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Her kommer første nummer av Frilufts-nytt fra Ishavskysten friluftsråd. God lesning og
god sommer i friluft
Bli med ordførerne på tur!

Pangstart for «Friluftsliv for alle»

Ordførertureme har blitt en årlig tradisjon
hvor ordførerne inviterer sine innbyggere
med ut på tur. Noen ordførere har sine
favorittplasser, mens andre velger nye for
hvert år. Hovedmålet med disse turene er å
ha det hyggelig, møte nye folk, få frisk luft og
oppleve nye friluftsområder i kommunen.

I samarbeid med Balsfjord og Tromsø kommune, og 14 lag/foreninger/bedrifter
har Ishavskysten startet aktivitetsprosjektet «Friluftsliv for alle». På
åpningsfesten i Tromsø den 7.mai kom hele 75 glade mennesker i alle aldre for
å ro nordlandsbåt og spise fiskesuppe.

Hit går turen i år!
3. august imviterer Balsfjord ordfører, OleJohan Rødvei, til fiske og grilling ved
Vassenden ved Sagelvvatn.
6. september inviterer Lyngens ordfører,
Sølvi Jensen, store og små på tur til vakre
Lyngstuva.

Ut oktober skal vi ta store og små med på kortreiste og bynære frilufts-eventyr.
Med kanopadling, bærplukking, bueskyting, fjellturer, seiling, fisking og
fuglekikking håper vi å lokke nye turkompiser med ut på tur i Norges vakreste
region. Det koster ingenting å være med, og vi avslutter alltid turen med sosialt
samvær og mat på bål/grill. I Tromsø kommune vil aktivitetene være på
onsdager fra kl. 17.30-20.00 og i Balsfjord på torsdager fra kl. 17.30-20.00.
Aktivitetskalenderne ligger på vår hjemmeside.
Alle er velkomne til å være med. De store barna og voksne også

2. oktober inviterer Tromsøs ordfører, Jens
Johan Hjort, til fellestur til Varden på
Tromsøya. Turen går innom Skihytta.
Den 20. juni inviterte Karlsøys ordfører,
Hanny Ditlefsen, til storstilt åpning av
Haugland gård på Hersøya.
Storfjords varaordfører, Inger Heiskel,
inviterte til spennende vandring opp
Lulledalen den 15.juni. Det var en flott tur i
gammel skog med vakre orkideer i blomst.

Møt Elisabeth- friluftsrådets nye fjes!

Ny hjemmeside!

Vi er så heldige å ha fått Elisabeth Bjerke Råstad med på laget.
Hun vil ha ansvaret for «Friluftsliv for alle» og lede arbeidet med
å lage turkartpakke for Storfjord og Balsfjord. Elisabeth vil i
første omgang jobbe 50 % ut året. Hun kan nås på
elisabeth@ishavskysten.no eller mobil: 41412229

Friluftsrådet har fått ny hjemmeside. Her vil
du finne informasjon om hva vi jobber med
i medlemskommunene, turtips, hvem vi er
og aktiviteter vi arrangerer. Hjemmesiden
er ikke ferdig enda, men gi oss gjerne
innspill og tilbakemeldinger.
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Ideheftet «Fysisk aktivitet i undervisningen» er lansert

Rødtind har fått nye klopper

Sammen med lærere fra Sand, Eidebakken og Hansnes skole
etablerte Ishavskysten friluftsråd landets nordligste lærende nettverk i
oktober 2013. Hovedmålet med nettverket er å skape de positive
endringene i skolehverdagen. For lærere og elever.

Sammen med ivrige og flinke Tromsøværinger har byens
populære fjell Rødtind fått lagt klopper på de våte og
gjørmete partiene. Det gjenstår litt arbeid på de øverste
partiene, men alt nå kan turfolket gå nesten tørrskodd opp
til toppen. Takk til dugnadsgjengen som hjalp til!

Nettverket har det siste halve året jobbet fram pilotprosjektet fysisk
aktivitet i undervisningen. Resultatet ble et flott idehefte som viser 22
ulike metoder på enkle undervisningsopplegg som gir fysisk aktivitet
samtidig som man lærer. Ideheftet «Fysisk aktivitet i undervisningen»
er gratis og kan lases ned på vår hjemmeside. Kunnskapsminister Røe
Isaksen ønsket også en kopi, så han har også en liggende på kontoret
sitt.
Vi håper heftet vil inspirere lærere til å integrere fysisk aktivitet i
skolehverdagen.
Bli med i nettverket vårt! Kontakt friluftsrådet

Lyst til å padle kano eller kajakk i sommer?
Ishavskysten friluftsråd og medlemskommunene har
utstyrsbaser med kanoer eller kajakker som kan
leies/lånes. Sikkerhetsutstyr følger med.
Kontaktinfo for å låne utstyr:
Tromsø (kano): 41 24 20 90
Balsfjord (kano): 48 88 15 31

116 000,- til nytt turutstyr i medlemskommunene!

Storfjord (kajakk): 46 41 95 56

Ishavskysten friluftsråd har fått tildelt 116 000,- til å kjøpe inn
turutstyr som skal være tilgjengelig i medlemskommunenes
utstyrsbaser. Den hyggelige beskjeden fra Friluftsrådenes
Landsforbund og Troms Fylkeskommune muliggjør at
medlemskommunene kan styrke sine utstyrsbaser med blant
annet lavvoer, soveposer og liggeunderlag, matlagingsutstyr og
padledrakter til kajakkene sine. Dette åpner opp for enda mere
friluftsaktivitet!

Karlsøy (kano): 77 74 60 00
Lyngen (kajakk): 40 02 85 90

I løpet av sommeren vil utstyret være tilgjengelig for utlån. Ta
kontakt med kommunene for mere info.

Følger du Ishavskysten friluftsråd
på Facebook?
Vi legger jevnlig ut oppdateringer om
friluftsliv, fellesturer og prosjektene våre.
Her kan du også kontakte oss og dele
turbildene dine.
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Vinnerne er årets friluftskonkurranse
Ordførere, styremedlemmer og daglig leder i Ishavskysten friluftsråd har sammen kåret vinnerne av årets friluftskonkurranse. I løpet av
året vil 12 friluftsprosjekter i friluftsrådets 5 medlemskommuner tilrettelegge for, og skape friluftsaktiviteter til glede for innbyggerne.
Medlemskommunenes ordførere er godt fornøyd med vinnerne og ønsker å fremheve viktigheten av å tilrettelegge for fysisk aktivitet i
form av friluftsliv ute i naturen.
Her er vinnerne!
Balsfjord:
1. Friluftsgjengen på BULA-huset (tildeles 6000,- til aktivitetsleir for ungdom)
2. Balsfjord Bueskytterklubb (tildeles 7000,- til innkjøp av pil og bue til barn)
3. Balsfjord Turlag og Omegn (tildeles 7000,- til innkjøp av turutstyr)
Tromsø:
1. Troms Turlag/Barnas Turlag (tildeles 12 000,- til utemøbler og bålplass ved Hamnahuset)
2. Brensholmen/Sommarøy utviklingslag (tildeles 8000,- til å sette opp skilt og lage en bro over ei bekk slik at barnefamilier kan
komme seg til turkassa på Sørviksaksla)
Storfjord:
1. Storfjord kommune, Pu-tjenesten (tildeles 12 000,- for å arrangere to aktivitetsdager, en fiske- og en kanotur, for Utegruppa og
for andre i kommunen)
2. LHL Storfjord (tildeles 2400,- til innkjøp av mat og drikke til de ukentlige stavgangturene i kommunen)
Karlsøy:
1. UL Ulabrand (tildeles 10 000,- til å lage en huldersti med bålplass, gapahuk, bro og portal. Stien er for barn og vil være åpen for
alle)
2. Veiviseren (tildeles 5000,- til å bygge bro over liten elv slik at rullestolbrukere kan komme seg til gapahuken)
3. Karlsøy Jeger- og Fiskerforening (tildeles 5000,- oppgradere eksisterende utfartsområde ved Hansnes med bålplass. Det skal
lages bålplass, benker og gruses slik at rullestolbrukere og barnevogner kan bruke den)
Lyngen:
1. Ul. Trollvasstind (tildeles 8000,- til å arrangere 8 aktivitetsdager/helger (2 dager per årstid). Starter i juni 2014)
2. Lyngseidet hytteforening (tildeles 10 000,- til å kjøpe inn utstyr som besøkende kan bruke på hytta: utebenker, grillplass,
kaffekjeler og akebrett)

Møteplass for friluftsliv 8. september

Dra på tur i medlemskommunene

Midt-Troms friluftsråd, FNF, Troms fylkeskommune og Ishavskysten
friluftsråd inviterer kommuner, lag og foreninger til et fellesmøte om
Friluftslivets År 2015.

I sommer kan du få turtips på friluftsrådets turportal
www.telltur.no. Her kan du også registrere alle turene dine,
pluss at du kan konkurrere med venner og familie om hvem
som klarer å gå flest turer. I noen av kommunene vanker det
premie til de mest ivrige. God tur!

Hvordan skal vi klare å sette friluftsliv på dagsorden i fylket vårt i
2015? Vi ønsker tettere samarbeid, flere interkommunale prosjekter
og et velfortjent frilufts-løft i Troms i året som kommer. Bli med oss på
samling på Bardufosstun den 8.september. Mer info og program
finner du på vår hjemmeside.
Velkommen på samling!

