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Nyheter fra Friluftslivets fellesorganisasjon, mars 2013

Kondisjon og styrke står i fokus når
engasjerte instruktører motiverer til
innsats i et godt treningsfellesskap
under åpen himmel.  Filosofien er
gode markaopplevelser gjennom
trening i frisk luft, fritt for utstyrsjag
og avanserte treningsapparater. 

Det er en filosofi som tydeligvis 
appellerer til mange, deriblant
Wenche Andersen. - Dette har jeg
ventet på lenge. Formen er dårlig,
og jeg trenger motivasjon for å
komme i gang. Riktignok var jeg litt
redd for at det skulle være vanskelig
for meg å henge med, men etter en
treningsøkt, er jeg helt overbevist
om at TUT trygt kan anbefales,
framholder Andersen, som er blant
de 200 som kjøpte klippekort eller
sesongkort i fjor høst. 

Trening Uten Tak aktiviserer krop-
pen på en svært effektiv måte. Alt
man trenger for å delta er et par
joggesko. En treningsøkt utfordrer
deltagerne i et mangfoldig utvalg 
av kondisjons- og styrkeøvelser.

Positiv professor
Gunnar Breivik har stor sans for 
utetrenden. Professoren ved Norges
Idrettshøgskole mener man kan få
et bedre og mer helhetlig utbytte av
utendørs- enn innendørstrening.
Dette fordi naturen er variert og 
allsidig på en helt annen måte enn
treningsstudio med standardiserte
apparater og vekter. 

Blant annet er utendørstrening,
ifølge Brevik, bedre for motorikken
enn i innendørstrening.

Han trekker samtidig fram den 
mentale betydningen av å trene 
ute i naturen. – Mennesket hører
opprinnelig hjemme i naturen, og
den påvirker oss på en rekke gode
måter. At man legger til rette for et
fysisk aktiv liv ute med kombinasjo-
nen styrketrening og naturopp-
levelser er bra, sier Brevik. Han ser
på TUT som ett av mange positive
endringer innen treningssektoren.
Han er ikke i tvil om at dette bidrar
til at flere mennesker kan finne
treningsformer som tiltaler dem.

Skiforeningen arrangerer også
skreddersydde TUT-økter for flere
bedrifter, som ønsket å aktivisere
sine ansatte i en markagrønn og
sosial setting. 

I løpet av vår- og høstperioden 2013
arrangerer foreningen 64 trenings-
økter med muligheter for å trene
opp til fire ganger i uken. Til nå har
TUT øktene funnet sted på Sogns-
vann, Skullerud og i Holmenkollen
på tirsdager, onsdager og torsdager
fra 18.30 – 19.45. Tilbudet utvides 
til også å gjelde treningsområde 
ved Fossum og i Lillomarka.

For mer info:  
www.treningutentak.no

Prosjektleder for TUT,  Anders Øen, motiverer deltager Wenche Anderson til øktinnsats. 

Suksess med naturen
som treningsstudio 
Skiforeningens nye tilbud, Trening Uten Tak, TUT, er på kort 
tid blitt veldig populært. I løpet av høstperioden i fjor kunne
foreningen rapportere om 1 200 oppmøter totalt. 



APPsolutt en NJFF-suksess
Norges Jeger- og Fiskerforbunds nye app er blitt en ubetinget
suksess.  Så langt har 60.000 lastet ned NJFF-appen, som ble
lansert for halvannet år siden. 

- Vi har fått utrolig mange gode tilbakemeldinger fra publikum,
forteller en entusiastisk Espen Farstad.

Informasjonssjefen i NJFF synes det er morsomt å se hvordan appen er
blitt tatt i mot av "villmarkingene", og hvordan organisasjonen kan ta
i bruk moderne virkemidler i sitt arbeid. 

Oppdateringene sist høst, med blant annet en ny del med Lokkeskole
og Fiskekalkulator, ble godt mottatt. Særlig
lokkelydene er veldig populære, og disse er nå
gratis for alle.

Den største utvidelsen ligger allikevel i Natur-
loggen. Den kan brukeren kjøpe som en
utvidelse til NJFF-appen for kr. 21. Her kan du
plotte inn favorittstedene dine rett i kartet, de
beste soppstedene, fiskeplassene, jaktposter,
sett og skutt vilt. 

Det som gjør Naturloggen til en må-ha-
funksjon, er at du kan dele stedene med
vennene dine. Har du med en ny jeger i 
terrenget, så kan du sende alle postene rett inn
på telefonen deres, eller hvis du endelig har
bestemt deg for å dele de gromme fiskene i
Hemmeligvannet med en betrodd, så er du
bare et par kjappe trykk unna.

- NJFF ønsker at appen skal ha en verdi for
brukeren, og det krever at vi utvikler oss i tråd
med de forventningene som brukerne av appen
har. Her må vi følge med i timen, hvis ikke så
blir det gammelt nytt før vi rekker å snu oss,
fastslår Farstad, som lover forbedringer og flere
nye gobiter i NJFF-appen.

Oppdatert 
turorientering 
på nett
Norges Orienteringsforbund har
oppdatert turorientering.no til
en mer brukervennlig portal,
både for deltakere og arrangører.

Portalen gir god oversikt over hvor
du kan gå i Norge. Sidene har også
en egen, populær blogg, der tur-
orienterne utveksler synspunkter
og legger ut bilder og erfaringer
fra turene. Mange blir inspirert,
som denne nybegynneren:

Ville bare takke for ett fantastisk
opplegg. Tok min absolutt første
O-post ifjor, fikk “bronsemedalje”
(ja, barnslig…) og gikk lang tur
idag … For en HERLIG tur! Ville
aldri ha funnet på denne turen
uten postene. Skal ta sølv i år!
Takk for herlig inspirasjon!

Du kan kjøpe turorientering 
direkte på nettsiden, som også 
har en oversikt hvilke butikker 
som selger turer.

Gjennom registrering kan du holde
oversikt over turer og oppsamlede
poeng. Disse gir grunnlag for
merker og muligheter for
vennskapelig konkurranse med
familie, venner og kollegaer.

Tur-O er spennende både for liten
og stor. Foto: Ida Vår K. Dirdal



Kjentmannshåndboka
lokker flere ut i Marka
Høstjakta på totalt 50 kjentmanns-
poster i Marka – fra Kjekstadmarka 
i sør til Krogskogen, Nordmarka og
Romeriksåsen i nord og Sørmarka i
sørøst, ga gode resultater. 

Mange kunne smykke seg med gullmerket,
etter å ha funnet alle postene, som står
bekrevet i Skiforeningens nye utgave av
Kjentmannshåndboka fra september 2012. 

Til nå har 3000 sikret seg boka, som er blitt
en meget populær turvenn.

Postene i håndboken er valgt ut fra sin
spennende fortid eller særegne natur. 
De er godt beskrevet og dermed lett å
finne uten kompass. 

- Boken er blitt svært populær blant en
lojal tilhengerskare, men med bredere
markedsføring, vil kjentmannspostene
utvilsomt ha potensiale til å lokke flere 
ut i Marka, fastslår kommunikasjonssjef i
Skiforeningen, Mette Øinæs Habberstad,
som ser på Kjentmannshåndbokas som en
fin gaveidé.

- Inviter på tur til en Kjenmannspost. 
Vi får stadig tilbakemeldinger om
fornøyde brukere som forteller at ”dette
stedet hadde jeg aldri fått oppleve uten
Kjentmannshåndboka!”.

Alle postene er utviklet av ildsjelen Kåre
Haug.

ARENA for FRILUFTSGLEDE
På KRIK ARENA, utspilles mye friluftsglede, idrettsglede, 
livsglede og trosglede.

I fjor deltok 878 entusiastiske ungdommer i aldersgruppen 16 –
20 år på Kristen Idrettskontakt sin store, nasjonale sommerleir
på Dvergsnerstangen Camping i Kristiansand.

Ett av målene med den tradisjonsrike aktivitetsleiren, som
støttes med midler fra KUD, er å lære ungdom å bruke naturen
til ulike friluftslivsaktiviteter. 

Den populære leiren er et rusfritt alternativ for ungdommer
med fokus på aktivitet i friluft i kombinasjon med kristen
forkynnelse.

- Økt aktivitet i friluft blant ungdom vil utvilsom bidra til økt
bevissthet om viktigheten av friluftsliv, særlig i et helseperspek-
tiv, sier prosjektkoordinator, Eivind Nilsen. Han er ikke i tvil om
at prosjektet bidrar til å motivere stadig flere ungdommer vekk
fra dataen og ut i sunne og sosiale aktiviteter.

Gjennom 33 ulike aktivitetstilbud innen idrett og friluftsliv som
basketball, beachhåndball, landeveissykling, kanopadling,
elvepadling, klatring, 100% adventure, havkajakk, dykking,
brettseiling  ble de unge deltagerne fjorårets, 7-dagers som-
merleir stimulert, under kyndig veiledning,  til være fysisk ak-
tive ute i naturen. 350 ledere var med på leiren.

Eivind Nilsen opplyser at midlene fra KUD bidrar til en
kvalitetssikring og videreutvikling av denne årlige leiren, noe
som igjen bidrar til at flere ungdommer bruker friluft som
arena for sine aktiviteter.

Padling er en populær aktivitet på KRIKs årlige aktivitetsleir. 
(Foto: KRIK Media/Siri Sødahl)

Motorferdsel-opprop
I et nylig opprop til miljøvernministeren
er FRIFO, Norges Jeger- og Fiskerforbund,
Den Norske Turistforening, Naturvern-
forbundet og Norskog åpne for at det
tillates mer ferdsel med snøskuter til 
nytteformål.

Organisasjonene understreker samtidig
betydningen av en streng regulering av
motorisert ferdsel også i fremtiden. De
ønsker ikke en lovendring, som åpner for
fornøyelseskjøring i utmark. 

Organisasjonene representerer et stort
mangfold av interesser, fra skog- og ut-
markseiere, bønder og næringsdrivende
til friluftsfolk, jegere, miljøvernere og
andre brukere av norsk natur. Alle ønsker
de en restriktiv snøskuterpolitikk, som
ivaretar og videreutvikler våre sterke
friluftslivstradisjoner innenfor en ikke-
motorisert ramme. 

Se hele oppropet på www.frifo.no
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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:

Det er prosjektet Aktiv i friluft i
regi av FRIFO, som har bidratt til at
mange inaktive er blitt motivert ut i
helsefremmende aktivitet. 

– Nå gjelder det å holde disse fort-
satt fysisk aktive, slik at de ikke
ender i den bekvemme sofakroken
igjen. Gevinsten i et folkehelseper-
spektiv ligger jo i om vi klarer å
skape en varig forbedring i delt-
agernes mosjonsvaner, sier gener-
alsekretær i FRIFO, Lasse Heimdal.

– Her har friluftslivet utvilsomt en
fordel ved at det er landets mest
foretrukne fritidsaktivitet med
store helsegevinster for deltakerne. 

Generalsekretæren mener FRIFO,
med dette treårige pilotprosjektet,
har høstet nyttige erfaringer om
hvordan friluftslivet og kommunen
kan jobbe sammen om å bedre
folkehelsen gjennom fysisk aktivi -
tet. – Konklusjonen er at frilufts -
livsorganisasjoner og lokal
for valtning kan utfylle hverandre i
folkehelsearbeidet. Mens organi -
sasjonene har sørget for god til -
rettelegging av helsefremmende
friluftslivsaktiviteter, har ulike 
kommunale aktører stått for
rekrutteringen til disse. 

– Riktignok har utfordringene vært
mange, men prosjektet har først og
fremst vist at gode, fysiske møte -
plasser for dialog mellom kom-
munen og frivilligheten og rette
ressurspersoner er avgjørende
 faktorer, påpeker Heimdal.

Han etterlyser en tydeligere
 kommunal involvering med en

 koordinerende kontaktperson
 mellom forvaltning og frivillighet,
der friluftslivet blir ivaretatt som
aktør i kommuneplanlegging og i
ulike tiltak. Avgjørende er det også
at kommunen deltar med midler 
og personell i aktiviteter for
ressurskrevende grupper. 

Aktiv i friluft, som startet opp
høsten 2010, er finansiert av
Helsedirektoratet med bidrag fra
Drammen og Haugesund kommune
og frivillige organisasjoner i de
 respektive kommunene. 

Totalt har 21 aktivitetsfremmende
delprosjekter under lokal ledelse av
Turistforeningen i Drammen og i
Haugesund bidratt til å skape et
større, bedre og mer mangfoldig
fritidstilbud i nærmiljøet for
flerkulturelle, barn og ungdom,

som faller utenfor ordinære
 aktivitetstilbud, mennesker med
nedsatt funksjonsevne, tidligere
rusmisbrukere og asylsøkere.

Både Samhandlingsreformen og
den nye folkehelseloven legger et
større ansvar for innbyggernes
helse på lokal forvaltning. Betyd-
ningen av et samarbeid mellom
kommunen og frivillig sektor i fore-
byggingsarbeidet blir understreket.
– Aktiv i friluft er en god oppfølg -
ing av intensjonene i reformen og
loven, fastslår Lasse Heimdal, som
mener at det vellykkede pilot -
prosjektet har overføringsverdi til
andre kommuner her i landet. 

For mer informasjon om Aktiv i
friluft og de ulike aktivitetene, se
prosjektrapport på www.frifo.no

Vellykket samarbeid om folkehelse
Frivillige organisasjoner har samarbeidet med Drammen og Haugesund kommune om et
felles løft for lokal folkehelse. Det har resultert i mye sunn bevegelse i nærmiljønaturen.

Turgruppen for kvinner, som har ukentlige nærmiljøturer på dagtid,
ledes av både etniske norske og flerkulturelle turledere. (Foto: DOT).


