer.
Ansv.: Fredrikstad soppforening  
v/Thore Berg.

Torsdag 5. September
Hest som hobby – Kl. 18.00 
Familiearrangement på Kalabanen hvor 
ungene bl.a. kan delta i ponnyriding, trav 
med passasjer, hesteskokasting og pusse 
hest, Det blir voltigeoppvisning, dvs. en 
form for tur/dans på hest i bevegelse. 
Ansv: Islandshestforeningen Baldur

Lørdag 7. september 
Barnas Allidrettsdag
Kulåsparken – Kl. 12.00 
Frammøte ved amfiscenen.
Dagen fylles med spennende aktiviteter 
for barn fra 5. til 12 år som karate, kamp-
sport, idrettsskole, fotball, friidrett, ski, 
kunstløp, hockey, bandy, luftgeværskyting, 
tennis, orientering, dans, aerobic og golf. 
Husk treningstøy. Ikke værforbehold!
Arrangør: Sarpsborg idrettsråd

Søndag 8. september
«Børtevannet rundt» med natur-
sti-poster – Kl. 11.00 – 14.00
Start i tiden 11.00 – 12.00. 
Start: På parkeringsplassen etter Børte-
vann kafeteria. 
Familier med små barn kan gjerne ta 
disse med, men stien egner seg ikke for 
barnevogn. Salg av kaker og drikke. 
Ansv.: Fossekallen 4H.

Følgende organisasjoner
er ansvarlig for aktivitetene 
• Tune KFUM/KFUK-speidere 

• Borg speidergruppe

• Lande speidergruppe

•  Fredrikstad bueskytterklubb

• Sarpsborg geologiforening

• Islandshestforeningen Baldur

• Fossekallen 4H

• Skjeberg og omegn JFF  

• Sarpsborg O-lag

• Fredrikstad Kajakklubb

• Fredrikstad soppforening

• DNT Nedre Glomma 

• Sarpsborg idrettsråd



www.sarpsborg.com

Søndag 1. september
Storedal kultursenter 

PROGRAM:
Kl. 11.15 – Friluftsgudstjeneste
i regi av speiderne.
Prost Kari Mangrud Alvsvåg forretter.

Kl. 12.00 – Åpning
ved ordfører Sindre Martinsen-Evje
Aktivitetene starter umiddelbart 
etter åpningen og avsluttes ca kl 15.00. 

Vi kan by på:
• Speideraktiviteter/Speiderleir
• Leirdueskyting/Luftgeværskyting
• Bueskyting
• Riding
• Arkeologisk utgravning for barn
• Guiding i sansehagen
• Sykling
• Natursti
• Orientering
• Stand for «steingærne» 
• Jakt og fiskestand

Friluftslivets Dag er i samarbeid
med Ridderrittet.

Salg – Ansv. Borg speidergruppe:
• Fiskesuppe og lapskaus
• Vafler
• Grillmat og drikke. 

Mer informasjon om aktivitetene:
www.sarpsborg.com

Det tas forbehold om endringer
i programmet.


