Frilufts-Info uke 5-8
Nettbutikken på plass
Nå er nettbutikken på vår nettside på plass. Den vil bli åpnet og tatt i bruk i neste uke. Det betyr at all
betaling for premiekrus, kjøp av turkart, påmelding til friluftsskole etc. vil bli gjort direkte når folk
kjøper og melder seg på via nettsiden.
Ledersamling på Gardermoen
Frode Langstrand representerte styret da han og Hugo Tingvoll var med på årets ledersamling
sammen med landets øvrige friluftsråd. Det skjedde på Gardermoen 9.-10/2.
Ut og Plukk får plastmodul
2016 var første året med Ut og Plukk. Nettsiden som skal få folk i Nord-Norge til å dra oftere på
bærtur utvides nå med en ny modul som skal stimulere folk til å plukke plast og annet avfall i fjæra.
Vi gjør det slik fordi bærplukking foregår i en så liten del av året, samt at behovet for å storstilt
mobilisering rundt strandrydding og tiltak mot marin forsøpling kanskje aldri har vært større. Det er
Nord-Troms friluftsråd som administrerer utogplukk.no på vegne av de andre friluftsrådene i
landsdelen. FL har bevilget kr 50.000,- til dette. Friluftsrådene bidrar hver med kr 3.000,-. Det er også
sendt søknad til de tre fylkeskommunene.
Søknadsfrist marin forsøpling
Tilskuddspotten er økt til 35 millioner i år. Årets søknadsfrist er 16. mars og minste søknadsbeløp er
kr 250.000,-. Nettopp det beløpet fikk friluftsrådene i Nord-Troms og Finnmark i fjor til å jobbe med
strandrydding. I år vil vi søke om et betydelig høyere beløp. Kommunene vil i neste uke bli invitert til
å søke oss internt. Friluftsrådet sender fellessøknad til Miljødirektoratet.
Fokus på Utemat på bål
Nå er det sendt informasjon til skoler og barnehager med oppfordring om være med i et felles løft
om utemat på bål. Som tidligere opplyst har Gjensidigestiftelsen bidratt med kr 330.000 til
prosjektet. De forutsetter at det jobbes med å få tilskudd fra fylkeskommunene og andre i tillegg.
Skoler og barnehager er oppfordret til å melde sin deltakelse innen 1/3. Det er satt tre frister i løpet
av året til å søke tilskudd til. Fristene er 15/3, 15/5 og 15/9.
Turløyper ønskes skiltet
Det er nå sendt søknad til Troms fylkeskommune om skilting av 81 turløyper i våre
medlemskommuner. Løypene fordeler seg slik: Kvænangen 22 turer, Kåfjord 20 turer, Nordreisa 9
turer og Skjervøy 30 turer. Årets runde er den siste med tilskudd fra Gjensidigestiftelsen. De har
prioritert dette i flere år. Heretter er det fylkeskommunen alene som må avgjøre om de vil prioritere
prosjekt som dette.
Kjøper inn skiutstyr
MX Sport Nordtro på Storslett har nå gitt oss tilbud på kjøp av skiutstyr innenfor en ramme på kr
15.000,-. Vi sjekker nå muligheten for om det er behov for å øke innkjøpet noe. Tanken er at
flyktningene i våre medlemskommuner skal ha tilgang på utstyret, men også ungdomsskoler og
andre skal kunne bruke skiutstyret. Nordreisa Røde Kors har fått tilskudd fra Gjensidigestiftelsen til å
bygge opp sin egen utstyrsbase. Vi ønsker å asamkjøre innkjøp og utlån med dem.
Truger fordelt og flere er bestilt
Det har i vinter vært fokus på innkjøp av små barnetruger til bruk i barnehagene. 40 par er innkjøpt
og fordelt til barnehager som ønsker å være med på satsingen. Vi mangler noen truger i høvelig
størrelse for kvinner og ungdom. 10 ekstra par er derfor kjøpt bestilt denne uken.

Prosjektmedarbeider Trond Østvang
Det å koordinere friluftsrådets utstyrsbase er en viktig oppgave for Trond. Nå i vinter jobber han også
med turheftet som vi skal utgi til våren, grunneieravtaler i forbindelse med turskiltprosjektet og Aktiv
på dagtid. Det er flott at lærerpensjonisten kan være en ressurs for friluftsrådet på denne måten.
Verdifastsetting og kartlegging av friluftsområder
Det settes nå inn en ”sluttspurt” slik at vi kan få gjort ferdig arbeidet i tråd med anmodningen fra
Troms fylkeskommunen. Det aller vesentligste av arbeidet ble utført for noen år siden, men arbeidet
ble ikke avsluttet. Bla gjenstår det å legge ut kartleggingen på den nasjonale naturbase.no. En
nærmere gjennomgang av om situasjonen har endret seg siden 2011 må gjøres. Spesielt gjelder det
områder for friluftsliv i tilknytning til sentra og boområder.
Styremøte utsatt og utsatt
Tanken var å få gjennomført telefonstyremøte 21/2, men sykemeldingen fra vår styreleder utsatte
den planen. Det ble gjort et nytt forsøk den 28/2. Forfall fra flere gjør at vi må jobbe med å få finne
nye dato for telefonstyremøte. Satser på å få det gjennomført i uke 10.
Ut i NORD – senior
Nå har sykehjemmet i Birtavarre fått i stand en egen lokal Ut i NORD med overkommelige nærturer
for sykehjemmets beboere. Turkassene
for ”Strikketoppen”, ”Bratthenget”, ”Snurpeskaret”, ”Nordeidet” og ”Flomålet” er allerede gjort klar.
Det å gå på tur innendørs kan noen gang være utfordring stor nok. Sykehjemmet plusser på med
flere turer tilpasset beboernes muligheter så snart snøen forsvinner.
Det jobbes med Svalbard
Målet er å fortsatt å få med Longyearbyen lokalstyre i vårt nettverk. Nord-Troms Friluftsråd ble som
kjent stiftet i 2014 etter at det ble tatt initiativ om å få med de fire kommunene. Så kom de siste fem
kommunene i Sør-Troms med i samarbeidet noe som gjorde at Midtre Hålogaland Friluftsråd ble
stiftet. I siste fase har så langt 17 av 19 gjort vedtak om medlemskap i Finnmark Friluftsråd.
Friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn
Det har vist seg vrient å få til et felles telefonmøte mellom friluftsrådet og de fire flyktningtjenestene,
men vi gir ikke opp. Nye initiativ blir tatt slik at vi kan finne et tidspunkt som passer for alle. Det å
jobbe felles om friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn er viktig. I tillegg til samarbeid med
flyktningkonsulentene er friluftsrådet også med på en fellessøknad der samarbeid med
asylmottakene i Troms er målgruppen. Telefonmøte der mottaket i Olderdalen var med er
gjennomført. Mottaket på Storslett ble lagt ned i fjor.
JuleSPREK-premiene er kommet
Sitteunderlagene produsert av Røros Tweed er nå kommet. De som deltok på JuleSPREK får nå
melding om å hente sin premie. Det er også produsert slike tova sitteunderlag med Ut i NORDdesign. Disse vil bli lagt ut for salg gjennom nettbutikken på vår nettside.
Arbeidsmøte på Storslett
På møtet i administrasjonsgruppa på Storslett den 15/2 var dette de viktigste oppgavene: søknad
turskiltprosjektet, verdikartlegging av friluftslivsområder, truger og brodder til kommunene,
turheftet, Ut i NORD 2017 og prosjekt Utemat på bål.

Nettverksmøte – Læring i friluft
Skjervøy barnekskole, Skjervøy ungdomsskole, Storslett skole og Kjækan skole var med på vårt
telefonmøte den 20/2. Det betyr at det var forfall fra Kvænangen bu-skole, Moan skole og Reisadalen
montessoriskole.

