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10 TUR-RÅD
Her er en noen tips for å få en
vellykket søndagstur med barna:

1.Selg inn turideen til barna i for-
veien, gjerne kvelden før. Vær

entusiastisk, men la barna være
med å bestemme litt.

2.Sørg for en god start. Gjør
unna alle forberedelser før du

skal kle på barna og husk at de
ikke må bære for mye.

3.Ta med næringsrik mat og
drikke, men også gjerne små

premier som kan hjelpe på humø-
ret.

4.Er målet å dra ut og leke eller
å komme fram til et spesielt

sted? La barna få forutsigbarhet.

5.Lek og tull med barna og ta
vare på naturopplevelsene

ved å stoppe opp og se på ting
langs veien. 

6.Skryt av barna mens andre
hører det. 

7.La barna gå først og bestem-
me tempoet. Det mer motive-

rende å ligge i tet enn å halse etter i
baktroppen.

8.La gjerne barna ha med en
venn på turen, da går det

meste mye lettere.

9.Kle dere etter vær- og førefor-
hold. Ingen har det gøy om

de fryser. 

10.Sørg for at barna lykkes på
turen. Det vi mestrer vil vi

gjerne gjenta.
Kilde. Turistforeningen og familierei-
ser.no

FORSKER: TUR ER BRA FOR HELSEN
– Søndagsturen må
ikke undervurderes! 

Det sier Sidsel
Graff-Iversen, forsker
på folkesykdommer
ved Folkehelseinsti-
tuttet (FHI).

Turer hjelper oss i
forhold til kroniske
sykdommer som dia-
betes, hjerte- og kar-
sykdommer, og er og-

så antagelig forebyg-
gende i forhold til en-
kelte kreftsykdommer,
mener hun.

– Søndagsturen
har mange elementer
i seg som er verdier i
tillegg til selve mosjo-
nen. Den klassiske
søndagsturen er for
eksempel sosial og
skaper kontakt mel-

lom generasjonene.
Man skal heller ikke
se bort ifra den helse-
messige gevinsten
ved selve naturopple-
velsen.

Graff-Iversen me-
ner også at søndags-
turen kommer godt ut
for de som er mest
opptatt av å forbrenne
kalorier.

Da var du ikke
helt på bærtur

Droppet du søndagsturen i går?Droppet du søndagsturen i går?

Av ERLEND OFTE ARNTSEN og HELGE MIKALSEN (foto)

Nordmenns stolte søndagsturvaner ser ut
til å være en myte.
En ny undersøkelse viser
nemlig at svært mange av oss
aldri eller sjelden tar turen ut
i skogen i løpet av helgen.

Tallene YouGov skaffet på
oppdrag fra Statskog viser at
så mye som 37 prosent aldri
eller sjelden går helgetur i
skog og mark. De neste 26 pro-
sentene får tatt én tur i må-
neden.

Dårligst i Oslo
Verst er det i Oslo: Der opply-
ser hele 46 prosent av de 1000
spurte i alderen 18–74 år at de
sjelden eller aldri drar ut i na-
turen for en klassisk «søn-
dagstur».

– Det er vel kanskje som

ventet, sier Nils Aal, fagsjef
for friluftsliv i Statskog.

– Men dette er samtidig en
påminnelse om at man må
legge til rette for at folk som
ikke får planlagt turer i hel-
gen, kan komme seg ut i de
grønne nærmiljølungene som
finnes, sier Aal.

– Tungt å komme ut
Marit Skjeggestad (48), som
er ute på tur med venninner,
stusser litt i formiddagssolen
ved Sognsvann når hun får
høre om søndagssturtallene.

– Alle rundt der hvor jeg bor
går da vel på tur, sier Skjeg-
gestad, som bor på Ris på
Oslos vestkant.

– Jeg tror det er litt
sånn at folk kan oppleve
det tungt å komme seg
ut, men når man først
kommer seg ut så er det
kjempedeilig, sier Skjeg-
gestad, som har flere uli-
ke turmoduser.

– Jeg kan gå turer hvor
jeg gir bånn gass og blir
skikkelig svett, jeg har
lufteturer med hunden
og daffeturer som dette,
smiler hun.

Marit Gjølme Dalva (26),
iført treningstøy, trasker i et
behagelig tempo med utsikt
mot en blå høsthimmel – på en
tredemølle.

– En del tenker nok at på
«mølla så får jeg garantert
svettet av meg», mens man på
en vanlig tur ikke blir kvitt så
mange kalorier som man vil,
sier Dalva.

– Men treningsstudio kan
ikke erstatte turfølelsen. Du
får ikke frisk luft i kinnene
her, innrømmer hun.

Styreleder i Friluftslivets
fellesorganisasjon (FRIFO),
Dag Kaas, mener også at det
må legges bedre til rette for
variert friluftsliv.

– Det må gjøres en ekstra-

FAKTA UNDERSØKELSEN
Hvor ofte går du helge- eller søndagstur i
skog og mark?
Hver helg: 15 prosent
To-tre helger i måneden: 22 prosent
Ca èn helg i måneden: 26 prosent
Sjeldnere: 29 prosent
Aldri: 8 prosent
Undersøkelsen er utført av YouGov for
Statskog, som eies av staten gjennom
Landbruks- og matdepartementet. 1000
nordmenn i alderen 18 til 74 år er spurt.

innsats på dette området og vi
må innse at folk endrer vaner
og derfor kan vi ikke være like
smale som før, sier Kaas.

– Trenden er at vi er mer og
mer i ro og det viktigste er

derfor at folk finner måter å
komme seg i bevegelse på.
Hvordan de gjør det er min-
dre viktig. Noen har stor glede
av skog og mark, andre går i
trapper eller parker.

VELGER BORT MARKA: Marit Gjølme Dalva (26) trener cirka fire gan-
ger i uken. Her har hun en økt på Sats Vulkan i Oslo.

ALDRI SUR: Marit
Skjeggestad (48), t.v.,
med hunden Isis og go-
de venner ved Sogns-
vann i Oslo. Ved siden av
henne: Johannes Salve-
sen (6), Anne-Britt Rage
(45), Naledi Makgetta (1)
og Hilde Salvesen (47).


