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Nyheter fra Friluftslivets fellesorganisasjon, desember 2011

Høsten 2010 bevilget departementet
1,4 millioner kroner til Friluftslivets
fellesorganisasjon og det to-treårige
pilotprosjektet ”Aktiv i friluft”. I 2011
ble det fulgt opp med ytterligere tre
millioner kroner. Det kan det bli mye
friluftsliv og sunn bevegelse av. 

Det er særlig undersøkelser som  
av-slører at tre av fire nordmenn ikke
oppfyller Helsedirektoratet anbefal-
ing om en times daglig fysisk aktivitet
for barn og en halvtime for voksne
som uroer våre helsemyndigheter. 

I første omgang er det flerkulturelle,
barn og ungdom som faller utenfor
ordinære aktivitetstilbud, mennesker
med nedsatt funksjonsevne, tidligere
rusmisbrukere og asylsøkere som skal

stimuleres ut i den helsefremmende
naturen. Gjennom prosjektet skal det
skapes et større, bedre og mangfoldig
fritidstilbud i nærmiljøet for mål -
gruppene.

Det er friluftslivsorganisasjonene i
Drammen og Haugesund med den
lokale Turistforeningen i prosjekt -
ledelsen, som nå nyter godt av stimu-
leringsmidlene fra HOD. I samarbeid
med sine respektive kommuner skal
de bidra til gode aktiviteter som
skaper folkehelse lokalt. Sentralt i
FRIFO er det prosjektleder Anette 
Braathen i tett kontakt med en
 sentral styringsgruppe, som til nå har
ledet det spennende pilotprosjektet
med stø hånd. 

- Vi vet hvilken positiv effekt fri lufts-
liv har på både fysisk og psykisk helse.
Det potensialet friluftsliv har i fore-
byggingsarbeidet vil bety mye for
mange mennesker og ikke minst for
samfunnet, fastslår Braathen. Hun er
tydelig fornøyd med den gode dia -
logen man nå har klart å etablere
mellom frivilligheten og offentlig -
heten om forebyggende folkehelse. 

Braathen har stor tro på at man
 gjennom ”Aktiv i friluft” skal klare å
utvikle gode modeller og suksess -
kriterier, som kan videreføres i andre
kommuner og på sikt bli en nasjonal
lærebok i hvordan man best kan
skape et større, bedre og varig
forankret fritidstilbud for inaktive.

Friluftsliv skal fremme folkehelse
Inaktivitet er i ferd med å bli den største trusselen mot folkehelsen. 
Livsstilssykdommene er i sterk vekst, og helseutgiftene er alarmerende høye. 
Denne bekymringsfulle utviklingen ønsker Helse- og omsorgsdepartementet å gjøre noe med.

- Vi ser på samarbeidet med kom-
munen og fylkeskommunen som
utrolig positivt og som gir masse 
synergieffekt. Kommunen er god på
sine ting, som brukergrupper, mens
friluftslivsorganisasjonene bidrar med
det de er best på, nemlig aktiviteter
ute i friluft., opplyser prosjektleder
for ”Aktiv i Friluft” i Drammen,
Vibeke Clausen, som mener at kom-
munen og friluftslivsorganisasjonene
har gjensidig nytte av hverandre i
folkehelsearbeidet.

- Mens kommunen og andre aktører
som Kirkens Bymisjon og Senter for
rusforebygging og NAV i Drammen
rekrutterer aktuelle, inaktive

deltakere, stiller vi opp med ulike
friluftslivsaktiviteter i nærmiljøet,
fortsetter Clausen.

Hun tror at Samhandlingsreformen
og den nye folkehelseloven, der
 frivilligheten i sterkere grad blir
trukket inn for å bedre folkehelsen
gjennom forebygging, har bidratt til
en bedre dialog mellom friluftslivs -
organisasjonene og de ulike av -
delinger i kommunen helt opp på
rådmannsnivå. 

- Når friluftslivsorganisasjonene
 kommer inn i bildet, er det ikke 
snakk om behandling, men effektive,
forebyggende enkelttiltak for at 
inaktive generelt sett skal bli i bedre
form.   

Nå gjenstår det blant annet for 
pro sjektlederen å finne nøkkelen 
til hvordan alle de som er blitt 
aktivisert gjennom ”Aktiv i friluft”
skal forbli aktive. 

På lag med kommunen om folkehelse
Med prosjektet ”Aktiv i friluft” føler friluftslivsorganisasjonene i
Drammen at de spiller på lag med kommunen i det forebyggende
folkehelsearbeidet. Det har de ikke følt tidligere.

Prosjektleder Vibeke Clausen (i midten)
samarbeider med Inger Bjørshol og Monica
Sletten Aas i Drammens og Oplands Turist-
forening om forebyggende folkehelse.



Helsebringende 
delprosjekter
Åtte delprosjekter er i dag inkludert
i “Aktiv i friluft” i Haugesund.

“Aktiv i friluft i Haugesund Turist-
forening” er ett formiddagstilbud og 
ett ettermiddagstilbud en gang i uken 
til inaktive voksne som vil komme i form
gjennom turgåing. 

4H har fått midler til å bygge en gapa -
huk i Vikedal, som skal fungere som en
viktig naturmøteplass i lokalsamfunnet.
Organisasjonen ser på møteplassen som
en god rekrutteringsarena for barn som
ønsker å være ute i friluft. Møteplassen
er først og fremst for 4Hs egne medlem-
mer, men også Vikedal folkeskole/ung-
domsskole, barnehager og foreninger i
nærområdet kan bruke denne hyggelige
møteplassen.

Prosjektet “Friluftsliv for alle” i regi av
Haugesund Turistforening, har et tilbud
rettet mot utviklingshemmede og ett
tilbud rettet mot psykisk helse. Tilbudet
har eksistert i flere år, men er nå videre-
ført gjennom “Aktiv i friluft”. Prosjektet
er en god modell for kostnadseffektiv
aktivitet.

Aktivitetsbrygge i Djupdalen, som er
under bygging, er ment å være ut-
gangspunkt for vannaktiviteter for
bevegelseshemmede. Det vil si at
bryggen, som er universelt utformet,
skal få  mennesker med fysiske og
psykiske utfordringer trygt på plass i
båter og kanoer.  

O-gruppa i Haugesund har orienterings-
tilbud til asylsøkere i kommunen.
Gruppa har også under planlegging et
lignende tilbud til rusmisbrukere.

Røde Kors Friluft er et aktivitetstilbud til
ungdommer som faller utenfor organi-
sert aktivitet. Med tilbudet ønsker Røde
Kors å stake ut en kurs i nær kontakt
med naturen for målgruppen. Ellers har
Røde Kors søkt om midler til aktivitet for
innvandrere, og Kajakklubben har søkt
om midler til innkjøp av kajakk for barn
og unge. Dette vil skape mye sunn akti -
vitet.

Gjennom ”Friluftsliv for alle” får utviklings-
hemmede tilbud om frilufts livsaktiviteter og
et godt sosialt samvær.

Finner veien til bedre
helse i lunsjpausen
De jobber i ulike bedrifter i Drammen, men felles for dem alle er at
de har et sterkt ønske om å komme i bedre form. Aktivitetsnivået
får de opp med en halvtimes rask gange i arbeidstiden to ganger 
i uken. 

– Dette blir vi i godt humør av. Det er sunt å få litt fart på beina i løpet av
en lang og stillesittende arbeidsdag foran PC’n, fastslår Vidar Nikolaisen,
som til daglig jobber i DNB sin depotavdeling. 

Han kan ikke få fullrost nok initiativet fra Drammens og Oplands Turist-
forening til en oppkvikkende ”lunsjrunde” i Drammen sentrum. Også
damene i Visma slutter seg til Nikolaisens begeistring for dette ny -
skapende tilbudet. 

– På Lunsjrunden senker vi skuldrene og lader opp batteriet til neste jobb-
økt, lyder det unisont fra damene, som retter en stor takk sjefen, som har
gitt sin velsignelse til trimming i lunsjpausen. Men mannfolka på jobben
har de ikke fått med seg. De synes nemlig at ”kvinnfolka” går for fort!

Deltakerne er også opptatt av den sosiale siden ved Lunsjrunden. De synes
at det er hyggelig å treffe nye mennesker og samtidig oppdage nye steder
på de ulike turene i byens sentrum. 

Det var i september at Drammens og Oplands Turistforening startet med
et tilbud om en helsefremmende lunsjrunde til bedrifter i byen en gang i
uken. Bare en måned senere var tilbudet utvidet til to ganger i uken. 
Målgruppen er først og fremst inaktive, men også aktive som ønsker å
strekke på beina i løpet av dagen er velkommen på laget. 

– Tanken med Lunsjrunden er at den skal være et positivt og helsefrem-
mende aktivitetsinnslag i arbeidshverdagen, forteller Inger Bjørshol i DOT.
Sammen med Monica Sletten Aas leder hun arbeidstakerne gjennom den
 aktive byrunden, som skal gjøre dem mer kjent i lokalmiljøet.

Begge har de tro på at Lunsjrunden er god personalpolitikk, som vil gi mer
effektive medarbeidere. Målet på sikt er at bedriftene selv viderefører
dette tilbud til sine ansatte når Turistforeningen har avsluttet denne 
sunne lunsj aktiviteten.

Lunsjrunden i Drammen sentrum bidrar til å fremme 
fysisk aktivitet, som igjen gir større arbeidslyst.



Ungdommelig friluftsglede, tross
øsende regnvær i høstmørket.

Fra PC-liv til turliv
i all slags vær
Øsende regnvær, sterke vind-
kuler og høstmørket får ikke
ungdommene i Røde Kors
Friluft til å sitte inne foran
PC’n. Godt skodd for vær og
vind og med skarpe hodelykter
setter de kursen for et Steins -
fjell omringet av høstmørket. 

- Det gjør godt å kjenne at en er
ute. Spennende er det også å gå
turer i mørket, fastslår Thomas
Steine i Røde Kors Friluft. Han er
en av ett 15-talls ungdommer i
alderen 12 – 16 år, som er blitt
 motivert til å være med i frilufts-
gruppa til Haugesund Røde Kors.

Denne høstkvelden skal taco-lefser
med godt innhold varmes på bålet.
Men ungdommene får vitterlig
 erfare at båltenning er ingen lett
oppgave i de sterke vind- og regn-
bygene. Til slutt blir det ild på
bålet, og mer eller mindre varme
lefser nytes av sultne turgåere. 

Thomas vil gjerne trekke fram alt
det positive ved å være med i det
sosiale fellesskapet som Røde Kors
Friluft representerer. Etter halv -
annet år, kan han se tilbake på
mange hyggelige turer med ulike
ungdommer og et mangfold av
spennende aktiviteter som tur -
gåing, grilling, klatring, padling og
fisking. Med seg har han også fått
kurs i kart og kompass, be kledning,
førstehjelp, orientering og geo-
caching. 

Røde Kors Friluft får midler gjen-
nom prosjektet ”Aktiv i Friluft” 
og rekrutterer deltakere til dette
ukentlige gratistilbudet til ung-
dommer gjennom ungdomsskolen
og ikke minst jungeltelegrafen.

Sofasliterne får hjelp
over dørstokkmila
Positive naturopplevelser i kombinasjon med fysisk aktivitet
skal motivere sofasliterne i Haugesund over dørstokkmila. 

Med Samhandlingsreformen som utgangspunkt, startet friluftslivs -
organisasjonene i Haugesund og lokal forvaltning høsten 2010 et fruktbart
og godt samarbeid om å styrke folkehelsen i kommunen gjennom prosjek-
tet ”Aktiv i friluft”.

– Målet vårt er først og fremst å nå inaktive som har et forbedrings -
potensiale. Det vil si alle dem som trenger et ekstra puff for å komme seg
ut i helsebringende friluft. De helt passive vil kreve flere ressurser og vil
dermed være mer kostnadskrevende, sier prosjektleder for ”Aktiv i friluft” 
i Haugesund, Audhild Sannes i Haugesund Turistforening. 

Som entusiastisk friluftsmenneske er hun opptatt av den helseeffekten
 aktiviteter ute i naturen har på folk. – Forskning viser at inaktive utvilsomt
vil få bedre fysisk og psykisk helse gjennom å være i bevegelse. Selve
 naturopplevelsen gir en god tilleggseffekt.

Hun ser på befolkningens helsetilstand som et kommunalt ansvar. – Vi
driver ikke et behandlingstilbud, men sitter inne med bred og nyttig fri -
luftskompetanse. Vi kan hjelpe kommunen med å motivere folk ut i ulike,
helsebringende og hyggelige friluftslivsaktiviteter etter et behandlings -
opplegg, framholder friluftsentusiasten, som håper at man gjennom
 prosjektet kan skape gode og mangfoldige aktiviteter i nærmiljønaturen. 

Med i ”Aktiv i friluft” er det mange frivillige organisasjoner som Hauge-
sund Idrettslag. HIL, Røde Kors, Syklistenes Landsforening, Klatreforbundet,
Kajakklubben, Jeger og fisk og Haugesund Turistforening. Og deltakerne
de rekrutteres gjennom avisannonser, NAV, Haugaland HMS, Helsesøster -
tjenesten, skolen m.fl.

Prosjektleder Audhild Sannes har blant andre turleder Kari Gundesø i
Haugesund Turistforening med på laget som skal fremme folkehelse i
nærmiljøet.
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Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO: FRIFO er en paraplyorganisasjon for de 15 største friluftslivsorganisa sjonene 
i landet med samlet omlag 700 000 medlemskap og rundt 3850 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, Norsk Orientering, Norges Padleforbund,
Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norges speiderforbund, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening, Kristen Idrettskontakt
og Norsk Kennel Klub.

FRIFO STØTTES AV:

Fra å leve et inaktivt liv, er de alle nå
blitt smittet av turbasillen gjennom
prosjektet “Aktiv i friluft”.

Det var først og fremst ønsket om å
være mer aktiv, som motiverte ekte -
paret Sylvia og Harald Helgesen til å
bli med på Haugesund turistforening
sin turgruppe for voksne inaktive. 
– Jeg sliter med dårlig rygg og føler
at jeg blir tydelig bedre av å bevege
med ute i skog og mark. Det er også
utvilsomt lettere å komme seg ut
når det er et fast opplegg, fastslår
Harald Helgesen, som ikke kan få
fullrost nok Turistforeningens tur -
tilbud i Haugesunds idylliske nær -
områder.  

Støtte får han fra Magne Svinelid,
som med sine revmatismeplager
føler at han nå har funnet veien til
bedre helse. Helsebringende føler
han også den sosiale delen av tur-

opplegget med hyggelige raste -
pauser er. – Gjennom turgruppa er
jeg blitt kjent med mange trivelige
mennesker, som er i samme situasjon
som meg. Praten går livlig på alle
turene. Det betyr mye å ha et tur -
fellesskap, fastslår pensjonisten.  

“Turgruppe for voksne inaktive” i
Haugesund er et lavterskeltilbud til
voksne, som av ulike årsaker har
vært lite fysisk aktive. To ganger i
uken - tirsdag ettermiddag og tors-
dag formiddag kan de være med på
ulike turer i Haugesunds nærmiljø.
Turene er tilpasset deltakernes dags-
form og varer fra 1,5 til 2 timer.

– Det er flott å se hvor motiverte
deltakerne er til å være i bevegelse
ute i naturen. Tanken er at disse
turene med positiv naturopplevelse
skal stimulere til at varig aktivt liv,
sier den spreke turlederen.

Turgruppa for voksne inaktive i Haugesund føler helse i hvert skritt

Fra inaktivitet til et aktivt friluftsliv
Det oser av turglede når Haugesund turistforening sin turgruppe
vandrer ute i den vakre nærmiljønaturen.  – Dette er ukas høyde-
punkt, lyder det unisont fra gruppa, som denne dagen utgjør 
17 turentusiaster i godt voksen alder.

Frilufts liv for alle
Innvandrere har ikke den samme tradisjons-
rike turkulturen som vi har i Norge. 
Gjennom prosjektet “Aktiv i Friluft” har
Drammens og Oplands Turistforening
 foretatt flere grep for å motivere våre nye
landsmenn ut i skog og mark. Turleder -
kurset for innvandrere, som ble gjennom -
før i november i fjor, er ett av grepene. 11
deltakere fra blant annet Tyrkia, Pakistan,
Afghanistan, Russland og Vietnam fullførte
turlederutdanning i Turistforeningens regi.
Målet med dette delprosjektet av ”Aktiv i
friluft” er at de nye turlederne vil starte
opp friluftsaktiviteter for folk fra sine egne
miljøer i Drammen. 

Uteliv for tidligere 
rusmisbrukere
Tur to ganger i måneden skal få en gjeng
på 10 til 15 tidligere rusmisbrukere til å bli
glad i friluftsliv og på sikt bli med i en
friluftslivsorganisasjon. Drammens og
 Opplands Turistforening, DOT, og lokal -
avdelingen til Norges Jeger- og Fiskerfor-
bund veksler på turlederansvaret. I høst
gikk en av turene til Vegglifjell med over-
natting på Daggrø turisthytte. I strålende
vær fikk de turglade deltakerne blant annet
prøve fiskelykken i Ragnhildstultjern. Det er
Kirkens Bymisjon og Senter for Rusforebyg-
ging i Drammen som rekrutterer deltakere
til prosjektet ”Uteliv.

Aktiv med kart                                                                                             
Norsk Orientering ønsker å være en aktiv
bidragsyter i folkehelsearbeidet. Gjennom
prosjektet ”Aktiv i friluft” får Buskerud
 orienteringskrets anledning til å synlig-
gjøre turorientering i Drammen sentrum og
bynære turområder. Orienteringsposter i
nærmiljøet skal være med på å gi denne
hyggelige familieaktiviteten et løft. 

Blektjern friluftspark
I samarbeid med Drammen kommune skal
Turistforeningen i Drammen jobbe frem 
et bynært friluftstilbud ved Blektjern. Kom-
munen har allerede investert betydelige
beløp i friluftsarenaen. Blektjernstua og
området rundt skal utvikles til en attraktiv
turdestinasjon med tanke på å øke be-
boerne sin fysiske aktivitet. Området og
hytta vil bli universelt utformet.


