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INNLEDNING
Friluftslivet er godt for den enkelte, og for folkehelsa. Dette er dokumentert i en 
rekke rapporter og undersøkelser. Friluftsliv er en aktivitetsform som er rimelig å 
utøve, og er attraktiv i alle aldersgrupper. Sentralt i det norske friluftslivet er de 
frivillige organisasjonene, som legger til rette og tar med seg folk på tur; til fjells 
og i skogen, i nærmiljøet, langs kyststier og til sjøs. 
I samarbeid med lokale og sentrale myndigheter gjennomfører frivilligheten en 
rekke prosjekter for å tilby friluftslivet til enda flere grupper. Å utvikle nye tilbud 
koster innsats og ressurser. Men når frivillig innsats og dugnad styrkes med 
offentlige midler kan vi oppnå gode resultater, og nå enda lenger, og til flere 
grupper. 
I dette heftet presenterer vi noen prosjekter som friluftslivet har arbeidet med det 
siste året. Mer friluftsliv kan ikke vedtas. Det må skapes. I front av dette arbeidet 
står de frivillige organisasjonene.

Lasse Heimdal 
Generalsekretær

FOTO: S. ÅDLANDSVIK OG INGEBORG TANGERAAS
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NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

Offentlige tilskudd: 
Kr 1 060 000 fra Miljødirektoratet
Egenandel: 
Kr 70 708  
Estimert verdi av dugnadsinnsats:  
Kr 441 000

To millioner 
nordmenn var  
på fisketur i 
2014/2015

300 000  
nye  

deltakere

– Sportsfiskets år er et godt 
eksempel på hvordan statlige 
friluftsmidler, tildelt sentralleddet 
i en organisasjon, skaper resul-
tater som ikke ville vært mulig å 
oppnå med tildeling av midler 
direkte til lokalforeninger, sier 
generalsekretær Espen Søilen.

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er landets eneste riksdekkende organisasjon 
for jegere og sportsfiskere, og er et av de viktigste miljøene for formidling av kunn-
skap om jakt og fiske i Norge. Organisasjonen har rundt 113 000 medlemmer, 
fordelt på 573 lokalforeninger og 19 fylkeslag.

Hele 365 Fiskesommer-arrangementer ble gjennomført – 
arrangementer rettet mot barnefamilier der erfarne sports- 
fiskere har opplæring for barn. Ellers besto arrangementene 
blant annet av fiskekurs for foreldre, grunnkurs i fiske for 
ulike grupper, fluefiske, sjøfiske og tema- og foredragskvelder.

I alt var rundt to millioner nordmenn (48 prosent) på 
fisketur med stang eller håndsnøre i Sportsfiskets år. 
Det var en økning på 300 000 nye deltakere, og i snitt 
økte antall fisketurer i året pr person fra fem til syv-åtte.

Som avslutning på Sportsfiskets år, ble det våren 2015 
arrangert en sportsfiskekonferanse, som både satt fiske- 
forvaltning, forskning på friluftsliv, fisketurisme og rekrut-
tering på dagsorden. Forbundet legger til grunn at en så 
stor grad av måloppnåelse sannsynligvis vil resultere i varig 
interesse for fiske blant mange av deltakerne i 2015, med 
dertil hørende folkehelsegevinst.

SPORTSFISKETS ÅR 2014/2015 
Hovedmålet for Sportsfiskets år var å få flest mulig ut på  
fisketur i løpet av året, og at tiltakene som ble gjort skulle 
øke deltakelsen i sportsfiske og friluftslivet i et langt per-
spektiv. En av målsettingene for Sportsfiskets år var å øke 
deltakelsen med ti prosent, og få nærmere 200 000 nye 
deltakere ut på fiske- og friluftsaktiviteter. 

De 537 lokalforeningene satte seg et ambisiøst mål om  
å få arrangert aktiviteter i så å si alle landets kommuner i 
løpet av Sportsfiskets år. For å få et målbart resultat ble det 
i oktober 2013 fortatt en spørreundersøkelse, som ble fulgt 
opp med en ny spørreundersøkelse i 2015. Undersøkelsen 
viste at man nådde ut til 300 000 nye deltakere i løpet 
av Sportsfiskets år – som var langt over målet om ti 
prosents økning.

Prosjektet rettet seg særlig mot barn, ungdommer, familier 
og inaktive grupper. NJFF sentralt produserte og tilrettela 
materiell for kurs og aktiviteter, etablerte felles innkjøp av  
utstyr og andre ressurser og formidlet aktivitetsmidler. Lokal- 
lagene meldte inn sine aktiviteter til et sentralt register, som 
igjen ble lagt i en interaktiv kartløsning – slik at publikum 
lett kunne finne fram til aktiviteter.

Kong Harald var tilstede på åpningsarrangementet i Bergen,  
sammen med 5000 besøkende. Totalt ble det arrangert over  
tusen lokale aktiviteter med god geografisk spredning i løpet  
av året.

FOTO: VEGARD VEBERG OG NJFF
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SKIFORENINGEN
Skiforeningen har siden 1883 arbeidet for å fremme skiidrett og friluftsliv. 
Skiforeningen jobber for å skape gode Marka-opplevelser og enestående 
opplevelser i Holmenkollen. Foreningens formål er å arbeide for utbredel-
se av ski-idrett og annet friluftsliv, samt å arrangere Holmenkollrennene. 
Foreningen har syv aktive lokalutvalg, fra Røyken i vest, Jevnaker i nord, 
Enebakk i øst, til Follo i syd.

3 548 elever  
med på  

“Friluftsglede i 
 skoletiden”  
i 2015/2016

Offentlige støtte 2015:  
Kr 665 000 fra Miljødirektoratet og  
kr 1 980 000 sammensatt andel fra  
Kulturdepartementet og Miljødirektoratet
Annen finansiering:  
Kr 509 650
Egenandel:  
Kr 665 504  
Estimert verdi av dugnadsinnsats:  
Kr 130 000

FRILUFTSGLEDE FOR ALLE
"Friluftsglede for alle" har som mål at nye grupper får en 
introduksjon til friluftslivet ‒ gjennom aktiviteter hele året, 
i alle årstider.  

Ulike programmer når barn og unge, familier, skoler med 
høy andel fremmedspråklige elever. Fokuset er særlig rettet 
på å få med barn og unge fra familier med lav inntekt og/
eller med innvandrerbakgrunn. 

Tiltaket har tre programmer: "Friluftsglede i helger",  
"Friluftsglede i ferien" og "Friluftsglede i skoletiden". 

«FRILUFTSGLEDE I SKOLETIDEN» startet som et 
pilotprosjekt høsten 2008, og har utviklet seg til å bli et av 
Skiforeningens mest vellykkete prosjekter. Tiltaket er et 
pedagogisk tilrettelagt friluftsopplegg for 3. og 4. trinn 
i skolen, samt mottaksklasser fra skoler med over 62 % 
elever med minoritetsbakgrunn. 

Friluftsglede i skoletiden består av én høstsesong, én vårsesong  
og for noen skoler også av én vintersesong, slik at elevene 
kan oppleve naturens kretsløp gjennom året. Tilbudet går 
over to skoleår, noe som sikrer kontinuitet og progresjon i  
programmet og læringen. Innholdet bygger på temaer fra lære- 
planen innen naturfag og kroppsøving, men i tillegg bidrar 
tiltaket vesentlig til språkutvikling og økt begrepsforståelse.

Skiforeningen satser på kvalifiserte og engasjerte instruk-
tører og sørger for busstransport for skoler som trenger 
det, og dette er en viktig faktor for at skolene evner å 
delta. Tiltaket foregår på Grorud og Skullerud og når 
ca. 1700 elever pr sesong. I skoleåret 2015/16 var hele 
3548 elever engasjert i prosjektet.

Gjennom skolene nås alle, uavhengig av sosial eller etnisk 
bakgrunn. Her kan alle få en introduksjon til norsk natur 
og friluftsliv og bli trygge i å ferdes ute. For mange er dette 
en stor opplevelse: plutselig er ikke skogen et farlig sted 
lenger, men et spennende sted hvor man kan oppdage 
mye rart og fint og ha det gøy sammen med andre - og et 
sted hvor man kan nyte ro og fred. Studier viser at barn og 
unge verdsetter denne siden ved friluftsliv spesielt. Barna 
får nye mestringsarenaer. Elever som kanskje sliter i skole-
sammenheng kan oppdage nye sider ved seg selv. Lærere og 
kamerater kan få et nytt og mer positivt bilde av eleven.

Tilbakemeldingene fra skolene er entydig positive og begeist- 
rede. Gjennom barna er det også lettere å nå ut til familiene.  
Barna har lyst å komme tilbake, og tar ofte med seg familie 
og venner på en aktivitetsdag i helgen. Dette bidrar til bedre  
inkludering og i integreringsarbeidet.

«FRILUFTSGLEDE I HELGER» er et program for 
familier, som er gratis for alle, og hvor man kan låne nød-
vendig utstyr. I snitt arrangeres det minst én aktivitetsdag i 
måneden på forskjellige områder nær Marka, som Grorud, 
Skullerud, Vestli/Stovner, Sognsvann og Holmenkollen. 
Deltakerantallet har variert med arrangørsted og type 
arrangement, men har ligget på mellom 400 og 1 500 
deltakere hver gang. 

«FRILUFTSGLEDE I FERIEN» er et tilbud i vinter- og 
høstferien, hvor utvalgte Aktivitetsskoler med høy andel inn-
vandrerbarn får delta. I tillegg inviterer Skiforeningen mål-
gruppen med lav inntekt og innvandrerbakgrunn spesielt. 
Gruppene kontaktes via Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, 
lokale NAV-kontorer og innvandrerorganisasjoner. Tilbudet 
er åpent og gratis for alle, og har vist seg å være en fin møte-
plass på tvers av kulturell og sosial tilhørighet. Aktivitetene 
har funnet sted på Grorud og Skullerud og har nådd ca. 
1000 deltakere i høstferien og 1500 i vinterferien.

«FRILUFTSSKOLE I SOMMERFERIEN» ble gjennom- 
ført på to ulike steder i 2015, ved Isdammen på Årvoll og ved  
Ulsrudvann. Begge stedene ble det arrangert som en «day-
camp», med overnatting ute, hvor totalt 100 barn i alderen 
ni til 12 år deltok. Også dette tiltaket rettet seg mot barn 
fra familier med lav inntekt og/eller med innvandrerbak-
grunn. Av denne grunn var det satt en lav egenandel, og 
inkluderte friplasser, men tiltaket er også åpent for andre.

– Tildelinger gjennom Norsk Friluftsliv gir oss 
den tryggheten vi trenger til å planlegge og 
utvikle tilbudene, noe som er viktig for gjennom-
føringsevnen og gode resultater. Skulle vi opp-
rettholdt aktivitetsomfanget uten støtte gjennom 
Norsk Friluftsliv, hadde vi måttet bruke enda mer 
ressurser for å skaffe midler, mye arbeid og by-
råkrati som resulterer i mindre penger til aktivitet. 

Erik Eide, generalsekretær

FOTO: BENTE FLYGIND, ANNEMARIE ERICHSEN OG MAGNUS NYLØKKEN
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NORGES ORIENTERINGSFORBUND

GRØNNE TURER
Lavterskelorientering er til for å gi mestringsfølelse – og 
fungerer som skattejakt for barn, i håp om at det skaper et 
ønske om å gå flere turer. Målet med «Grønne turer» er å 
fremme interessen for orientering, friluftsliv og kulturminner.  
Prosjektet presenterer turorientering på en ny måte, ved å 
senke terskelen for nye grupper og vektlegge det enkleste 
nivået, Grønne Turer.

I 2015 var det hele 26 800 deltakere på «Grønne turer». 
Turene er tilrettelagt i nærmiljøet, og det er laget 278 
slike turer landet over. Den enkleste formen for turorien- 
tering er lagt opp til å passe godt for barnefamilier. Man 
trenger ikke kompass på denne typen turer, men er en 
ypperlig anledning for barn å få prøve seg med kart og 
kompass.

Forbundets statistikk viser at mange av de som har del-
tatt på «Grønne turer» etter hvert deltar på turer med 
økt vanskelighetsgrad.

Offentlige tilskudd: 
Kr 480 000 fra Miljødirektoratet, pluss  
kr 200 000 av bevilgning til Friluftslivets år
Annen inntekt:  
Estimert verdi av dugnadsinnsats:  
Kr 2 040 000 

Offentlige tilskudd: 
Kr 300 000 fra Miljødirektoratet
Egenandel:  
Kr 100 000  
Samt estimert verdi av dugnadsinnsats:  
Kr 2 000 000

26 800  
deltakere  

i 2015

318 ulike  
kulturminne-

poster

– De ulike tiltakene som inngår  
i prosjektet vil bidra svært  
positivt til de lokale gjennom- 
føringene av turorienterings- 
arrangementene våre og 
fremme orienteringssporten, 
friluftsliv og folkehelse, uttaler 
generalsekretær Lasse Arnesen.

Norsk Orientering er en felles merkevare for all orienteringsaktivitet i Norge. 
Norsk Orientering består av Norges Orienteringsforbund med underliggende 
orienteringskretser og -klubber. Norges Orienteringsforbund er en sammenslut-
ning av alle idrettslag som organiserer orienteringsidrett og er medlemmer av 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Idrettslagene 
organiseres i orienteringskretser.

TURORIENTERING
Turorientering er et tilbud som kombinerer fysisk aktivitet 
med hjernetrim, og er orienteringsidrettens lavterskeltilbud 
for å øke rekrutteringen til orienteringssporten. Fra 2013 
økte antall deltakere fra 4 000 til 21 000 i 2014.

Til forskjell fra vanlig orientering er det ikke fokus på 
konkurranse eller tidtaking. Målet med turorientering er å 
få flere til å drive med orientering som en friluftsaktivitet, 
særlig gjennom lavterskeltilbudet «Grønne turer». Turorien-
tering har mange poster underveis, og hver post er en «skatt» 
for barna. Det engasjerer både de unge og barnefamilier. 

Man deler opp turene i fire ulike farger – for å skille vanske- 
lighetsgraden på turene. «Grønne turer» er de enkleste, mens  
de svarte turene er de vanskeligste. Med graderingen kan 
man legge opp til en tur ut ifra ferdigheter og erfaring med 
kart og kompass, og hvor fysisk krevende det er. 

Et av målene med de grønne turene i turorientering er at 
det skal gjøre deg kjent i nærområdet, og kulturminnene 
der. Det er etablert hele 318 ulike kulturminneposter, 
hvorav 169 av disse er tilknyttet de grønne turene. 

På nettportalen turorientering.no har rundt 160 klubber 
som arrangerer turorientering lagt ut sitt tilbud – i et inter- 
aktivt kart. Via nettsiden kan deltakerne skrive ut kart med 
poster på egenhånd, og deltakerne kan også skrive egen 
blogg. Nettsiden hadde hele 1,4 millioner visninger fra 
april til november 2014. 

FOTO: E IVIND TONNA OG HÅVARD L ILLEGÅRD
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SYKLISTENES LANDSFORENING
Syklistenes Landsforening er organisasjonen for hverdagssykling. Organisasjonen har  
i overkant av 10 000 medlemmer og 13 lokallag, og arbeider for at folk skal se på 
sykkelen som løsningen i hverdagen – som fremkomstmiddel til jobb, i hverdagen ellers  
og som kilde til opplevelser og bedre helse. Syklistenes Landsforening arbeider med 
politisk påvirkning overfor storting, regjering og lokalpolitikere, og overfor forvaltningen.

40 kvinner  
med minoritets- 
bakgrunn har  
lært å sykle

17  
instruktører  
utdannet

Offentlige tilskudd 2015: 
Kr 80 000 fra Miljødirektoratet
Egenandel:  
Kr 70 000

Offentlige tilskudd 2015: 
Kr 500 000 fra Miljødirektoratet
Andre tilskudd:  
Kr 300 000 kr fra Sparebankstiftelsen DNB
Egenandel:  
Kr 551 250

Offentlige tilskudd 2015: 
Kr 260 000 fra Kulturdepartementet
Egenandel:  
Kr 85 470  
Estimert dugnadsinnsats:  
kr 231 000

OPP PÅ SYKKEL
«Opp på sykkel»-prosjektet utdanner sykkelinstruktører som 
skal lære opp mennesker som kan ha særskilte utfordringer  
med å lære å sykle. Programmet er et integreringstiltak 
for kvinner med minoritetsbakgrunn. Målet er å forbedre 
sosiale og helsemessige forhold ved sykkelopplæring. Opp-
læringsplanen fremmer mobilitet, trygghet, samhold og 
helse, og gjør at kvinner med minoritetsbakgrunn i større 
grad kan løse hverdagslige utfordringer på egen hånd.

Til nå er 17 instruktører utdannet, og det er avholdt fire 
sykkelkurs for kvinner med minoritetsbakgrunn. Til 
sammen 40 kvinner med minoritetsbakgrunn har deltatt på 
sykkelkurs, og en stor andel av kvinnene lærte seg å sykle.

Målgruppen, betegnet som «kvinner med minoritetsbak-
grunn», inkluderer alle kvinner som har en annen kulturell 
bakgrunn, enten de er født i Norge eller bare har vært her 
en kort stund. Programmet er tilrettelagt for kvinner som 
aldri har lært å sykle, eller som har syklet litt og behøver 
oppfriskning og trafikkøvelse.

SYKKELENS DAG
Sykkelens dag ble gjennomført i elleve norske byer i 2015. 
Målet med dagen var markedsføre de gode opplevelsene fra 
sykkelsetet, samt å markedsføre «Bynære sykkelturer», og gi 
organisatorisk kompetanseutvikling til de lokale lagene og 
tillitsvalgte. Man forsøkte å nå ut til barn, unge og barne- 
familier. På programmet sto blant annet ferdighetsløyper 
for barn, fellestur på sykkel tilrettelagt for barn, sykkel- 
service, sykkelquiz, og informasjon om sykling og tur- 
muligheter. 

SYKKELTURER I BYNÆRE OMRÅDER
Prosjektet «Sykkelturer i bynære områder» ble startet opp 
og gjennomført av Syklistenes Landsforening i forbindelse 
med Friluftslivets år 2015. Prosjektet var en så stor suksess 
at det videreføres i 2016, og tjenesten videreutvikles med 
flere ruter og et interaktivt kart.

Prosjektet er et gratis lavterskeltilbud til familier, for å 
stimulere til økt bruk av nærmiljøet i byområder som 
friluftsarena. Formålet var å lære barn gleden ved å sykle, 
gi de gode transportvaner, og øke ferdighetene samtidig 
som de utforsker sitt eget nabolag. 40 rutebeskrivelser ble 
laget på dugnad av Syklistenes Landsforbunds lokallag. 

Totalt stilte 233 deltakere på 18 fellesturer i regi av lokal- 
lagene. Turene kunne også gjennomføres på individuell 
basis, og det var i 2015 stor interesse for informasjon om 
turene, både på papir og på nett. 

Syklistenes Landsforening er  
i gang med å utvide «Opp  
på sykkel» til å omfatte  
flere ulike grupper som  
ønsker å lære å sykle  
eller bli tryggere på  
sykkel. Høsten 2016  
skal det avholdes flere  
sykkelkurs for barn i asyl- 
mottak, med terrengsyklist 
Aslak Mørstad som kursholder. 

– «Opp på sykkel» retter 
seg i første omgang mot 
kvinner med minoritets-
bakgrunn. Vi har utdan-
net instruktører fra hele 
landet som gir en unik 
mulighet å nå kvinner 
som ønsker å lære å  
sykle i trygge omgivelser, 
men som ikke har hatt 
muligheten tidligere. 

Morgan Andersson, 
generalsekretær

FOTO: KAROLINE HJORTH, MARIUS SØRHUS OG ØYVIND WOLD
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FRILUFTSSKOLEN
Friluftsskolen er et nytt og spennende ferietilbud i nær-
miljøet for barn og ungdom, der man får en lystbetont 
introduksjon til friluftslivet. Friluftsskolen er DNTs svar 
på Tines Fotballskole for barn – og arrangeres for barn 
mellom ti og 13 år over hele landet.

Målet med Friluftsskolen er å gjøre skolebarn kjent med 
eget nærmiljø, og senke terskelen for å oppsøke området 
også på fritiden. Obligatoriske temaer, som allemanns-
retten, og artige aktiviteter som kanopadling, fisking og 
matlaging ute, samt overnatting i telt eller lavvo, står på 
programmene landet over.

Målet var å arrangere 100 friluftsskoler landet over i 2015 
– resultatet ble 102 avholdte og fullbookede friluftsskoler.  
I 2016 er det planlagt hele 160 friluftsskoler. Totalt nådde  
tiltaket 2 600 barn landet over. DNT alene gjennomførte  
17 friluftsskoler med til sammen 570 deltakere. 

Konseptet er utviklet av DNT i samarbeid med Frilufts-
rådenes Landsforbund og Skiforeningen, og kan tas i bruk 
av alle friluftsorganisasjoner. 

Konseptet kan lett videreutvikles til helårs-friluftskoler, 
i samarbeid mellom lokale friluftslivsorganisasjoner. 
Ferietilbudet har vært gratis, eller hatt en veldig lav del- 
takeravgift, noe som har gitt alle muligheten til å delta. 

DNT har ikke arrangert Friluftsskoler tidligere, men har 
hatt lignende tilbud til barn i skolens ferier. I forbindelse  
med satsingen i Friluftslivets år justerte mange av DNTs 
medlemsforeninger tilbudet slik at det passet inn i Frilufts- 
skole-konseptet. Det ble benyttet felles materiell, og mar- 
kedsført som Friluftsskolen landet over – og DNTs Face-
book-sider ble brukt i markedsføringen. Det ble også sam-
arbeidet med Skiforeningen og en rekke fylkeskommuner. 

DEN NORSKE TURISTFORENING
Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med 
over 270.000 medlemmer. Organisasjonen består av 57 medlemsforeninger 
med tilknyttede lokallag. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig 
og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier.

Offentlig støtte 2015: 
Kr 200 000 fra Miljødirektoratet 
Egenandel: 
Kr 83 659, kr 164 720 i deltakerandeler og  
kr 33 520 i estimert dugnadsinnsats

Det er viktig for DNT at det skal være enkelt å arrangere 
Friluftsskolen, og skolene var svært glade for "drahjelpen" 
de fikk med tanke på utstyr, maler og annet materiell. Ikke 
minst satte de pris på det utfyllende veiledningsheftet som 
ble laget.

2 600  
barn på  
Frilufts- 
skolen

- Vi har fått utelukkende positive 
tilbakemeldinger fra både deltakere 
og foreldre, og mener vi har dekket 
et behov gjennom dette tilbudet, sier 
generalsekretær i DNT, Nils Øveraas.

FOTO: KJELL HELLE OLSEN OG MARIUS DALSEG SÆTRE
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I forbindelse med Friluftlivets år i 2015 åpnet  
Norges KFUK-KFUM for at alle kunne delta på  
Haikeligaen. Det ga familien Homberset i Volda  
en ny hverdag. 

‒ Man bruker omgivelsene sine på en helt annen måte enn 
man kanskje hadde tenkt ut på egenhånd. Det gir en ekstra 
spenning å lete etter spesielle ting, og gjør selve turen litt 
mer til lek, forteller Lene Camilla Homberset (44) om 
hvorfor familien meldte seg på Haikeligaen. 

SANKER POENG
Som deltakere sanker familien poeng for alle dagsturer, 
overnattingsturer, fisketurer, kulturminner de besøker og 
når de løser Haikeligaens månedsoppdrag. Gjennom en 
nettside kan de se hvordan de ligger an i konkurransen 
mot andre lag i hele Norge. 

Lene Camilla forteller at hun og mannen Gaute Homberset  
(46) slipper å mase på barna Johanna (10) og August (7) 
når de skal ut og være aktive – slik hun tror mange foreldre 
opplever. 

‒ Vi har vært opptatt av at barna skal finne gleden i å være 
ute i naturen, bruke kroppen sin, og oppleve ting uten at  
det skal være et ork – slik at man skal slippe å mase på dem,  
sier tobarnsmoren i Volda. 

LESESTUND I SKOGEN
Da Lene Camilla selv begynte å være mer aktiv, ønsket hun å  
få med seg resten av familien ut. For henne ble Haikeligaen 
svaret. Konkurranseaspektet og variasjonen i aktivitetene har 
gjort det lettere å motivere barna til å være aktive i naturen, 
og de månedlige oppdragene har ført til at familien har fått 
nye opplevelser – som å bygge insekthotell og klatre i trær.

Turene kombinerer familien gjerne med andre ting – noe 
som også er med på å holde motivasjonen til å fortsette å 
være aktive oppe. 

‒  Det er egentlig ikke så vanskelig. Det har blitt en vane å 
gå på turer, å være i naturen og få frisk luft. Vi er selvfølgelig 
flinkest i helger, men det er ganske ofte at vi pakker med 
lunsjen vår og spiser den i skogen, og kombinerer det med å 
ha en lesestund for barn, sier tobarnsmoren. 

BARNA HAR UTVIKLET SEG
Lavterskel er et ord som passer godt når det er snakk om å få 
med barn ut. Lene Camilla sier de opplever at andre kom-
menterer at de synes at familien er så flinke til å være ute. 

‒ Alle kan få det til, man trenger ikke måle seg opp mot de 
beste, men ut ifra sine egne forutsetninger. For oss har det 
nå blitt hverdagen. Ungene har det veldig gøy ute i natu-
ren, og de er flinke til å bevege seg i terrenget, og fått god 
balanse. De er tøffe når det gjelder høyder, på en annen 
måte enn før, og de snakker mye om turene de er ute på, 
avslutter Lene Camilla Homberset.

‒ SLIPPER Å MASE 
PÅ BARNA

Da Lene Camilla Homberset ville 
få familien til å bli mer aktive var 
Haikeligaen løsningen. Det har 
fått familien på nye stier.

FOTO: PRIVAT
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NORGES TURMARSJFORBUND
Norges Turmarsjforbund (NTF) ble stiftet i 1975. Forbundet har medlemslag 
spredt over hele landet. Forbundet fremmer turmarsjaktivitetene, som vandringer, 
sykkelturer, svømming og skiturer, i Norge. Aktivitetene skjer uten tidtaking og 
målinger av prestasjon. Målet er å fremme fysisk aktivitet, friluftsliv, helse og 
trivsel. 

STORE OG SMÅ, UT FOR Å GÅ
Prosjektet ble gjennomført for å få flest mulig ut på tur,  
skape en sosial ramme rundt turgåing – og senke terskelen  
for å komme seg ut. 

Man forsøkte å nå barn, barnefamilier og voksne som  
trenger et helsetilbud i form av fysisk aktivitet utendørs. 
I 2015 registrerte forbundet over 72 000 deltakelser  
på turer fordelt på sine ordinære marsjer, fellesarrange- 
menter og øvrige turalternativer. I dette tallet medreg- 
nes også deltakelse i Friluftslivets år, samt Jubileumsmarsj  
i anledning forbundets 40 års-jubileum som frilufts- 
organisasjon. Totalt ble det registrert over 1 600 arran- 
gementer over hele landet.

Særlig var det turarrangement for skoler og barnehager,  
samt turorientering som viste en oppgang sammen- 
lignet med tidligere år. Det var også en generell opp-
gang på ordinære marsjer.

1 600  
arrangementer 

landet over
72 000 deltakere 

i 2015

Offentlige tilskudd 2015: 
Kr 425 000 fra Miljødirektoratet
Egenandel: 
Kr 591 000  
Estimert verdi av dugnadsinnsats:  
Kr 410 000 

Offentlige tilskudd 2015: 
Kr 600 000 fra Kulturdepartementet
Egenandel: 
Kr 287 500  
Estimert verdi av dugnadsinnsats:  
Kr 410 000

Offentlige tilskudd 2015: 
Kr 375 000 fra Miljødirektoratet
Egenandel: 
Kr 252 160  
Estimert verdi av dugnadsinnsats:  
Kr 100 000

JUBILEUMSMARSJ 2015
For å markere Norges Turmarsjforbunds 40-årsjubileum 
ble det i 2015 gjennomført en jubileumsmarsj. Dette ble  
også gjennomført for å markedsføre folkesportaktiviteten  
turmarsj for landets befolkning som et mosjons-/trim- 
tilbud tilpasset familien og alle grupper. 

I alt ble det arrangert 27 jubileumsvandringer fra 
mars til desember, fordelt på arrangører over hele 
landet, med til sammen nær 1 000 deltakere.

Prosjektet ga en fin anledning til å markedsføre forbun-
dets aktiviteter og breddetilbud ved at de arrangerte 
et hovedarrangement i Ski lørdag 7. mars. Det ble laget 
egne jubileumspins og T-skjorter til arrangementet.

FLERE GENERASJONER UT PÅ TUR
Med prosjektet «Flere generasjoner ut på tur» forsøkte 
man å nå barn, barnefamilier, funksjonshemmede og 
voksne som trenger et helsetilbud i form av fysisk aktivi-
tet utendørs, med en sosial ramme. 

Forbundet registrerte nær 100 aktive, permanente 
vandringer i 2015, med over 22 000 deltakere spredt 
over hele landet. Det var en økning i interessen for de 
permanente vandringene fra tidligere år.

Man tilbød permanente vandringer i faste og merkede 
løyper som kan gås døgnet rundt – og som er registrert 
på ut.no med kart og løypebeskrivelser. 

Forbundet forventer en fortsatt stabil økning i sine felles- 
arrangementer, grunnet i at de er åpne for alle uten på-
melding og er rene mosjonstiltak uten aldergrense eller 
tidskrav. Større involvering av innvandrergrupper, skoler 
og bevegelseshemmede, i tillegg til øvrige grupper, tilsier 
at forbundets omfattende og varierte tilbud vil ha en økt 
utbredelse fremover.

Det kan påregnes en allmenn stor folkehelsegevinst nasjo- 
nalt av disse arrangementene, jfr. forskning på betydning 
av å være i aktivitet minst 30 minutter daglig. Til dette 
kommer det sosiale aspektet ved at man deler gleden ved 
felles turopplevelse.

FOTO: NORGES TURMARSJFORBUND
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NORGES KLATREFORBUND
Norges klatreforbund (NKF) ble stiftet i 1992 og har nær 20 000 medlemmer 
fordelt på 195 klubber. NKFs formål er å fremme klatresporten i Norge og å 
representere den internasjonalt. NKF skal virke for en sikker og naturvennlig 
utvikling av sporten. Visjonen til NKF er «lav terskel, høye mål». I dette inngår det 
blant annet at forbundet skal arbeide for en større bredde i klatresporten, med 
flere klatrere blant barn og unge, og flere som starter med klatring i voksen alder. 

Offentlige tilskudd: 
Kr 147 000 fra Kulturdepartementet
Annen inntekt:  
Kr 251 000 fra Gjensidigestiftelsen
Estimert verdi av dugnadsinnsats:  
Kr 46 920

Offentlige tilskudd: 
Kr 128 000 fra Miljødirektoratet og  
kr 165 000 fra Kulturdepartementet
Egenandel: 
Kr 53 000  
Estimert verdi av dugnadsinnsats:  
Kr 60 860

KLATRINGENS DAG 
Klatringens dag var Norges klatreforbund sin måte å mar-
kere Friluftslivets år i 2015, og ble arrangert i samarbeid 
med 23 klubber rundt om i Norge. Totalt deltok rundt  
1 800 personer. Blant deltakerne var svært mange barn 
og unge, sammen med foreldre - som var en gruppe 
man gjerne ville nå ut til, i tillegg til andre som ønsket  
å prøve klatring for første gang. Selve dagen gikk i hoved- 
sak ut på at familier og andre som ønsket å prøve klatring 
kunne komme på et utefelt der godkjente instruktører hadde  
ansvar for aktiviteten. Det ble servert frukt eller annen 
mat, samt drikke til deltakerne.

Forbundet fikk mange positive tilbakemeldinger fra delta-
kere og instruktører. Flere har startet med såkalt «Bratt-
kort» etter denne dagen og en del meldte seg også inn 
i lokal klubb. Klatringens dag var så positiv at den også 
har blitt gjennomført i 2016. Deltakelsen i 2015 gjør det 
rimelig å anta at tilsvarende årlig arrangementer vil bidra 
positivt til rekruttering.

Norges klatreforbund forberedte dagen ved å utarbeide in-
formasjonsmateriell, lage T-skjorter og buff til deltakerne, 
samt at de informerte om tiltaket gjennom sine kanaler, 
hjemmesider, facebook og nyhetsbrev. Klubbene valgte selv 
hvilken dato de ville gjennomføre dagen mellom 1. mai og 
31. oktober og informerte forbundet om dette. 

REGIONALE SAMLINGER 
Regionale samlinger er et tiltak for å forsøke å forhindre at 
ungdom faller fra klatresporten. Uteklatring for ungdom 
er et satsingsområde for Norges klatreforbund. I 2015 ble 
det gjennomført 23 små og store regionsamlinger fra nord 
til sør. 

Flere og flere grupper i forbundet ser nytten av å arrangere 
regionale samlinger for ungdommer. Mange er til vanlig 
sammen i et lite klubbmiljø, og har ikke mange på samme 
alder å klatre med. Når ungdommene kan møtes i et større  
miljø på samling, gir det motivasjon til å fortsette, de 
får nye bekjentskaper, samtidig som de få økt kunnskap 
om klatring.

1 115 deltok på regionsamlinger i 2015, og tilbakemeldin- 
gene til forbundet er entydig positive fra deltakerne. Både 
det sosiale og det klatrefaglige innholdet i samlingene bidrar  
til at deltakerne bruker fjellet mer, er mer på tur og får nye 
tur- og klatrevenner.

1 115 deltakere  
på regionale  
samlinger

1 800  
deltakere på  
Klatringens  

dag

– Den høye deltakelsen ved Klatringens dag 
i 2015 gjør det rimelig å anta at tilsvarende 
årlige arrangementer vil bidra positivt til 
rekrutteringen til klatresporten, med en dertil 
hørende forøket folkehelsegevinst.

Johanna Solberg, generalsekretær

FOTO: ANDØYA KLATREKLUBB OG PRIVAT
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Totalt ble det gjennomført 4 095 turer i 2015 – fordelt på 
aldersklassene 0-12 år og 13-25 år. Lagene hadde også lov 
å ha med seg gjester, men siden disse ikke ble registrert, er 
det reelle tallet på deltakere langt høyere enn oppgitt. Ved 
å ha med seg gjester på turene fikk lagene ekstrapoeng i 
konkurransen, og mange gjester ble med på flere turer. 

Norges KFUK-KFUMs oppgave er å legge til rette for 
konkurranse, tilby nettsted hvor man registrerer poengene 
sine, og oppfølging for deltakerne. Forbundet har fokusert 
på å ha gode og gjennomarbeidet ekstraoppdrag, som på 
en lettfattelig måte informerer om aktivitetsmuligheter 
og allemannsretten. Disse har gitt inspirasjon til å yte litt 
ekstra for de som har ønsket det. 

HAIKELIGAEN
«Haikeligaen» er KFUK-KFUM-speidernes turkonkurranse,  
der den som er mest på tur vinner. I Friluftslivets år 2015 
ble Haikeligaen åpnet for alle som ville delta. Haikeligaen 
går ut på å samle poeng ved å gå på dagsturer, overnattings- 
turer, fisketurer, besøke kulturminner og løse Haikeligaens 
månedsoppdrag. 

Over 400 lag deltok aktivt i løpet av Friluftslivets år. 
Til sammen sov lagene 700 netter utendørs i 2015, 
klatret nesten 160 000 høydemeter, var på mer enn 90 
kanoturer, fisket over 270 ganger og besøkte utallige 
kulturminner.

På grunn av de gode tilbakemeldingene og påtrykk fra del-
takerne har KFUK-KFUM-speiderne holdt konkurransen 
åpen også i 2016.

Haikeligaen hadde i 2015 over 2100 aktive deltagere over 
hele landet, hvor hovedvekten av deltakerne var i alderen 
opp til tolv år. Hovedmålgruppene var barnehager, barne-
familier og speidergrupper. 

Offentlige tilskudd: 
Kr 448 000 fra Miljødirektoratet
Egenandel: 
Kr 150 317  
Estimert verdi av dugnadsinnsats:  
Kr 82 000

Offentlige tilskudd: 
Kr 170 000 fra Miljødirektoratet  
Egenandel: Kr 629 000

Offentlige tilskudd: 
Kr 200 000 fra Miljødirektoratet  
Egenandel: Kr 415 000

FORNYET LEDERTRENING 
Fornyet ledertrening er et prosjekt som hever kvaliteten 
på aktiviteter, leire og kurs som KFUK-KFUM tilbyr sine 
medlemmer.

Målet har vært å tilpasse ledertreningen til hvordan frivillig- 
het utøves i dag. Gjennom helgekurs med mange temaer, og 
dagskurs som fordypet seg i ett tema, har lederne kunnet 
velge kurs etter interesse og behov. Forbundet har gått fra 
en hierarkisk struktur, og over til en menystruktur, som 
betyr at man står fritt til å velge de kurs man ønsker – uten  
å ha andre obligatoriske kurs først. 

Seks kurspiloter ble etablert i 2015, i tillegg til ny kurs-
struktur med fem ulike kurskategorier og ny opplærings-
plan for ledere. Nye nett- og kveldskurs etableres i 2016. 

Grunnleggende for alt arbeidet Norges KFUK-KFUM 
utfører, er at det skaper gode opplevelser for barn og ung-
dom – der gode kunnskaper og ferdigheter hos lederne er 
alfa omega. 

PROGRAMFORNYELSE 
For å kunne tilby sine medlemmer nye og spennende møter  
og turer, har KFUK-KFUM-speiderne gjennomført en stor 
programfornyelse de siste årene. 

Forbundet har revidert læringsmålene kalt «speider- 
stigen», og fornyet aldersinndelingen. Prosessen har 
vært åpen, slik at alle medlemmene har hatt mulighet 
til å påvirke prosessen og resultatet.

Friluftsliv er en av KFUK-KFUM-speidernes verdier, og 
det legges mye fokus på dette. Dette synliggjøres i det nye 
programmet, der alle barn og unge lærer seg nye ferdig-
heter, og er ute i naturen flere ganger i året.

Prosjektet omfattet også utarbeidelse av nye aktivitets- og 
semestermerker, noe som fikk veldig god respons. Designet 
på de nye merkene har også fått oppmerksomhet interna- 
sjonalt. Merker er viktig for speidere, da de bæres på speider- 
skjortene og sier noe om hvem speideren er, og har gjort i 
speideren. 

2 100  
aktive  

deltakere  
i 2015

NORGES KFUK-KFUM
Norges KFUK-KFUM er en av landets største kristne barne- og ungdomsorgani- 
sasjoner med over 18 000 medlemmer fordelt på 500 grupper over hele landet. 
Organisasjonen er en del av verdens største kvinnenettverk YWCA og verdens 
største ungdomsbevegelse YMCA. Norges KFUK-KFUM tilbyr barn og ungdom 
et bredt spekter av fritidsaktiviteter hver uke og arrangerer årlig over 100 leire, 
festivaler, nattcuper og flere lederkurs.

– Vår største konkurrent 
er nettbrett og mobil. 
Derfor har vi utviklet 
teknologi som fører 
barna ute i naturen via 
turkonkurransen Haike-
ligaen. Allmenheten, og 
små og store speidere 
får dermed kommet seg 
mer ut på tur enn hva de 
ellers ville ha gjort.

Heidi Furustøl,  
generalsekretær

FOTO: NORGES KFUK-KFUM-SPEIDERNE
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AKTIVITET UNDER ÅPEN HIMMEL 
KRIK gir mye tillit og ansvar til unge ledere – som gjennom 
«Aktiv under åpen himmel» har fått utviklet sin kompetanse 
for å kunne skape aktivitet og interesse blant ungdom. 

KRIK arrangerte i 2015 turer og tilbud over hele landet,  
med fokus på lavterskeltilbud. Organisasjonen har vedlike-
holdt og opprettet nye arrangement for å utvikle kompetanse  
hos ledere og instruktører, og har styrket KRIKs fokus på 
friluftsliv og friluftsaktiviteter. I 2015 merket KRIK en ty-
delig etterspørsel etter flere friluftstilbud. Kursene ble fort  
fulltegnet og tilbudene måtte økes. 

Rundt 6 000 tillitsvalgte, ledere og instruktører har deltatt. 

Organisasjonen har ansatt en koordinator for sikkerhet og 
friluftsliv som har gjennomført etterspurte og kompetanse- 
givende kurs blant frivillige i KRIK Ski, KRIK Villmark og  
KRIK Elvepadling. Dette har igjen skapt aktivitet og interesse.  
At mye tillit og ansvar gis til unge ledere, gir økt tilslutning 
av frivillige og engasjerte instruktører.  

KRIK ARENA
En nasjonal leir for 1 000 ungdommer på ARENA Dvergnes- 
tangen Camping i Kristiansand 4. – 9. august 2015. Leiren 
var en variert aktivitetsleir, med instruksjon, sosialt miljø 
og møter for ungdom mellom 16 og 20 år. 

Tiltaket ble gjennomført som planlagt, som et rusfritt alter- 
nativ for ungdom med fokus på aktivitet i friluft. Det var 
daglig aktivitet mellom kl. 10 og 14, med instruksjon – og 
deretter felles middag, bading og seminarer og møter på 
kveldene, med vekt på sosialt og inkluderende fellesskap. 

1 000 ungdom deltok under ledelse av 350 frivillige 
ledere. Forbundet mener at fokuset på aktivitet i friluft 
bidrar til økt folkehelse og en sunnere bevissthet hos ung-
dommene som deltar.

KRIK ACTION
En nasjonal leir kalt ACTION, på Bø Camping i Telemark,  
23. – 27. juni 2015. Målet for leiren var at deltakerne 
mellom 14 og 17 år skulle få bruke friluft og naturen som 
arena for aktivitetene. 

Leiren ble gjennomført som et rusfritt alternativ for ung- 
dom, og en variert aktivitetsleir med instruksjon, en god 
sosial arena, undervisning og møter. Det ble også utviklet  
rutiner og sikkerhet, samt forbedret instruksjon og opp- 
følging av leder og deltakere. 950 ungdommer deltok 
under ledelse av 300 ledere.

Forbundet mener fokuset på friluftsliv på leiren gjør at 
deltakerne er bevisst på viktigheten av dette også i etter-
kant av leiren.

Offentlige tilskudd 2015:  
Kr 353 000 fra Miljødirektoratet
Egenandel:  
Estimert verdi av dugnadsinnsats:  
Kr 150 000

Offentlige tilskudd 2015:  
Kr 200 000 fra Kulturdepartementet

Offentlige tilskudd 2015:  
Kr 120 000 fra Kulturdepartementet

1  000  
ungdom på  
nasjonal  
rusfri leir

6 000 unge  
på kurs

KRIK
Kristen Idrettskontakt, KRIK, er en medlemsorganisasjon og kontaktbevegelse for idretts- 
utøvere, trenere, ledere og sportsengasjerte, og ble startet i 1981. KRIK har som for-
mål å «bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menig-
het». KRIK ønsker gjennom sitt arbeid å være et kontaktledd mellom kirke og idrettslag, 
og arbeider på tvers av landegrenser, idrettsgrener, idrettsklubber, kirkegrenser, presta-
sjonsnivå og alder. KRIK har ca. 330 aktive lokallag og drøyt 14 000 medlemmer. 
Hovedmålgruppen er ungdom i aldersgruppen 13 – 25 år.

Organisasjonen har registrert  
en tydelig økning i deltakelse  
på leire i etterkant av kurs- 
deltakelse, noe som videre  
har ført til fulle lederlister  
på arrangementer og turer.

Prosjektet gir kvalitetsheving hos  
tillitsvalgte, ledere og instruktører som  
det er behov for i organisasjonen. Arbeidet vokser, og  
det er bruk for økt sikkerhet, kursing og lederressurser. 

FOTO: KRIK
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NORGES SPEIDERFORBUND
Norges speiderforbund er en barne- og ungdomsorganisasjon som består av ca. 
18 500 medlemmer. Medlemmene er organisert i rundt 450 lokale speidergrupper 
fordelt på kretser og korps. Norges speiderforbund er et av to speiderforbund i 
Norge, og utgjør sammen med KFUK-KFUM-speidere Speidernes fellesorganisasjon, 
som har i oppgave å utvikle og styrke speiderarbeidet i Norge.

#MITTRE 
To unge speidere fikk ideen til #mittre og presenterte den 
for Norges speiderforbund. Det endte med kampanjen  
«Ut og opp i trærne» – som var forbundets strategiske 
satsning under Friluftslivets år 2015. 

Målet var å kombinere en kampanje rettet mot allmenheten,  
for å styrke barns rett til en oppvekst i fri natur, med en  
tydeliggjøring av friluftslivets verdi i speidingen. Man ønsket  
å nå befolkningen generelt, men særlig barn og unge – og 
media.  

#mittre-kampanjen fikk over 15 000 mennesker opp i 
trærne i 2015, og er et godt eksempel på hvordan en idé 
utviklet av og for ungdom kan skape stort engasjement 
– også i sosiale medier. Det ble i 2015 arrangert mer enn 
100 lokale speideraktivitetsdager, og man hadde over  
30 000 deltakere på aktivitetsdagen «Hundremeterskogen 
– lek og lær friluftsliv».

Mer enn én million har sett «Eventyrene er der ute» på 
YouTube, en kortfilm om barn og unges glede ved å mestre 
friluftslivet på egenhånd. 

FRILUFTSLØFT 2015
Forbundet ønsker å fremme det enkle, lokale friluftslivet, 
samt gi sine medlemmer større følelse av mestring og mer 
utfordrende friluftslivsaktiviteter. Dette gjøres gjennom et 
løft i friluftslivsopplæringen, og formidlingen av friluftslivs- 
verdier på alle nivåer i organisasjonen. 

Målgruppene er forbundets lokale aktivitets- og gruppe- 
ledere, samt rovere, fagmiljø innen friluftsliv, speidere og  
deres foreldre. Det gjennomføres hvert år en nasjonal kurs- 
og inspirasjonssamling, hvor lokale aktivitets- og gruppe- 
ledere fra hele landet kan øke sin kompetanse om organise-
ring og gjennomføring av speideraktiviteter.

En del av tilskuddsmidlene går til å fornye utstyrslageret, 
og støtte kursvirksomheten innen friluftslivsopplæring i 
Norges speiderforbund. De ser også på innovative tiltak 
som utvikling og gjennomføring av et nytt veilederkurs i 
friluftsliv, for å utdanne lokale friluftsinspiratorer. Produk-
sjon av videoopplæringsmateriale i friluftsferdigheter, til 
bruk i deres aktivitets- og kunnskapsbase på nett, men også 
til allmenn benyttelse gjennom YouTube, står også sentralt.  

Offentlige tilskudd:  
Kr 1 180 000 fra Miljødirektoratet
Andre:  
Kr 500 000 Gjensidigestiftelsen,  
Kr 450 000 fra Sparebankstiftelsen DNB og  
Kr 190 000 fra LNUs kulturfond 
Egenandel:  
Kr 350 000  
Estimert verdi av dugnadsinnsats:  
Kr 10 000 000

Offentlige tilskudd:  
Kr 515 000 fra Miljødirektoratet
Egenandel:  
Kr 114 342 
Estimert verdi av dugnadsinnsats:  
Kr 210 000

15 000  
mennesker  

klatret  
i trær

– Innad i speiderbevegelsen har «Friluftsløft 
2015" bidratt til å tydeliggjøre friluftslivets 
sentrale verdi og rolle i arbeidet med å utvikle 
medlemmene til selvstendig og ansvarsbevisste 
mennesker, sier generalsekretær Jens Morsø.

30 000  
deltakere på  
aktivitets- 

dagen

FOTO: VIDAR HAGEN, LARS GAUSLAA OG KJETIL JØSSANG
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INGEN GRENSER, INGEN TERSKEL 
Et fireårig prosjekt fra 2013 til 2016, der man har satset  
på fem ulike tiltak innen 4H. 

Hovedmålet med prosjektet har vært å gi klubbrådgiverne 
i 4H verktøy og metoder for å skape gode aktiviteter for 
4H-ere, og andre barn og unge. Målet har vært at alle skal 
komme seg ut på tur, uavhengig av fysiske forutsetninger,  
erfaringer og krav til utstyr. Ønsket var å inspirere til ulike  
friluftsaktiviteter. Målgruppen har vært medlemmer, tillits- 
valgte og frivillige i 4H, samt barn, unge og familier i lokal- 
miljøene.

«Ingen grenser, ingen terskel» er en samlebetegnelse på fem 
ulike tiltak innen 4H:

Utvikling av lederopplæring kalt «Trygg i 4H»: Det 
er utviklet tre opplæringsmoduler på totalt 12 kurstimer. 
Etter pilotgjennomføring i 2014, ble grunnmodulen først 
gjennomført fullstendig i 2015, med totalt 70 deltakere. 
Det er god grunn til å forvente at «Trygg i 4H» vil gi økt 
deltakelse i organisasjonens aktiviteter gjennom at flere 
voksne frivillige blir tryggere i rollen som veileder.

Konkurranseaspektet «Kløverjakten»: I dette tiltaket er 
det utviklet en applikasjon, «Kløverjakten-appen», som 
anvendes til oppsamling av «kløverpoeng» ved månedlige  
utfordringer og besøk på naturplasser, 4H-gårder og 
4H-sætre.

Aktivitetsheftet «Mangfoldig natur»: Aktivitetsheftet ble 
trykket opp og sendt ut til alle fylkeskontorer, 4H-klubber 
og 4H-gårder.

Aktivitetstips i «4H-postkassa»: Utsending av 241 post-
kasser til 4H-klubber og 4H-gårder i 2014. Postkassene er 
hengt opp på naturmøteplasser og turmål i nærmiljøet, og 
gir en samling av aktivitetstips på værbestandige ark som er  
tilgjengelig for alle. For hvert av prosjektårene er det sendt 
ut 10 nye aktivitetsark til alle postkassene slik at det er 
jevnlig påfyll av nye tips.

«Under åpen himmel»: I løpet av prosjektperioden har totalt 
2 790 4H-ere sovet ute i forbindelse med 4H-dagen 4. mai. 

Offentlige tilskudd 2013–2016:  
Kr 1,77 millioner fra Miljødirektoratet og  
Kr 1,79 millioner fra Kulturdepartementet 
Egenandel og estimert dugnadsinnsats  
2014–2016: Kr 2,24 millioner

Offentlige tilskudd tilskudd 2010–2012: 
Kr 810 000 fra Kulturdepartementet og  
Kr 225 000 fra Miljødirektoratet
Egenandel og estimert dugnadsinnsats  
2010–2012: Kr 710 000

4H NORGE 
4H Norge er en landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon, som 
er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har rundt 13 000 
medlemmer, fordelt på ca. 600 klubber over hele landet. Medlemsalderen er  
10 – 25 år og det stilles ikke spesielle krav for å bli medlem. 4H er en medlems- 
styrt organisasjon hvor medlemmene selv bestemmer hva de vil utforske og tilegne  
seg kunnskap om. Formålet til 4H er å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert 
ungdom,med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.

2 790 sov  
ute på 

4H-dagen

8 700 barn  
har fisket

– «Fri i fjæra» ga oss 
mange konkrete tips 
og råd til kystaktivi-
teter, og heftene som 
ble laget blir fortsatt 
brukt som en ressurs 
i vår idèbank. Dette 
ser vi nytte av flere år 
etter avslutningen.

Sølvi Egner-Kaupang, 
generalsekretær

FRI FJÆRA 
«Fri i fjæra» skulle gi barn og unge  
i alderen ni til 19 år kjennskap om  
friluftslivs-, natur- og kulturtradisjoner  
langs kysten. Prosjektet ble startet opp i samarbeid med 
Forbundet KYSTEN i 2010 og ble avsluttet i 2013.

Gjennom prosjektet fikk barn og unge tilbud om mor-
somme, sunne og spennende friluftsaktiviteter knyttet til 
helse, ernæring, fysisk aktivitet og miljø. Aktivitetene har 
vært alt fra matlaging i fjæra, mat fra sjøen, ferdsel langs 
kysten – enten til fots eller i båt, besøk til kystkulturminner  
og håndverkstradisjoner, som båtbygging og vedlikehold. 

I prosjektet ble det utviklet et samarbeid mellom 4H 
Norge og Forbundet KYSTEN gjennom pilotarbeid, 
aktiviteter/kurs og ved at 4H opprettet egne «kystklub-
ber». Forbundet KYSTEN bidro med instruktører og 
medhjelpere gjennom sine lokale lag, og gjorde det mulig 
å ta "Roknappen" for de som ønsket det. I 2013 var det 
rundt 20 4H-kluber som samarbeidet med lokale kystlag.

Resultatet ble at 2 500 barn og unge deltok på samlinger,  
matskoler eller leire med kystrelaterte aktiviteter. Rundt 
2 300 deltok på åpne dager og arrangementer med kyst- 
relaterte aktiviteter. 6 500 barn og unge har prøvd seg på 
roing i løpet av prosjektperioden. 8 700 barn har fisket, og 
5 500 har tilberedt fisk og mat fra havet. 

FOTO: INGEBORG TANGERAAS OG 4H
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‒ Kanskje er det mark under 
denne?, spør 10 år gamle Julie 
Breen Leirud idet hun løfter 
opp nok en stein – for å se om 
det kan være noe man kan bruke  
som agn under akkurat denne 
steinen. 

Glasset med meitemarker begynner å  
fylles – og det trengs når man lærer å lage  
sin egen fiskestang, og skal fiske med eget agn. 

Julie og 49 andre barn i alderen ni til tolv år er denne uken med 
på Friluftsskolen i regi av Skiforeningen i Østmarka i Oslo. 

LÆRER OM NATUREN
For mange er Friluftsskolen et sårt tiltrengt tilbud i sommer- 
ferien når foreldrene er tilbake på jobb, mens det ennå er en  
stund til skolen begynner igjen. Tilbudet er svært populært,  
og har eksistert i to år. 

‒ Friluftsskolen er til for å lære barn om naturen. Og fokus 
for oss er på minoritetsbarn, og barn som bor i områder 
rundt Østmarka som ikke har så gode tilbud, og som ikke 
har hatt så mange steder å være i sommerferien, forteller 
leder for Friluftsskolen, Petter Kolderup. 

Han og en rekke frivillige fra Skiforeningen jobber på 
sommeren for å vise hvor mye spennende som rører seg i 
naturen, og hvor mye barna faktisk kan gjøre i friluftsliv. 

‒ Det er vår oppgave å prøve å få dem til å ha det gøy ute  
i naturen, og lære mest mulig om naturen og friluft. Vi har 
laget et program der det er 50 barn som deltar, som blir 
delt inn i fire grupper, og så er det to til tre instruktører per 
gruppe, sier Kolderup, idet barna begynner å samles ved 
Ulsrudvann for nok en spennende dag ute. 

KLATRING POPULÆRT
I løpet av den uken Friluftsskolen varer får barna prøve 
seg på mange ulike aktiviteter og nye opplevelser.  

PÅ MEITEMARK- 
JAKT I OSLO

 Det kan være alt fra å lære å  
 padle kano og kameratredning,  
 til å lage brenneslesuppe, og 
det å overnatte ute. 

Mens to av gruppene denne 
dagen skal se på beverhytte og 

lære seg å lage sine egne fiskestenger,  
skal de to andre gruppene lære om 

klatring. Og nettopp klatring virker til  
å ha slått svært an hos gruppen som hadde 

det på programmet dagen før. 

‒ Det artigste har vært å klatre og spikke. Jeg har lyst til å 
klatre flere ganger, forteller ti år gamle Ingrid Fjelldal Johan-
sen, mens hun sitter på en stein og spikker seg en fiskestang. 

Også Julie Breen Leirud nevner klatringen som et av høyde- 
punktene så langt på Friluftsskolen. Hun forteller at hun 
meldte seg på Friluftsskolen siden hun er for gammel til  
å være på Aktivitetsskolen (AKS). 

‒ Siden man ikke kan få gå på Aktivitetsskole når man går 
i 5.klasse, så måtte jeg, mamma og pappa finne på noe jeg 
kunne gjøre. Det var egentlig to andre venninner av meg 
som skulle på Friluftsskolen, og så ble også jeg med, sier 
Julie Breen Leirud. 

GLEDER SEG
Friluftsskolen er et konsept utviklet i samarbeid mellom 
Skiforeningen, Den Norske Turistforeningen og Frilufts-
rådenes Landsforbund – som man finner over hele landet. 

Leder for Skiforeningens Friluftsskole, Petter Kolderup, 
sier tilbakemeldingen fra barna og deres foreldre vitner om 
at skole i friluftsliv er et tilbud som det settes stor pris på. 

‒ Det som gleder meg aller mest er å se hvor mye barna 
gleder seg, og det gjør også instruktørene. Det er fint å se 
at ting fungerer, og at barna har det gøy er det artigste –  
at de gleder seg til å komme hit og være ute, sier Kolderup.

– For barna i Oslo er 
Friluftsskolen et kjært 
tilbud. Gleden over å 
få være ute og lære om 
naturen er uten tvil stor, 
forteller leder for Frilufts-
skolen, Petter Kolderup.

FOTO: SYNNE KVAM/NORSK FRILUFTSLIV
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FUNKSJONSHEMMEDE PÅ VANNET 
Prosjektet «Funksjonshemmede på vannet» har blitt gjennom- 
ført gjennom flere ulike kurs, rettet mot funksjonshemmede,  
klubbinstruktører og ansatte på rehabiliteringssentre. 

Målene for prosjektet: 
• Synliggjøre tilrettelagt padleaktivitet
• Rekruttere funksjonshemmede padlere
• Øke kompetansen hos forbundets klubbinstruktører
• Øke kompetansen hos ansatte på rehabiliteringssentre

Kurset «ETU Ledelse funksjonshemmede» ble gjennomført 
i samarbeid med henholdsvis Beitostølen Helsesportsenter 
og CatoSenteret i Son. Kurset har gitt deltakerne kjennskap  
til hvordan friluftsaktiviteter tilrettelagt for funksjons-
hemmede er organisert i Norge. De har fått kjennskap til  
forskjellig typer funksjonshemninger, og til generell tilrette- 
legging av aktiviteter og aktivitetshjelpemidler. 

Tilpasset padleutstyr har blitt blir vist og demonstrert av 
forbundet, instruktørene har bidratt med sin padleerfaring 
overfor de ansatte ved sentrene, og de ansatte har bidratt 
med sin kliniske kompetanse.

En del av de funksjonshemmede deltakerne på kursene 
og samlingene har i etterkant meldt seg inn i lokale 
padleklubber.

– Instruktørene fra padleforbundet 
har fått nyttig erfaring som gjør at 
de kan avholde kurs for funksjons-
hemmede. Kursene har skapet 
et nettverk og engasjement rundt 
aktivitetene.  

Sven Anderssen, generalsekretær  
i Norges Padleforbund

Kursene har gitt en innføring i padleaktiviteten til funksjons- 
hemmede, og gjort deltakerne i stand til å kunne finne frem  
hensiktsmessig teknikk og utstyr ut ifra fysiske forutsetninger  
og motiv for aktivitet. På kursene på Beitostølen og ved 
CatoSenteret deltok instruktører fra padleklubber, funk-
sjonshemmede og ansatte. 

Kurset «Arctivity» ble gjennomført i samarbeid med 
Valnesfjord Helsesportsenter og Nordland idrettskrets, som 
et friluftslivsarrangement. Der organiserte og gjennomførte 
Norges padleforbund «Grunnkurs HAV».

Videre ble en padlesamling for funksjonshemmede på 
Kjelsund gjennomført i samarbeid med Herøy kajakklubb 
og Molde kajakklubb. På samlingen hadde forbundet del- 
takere med forskjellig grad av funksjonshemning og fikk 
besøk av NAVs hjelpemiddelsentral.

NORGES PADLEFORBUND
Norges Padleforbund (NPF) er en paraplyorganisasjon for padleklubber og er 
tilsluttet Norges Idrettsforbund/Norges Olympiske komité og Norsk Friluftsliv. 
NPF er både en idrettsorganisasjon og friluftsorganisasjon. NPF har for øye-
blikket ca. 19 000 medlemmer fordelt på 125 klubber. Norges Padleforbund 
har som formål å fremme padlesporten i Norge, herunder bidra til samarbeid 
mellom lagene og representere padlesporten internasjonalt.

Offentlige tilskudd 2015: 
Kr 100 000 fra Miljødirektoratet
Egenandel: 
Kr 38 569 
Estimert verdi av dugnadsinnsats:  
Kr 30 000

FOTO: TROND GLESAAEN OG DAG ROLAND 
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NORSK KENNEL KLUB
Norsk Kennel Klub (NKK) ble stiftet i Kristiania i 1898. NKK er en ideell, lands-
dekkende organisasjon og fungerer som en paraplyorganisasjon for det organi-
serte hunde-Norge. Organisasjonen har som formål å arbeide innenfor en rekke 
områder for hund og hundesport. NKK har tilsammen ca. 85 000 medlemsskap 
fordelt i 13 regioner over hele landet.

HERLIGE HUNDENS DAG 
Hundens dag er en feiring av de firbeinte, der man retter 
fokus på det ansvaret man har som hundeier, og viser 
hvilken samfunnsverdi hundene har. Dagen er også for at 
hundeiere landet over skal kunne samles i sitt nærmiljø 
for å vise samhold og ansvar. Målet er også å vise landets 
kommuner hvor flittige brukere hundeiere er av frilufts-
områder, i håp om at det legges enda bedre til rette for 
hundehold. 

Dagen har vært et årlig arrangement siden 2012, der man 
har forsøkt å nå ut til unge hundeeiere, allmenheten og 
kommunene. 

Hundens Dag 2015 ble avholdt 30. juni, og ble markert 
i alle Norsk Kennel Klubs regioner. Totalt deltok 2 000 
medlemmer og 22 klubber i markeringen ‒ som også 
ble benyttet som ryddedag i nærmiljøet. 

Hundeeiere er noen av landets mest ivrige friluftsmennesker,  
og derfor startet dagen med å gå en tur i fellesskap. Arrange- 
mentet hadde fokus på barn og unge, og det å få disse til 
å leve et aktivt liv ute i naturen – da selvfølgelig sammen 
med sine firbente. Flere av klubbene hadde quizer og kon-
kurranser for de yngre.

2 000 deltok  
på feiring av 
Hundens Dag

Offentlige tilskudd 2015: 
Kr 324 000 fra Miljødirektoratet
Estimert verdi av dugnadsinnsats:  
Kr 1 050 000

Offentlige tilskudd 2015: 
Kr 35 000 fra Miljødirektoratet
Estimert verdi av dugnadsinnsats:  
Kr 40 800

BARN OG UNGDOM, AKTIVITET MED HUND 
NKK gjennomførte i 2015 flere arrangementer der målet var  
at barn og unge skulle få kjennskap til forskjellige hunde-
aktiviteter og hunderaser. 

Blant annet ble det tilbudt hundekjøring i forbindelse med 
åpningen av Friluftslivets år. På Oslo Pet Show på Norges  
Varemesse i november ble det avholdt valpeshow og match- 
show, med rundt 300 valper hver dag.

Visning av ulike aktiviteter trakk rundt 500 interesserte 
tilskuere, og besto hovedsakelig av barn og ungdom med 
foreldre. Prosjektet gir grunnlag for god kontakt og kunn-
skap om hund, og tilknytning til barn/unge.

– NKK håper at et arrangement som Hundens 
dag viser landets kommuner hvor engasjerte 
hundeeierne er, hvor flittige bruker de er av 
landets friluftsområder, og at forholdene derfor 
legges til rette for et enda bedre hundehold.

FOTO: NORSK KENNEL KLUB
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”KAST LOSS” ‑ KYSTFRILUFTSLIV OG  
KULTURMINNER 
For å fremme sjøen og fjæra som friluftsarena, har man 
lagt til rette for at flere, spesielt barn, unge og barne- 
familier, tar i bruk kysten og dens kulturminner. 

I forbindelse med Friluftslivets år 2015 utlyste Forbundet  
KYSTEN stimuleringsmidler, hvor hovedmålet var å 
støtte kystlagene, slik at de kunne skape og legge til rette 
for kystfriluftsaktiviteter. 

Forbundet har aldri opplevd større aktivitet knyttet  
til kystfriluftsliv enn i 2015. Forbundet brukte ressurser  
på å synliggjøre seg selv som friluftsorganisasjon utad og 

innad i forbindelse med Friluftslivets år, noe som gene- 
rerte mer aktivitet. I 2016 ansatte Forbundet KYSTEN 
én person på heltid til å arbeide med friluftsliv og 
ungdom. 

Utlysningen av stimuleringsmidler førte til at det kom 
inn søknader fra hele 36 kystlag, som foreslo 49 ulike 
tiltak. Aktivitetene som ble gjennomført omfattet blant 
annet seilopplæring for barn og unge, innføringskurs 
i sjøvett og sjømannskap, aktivitetsdager, fisketurer og 
roopplæring.

FORBUNDET KYSTEN
Forbundet KYSTEN er en frivillig kulturvernorganisasjon med 10 000 med-
lemmer fordelt på 126 lokale kystlag. Målet for forbundet er – i samarbeid 
med andre kulturverninteresser – å styrke vår identitet som kystfolk. Under 
parolen «Vern gjennom bruk» jobbes det for å ta vare på gamle båter og 
kystmiljø ved å skape aktivitet og engasjement rundt disse.

- Prosjekter som «Roknappen» og 
«Kast Loss» skaper en økt bevissthet 
om at opplæring og aktiviteter for 
barn og unge bidrar til et langt og 
varig vennskap med kystfriluftslivet. 
Tilbakemeldingene fra kystlagene er 
at friluftsliv er en naturlig måte å fylle 
kystens kulturminner med nytt innhold, 
det skaper gode opplevelser og er en 
god rekrutteringsarena, sier general- 
sekretær Per Hillesund. 375 barn  

tok Roknappen  
i 2015

49 ulike  
tiltak fra  
kystlagene

ROKNAPPEN
Roknappen er en enkel ro-opplæring for barn som leder 
til en ferdighetsprøve.

Målet med prosjektet er å lære flest mulig barn å ro, og 
la dem oppdage gledene ved å ro tradisjonsbåter. Man 
ønsker hovedsakelig å nå ut til barn og unge, men også 
voksne, som kan være med å ta vare på tradisjonen.

Tidligere var det å ro en viktig del av hverdagen til de 
fleste som bodde langs kysten, men årebruken forsvant 
nesten helt etter at det ble vanlig med motorbåt. For-
bundet KYSTEN arbeider aktivt for å bevare den gamle 
tradisjonen, og for å verne og bevare floraen av tradisjo-
nelle robåter langs hele kysten. 

375 tok Roknappen i 2015, etter å ha fått opplæring 
gjennom et hefte med enkle øvelser og råd – før de tok 
prøven. 

Roknappen har blitt arrangert  
langs kysten en årrekke, og  
har gitt opplæring til flere  
tusen barn, og gitt dem  
muligheten til å oppleve  
kystfriluftslivet ved å ro en  
tradisjonsbåt. Roknappen gir  
barn og unge den nødvendige  
opplæringen for å håndtere båtene,  
slik at de kan ferdes trygt og ha maksimal 
glede av fremkomstmetoden. 

Offentlige tilskudd 2015: 
Kr 10 000 fra Miljødirektoratet 
Egenandel: 
Kr 5 000  
Estimert verdi av dugnadsinnsats:  
Kr 131 250

Offentlige tilskudd 2015:  
Kr 200 000 fra Miljødirektoratet 
Egenandel:  
Kr 50 000 
Estimert verdi av dugnadsinnsats: 
Kr 25 000

FOTO: HEIDI THÖNI SLETTEN OG FORBUNDET KYSTEN
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RØDE KORS
Røde Kors i Norge ble stiftet i 1865 og har i dag rundt 133 000 medlemmer. 
Organisasjonen drives av frivillige i tilsammen 400 lokalforeninger fordelt på 
19 distrikter/fylker. Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen  
er verdens største frivillige humanitære hjelpeorganisasjon.

1 000 aktive 
RØFF-ere

93 aktive  
lokal- 

foreninger

Offentlige tilskudd 2014‑2015:  
Kr 613 500 fra Miljødirektoratet
Egenandel:  
Kr 810 933, samt  
kr 796 800 i deltakeravgift

RØFF – RØDE KORS FRILUFTSLIV  
OG FØRSTEHJELP  
Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp (RØFF) har som formål  
å fremme Røde Kors sine prinsipper blant ungdom gjennom  
øvelser i praktiske ferdigheter, sosiale aktiviteter, samarbeid  
og ansvar. Prosjektet skal være en attraktiv aktivitet for 
ungdom som ønsker friluftsliv og aktiv livsstil som del av 
fritiden.

Ved starten av året 2015 var det 93 lokalforeninger som 
drev med RØFF-aktiviteter og 1 000 ungdommer som 
deltok på mer eller mindre regelmessig basis. Målgruppen  
er ungdom fra 13 til 17 år som vil drive friluftsliv, og lære  
førstehjelp og redning. Aktiviteten skal bidra til at ung-
dommene får organisatorisk forståelse, og er en viktig  
rekrutteringsbase for hele organisasjonen – særlig hjelpe-
korpsene. 

Det ble gjennomført to nasjonale RØFF-leire i 2013 og 
i 2014. I 2015 fikk fem distrikt økonomisk støtte til å 
avholde leire eller turer lokalt.

På vinterleiren i 2014 var dette noe av programmet:

• Overnatting i telt om vinteren
• Matlaging på bål
• Skiteknikk og skileik
• Topptur
• Kameratredning i skred
• Orientering

Nasjonal RØFF- leir
RØFF-leir 2014 ble arrangert på Haraldvollen i Bardufoss 
8. til 12. august. Her deltok 143 RØFF-ungdommer og 
49 frivillige, voksne veiledere. Deltakerne og veilederen 
hadde tilbud om forskjellige friluftslivs- og førstehjelps- 
aktiviteter hver dag.

Aktivitetene var tilpasset forskjellige ferdighetsnivåer, 
slik at uerfarne deltakere fikk øve seg på grunnleggende 
ferdigheter innen friluftsliv og førstehjelp, mens de med 
lengre fartstid fikk nye utfordringer som de kanskje 
ikke kan få tilbud om lokalt.

Erfarne veiledere og arrangørstaben hadde ansvar for gjen-
nomføringen av de forskjellige aktivitetene. I tillegg var det  
også tilbud om kurs og faglig oppdatering for veilederne som  
deltok. Det ble også arrangert diverse turer av forskjellige  
lengde og vanskelighetsgrad, og sosiale aktiviteter og uhøy-
tidelige konkurranseleker på kveldstid. Alle deltakerne og 
veiledere bodde i telt og laget mat på bål, eller ved bruk av 
kokeapparat.

AKTIVITETER SOM BLE TILBUDT VAR: 
Padling: Våttkortkurs for kano, kanotur og grunn- 
leggende padleferdigheter
Klatring: Brattkortkurs, bruk av tau og sikringsmidler  
ved ferdsel i krevende lende
Grunnleggende ferdigheter: Rundløype friluftsliv og  
rundløype førstehjelp
Fiske: Fluefiskekurs og fisketurer
Røde Kors-kurs: Temakurs oppvekst, norsk grunnkurs  
i førstehjelp, elveredning og RØFF-veilederkurs
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er en paraplyorganisasjon for 16 nasjonale  
friluftslivsorganisasjoner med 950 000 medlemsskap.  

Vi har som mål å fremme friluftslivet som kilde  
til aktivitet, hverdagsglede og helse.

NORSK FRILUFTSLIV



norsk friluftsliv.no
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