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Nyheter fra Friluftslivets fellesorganisasjon, april 2010

Miljøbevisste speidere 
i ”Grønn action”
Verdens første miljøsertifiserte speiderleir samler omlag 6000
barn og ung til ”Grønn action” på Lista fra 3. til 10. juli. Der skal
miljøbevisste speidere vise at det er mulig å bry seg om naturen
og samtidig ha det gøy.

Det trengs ingen
raske biler eller
racerbåter for å
skape fart og 
spenning på lands -
leieren. Det klarer
speiderne selv.

Landsleieren, som er KFUK og
KFUM-speidernes største
arrangement, arrangeres hvert
fjerde år. Uken er fylt med
 fantastiske, ekte og uforglem-
melige leiropplevelser som
overnatting i telt, leirbålsam-
ling, matlaging på grue, tårn-
bygging, utforsking av strender
i leirområdet. Dressinhaik,
kanohaik, strandhaik og kultur-
og naturlandskap er leirens
 høydepunkter. 

På den populære speiderleieren
knyttes nye vennskap fra fjern

og nær. Tradisjonen
tro, kommer mange
utenlandske speidere
på leiren. Gjennom
ordningen ”Home
hospitality” får de
norske speiderne vist
sin gjestfrihet ved å

ta imot besøk av speidere fra
andre land både før og etter
leiroppholdet. 

Norges KFUK-KFUM-speiderne
med sine 13.000 medlemmer
har fokus på kristen tro, natur-
opplevelser og fellesskap. 
Organisasjonen har 320 grup-
per fordelt på 20 kretser fra
Lindesnes i sør til Vadsø i nord.  

Spillemidler fra Kulturdeparte-
mentet, KUD, vil kunne bidra til
å styrke miljøsatsingen og frilufts-
 aktivitetene på speiderleiren.
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30.000 på tur!
Spillemidler fra KUD bidrar til at Den Norske Turistforening 
kan motivere stadig flere til fysisk aktivitet og naturopp-
lev el ser på Norges nasjonale turdag, ”Kom deg ut”-dagen.  
7. februar var 30.000 deltakere i alle aldre, fra Kristiansand i sør
til Nordkapp i nord, med på DNTs største enkeltarrangement.

Målet med ”Kom deg ut”-
dagen er å få flest mulig ut på
tur. I strålende sol og flotte
forhold over store deler av lan-
det ble over 80 ulike arrange-
menter gjennomført.  

Det er åttende gang DNT
arrangerer den nasjonale
”Kom deg ut”-dagen. Aldri
tidligere har de 56 lokale
foreningene i Turistforeningen
tilbudt så mange forskjellige
aktiviteter til alle som er glade
i frisk luft; toppturer, hunde -
kjøring, iglobygging, klatring,
naturstier, skileik og bålkos,
for å nevne noen. Til sammen-
ligning hadde for eningen 45

arrangementer på ”Kom deg
ut”-dagen i 2008.

Målgruppen er barn og barne-
familier som har et ønske om å
komme seg oftere på tur. I til-
legg ønsker DNT å nå frilufts -
livsinteresserte, som trenger et
ekstra dytt i ryggen for å gjøre
litt mer og oppleve nye ting.
”Kom deg ut”-dagen skal
lokke dem ett skritt lenger.

Gjennom dagen får deltagerne
også en smakebit
av DNT og en 
bevisstgjøring 
om foreningens
viktige rolle.

TURRESEPTEN – en
turvei til bedre helse
Med Turresepten er DNT i gang med å
få inaktive opp av go’stolen og inn på
veien til bedre helse. Turresepten er
turer i nærmiljøet til mennesker som
trenger å komme til hektene fysisk og
psykisk.

Turens lengde, intensitet og varighet er
tilpasset den enkeltes behov. Turene er
lystbetonte, sosiale og uten konkur-
ransemomenter. Det legges vekt på
 gleden ved å være ute i naturen og på
helse og velvære framfor sykdom og
bekymringer. Mesteparten av turen går
i et moderat tempo der man kan prate
sammen mens man går. Som regel
legges det inn noen intervaller med
høyere intensitet, for eksempel lek eller
rask gange, der man blir andpusten. 
Det gir enda høyere helsegevinst.

Prosjektet har fått midler fra Helse og
Rehabilitering for en treårsperiode
(2008-2011). Får også midler fra DN i år.
Midlene går til å starte opp Tur resepten
i medlemsforeningene, kartlegge
allerede eksisterende lavterskeltilbud
og arbeidet med å informere om til -
budet internt i DNT og eksternt. Et
annet viktig arbeid er å hjelpe medlems -
foreningene å skaffe finansiering fra
kommunene og fylkeskommunene til
videre drift av Turresepten.

Ti av DNTs medlemsforeninger over hele
Norge tilbyr Turresepten. Per i dag er
det registrert over 200 turer, og flere er
under planlegging.

Lenker: www.turresepten.no,
http://www.turistforeningen.no/ -
article.php?ar_id=22517&fo_id=15
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En helt fersk undersøkelse utført av
Synovate på oppdrag fra Frilufts -
livets fellesorganisasjon viser at 
7 av 10 nordmenn fortsatt vil ha 
en restriktiv snøskuterpolitikk. 

FrP sitt forslag om å endre motor-
ferdselloven for å gjøre det lettere 
å kjøre snøskuter i utmark, er ikke 
i tråd med det folk flest ønsker.
Det er hensynet til dyr og natur og
ønske om stillhet og ro i naturen
som er de viktigste argumentene for
et strengt regelverk.

– Dette er en gledelig bekreftelse på
at flertallet av den norske befolk -

ning ikke ønsker snøskutertrafikk i
uberørt natur. Oppmuntrende er 
det også at naturkvaliteter som still-
het og ro og hensynet til dyrelivet
betyr mye for folk, sier styreleder i
FRIFO, Øystein Dahle, i en kommen-
tar. Han mener at støy fra snø skutere
ødelegger turopplevelsen og er noe
vi må bli spart for i stille vinterland-
skap. 

Av Synovate-undersøkelsen går 
det fram  at de som ønsker en opp-
myking av regelverket, fremhever
 til gjengeligheten til naturen og  
for  enklingen av transporten som
 argumenter. 

Det er typisk for tilhengerne av 
Rødt, SV og Ap å være for en inn -
stramming i snøskuterreglene, mens
tilhengere av H, FrP og Sp stort sett
er for en oppmyking av reglene.

FRIFO ønsker påbud
om miljømerking 
FRIFO krever at myndighetene pålegger
merking av fritidstøy og andre fritids -
artikler som inneholder giftige og farlige
kjemikalier. 
– Forbrukerne har rett til å få vite hva
slags kjemikalier som benyttes i fritids -
tøy, sier generalsekretær i FRIFO, Lasse
Heimdal. Han mener at farlige stoffer i
fritidsprodukter må forbys.

FRIFO har foretatt en ringerunde til et
70-tall leverandører av fritidstøy med
tanke på miljømerking. Det ble oppnådd
kontakt med 38 leverandører, men bare
19 svarte på undersøkelsen. Av disse er
det bare fem leverandører som har miljø -
merking. Av undersøkelsen kom det også
fram at bare fem av 24 merker har en
form for miljømerking.

– Dette er nedslående, fastslår Heimdal
og viser til Statens klima- og forurens -
ningsdirektorat, KLIF, sin nettside
www.erdetfarlig.no. Der blir det advart
mot en rekke fritidsprodukter, blant
annet såkalte ”skalljakker”, som inne -
holder gifte kjemikaler. Tilsvarende
 advarsler er også blitt publisert i Sverige
og Danmark.

Han opplyser at stoffene også kan finnes
i ryggsekker, sko og andre artikler med
impregnerte og pustende materialer.
Stoffer som PFOS og PFOA kan gi foster-
skader og er sannsynligvis kreftfrem -
kallende. De brytes svært sakte ned i
naturen og kan hope seg opp og lagres i
mennesker og dyr. Men også en rekke
andre tilsvarende stoffer er i bruk. KLIF
kaller disse stoffene for "verstingstoffer". 

Aktiv fritid for alle 
Det finnes en vei for alle til en aktiv fritid. Det er visjonen 
til Aktiv leir 2010, som arrangeres ved Valnesfjord 
Helsesportsenter 28. juni – 2. juli.

Målsetningen med leiren er
å rekruttere ungdommer med
funksjonsnedsettelser til de
frivillige organisasjonene,
samt å rekruttere ledsagere
fra organisasjonen til å bistå i
dette integreringsarbeidet.
Under leiren vil ledsagerne bli
gitt veiledning i ledsager -
rollen av Helsesportssentrets
habiliteringsteam. 

På programmet står blant
annet sjøfisketur med selv-
fisket middag, kanopadling,
el-innebandy, golf, motor-
sport, fotball, svømming 
frisbee, luftgevær, boccia,
teppecurling, buskyting og tur

med hest og vogn.
Har du lyst til å være med som
ledsager eller som instruktør 
fra din organisasjon så ta 
kontakt med FNF Nordland,  
Tlf: 95 22 64 25, 
E-post: nordland@fnf-nett.no. 

De frivillige friluftslivsorgani -
sasjonene i Nordland har an -
svar for aktivitetstilbudet under
to av leirdagene. FNF Nord-
land koordinerer programmet
disse to dagene og dekker
reise og opphold
for ledsagere og
instruktører fra
friluftslivsorgani -
sasjonene. 

7 av 10 nordmenn ønsker en streng snøskuterpolitikk
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Medlemslagene, som består av
idrettslag, bedriftslag, rene 
folkesportlag, velforeninger,
skolekorps og humanitære 
organisasjoner som Røde Kors,
står for rundt 2700 arrange-
menter i året. Hovedfokuset
rettes mot vandringer i nær-
miljøet og da gjerne ispedd 
historiske severdigheter og 
minnesmerker.

Spillemidler fra KUD bidro i fjor
til at prosjektet ”Bli kjent i
lokalmiljøet” ble gjennomført
med totalt 32.000 deltakere. 
– Vi har et tilbud til alle, men
satser mye på familien som
enhet. Flere generasjoner kan
rusle sammen i nærmiljøet. Felles
opplevelser er et hyggelige sam-

taleemne etter turen, sier Inger
Sørlie i Norges Turmarsjforbund,
som understreker betydningen av
spillemidlene i tilretteleggsarbei-
det ute i lokalmiljøene.

Det legges ned et stort arbeid i 
å markedsføre og synliggjøre 
forbundets aktiviteter som et
familietilbud gjennom stands, 
flygeblad, program, lokalaviser
og media. 

Med sitt varierte aktivitetstilbud
ønsker Norges Turmarsjforbund,
som tidligere het Norges Folke-
sportforbund,  å øke forståelsen
av den betydning 
fysisk aktivitet og
friluftsliv har for 
helse og trivsel.

Populære vandringer 
i lokalmiljøet
Norges Turmarsjforbund får folk i bevegelse uten tidtaking,
 resultatlister og vinnere. Gjennom breddeaktiviteter som
 vandringer, sykkel- og skiturer, svømming og turorientering,
kombineres det sunne friluftsliv, mosjon, helse og ikke minst
det sosiale.

Ut på fottur –
spar 400 sam-
funns millioner
Samfunnet sparer enorme beløp
på få sofagrisene ut i naturen.
Dersom 95.000 in aktive per-
soner går 10 fotturer i året, vil
den totale, årlige gevinsten bli
på omlag 400 millioner kroner. 

Det viser en undersøkelse 
SINTEF Teknologi og samfunn
har gjennomført for Frilufts -
livets fellesorganisasjon. 

– Friluftsliv er en lavterskel -
aktivitet og er derfor spesielt
egnet for inaktive. Denne grup-
pen sliter også med helseproble-
mer. Et bedre samarbeid mellom
friluftslivet, fastleger, fysioter-
apeuter, skolehelsetjenesten og
helsestasjoner vil styrke folke-
helsen. fastslår generalsekretær
i FRIFO, Lasse Heimdal.

Han mener at frivillige organi -
sasjoner må benyttes mye mer i
folkehelsearbeidet enn hva som
er tilfellet i dag. – En større sats-
ing på lavterskelaktiviteter i regi
av de frivillige organisasjonene
vil utvilsomt begrense behovet
for dyre helsetjenester, fram -
holder Heimdal.

Av SINTEF-undersøkelsen går det
fram at det er fotturer og
sykkelturer som gir samfunnet
størst helseeffekt.
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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 Turmarsjforbund, 
Norges Jeger- og fiskerforbund, KFUK-KFUM speiderne, Norges Klatreforbund, Norges Orienteringsforbund, 
Norges Padleforbund, Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norges speiderforbund, Skiforeningen, Syklistenes landsforening.

FRIFO STØTTES AV:
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