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Friluftsrådet ønsker å bidra til å gjøre uteundervisning til en naturlig del av skolehverdagen. Vi tilbyr opplæring for lærere og hjelper til med gjennomføring
av konkrete undervisningsopplegg i uteundervisning. Vi har en omfattende samling med læringsopplegg i alle fag, som vi formidler og tilpasser til skoler og
barnehager.
Fokuset vårt er på at hverdagsundervisningen i større grad skal gjennomføres ute. Vi har oppdatert kompetanse på fagfornyelsen, og tilbyr lærere
nødvendig kompetanseheving og praktisk bistand. Dette innebærer blant annet inspirasjonskurs, skole- og barnehagebesøk, workshops, webinarer,
klasseveiledning og utlån av utstyr.
I 2021 skal vi starte opp en ny satsing for å hjelpe lærere som ønsker å starte opp faste uteklasser. Vi arrangerer en fagdag om temaet og gir konkret
oppfølging til lærerne etterpå.
Læring i friluft

Læring i friluft
Vestfold 2021

Fiskeskole

Skoleskogdager i
"gamle" Telemark

GRENLAND FRILUFTSRÅD

OSLOFJORDENS
FRILUFTSRÅD

BORRE JEGER- OG
FISKERLAG

Vi samarbeider med VTFK sitt eget prosjekt Liv og Røre, og inngår i et nettverk av friluftsråd som jobber med dette i hele landet.

Læring i friluft er friluftsrådenes felles satsing på mer og bedre uteaktivitet i skole, SFO og barnehage.
Oslofjordens Friluftsråd (OF) har jobbet med dette siden 1998. I Læring i friluft inngår inspirasjonskurs for
ansatte i nevnte institusjoner samt uteskoledager/kurs for skoleklasser. På kursene tar vi utgangspunkt i
skolens læreplaner og rammeplanen for barnehage. Aktivitetene/kursene legges til institusjonenes
nærområder eller til et friområde innen gang- eller sykkelavstand. Det er naturlig at vi har fokus på å
formidle enkle friluftstradisjoner som roing, padling, fiske, orientering, fotturer og overnatting i friluft i tillegg til norsk, naturfag og matte.
Fagfornyelsen (nye læreplaner fra høsten 2020) legger til rette for mer fysisk aktivitet, blant annet ved at elevene skal få lære gjennom utforskende
aktiviteter i alle fag. I kroppsøving er blant annet naturopplevelser og bærekraftig ferdsel sentrale elementer i faget. Den nye planen har også fått tre nye
tverrfaglige temaer, demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling. I alle våre kurs legger vi opp til fysisk aktiv læring og
samarbeid, og bærekraftig utvikling gjennomsyrer alt vi driver med. Vi har for eksempel utviklet undervisningsopplegg som omhandler marin forsøpling og
fremmede arter.I år tilbyr vi også kurs i hjerte- og lungeredning samt livredningskurs utendørs, i hovedsak for pedagoger.
Livredningskurset gir lærere og SFO-ansatte lov til å ha med elever på aktiviteter i, på og ved vann.
Vi planlegger å gjennomføre ca 35 kurs for skoleklasser og pedagoger innen Læring i friluft i våre
medlemskommuner* Vestfold i år.
* Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Færder, Horten og Holmestrand
Borre jeger- og fiskerlag har i tre år gjennomført fiskeskole for barn mellom 10 og 14 år. Alle barna som deltar
får fiskeutstyr med bra kvalitet til odel og eie. Erfaringen vår er at de etter fiskeskolen drar med seg
foreldre ut på fisketur. Vi har lagt vekt på å benytte områder som er lett tilgjengelig og dermed lette å
komme tilbake til. Foreningen stiller med seks veiledere under dagene, og nedlegger en stor dugnad både
før og etter fiskeskolen.
Fiskeskolen vår stimulerer til friluftsaktivitet blant unge og familier, og er et helsefremmende tiltak på
lengre sikt. Barna/ungdommene får teoretisk og praktisk innføring i fiske, bearbeidelse av fisk, matlaging
og generelle friluftsaktiviterer tilknyttet naturbruk. De får større forståelse for naturen, og mer glede av å
bruke naturen til aktiviteter. Dette er et lavterskeltilbud, og erfaringen er at vi rekrutterer nybegynnere til
en ny måte å benytte naturen på.
Utstyret vi kjøper er den største utgiften, men vi mener det er viktig å kjøpe så godt utstyr at det blir
benyttet i etterkant av skolen. Det deltar barn/unge fra alle samfunnslag, så for å minimere forskjellene
stiller foreningen med mat, enkel bekledning (med profilering av foreningen) og ryggsekker til alle.
Dersom dere har behov for regnskapstall for tidligere kan dette ettersendes.

Vi vil invitere barn og unge i den gamle geografien til Telemark til en gratis skoleskogdag. Gjennom skoleskogdagene vil vi skape begeistring og
nysgjerrighet for skog og natur hos elever og lærere. I tillegg ønsker vi å stimulere skolene til
SKOGSELSKAPET I
å ta i bruk sitt nærmiljø til uteskole og friluftsliv, ved å demonstrere at dette ikke nødvendigvis krever mye
BUSKERUD OG TELEMARK utstyr og tilrettelegging. Vennligst se vedlagte prosjektplan for ytterligere beskrivelse.

720 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Det er
åpent for alle, er gratis for
deltagerne, når nye
brukergrupper og stimulerer til
økt deltagelse over tid. Stor
søknadsmasse og mange andre
gode søknader gjør at søknaden
100 000 ikke støttes fullt ut.

60 000

320 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Det er
åpent for alle, er gratis for
deltagerne, når nye
brukergrupper og stimulerer til
økt deltagelse over tid. Stor
søknadsmasse og mange andre
gode søknader gjør at søknaden
170 000 ikke støttes fullt ut.

60 000

52 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
39 500 fullt ut.

20 000

282 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
232 000 fullt ut.

40 000

140 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
70 000 fullt ut.

30 000

Spre entusiasme og kunnskap om fugl og natur, knyttet til våtmarksområder og de omkringliggende biotopene.
NOF Grenland lokallag ønsker å opprette et undervisningsopplegg for barn og unge innenfor Grenland.
Reirskolen ved
Børsesjø

NOF GRENLAND
LOKALLAG

Med tillatelse fra Besøkssenter våtmark Ilene har vi fått lov til å bruke deres undervisningsopplegg og i samarbeid med Skiensskolene vil vi derfor kunne
gjennomføre utendørs undervisning som samsvarer med de nye læreplanene på en morsom og aktiv måte.

Forslag tildeling

Friluftsskoler i
Vestfold 2021

OSLOFJORDENS
FRILUFTSRÅD

243 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Det er
åpent for alle, er gratis for
deltagerne, når nye
brukergrupper og stimulerer til
økt deltagelse over tid. Stor
søknadsmasse og mange andre
gode søknader gjør at søknaden
100 000 ikke støttes fullt ut.

40 000

498 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
50 000 fullt ut.

30 000

125 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
100 000 fullt ut.

40 000

60 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Det er
åpent for alle, er gratis for
deltagerne, når nye
brukergrupper og stimulerer til
økt deltagelse over tid. Stor
søknadsmasse og mange andre
gode søknader gjør at søknaden
60 000 ikke støttes fullt ut.

50 000

Friluftsskolen er et landsdekkende konsept som er utviklet som et samarbeid mellom friluftsrådene og Den Norske turistforening. Friluftsskolen er et
lavterskel ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, der målgruppen i hovedsak er 10–13-åringer. Målet med Friluftsskolen er å gi deltakerne en
lystbetont introduksjon til friluftsliv. Friluftsskolen arrangeres på dagtid over 3 til 5 dager. Det kan være én overnatting, men det skal ikke være et
sammenhengende leirtilbud. Våre Friluftsskoler skal by på aktiviteter med fokus på glede, mestring og naturopplevelse. Vi ønsker også at deltagerne skal få
erfaring med å lage sunn mat i friluft, såfremt det er mulig å få til dette innenfor gjeldende rammer for smittevern. Friluftsskolene gjennomføres i
samarbeid med kommuner og/eller friluftsorganisasjoner.

Fritidsskoler er et nasjonalt prosjekt i regi av DNT og Friluftsrådenes Landsforbund.
Målgruppen er barn mellom 10 - 13 år, og aktiviteten skjer i skoleferier. Det er et dagtilbud over 3 til 5 dager med en overnatting inkludert. Det er 25
plasser per skole, noen færre vil det være i de første pga pandemien.
Vi regner med å ha 225 barn på 10 ulike friluftskoler i løpet av 2021.
Fritidsskoler i
Vestfold

DNT VESTFOLD

Undervisningen følger en nasjonal plan, og vi sørger for intern opplæring og kompetansekrav til de som underviser.

Vi har pr. dags dato en nokså nyetablert Skiensbasert turgruppe kalt DNT junior Grenland (https://telemark.dnt.no/DNT-junior-Grenland/), som arrangerer
spennende turer og aktiviteter for barn og ungdom i alderen 12-16 år. Gruppen driftes av frivillige voksne med meget god pedagogisk og friluftsfaglig
kompetanse, som mottar nødvendig kompetansehevende tiltak (kurs), veiledning og oppfølging av DNT Telemarks administrasjon. De frivillige er
engasjerte, trygge voksne som er spesielt opptatt av den forebyggende effekten som deres ikke-konkurransepregede aktiviteter har på ungdommene.
Videre vektlegger de spennende, gjerne litt adrenalinfylte aktiviteter, for slik å fenge målgruppen.
I løpet av 2021 ønsker DNT junior Grenland å gjennomføre månedlige turer/aktiviteter. Blant de mer kostbare turene finner vi blant annet hundekjøring på
Haukeli, sykkeltur på Rallarvegen og grunnkurs havkajakk. Våre aktiviteter for barn og unge skal koste så lite som mulig å delta på, og aller helst være helt
gratis, for å gi barn og ungdom fra alle samfunnslag mulighet til å delta på morsomme og motiverende friluftsaktiviteter. Derfor søker vi om midler til å
gjennomføre disse tre turene/aktivitetene. Alle turene vil gjennomføres med 3 voksne og 15 deltakere (barn/ungdommer).
Hundekjøring på Haukeli planlegges gjennomført i løpet av vinteren/våren - når koronarestriksjonene tillater det. Det blir en overnattingstur, med utgifter
til transport (tur-retur Skien - Haukeli), overnatting og mat, i tillegg til selve hundekjøringen.
Sykkeltur på Rallarvegen planlegges gjennomført i løpet av sommerhalvåret. Det blir en 4-5-dagerstur, med utgifter til tog (tur-retur Skien-Finse),
overnatting, leie av sykler og mat.
Grunnkurs havkajakk planlegges også gjennomført i løpet av sommerhalvåret, med base på en av DNT Telemarks kystledhytter. Kurset arrangeres over to
dager, med overnatting. Dermed blir det utgifter til instruktør, leie av utstyr, overnatting og mat.

DNT junior Grenland DNT TELEMARK

Transport av ungdom SANDEFJORD
til OPPTUR
TURISTFORENING

De frivillige planlegger og gjennomfører disse turene/aktivitetene på egen hånd, med noe støtte fra DNT Telemarks administrasjon, og kommer til å legge
ned enormt med dugnadstimer.

Sandefjord Turistforening har et årlig tilbud til alle elever på 8.trinn i Sandefjord U.skoler og private skoler om å delta på OPPTUR. Derav elever som går på
forsterka avdeling. Som i enkelt tilfeller trenger spesialtransport.
Storås Idrettsanlegg i Stokke har et anlegg som har en infrastruktur som passer et slik arrangement veldig godt. Derfor blir elevene fraktet i buss fra sine
respektive skoler med retur etter gjennomført OPPTUR.
OPPTUR er en dag hvor alle elever nasjonalt på nevnte trinn får en dag i friluftsslivets ånd.

Vi setter i gang et prosjekt i Tønsberg og Omegn Turistforening for å få med flere ungdom på tur, og å vise frem mer av friluftslivet til denne aldersgruppa.
Drifta i ungdomsarbeidet vårt per i dag henvender seg i hovedsak til aldersgruppa 16-26, og vi ser at vi har mangler med å treffe 13-16 aldersgruppa. Dette
ønsker vi å gjøre noe med!
Planen vår går ut på å rekruttere voksenpersoner som er unge til sinns som blir frivillige hos oss på det konkrete premisset at de skal arrangere turer for
aldersgruppa 13-16 år. Vi har fått tak i noen turledere som har laget et halvårsprogram, og vi skal jobbe med å sette de i sving i større grad, at de skal få
flere turledere å spille på og at dette kan bli et tilbud som varer lengre. Når sommeren nærmer seg går gruppa inn for å lage program for høst-halvåret.
Denne nystarta gruppa skal få støtte fra administrasjonen vår til å komme i gang, lære systemer, og hjelpe til å sette opp og markedsføre turene.
Turlederne må kurses, og vi må drive oppsøkende virksomhet for å gjøre tilbudet kjent i Tønsberg og Omegn.

100 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
82 000 fullt ut.

30 000

26 080

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
26 080 fullt ut.

20 000

45 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
30 000 over tid.

20 000

75 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
65 000 fullt ut.

30 000

160 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
50 000 fullt ut.

30 000

Hittil har gruppa planlagt å gjennomføre følgende:
klatrekvelder på Høyt Under Taket, Skøytekvelder nært sentrum, Introkurs kajakk, Grunnkurs kajakk, Strandryddedag med tur og bålmiddag, Hengekøyetur,
Alpakkavandring, Hytte til hytte tur
Turtilbud til
ungdommen

Hardangerviddatur
Ungdom

TØNSBERG OG OMEGN
TURISTFORENING

Til denne aldersgruppa har vi et stort ønske om å gjøre turene så billige og tilgjengelige som mulig for all ungdom. De unge skal ha en reell sjanse til å delta
uavhengig av sosial bakgrunn. Vi vil derfor så godt vi kan subsidiere turene, og ha noen gratisplasser på hver av turene om vi får tak i nok midler til dette.

SKIEN JEGER OG
FISKERFORENING

Skien JFF arrangerer årlig fisketur til Hardangervidda hver sommer. Det er en relativ lavterskeltur der gangtid til leirplass har vært under 1,5t. Det har opp
gjennom vært godt oppmøte hvor det hele tiden er nye personer som blir med fra år til år. Erfaringene siste årene er at barn og ungdom som er med på
turene ikke har eget utstyr, de låner stort sett fra kjente og ukjente med en varierende kvalitet på utstyret. Ofte med litt dårlig snøre som har resultert i
mer enn en trasig situasjon der fisken har reist avgårde. Foreningen ønsker å gjøre noe med det og søker om midler til å utstyre barn og ungdom som blir
med på turen med litt turutstyr og fiskeutstyr. Utstyr både til å få fisk og utstyr til å ta vare på fangsten. Det er da et håp om at dette kan gi inspirasjon til de
som er med og blir tildelt litt utstyr slik at foreningen får tilbake engasjerte ungdommer som bidrar inn i de aktiviteter som foreningen har og slik at vi sikrer
en god rekruttering av fremtidige ildsjeler.
Egenandelen som foreningen stiller med er felles transport, utlån av telt og kokeapparater, voksne turledere som bistår turledere fra ungdomsgruppa.

DNT ung Telemark er en ungdomsgruppe underlagt DNT Telemark som arrangerer månedlige turer og
arrangementer for ungdom i aldersgruppen 16-26 år (https://telemark.dnt.no/dnt-ung-telemark/). Gruppen
driftes på frivillig basis, av ungdommer.
DNT ung Telemark arrangerer årlig en sommer-BaseCamp (https://www.dnt.no/ung/basecamp/)/
friluftscamp, et samlingspunkt for ungdom fra hele Telemark, som møtes for å prøve ulike frilufts- og fjellsportaktiviteter. Årets BaseCamp ønsker DNT ung
Telemark å arrangere i Stavern, 15.-18. juli. Vi har en målsetting om 20 deltakere, og vi ønsker å holde påmeldingsavgiften så lav som mulig.
Deltakerne vil bo på en hytte eller i en lavvoleir under arrangementet, et sted i Stavern/Brunlanes. Det vil bli felles måltider og matlaging, aktiviteter og
sosialt samvær. Vi planlegger aktiviteter som surfing og SUP (Stand Up Paddleboarding), og vil ha behov for å leie inn instruktører til å gjennomføre
aktivitetene. Det planlegges også en teambuilding-aktivitet på land. Det vil være behov for å leie transport til og fra aktivitetene.

BaseCamp Kyst
Stavern

DNT TELEMARK

DNT ung Telemark stiller med 4 frivillige turledere på BaseCampen. Disse vil stå for planlegging, organisering og gjennomføring av arrangementet - noe som
vil utgjøre en dugnadsinnsats på omtrent 310 timer totalt. Arrangementet vil være åpent for alle innenfor aldersgruppen 16-26 år, uten krav om
medlemskap hos oss eller forkunnskaper om friluftsliv for å delta. Hovedfokus for arrangementet er mestring, friluftsglede og ikke minst det sosiale.
Unge Naturtalenter er et program for økt frivillighet og naturengasjement blant ungdom. Programmet går over ett skoleår og har aldersgruppen 15-19 år
som målgruppe. Gjennom 8-10 temabaserte helge- og kveldssamlinger får 15 deltakere kunnskap og kompetanse innen natur og friluftsliv. De får også
mulighet til personlig utvikling og kursing i ledelse, samt innsikt i å bidra som frivillig i organisasjoner generelt og Turistforeningen spesielt. Unge
Naturtalenter er en nasjonal satsning i DNT, og også nå et satsning i DNT Telemark.
En av aktivitetene vi planlegger for våre Unge Naturtalenter i 2021 er en 5-dagers sommertur på Hardangervidda, den første uka i august.

Sommertur på
Hardangervidda for
Unge Naturtalenter

Friluftsskoler i
Nissedal 2021

DNT TELEMARK

FRILUFTSRÅDET SØR

Denne turen blir en av årets mest kostbare aktiviteter, men fordi vi har et uttalt mål om å senke barrierene for å delta i friluftslivet - også det økonomiske har vi sagt at deltakelse i Unge Naturtalenter er helt gratis. Derfor søker vi om midler til gjennomføring.

Innholdet i Friluftsskolen er i henhold til nasjonal veileder utarbeidet av FL og DNT. Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, men
fokus på mellomtrinnet i grunnskolen. Målet med Friluftsskolen er å gi deltakerne lystbetont introduksjon og opplæring i friluftsliv. Friluftsskolen skal
inneholde følgende obligatoriske tema: allemannsretten, kartforståelse, raste- og leirplass og
tur/ekspedisjon. Som del av de obligatoriske temaene vil deltakerne prøve aktiviteter som sykling, padling, klatring,
fisking,fotturer, mat på bål.

Innføring
predatorfiske for
ungdom

Vi ønsker å rette fokus mot fiske på nye fiskearter og det moderne sportsfiske. Predatorfiske (gjedde, abbor, gjørs) er både spennende og tilgjengelig. Vi vil
at flere ungdom skal få øynene opp for dette spennende sportsfiske, som et alternativ til fiske på minkende fiskeressurser i sjøen. Vi vil bruke våre egne
NORGES JEGER OG
dyktige instruktører til å lære bort teknikker og bruk av utstyr. Tilbudet vil gå ut bredt til alle fiskeinteresserte ungdommer i fylket. Vi ønske rå gjøre dette
FISKEFORBUND VESTFOLD som et gratis tilbud.

Friluftssenter drevet
av unge til barn, unge SANDEFJORD
m,fam
TURISTFORENING

Sandefjord Turistforening har ønske om å legge tilrette et Friluftssenter som skal betjenes av unge (over 18år) til andre unge. Friluftssenteret skal tilby et
enkelt friluftsliv med opplæring som er relevant til tema. Friluftssenteret ligger ved ferskvann som ligger tilrette for vannaktivitet, men også landbasert hvor
det kan øves/opplæring i alt som innehar tema friluftsliv.
Ungdommen som skal betjene Friluftssenteret er selv utdannet og er etter DNT utdanningsløp kvalifisert som helårs turledere.

22 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
17 000 fullt ut.

10 000

148 500

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
118 500 fullt ut.

20 000

310 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
120 000 fullt ut.

30 000

120 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
100 000 fullt ut.

30 000

344 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
130 000 fullt ut.

30 000

290 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
200 000 fullt ut.

60 000

Vi vil opprette mange lokale møteplasser for barnefamilier med friluftsaktivitet. Med tiden håper vi å ha opp mot 10 ulike grupper med faste
hverdagsaktiviteter i lokalmiljøene der folket bor. Hvert lokalområde vil ha sitt faste møtepunkt som kan dreie seg om akedager, ta med middagen ut, og
enkle aktiviteter for barn og familier. I arbeidet er det en stor rekrutteringsjobb i å finne og å lære opp frivillige turledere i alle disse lokalmiljøene.
Dette blir også en kjempeviktig og nyttig base for at øvrig aktivitet skal vokse i Barnas Turlag Tønsberg og Omegn. Ved å ha aktive grupper i alle lokalmiljøer
sikrer vi grobunn for turledere som kan gjennomføre mer avanserte turer som vi også ønsker å sette opp gjennom hele året.
Lokalturer og
program for Barnas
Turlag

TØNSBERG OG OMEGN
TURISTFORENING

All lokal hverdags og helgeaktivitet i disse gruppene vil være gratis for barn og familiene. Tiltaket har en sosial profil og vi kommer til å opprette samarbeid
med Kirkens Bymisjon, kommunene og jobbe for å nå ekstra ut til de som har ekstra behov for en fritidsaktivitet.

Sommeren 2021 ønsker vi å ha flere tema-dager med fokus på friluftsliv. Vi ønsker å prøve å få til et bedre samarbeid med andre aktører, som
Turistforeningen og Barnas turlag, det lokale orienteringslaget og andre aktører som treffer vår målsetting.

Seterlivets
friluftsgleder

NORDGARDSETER 4 HSETER

Barnas Turlag for alle Telemark
DNT TELEMARK

Unge Naturtalenter
Vestfold

DNT VESTFOLD

Vi ønsker å gjennomføre 5 temadager, spesielt rettet mot friluftsliv. Deltakelsen på dagene skal være gratis.
Dag 1: Guida tur fra Vindfjelltunet til Nordgardsetra. Dag 2: «Jakten på bjørnen». Dag 3: Opplæring i kart og kompass.
Dag 4: Til skogs med el-sykkel. Dag 5: Kanotur på Breivann.

Barnas Turlag (BT) er DNT Telemarks tilbud til barn mellom 0-12 år og deres familier. I Telemark har vi 11 lokale BT som drives på frivillig basis av engasjerte
foreldre, med en frivilligkoordinator som bistår med administrativt arbeid. I 2019 arrangerte Barnas Turlag totalt 82 turer/arrangementer med
deltagerantall mellom 15-300 per turavhengig av geografisk plassering og størrelsen på arrangementet. Vi ser at arrangementene BT tilbyr, som er gratis, er
attraktive for barnefamilier og når ut til en stor gruppe. Vårt mål for 2021 er å opprettholde et attraktivt og lokalt friluftslivstilbud av høy kvalitet til barn og
barnefamilier i hele Telemark. Vi ønsker å ha ekstra fokus på rekruttering som bidrar til utjevning av sosiale forskjeller og å senke terskelen slik at deltagelse
skal være lett for alle barnefamilier, uavhengig av samfunnslag. Fritidserklæringen sier at alle barn skal ha mulighet til å delta i minst en fritidsaktivitet.
Barnas Turlags aktiviteter er en viktig sosial arena med lav terskel som på sikt er helsefremmende både gjennom økt trivsel, økt fysisk aktivitet og økt fokus
på natur og miljø. Vi ønsker at å delta i Barnas Turlag som barn vil bidra til å skape varige aktivitetsvaner som de tar med seg videre i livet og som på sikt kan
bidra til en stor samfunnsbesparelse.
Vi ønsker å:
- Øke rekrutteringen fra barn som lever i lavinntekt/rus/ressurssvake familier
- Gjøre barnefamilier bedre kjent med turmuligheter i eget nærmiljø, også gjennom digital turformidling
- Skape gode aktivitets og friluftsvaner som på sikt kan bidra til bedre helse
- Kvalitetssikre Barnas Turlag ved oppfølging og kursing av frivillige
- Markedsføre nye og eksisterende tilbud bedre via brosjyrer/annonser og sosiale medier
- Videreutvikle samarbeid med kommuner, bydelshus, NAV, flyktningstjenesten, helsestasjoner, PP-tjeneste osv.
Unge Naturtalenter er et lederutviklingsprogram innen friluftsliv og turledelse. Det er spydspissen i DNT Vestfolds arbeid og et prosjekt som har fått mange
arvtagere i landet. Her er en gruppe på ca. 15 ungdommer gjennom et program i helger og kvelder gjennom et skoleår som får friluftserfaring,
lederkompetanse og mulighet til å bli en del av et flott miljø i DNT ung.
DNT Vestfold ønsker å fortsette arbeidet med Unge Naturtalenter ettersom vi ser at det gir resultater. Av
de 40 ungdommene 16-19 år som har vært gjennom programmet de siste 3 årene er over 20 blitt
kjernefrivillige, altså at de driver tilbudet vårt fremover som ildsjeler. Disse danner lokale styrer og setter
opp turer de selv leder for andre ungdom.
Se for øvrig https://vestfold.dnt.no/ungenaturtalenter/

DNT ung Vestfold startet i 2019 konseptet som skal leve og vokse videre og videre, nemlig en kystbasert
Basecamp for ungdom!
Målgruppa i år er ungdom fra 16-20 år som bor sammen i en lavvolandsby i 4 dager, fullspekket med
spennende og kule aktiviteter. På programmet står klatring, kajakk, Stand-Up-Paddling, windsurfing,
multisport-konkurranse, bading og mye mer!
Vi sikter på opptil 50 deltakere med 15-20 frivillige i sving. (I 2020 var det ikke så mange pga pandemien).
Vi inntar Flautangen friområde i Sandefjord, og vil gi unge mellom 16 og 20 en sommeropplevelse for livet.
Aldersgruppa er en gruppe med lite egne penger, og derfor søker vi midler for å senke påmeldingsavgiften
noe. Dette ser vi også på som et viktig signalarrangement - som kan bygge merkevaren til DNT ung Vestfold
og gjøre oss mer kjent blant unge i regionen. Dette håper vi kan føre til mer aktivitet på andre turer og
arrangementer, og bidrar til å bygge opp miljøet sitt.
Basecamp Vestfold

DNT VESTFOLD

288 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
68 000 fullt ut.

30 000

220 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
80 000 fullt ut.

30 000

4 300

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Liten søknadssum gjør
4 300 at tiltaket støttes fullt ut.

4 300

440 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
240 000 fullt ut.

50 000

Aktivitetstilbudet i DNT skal være for alle. Vi har sett over tid at vi har hatt liten aktivitet blant unge
voksne etter de går ut av DNT ung alder. For å være den inkluderende organisasjonen vi ønsker å være
trenger vi et tilbud hvor de unge voksne kan bli en del av et miljø og føle tilhørighet.
Vi har særlig sett at dette er behov for nå i pandemien. Både for å legge til rette og inkludere.

DNT Vestfold 26 - 45 DNT VESTFOLD

Tradisjonelt når de unge voksne har meldt seg på våre standardturer er tilbakemeldingene at snittalderen
er altfor høy. Man oppsøker DNT for å gå på tur med likesinnede, og å delta i et turfellesskap.
Dette ønsker vi i større grad å legge til rette for. Vi har sett at andre foreninger i landet har gode erfaringer
med denne type tilbud, og starter arbeidet med å få frem et levedyktig miljø basert på frivillighet. Tilbudet
blir både dagsturer i nærmiljøet og enkelt helgeturer og ferieturer. Selve turtilbudet blir det de fremtidige
frivillige som skal bestemme.
Denne gruppa kommer til å trene noe utstyr, noe kursing, noe til gjennomføring av turer og
turledersamlinger, samt administrativ støtte for å komme i gang. Her blir arbeid med rekruttering
avgjørende. Vi har folk som er interesserte, men trenger enda flere. Vi startet opp i 2020, men på grunn av pandemien ble det ikke så veldig mange turer.
Men det ønsker vi å videreføre nå og rekruttere ende flere.

Klatretilbud for barn
og unge i Bø
kommune

Tettstedet Bø i Midt Telemark kommune inneholder unike klatremuligheter utendørs, men i dag er det hovedsakelig studenter og besøkende som benytter
seg av disse. Vi i Bø Klatreklubb ønsker å gjøre lokalbefolkningen mer oppmerksom på hvordan utendørs klatring er en svært god kilde til
friluftslivsopplevelser, fysisk aktivitet og mental ro. For å gjøre uteklatringen mer tilgjengelig for lokalbefolkningen har vi blant annet startet opp Barne- og
ungdomsklatring i Bø høsten 2019. Dette er et fritidstilbud for barn og unge i alderen 6-14 år, hvor de gjennom ukentlige økter får prøve buldring,
innendørs veggklatring og utendørs fjellklatring.

BØ KLATREKLUBB

NJFF Telemark ønsker å arrangere flere friluftsaktiviteter, mange av dem rettet spesielt mot barn og unge og familier.
Alle aktiviteter knyttet til søknaden markedsføres offentlig og rettes mot målgruppen for tiltaket.

Friluftsaktiviteter
2021

NORGES JEGER- OG
FISKERFORBUND
TELEMARK

Vi har laget et vedlegg som beskriver aktiviteter som vi kan tenke oss å gjennomføre. Mange av dem har vi god erfaring med å gjennomføre fra tidligere år.
Antall og type aktiviteter vil variere med størrelse på tilskudd. Hvis tilskuddsmyndighet ønsker enkelte aktiviteter prioritert, ber vi om tilbakemelding på
det.

Målet er å synliggjøre friluftslivet med fokus på dets mangfold og muligheter, å stimulere til aktive
opplevelser for store og små, samt å profilere natur- og friluftsorganisasjonene. Friluftslivets uke er blitt arrangert hvert år siden friluftslivets år i 1993 og er
et meget viktig tiltak for å synliggjøre friluftslivets gleder for folk flest.
FNF har den koordinerende rollen for friluftslivets uke i Vestfold og Telemark.
Friluftslivets uke 2021 strekker seg fra lørdag 4. september til søndag 12. september, og inkluderer med
dette to helger. FNF ønsker å stimulere, hjelpe og inspirere natur- og friluftsorganisasjonene til å gå sammen for å tilby et bredt spekter med turer og
aktiviteter i hele fylket som skal være åpne for alle.
Vi har en målsetning om at det gjennomføres arrangementer i flest mulig kommuner denne uka og at flest mulig av mangfoldet av natur- og
friluftslivsorganisasjoner får vist seg fram. Vi jobber for å få til varierte arrangement i samarbeid med frivillige organisasjoner. Vi vil oppfordre partene til å
samarbeide om å lage større fellesarrangement. FNF har den koordinerende rollen i dette samarbeidet.
Organisasjonene får mulighet til å søke om støtte til arrangementene, noe som i andre fylker har vist seg å stimulere til langt flere tilbud.
Vi ønsker å benytte Friluftslivets uke til å sette friluftspolitisk fokus. Vestfold og Telemark fylkes politikere vil inviteres med på fellesarrangement og
bålsamtale. En slik møteplass mellom organisasjonene og politikerne har vist seg å være viktig for frivilligheten i tillegg til at politikerne blir bedre kjent med
organisasjonene.
Vi vil også i år hjelpe og koordinere de organisasjonene som vil arrangere #nattinaturen 4.-6-.sept. Dette arrangementet retter seg spesielt mot ungdom. I
tre år på rad har det vært et vellykket samarbeid mellom organisasjonene om en felles undomscamp, i 2020 ble det naturlig nok ikke en stor camp på tvers
av organisasjoner men en for speiderne og flere mindre. Også dette ønsker vi å gjenta.

Friluftslivets uke

FORUM FOR NATUR OG
FRILUFTSLIV I VESTFOLD

Friluftslivets uke er et viktig ledd i folkehelsearbeidet. En faktor er aktiviteten gjennom de mange, varierte lavterskelarrangementene uken igjennom, men
en minst like viktig faktor er den varige lysten og gleden ved friluftslivet som kan bli sådd i denne uken gjennom spennende, artige og attraktive
arrangement for folk i alle aldre.
Dersom den pågående pandemien setter en stopper for å gjennomføre arrangementet ønsker vi å gjøre friluftslivets uke digital og vise frem
organisasjonene gjennom film og levende media.
FNF Vestfold og FNF Telemark vil samarbeide om å gjennomføre Friluftslivets uke i det nye fylket og denne søknaden sendes på vegne av begge
organisasjonene.

165 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
100 000 fullt ut.

80 000

40 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
35 000 fullt ut.

20 000

53 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper, er
gratis og åpent for alle og kan
stimulere til økt deltagelse over
tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
33 000 fullt ut.

20 000

110 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
50 000 fullt ut.

20 000

Skrimløpet er en tradisjonsrik aktivitet for Tønsberg og Omegn Turistforening, og i 2021 planlegger vi å gjennomføre for 55. gang!
For 20-30 år siden var Skrimløpet gigantisk med rekord på 1800 (!) deltakere. De siste årene har det vært dalende deltakelse og vi tror det har noe med
løpets profil å gjøre. Nå ønsker vi å børste støv av hvordan vi fremstiller Skrimløpet, og sikter på alvor for at det skal være en flott happening for
barnefamilier og gjerne hele generasjonsfamilier. Skjønt, i 2021 går fort grensa på 200 deltakere pga. pandemien.
Skrimløpet blir gjennomført med valgfritt starttid mellom 09 og 12 søndag 7. mars. Målgang innen kl. 16. Løypekjørerne våre har tillatelse fra fylkesmannen
om å kjøre opp ekstraordniære løyper denne ene gangen gjennom vinteren for anledningen. Dermed har folket mulighet til å oppleve deler av Skrim de
vanligvis ikke får gå i. Det kjøres opp en kort og en lang løype man velger mellom, og alle deltakere får diplom/premier for deltakelse. Ingen tidtaking - her
måles turens suksess i hvor kjekt man har hatt det! Man får ulike premier basert på hvor mange ganger man har deltatt på Skrimløpet.
Skrimløpet - en tidløs TØNSBERG OG OMEGN
familietur
TURISTFORENING

Målområdet er ved DNT-hytta vår på Darrebu. Her blir det laga til skileiksområde og hopp for store og små, det er kiosk-salg med pølser, kaffe og vafler og
vi fyrer opp flere bålpanner og sittebenker til folket. Barnas Turlag sin turmaskot Turbo dukker opp med sang, dans og musikk for barna.

"Friluftstreffet i Eidsfoss" startet i 2019. Vi har samarbeid med en rekke foreninger, som bl.a Røde Kors, Barnas Turlag, DNT, Hof Rideklubb, Vestfold
Elghundklubb, 4H, Klatregruppa/Hof IL, Vestfold JFF, Villmarksliv og Jakt & Fiske. I 2019 deltok over 500 ivrige friluftsfolk, vesentlig barnefamilier, på treffet.
I 2021 satser vi på ny frisk, og med god tro på mindre begrensninger.
Vi utvider arrangementet til å bli 2-dagers, og datoene er 20. og 21. august.
Friluftstreffet i
Eidsfoss 2021

AKTIV I EIDSFOSS

I tillegg til friluftstreffet utvikler vi et flott friluftsområde med bygging av tre gapahuker, ildsteder, rydder skog m.m. Vi driver også gratis utlån av tur - og
fiskeutstyr, og rimelig utleie av kanoer m/sikkerhetsutstyr. Fellesutflukter er også en del av vår virksomhet.
CRUX Tilja oppfølgingssenter i Skien er en avdeling i Stiftelsen CRUX, som er en ideell
organisasjon. Vi er registrert i frivillighetsregisteret.
CRUX Tilja skal være en rusfri arena som tilbyr meningsfulle aktiviteter. Den enkelte deltager skal få
muligheten til økt mestring og helhetlig oppfølging.
Målsetting: Målet med tiltaket er å hjelpe deltagerne til å finne frem til alternative strategier for å mestre et liv uten rusmidler/ kriminalitet. Bedre den
ekeltes mentale helse og sammen skape en ny identitet knyttet til friluftsliv.
Tiltaket skal stimulere til friluftsaktivitet for mennesker er definert i målguppen.

CRUX Tilja
oppfølgingssenter

STIFTELSEN CRUX

Målgruppe:Personer som har hatt problemer rus og/ eller kriminalitet, kombinert med psykiske utfordringer.
Alle deltagere skal være over 18 år.

Grenland Krets ønsker å sende alle sine medlemmer på leir i sommer. Da det ikke ble noen aktivitet i fjor sommer, så oppfordrer kretsstyret nå alle gruppen
GRENLAND KRETS AV NSF til å lage små gruppeleire, eller invitere andre speidergrupper i nærheten til en liten leir i sommer.
A-larm tilbyr en rekke lavterskel tilbud for mennesker med rusproblematikk og deres pårørende. Vi ønsker å
etablere et ukentlig aktivitetstilbud gjennom en aktivitetsgruppe med fokus på friluftsliv for mennesker
som har utfordringer knyttet til rus og psykisk helse, gjennom bruk av områdene i nærmiljøet.
Friluftsliv i nærmiljøet er viktige arenaer, slik at alle skal kunne være fysisk aktive og oppleve naturen, også
i hverdagen. Det skal ikke være nødvendig å reise langt, eller ha med bankkort, for å oppleve natur og
friluftsliv. Nærområdene og grøntområdene rundt de områdene er for mange i samfunnet de mest brukte,
og viktigste områder for friluftsliv, men for vår målgruppe er dette ofte «ukjent mark» av ulike årsaker.
A-LARM BRUKER OG
PÅRØRENDE
Det kan være utfordringer som angst, sosial klasse, økonomi, utenforskap, eller ingen å dele opplevelsene med.
ORGANISASJON FOR
I tillegg er skog- og fjellområdene viktige friluftslivsområder både sommer og høst, vinter og vår. I Vestfold og Telemark har man rikelig med nærområder å
Friluftsaktiviteter i
ÅPENHET OM RUS OG
utforske hele året – uansett vær. A-larm stiller med gruppeledere som står ansvarlig for gjennomføring og organisering av tilbudet. Tilbudet skal favne seks
Vestfold og Telemark BEHANDLING
områder i Vestfold og Telemark med ukentlig aktivitet.
Oslofjorden 4201 handler om å bidra til at lokale turmuligheter blir bedre kjent, og å få flere mennesker ut
og i aktivitet, kanskje på nye måter (sykkel, SUP, Kano, kajakk…). Navnet på tiltaket kommer av antallet
kilometer strandlinje i OFs medlemskommuner, inkludert alle holmer og skjær, som er 4 201 km. Målgruppen
er spesielt barnefamilier og inaktive, men alle som ønsker en friluftsopplevelse er velkommen. Aktivitetene
er som regel gratis å delta på. Profilen er lavterskelaktivitet.
Målet med prosjektet er å få flere mennesker ut i friluft i sine nærområder. Bidra til at befolkningen i vår
region blir bedre kjent med og tar i bruk sine friområder. Bidra til å øke kunnskapen om friluftsliv, natur og
kultur i egen region. Det vil arrangeres åpne turer på kyststiene, ved kystledhyttene og på andre friområder. Vi planlegger å gjennomføre fire
Oslofjorden 4201 aktiviteter/turer i våre medlemskommuner* i Vestfold i år.
oppdag din kyst
OSLOFJORDENS
Vestfold 2021
FRILUFTSRÅD
* Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Færder, Horten og Holmestrand
Siljan Turlag og Barnas Turlag Siljan arrangerer "Natt i naturen" fra lørdag 4. til søndag 5. september 2021. Da går arrangementet direkte over i "Kom deg utdagen". Dette er et opplegg for barn sammen med familien sin.
Alle på leir.

50 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
50 000 fullt ut.

20 000

456 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
168 000 fullt ut.

20 000

67 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
35 000 fullt ut.

20 000

14 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
12 000 fullt ut.

10 000

165 350

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper, er
gratis og åpent for alle og kan
stimulere til økt deltagelse over
tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
65 350 fullt ut.

30 000

Dette er en populær aktivitet da det er spennende for mange barn og unge å ligge ute enten i hengekøye eller telt. Det som er fantastisk er at det er
tilrettelagt slik at alle kan være med på dette arrangementet.
Det blir gjennomført i nærmiljøet til turlaget ved et vann, og det er aktivitet i området ut over kvelden. Det blir også aktivitet med skuspiller Jeanne Bøe
som kommer med "Per Gynt i ryggsekken".
Personer med nedsatt funksjonsevne kan delta i dette opplegget og det er mulig å få hjelp av turlaget med fritidsutstyr.
Natt i naturen

SILJAN TURLAG
Søndag i skauen
Gjennom støtten vi søker, ønsker vi i Skogselskapet i Vestfold å gi barn, unge og barnefamilier muligheten til å bli bedre kjent med Vestfoldskogen. Gjennom
en serie på åtte søndager i løpet av 2021 vil vi tilby gode skog- og turopplevelser. Samtidig vil vi vise og fortelle om hva skogen har betydd og betyr for oss
mennesker, samt hvilke fantastiske ting som skjer i skogen i ulike årstider.
Arrangementet egner seg også godt som en type pop-up arrangement der det er aktuelt, og ved senere anledninger. Det er viktig for oss at
arrangementene er lavterskelaktiviteter, der liten og stor kan delta, og ha det hyggelig i lag.
Arrangementet skal være gratis og åpent for alle.

Søndag i skauen

SKOGSELSKAPET I
VESTFOLD

Vi ser for oss 8 arrangementsdager, fordelt utover året.
1) Mars. Søndag i skauen: Vi markerer FNs internasjonale skogdag. Sted: Andebu/Sandefjord
2) April. Søndag i skauen: Sagabyen Tønsberg. Sted: Gullkrona/Jarlsberg
3) Mai. Søndag i skauen: Sagabyen Tønsberg. Sted: Greveskogen, Gravåsen v/Jarlsberg
4) August. Søndag i skauen m/stubbekonsert. Sted: Tønsberg/Sandefjord
5) September. Søndag i skauen: Sagabyen Tønsberg. Sted: Gullkrona/Jarlsberg
6) Oktober. Søndag i skauen: Sagabyen Tønsberg. Sted: Greveskogen, Gravåsen v/Jarlsberg
7) November. Søndag i skauen m/temavandring. Sted: Skatvetsetra/Andebu
8) Desember. Søndag i Skauen: Julekos med juletrehogging. Sted: Skatvetsetra/Andebu

Dette tiltaket består av fire gruppe, som er følgende:
1. Friluftsliv Tilrettelagt for Utviklingshemmede (FTU)
2. Klart det går
3. Høyfjellsgruppa
4. På glemte stier
5. Publisering av turer som er tilgjengelig med rullestol
DNT Tilrettelagt,
Vestfold

SANDEFJORD
TURISTFORENING

I vedlagte dokument beskrives disse gruppene og hvordan disse fungerer.

864 600

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
152 800 fullt ut.

50 000

675 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
175 000 fullt ut.

50 000

460 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
60 000 fullt ut.

30 000

135 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
117 000 fullt ut.

30 000

12 300

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Liten søknadssum gjør
10 000 at tiltaket støttes fullt ut.

10 000

Målgruppe: Personer med fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser.
DNT Tilrettelagt i Telemark skal jobbe for å tilrettelegge det enkle friluftslivet for personer med nedsatt funksjonsevne og utviklingshemmede. Vi har i 10 år
hatt fokus på tilrettelagt aktivitet og har etter hvert fått flere etablerte turtilbud med god oppslutning. Nedenfor er det kort forklart hvilke turgrupper vi har
i DNT tilrettelagt i Telemark i dag:
Klart det går nærturer:
Turene holdes en gang i måneden, på lørdager. Det arrangeres også to overnattingshelger ila året. Turene/aktivitetene har ulikt innhold, lengde og
vanskelighetsgrad i nærmiljøet. Vi fokuserer på at deltagerne skal få prøve nye aktiviteter, få gode naturopplevelser og kjenne på mestring sammen med
andre. Eks. på aktiviteter er bålturer, små toppturer, fiske, riding, kanoturer, hundekjøring, ski/gåturer, trugetur, aktivitetsdag i skogen med mere. Mange
av turene er tilrettelagt for rullestolbrukere.
Rubenstur:
Rubenstur er en tilrettelagt fjelltur i regi av DNT Telemark for personer med fysiske funksjonsnedsettelser. Turene varer en uke og arrangeres på
Hardangervidda hver sommer, med ny rute fra år til år. På Rubenstur erdet plass til ca 10 deltagere og vi har med 10 frivillige samt en betalt turleder for å
klare dette. Dette er høydepunktet for flere av deltagerne og de bruker dette som motivasjon for trening og jobb resten av året.
Friluftsliv tilrettelagt for personer med utviklingshemninger (FTU):
FTU er et tilbud til personer med utviklingshemninger. Dette har på grunn av korona og avstandskrav ligget litt nede i 2020, men vi håper å komme igang
igjeni 2021. Turene er svært lavterskel og alltid tilrettelagt for rullestolbrukere. Turene går hver 14. dag med fastoppmøteplass hhv i Skien Fritidspark og
Frankestranda på Heistad i Porsgrunn. Her er det bare å møte opp påstedet utenpåmelding, alle er velkommen.

DNT Tilrettelagt i
Telemark

Natur på norsk

DNT TELEMARK

Alle våre turledere er frivillige. Prosjektet trenger økonomisk støtte til styring, utstyr, kursing av frivillige, regnskap og innleie av instruktører til spesielle
aktiviteter (eks. kano og klatring) som krever det ekstra for å kunne gjennomføre dette, samt lønnsmidlertil frivilligkoordinator som er mellomleddet
mellom de frivillige og administrasjonen/markedsføring osv.

GRENLAND FRILUFTSRÅD

Hvert år har vi flere hundre nyankomne flyktninger med på en rekke turer gjennom Natur på norsk. Alle som er i norskkurset til voksenopplæringene får
introduksjonskurs i friluftsliv, med tema som bekledning, allemannsrett og turtips. Videre tilbyr vi tematurer, som sopp og nyttevekst, fiske, nærturer og
kulturturer.
Vi har et etablert samarbeid med kommunale voksenopplæringer og flyktningetjenester. I normalår har vi også samarbeid med friluftsorganisasjoner og
bydelshus. Ved å dra på fellesturer med andre blir de nyankomne innvandrerne en del av et større miljø. Vi har fokus på å bruke nærmiljøet, selv om
enkelte turer krever transport (fiske, jakt og sopp). Vi forsøker likevel alltid å dra til steder som man senere kan nå med buss, slik at de som ønsker det
enkelt kan dra på tur på eget initiativ senere.
Målet er 500 deltakere i 2021, noe som er vanlig i et normalår. I 2020 måtte vi redusere gruppene og hadde derfor "bare" 380 deltakere.
TIR- Søknad om FRILUFSLIV 2021
Prosjektet "Naturen i VTFK gir oss glede, helse og tilhørighet!" er rettet til minoriteter i VTFK i alle alder grupper (barn, barnefamilier, ungdom og voksne)
som bor i VFTK, uavhengig av opprinnelsesland, helseutfordringer, religion, legning eller kjønn.
Alle aktivitetene og samlingene skal gjennomføres etter smitteverntiltak for å unngå smitte av Covid-19.
TIR sine mål er å skape begeistring i målgruppa for bruk av nærområder.
Innvandrere trenger også å utvikle en dypere følelse av tilhørighet. Vi er overbevist om at bruk av naturen kan bygge den følelse som er grunnleggende for
integrering.
På mange naturområder har det foregått historiske begivenheter. Derfor vil TIR ta personer med minoritetsbakgrunn til disse steder for å lære mer: Slusene
på Skotfoss, Gaustatoppen, Krossobanen på Rjukan, Verdens Ende og Torås fort, Tangen fort/Trolldalen i Bamble. Ellers er tur til Bøkeskogene, Slottsfjellet i
Tønsberg og Mølen, i tidl. Vestfold, steder som alle innvandrere må oppleve.

Naturen i VTFK gir oss
glede, helse og
TELEMARK
tilhørighet
INNVANDRERRÅD

TIR ønsker å betale noe i godtgjørelser (1 person i hver forening) Vi har organisert prosjekter og vi bruker forenkelt A-melding for at de betaler skatt. Det er
læring om samfunnsansvar!

Lavterskelturer for
kvinner med
innvandrerbakgrunn

Skien Turlag er lokallaget i Skien, i DNT Telemark. Vi har flere turgrupper, blant annet Seniorgruppe, Lavterskelgruppe og en mer aktiv turgruppe. Vår
erfaring er at det er vanskelig å rekruttere kvinner med innvandrerbakgrunn direkte inn i disse gruppene. Vi ønsker derfor å starte en egen gruppe for disse
med sikte på å integrere de i de øvrige turgruppene når de er klare for det. Vi har sett at andre lag i DNT har lykkes med dette. Skien Turlag har fantastiske
muligheter til å arrangere turer i nærmijøet, både korte, lette turer og lengre og litt med krevende turer. Vi har 2 personer som har vært medlem i Skien
Turlag i mange år som er interessert i å starte opp en slik gruppe. En av de har erfaring fra med lavterskelgrupper fra blant annet et samarbeid med
Voksenopplæringen i kommunen.

SKIEN TURLAG

Ut på tur med våre nye landsmenn er et samarbeid med Norskskolen i Larvik, der rundt 40 elever får oppleve et enkelt friluftsliv. Ofte er dette deres første
møte med norsk turtradisjon. Derfor ønsker vi å arrangere en lavterskel tur som alle kan bli med på.
De 40 elevene og lærere reiser felles fra Norskskolen med buss til DNT-hytta Presteseter som ligger i et flott bærterreng utenfor Svarstad. Her er det gode
turmuligheter på merkede stier. Det legges opp til en kort tur, slik at alle opplever mestring. Det blir bærplukking, samtaler om allemannsretten og -pliktene
som bl.a. tillater høstingen av bær, og ellers informasjon om norsk natur, plante- og dyreliv, turbekledning og hvordan frivilligheten legger til rette for bruk
av naturen. Vi ønsker å gi elevene en tursjokolade.
Ut på tur med våre
LARVIK OG OMEGNS
nye landsmenn 2021 TURISTFORENING

Målsettingen med tiltaket er å gi våre nye landsmenn kunnskap om, og gode første erfaringer med, det enkle friluftslivet.

12 628

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Liten søknadssum gjør
7 400 at tiltaket støttes fullt ut.

7 400

50 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
50 000 fullt ut.

20 000

35 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
20 000 fullt ut.

10 000

36 202

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
36 202 fullt ut.

10 000

61 600

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
50 000 fullt ut.

20 000

DNT Telemark har mottatt støtte fra Stiftelsen Dam til et 3-årig prosjekt kalt "Frivillighet - Fremtidens Folkehelse". Målsetningen er her å rekruttere 150 nye
frivillige over 3 år, som er en økning på 30% fra dagens nivå. Dette vil gjøres gjennom å ansette en 50% ressurs som friviligkoordinator. Hovedoppgavene vil
være å implementere et nytt digitalt frivillighetssystem, å senke terskelen for deltagelse, å skape møteplasser for frivilligheten og å heve kompetansen hos
våre frivillige gjennom kursing. Indirekte vil dette føre til et økt og bedre friluftslivstilbud i fylket vårt. (Full prosjektbeskrivelse vedlagt)
Frivilligkoordinator er ansatt og prosjektet er i gang. Vi søker nå supplerende midler fra MD for å kunne dekke opp kostnader knyttet til kursbiten for de
frivillige. For å rekruttere og utdanne gode turledere med høy kompetanse er vi nødt til å kunne tilby riktig kursing og det bør helst ikke koste for mye for
den enkelte. Den enkelte frivillige vil gi enormt tilbake gjennom utallige frivilligtimer i fremtiden, og kunne tilby attraktive turer hele året i fylket vårt. I dag
leier vi inn en del instruktører fra andre steder i landet, og vi ønsker derfor å bygge opp en lokal forankring og kompetanse.
Frivillighet Fremtidens
Folkehelse

1.hjelpskurs

Livredningskurs og
førstehjelpsutstyr til
ansv

DNT TELEMARK

Kostnader knyttet til kursing handler om å dekke påmeldingsavgift for turledere på sommer- og vinterturlederkurs, samt å av og til kunne tilby lavere
deltageravgift på for eksempel grunnleggende turlederkurs. Det kan også være snakk om kursing innen spesifikke fagfelt som kano/klatring for å øke
kompetansen på dette.

Vi har mange frivillige som jobber med aktiviteter for lokalforeningene våre. Alle disse jobber på dugnad. For å sikre at disse skal føle seg trygge i sin
tillitsvalgtjobb, ønsker vi å heve kompetansen på 1.hjelp. I første omgang er dette et tilbud vi ønsker å tilby våre ungdoms- og kvinnekontakter i hele fylket.
NORGES JEGER OG
Resultatet vil forhåpentligvis bli både at disse ressursene føler seg tryggere i sin jobb, men og at brukerne vil føle seg mer ivaretatt når de deltar på våre
FISKEFORBUND VESTFOLD arrangement og aktiviteter.

BORRE JEGER- OG
FISKERLAG

Borre Jeger- og Fiskerlag er en organisasjon som har mange aktiviteter. De aller fleste av våre aktiviteter foregår i typiske turmiljøer, gjerne ved vann eller
fjell.
Kurset bør være en forutsetning for å kunne gjennomføre turer og aktiviteter, derfor søkes det i disse midlene.
For å kunne ivareta hendelser som kan oppstå, og for å sikre våre ansvarlige den riktige kompetansen, ser vi et stort behov for skolering i førstehjelp,
livredning og å kunne gå til innkjøp av helt elementært utstyr.
Gjennomføringen vil foregå i nært samarbeid med Livredningsselskapet, og vi har innhentet pris på kurs fra de.
Med bakgrunn i pandemien, ser vi det som naturlig å kunne gjennomføre den teoretiske delen på vår foreningshytte og den praktiske delen i
utemiljø/strand. Antall deltagere vil da begrense seg til 10 deltagere.
I fjor handlet vi inn 3 barnekajakker i samarbeid med Levangsheia jeger og fisk. De har ligge lett tilgjengelig med hengelås på Ekerne stranda i Portør etter
avtale med kommunen. På den måten kunne medlemmene bruke kajakkene når de ville i perioden juni- oktober. Kajakkene har blitt flittig brukt.
Idrettslaget har fått tilbakemelding fra ungdommene at de også ønsker seg tilgang til kajakker. Vi ønsker derfor å handle inn to doble kajakker for ungdom/
voksne og en enkel kajakk for ungdom/ voksne.
For at barna skal lære seg grunnleggende ferdigheter og bli tryggere i kajakk ønsker vi å tilby våtkort kurs for barn og ungdom. Kurset for barna og
ungdommene ønsker vi å ha en lav egenandel på. Vi ønsker også å ha kurs for foreldrene, slik at de kan ferdes sikkert sammen med barna sine på lengre
turer. Vi har allerede snakket med en instruktør som kan ha kurs for oss siste langhelgen i juni.

Kajakk kurs

LEVANGSHEIA IDRETTSLAG

Vinje turlag søker om tilskudd til to kurs - begge er relatert til det å gå toppturer på ski. Et for ungdom og et for voksne med lite eller noe erfaring fra
tidligere. Kursene blir arrangert lokalt i kommunen.
Kurset topptursamling over en helg passer for de som ønsker å lære mer om topptur, og bli en bedre skikjører med randonee eller telemarksski. Ettersom
de fleste av deltagerne har lite erfaring med topptur på ski fra tidligere er det viktig med trygge og profesjonelle kursholdere. Denne spesialkompetansen
får vi gjennom å leie inn instruktører i fra en lokal guidebedrift Gygra AS. Med dette så bidrar vi til at flere får smaken for denne herlige naturopplevelsen
du finner utenfor bakker og løyper - på en sikker måte.
Dette er et kurs vi har hatt tidligere - men det koster etterhvert en del å leie inn gode, dyktige og sertifiserte instruktører. Vi prøver å holde kursavgiften på
et lavt nivå i god DNT-ånd - slik at alle får råd til å oppleve dette flotte tilbudet vårt. Det skal være en lav terskel får å melde seg på. Vi kan ikke regne med at
denne kompetansen vil være tilgjengelig for oss på frivillig basis i det lange løp. Vi er derfor etterhvert avhengige av ekstern finansiering.

24 500

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
14 500 fullt ut.

10 000

188 500

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
83 500 fullt ut.

20 000

153 500

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
har fokus på nærmiljøet, kan nå
nye brukergrupper og kan
stimulere til økt deltagelse over
tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
74 000 fullt ut.

40 000

140 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
har fokus på nærmiljøet, kan nå
nye brukergrupper og kan
stimulere til økt deltagelse over
tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
60 500 fullt ut.

40 000

Det andre kurset er et spesifikt skredkurs tilpasset ungdom mellom 13 – 18 år, som synes det er moro å stå på ski utenfor løypene. Dette gjør vi og i
samarbeid med Gygra AS.
Formålet med skredkurs for ungdom, er å gi ungdom mer kunnskap omkring skredfare. Når er det farlig, hvor er det farlig og hvor er det trygt å kjøre når
forholda tilsier skredfare? Det er ikke tenkt å skremme ungdommen fra å stå på ski, men at en må være bevisst at det kan vere farlig å oppsøke bratt
terreng vinterstid.
Toppturkurs for ski

VINJE TURLAG

Kurshalder er godkjent veileder skred frå Norsk Fjellsportforum eller internasjonalt godkjent tindeveileder.
Foreningene i DNT Vestfold har samordnet seg om et felles årshjul for kurs. Hvert år gjennomfører vi da
konkrete kurs på konkrete tider for å skape forutsigbarhet for eksisterende og potensielle nye frivillige.
Vi bruker kurs både for å heve kompetanse innad i organisasjonen blant våre frivillige, og å stimulere øvrig
medlemsmasse og befolkning med friluftskunnskap til å dra ut på egenhånd.

Kompetanseheving
DNT Vestfold

Denne kompetansehevingen er viktig for å etterleve vår egne verdier; som er spennende, troverdig, inkluderende, enkel og naturvennlig. Vi skal være en
organisasjon som du kan stole på som arrangør og tilrettelegger.
DNT VESTFOLD
52 turer med 4H Vestfold er et nærmiljøprosjekt som skal inspirere til flere og morsomme turer. Vi vil utarbeide en liste med inspirasjon til en nærmiljøtur
for hver uke i 2021. De 52 turene skal vise at det er mulig å variere sine turer og finne på mange morsomme ting i nærmiljøet.
Eksempel på turer er: en fargerik tur, hengekøytur, ha noe varmt i termosen tur, lommelykttur og tur til et kulturminne. Målet er at turene skal være
lavterskelturer som alle kan gjennomføre.
Målet med prosjektet er å inspirere til flere turer. Prosjektet med de 52 turene vil la seg gjennomføres uansett koronasituasjonen. Hvis samfunnet er helt
stengt ned så kan den enkelte gjennomføre turene. Hvis det er lov å møtes så kan lokallagene og fylkene arrangere større turer og arrangementer rundt
listen.

52 Turer med 4H
Vestfold

4H VESTFOLD

Alle som deltar på våre arrangement eller blir med på utfordringen om å ta en eller flere av de 52 turene vil
få et deltakerbevis som bekrefter at de har deltatt på vårt prosjekt.
Alle 4H medlemmer vil få til sendt invitasjonskort til 52 turer for å dele ut til andre unge i sitt nærmiljø. Vi
ønsker også å lage et aktivitetshefte med gode tips til hva en kan gjøre på de ulike turene. Heftet vil
inneholde aktivitetstips, oppskrifter, turtips osv. Heftet vil være inndelt i årstidene og kunne tas frem
igjen år etter år.
52 turer med 4H Telemark er et nærmiljøprosjekt som skal inspirere til flere og morsomme turer. Vi vil utarbeide en liste med inspirasjon til en nærmiljøtur
for hver uke i 2021. De 52 turene skal vise at det er mulig å variere sine turer og finne på mange morsomme ting i nærmiljøet.
Listen med turer vil deles med medlemmer i 4H og våre lokallag. Vi vil også spre listen på sosiale medier samt i nærmiljøet for å inspirere ikke 4Here til å
delta. Eksempel på turer er: en fargerik tur, hengekøytur, ha noe varmt i termosen tur, lommelykttur og tur til et kulturminne. Målet er at turene skal være
lavterskelturer som alle kan gjennomføre.
Målet med prosjektet er å inspirere til flere turer. Under pandemien har vi sett hvor viktig naturen er og at den alltid er åpen. Vi vill vise at det finnes mange
måter å gå på tur og at alle kan gjøre det.
4H har også vær rammet hardt av korona og vi har måttet avlyse og utsette mye av aktivitetene våre. Prosjektet med de 52 turene vil la seg gjennomføres
uansett koronasituasjonen.
Planen er å samle til større fylkesarrangementer et par ganger i løpet av året. I tillegg vil vi hjelpe lokallagene med å bruke listen. Vi vil lage en
ressursnettside med idéer på hvordan turene kan gjennomføres.

52 turer med 4H

4H TELEMARK

I forbindelse med Friluftslivets uke 4.-12. september. Vil vi på 7 ulik steder i 4H Telemark arrangere et lavterskel arrangement med en tur i nærmiljøet.
Arrangementet skal være åpent for alle og inkludere både medlemmer og andre i alle aldre.

Tiltak Stolpejakten i Grenland 2021
Stolpejakten i Grenland vil i 2021 etablere stolper over store deler av de tre kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble – og i et noe mer begrenset område i
Kragerø. Stolpene vil være lett tilgjengelig og nær boligområder, nær-friluftsområde og i nærheten av skoler, barnehager og institusjoner. Dette for å ha lav
brukerterskel for mange grupper og ikke lang avstand til der folk ferdes. Dette vil si at vi treffer et stort antall mennesker av det «gamle» Telemarks
befolkning. For 2021 er det planlagt en betydelig økning i antall stolper fra 250 til nesten 400 stolper. I Bamble vil det bli etablert 90 stolper, i Skien 100
stolper, i Porsgrunn 175 stolper og Kragerø 40 stolper.

550 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Det er
åpent for alle, er gratis for
deltagerne, når nye
brukergrupper og stimulerer til
økt deltagelse over tid. Stor
søknadsmasse og mange andre
gode søknader gjør at søknaden
95 000 ikke støttes fullt ut.

20 000

195 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Det er
åpent for alle, er gratis for
deltagerne, når nye
brukergrupper og stimulerer til
økt deltagelse over tid. Stor
søknadsmasse og mange andre
gode søknader gjør at søknaden
35 000 ikke støttes fullt ut.

20 000

98 450

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Det er
åpent for alle, er gratis for
deltagerne, når nye
brukergrupper og stimulerer til
økt deltagelse over tid. Stor
søknadsmasse og mange andre
gode søknader gjør at søknaden
62 833 ikke støttes fullt ut.

20 000

343 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Liten søknadssum gjør
10 000 at tiltaket støttes fullt ut.

10 000

Målet med ordningen er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkninga.

Stolpejakten
Grenland 2021

PORSGRUNN
ORIENTERINGSLAG

Stolpejakten treffer alle kriterier. Stolpejakten legger til rette for å aktivisere både unge og gamle; inaktive, skoleelever, syklister, funksjonshemmede og
rullestolbrukere – eller de som rett og slett ønsker å gjøre seg bedre kjent i byen og distriktet. Tilbudet er gratis. Dette gjør at det er sosialt utjevnende. Det
er ikke kompleks aktivitet og enkelt å benytte. En stor del av stolpene er tilgjengelig for mennesker med nedsatt mobilitet.
Erfaringen viser at det er folk i alle aldre og fysisk tilstand som benytter Stolpejakten. De i underkant av 400 stolpene, vil bli plassert lett tilgjengelig for alle
brukergrupper og de aller fleste også for mennesker med mobilitetsutfordringer.

Stolpejakten er helt sikkert kjent og trenger ikke nærmere forklaring, men uansett er dette morsom og fengende jakt etter stolper på kart. Det hele er gratis
og de fleste bruker en egen app på mobiltelefonen, som gjør dette tiltrekkende også for grupper som bruker mye tid i gamingstolen eller i sofaen! De aller
fleste stolpene er også lett tilgjengelige med en lav terskel, samtidig som folk lokkes littebitt inn i skauen eller utafor steder en ellers hadde gått.
Larvik OK har arrangert stolpejakt i flere år og med bra økende trend i antall stolpejegere. 2020 tok det helt av, med hjelp fra korona og at folk søkte nye
muligheter til å komme seg ut. (I 2017 var det 1322, i 2018 over dobling til 2950, i 2019 vekst til 5310 og altså en formidabel økning i 2020 til 9193 deltagere
med tilsammen over 294000 stolpebesøk i Stolpejakten Larvik!) Se vedlagte rapport for "Stolpejakten 2020" for mer beskrivelse og statistikk.

Stolpejakten og
ekstra satsning på
unge

Stolpejakten i Bø
2021

Vi vil arrangere stolpejakt også i 2021, men søker om støtte til en ekstra satsning på unge og utvalgte skoler! Dette innebærer flere stolper, utvidelse av
kartområde eller ekstra kart inn i appen og de utgiftene dette medfører.
LARVIK
ORIENTERINGSKLUBB

Skolene ligger i et nærmiljø og vil naturlig nok rekruttere alle aldersgrupper, unge som gamle ut på tur og stolpejakt i forlokkende kort avstand.

BØ FRIVILLIGSENTRAL

Stolpejakten er en gratis turaktivitet der deltakerne skal finne stolper som er plassert ut i kommunen. Deltakerne kan bruke papirkart eller kart på
telefonen. Det er en gratis applikasjon, "Stolpejakten", som kan lastes ned. Når deltakerne kommer til en stolpe scanner de stolpen med en QR-kode eller
skriver ned bokstavkoden. Stolpejakten er ment å være både for de som ikke kan bruke telefonen og for andre. Stolpene har fargekoder for å beskrive grad
av tilgjengelighet. Sort og rød er mest krevende, mens blå og grønne er lett tilgjengelige. Vi vil ha flest blå og grønne stolper. Mange av disse blir
tilgjengelige med rullestol. Som administrator vil vi ha oversikt over antall besøk, alder og andre opplysninger om deltakerne. Bø Frivilligsentral (BøF) vil
samarbeide med Bø orienteringslag under planlegging og gjennomføring av Stolpejakten i Bø. Bø orienteringslag har kunnskap og erfaring som trengs for å
få til aktiviteten. Bø orienteringslag har dessuten rettigheter på kart som vi vil bruke. Dette vil medføre utgifter for BøF som arrangør. BøF gjør den
administrative jobben og rekrutterer frivillige. Videre vil vi samarbeide med Frisklivssentralen i Midt-Telemark for å rekruttere og inspirere til deltakelse. Vi
skal få med skolene slik at Stolpejakten blir implementert i gym og idrettsfag. Stolpejakten i Bø 2021 vil ha minst 60 stolper. Vi vil ha fokus på nærområder
slik at aktiviteten blir tilgjengelig for alle. Vi har fokus på å finne interessante plasser som også har lokalhistoriske elementer. Vi vil hente informasjon fra Bø
museum og Kulturminnesøk. Når deltakerne scanner en stolpe vil informasjon om stedet komme frem. Vi har foreløpig planlagt oppstart før påske dersom
det blir vårlig nok i lavlandet. Da vil aktiviteten vare fra 27. mars til 25.oktober. Nærmere sommeren tenker vi å sette ut stolper i Lifjellområdet, i tilknytning
til steder som er godt tilrettelagt av Bø turlag. Da vil vi kunne inspirere flere til å bli kjent med vårt nærområde på Lifjell. Vi tenker at Stolpejakten er et
lavterskeltilbud. Vi vil inspirere småbarnsfamilier, eldre, funksjonshemmede og andre. Små delmål for turen kan gjøre turen litt mer spennende. Vi vil gjerne
ha premier til de som er bosatt i Midt-Telemark kommune og besøker minst 25 stolper. Det blir trekning av premier. Vi vil distribuere brosjyrer til alle
husstander i Bø. Det er utfordrende å tilrettelegge denne aktiviteten. Vi er avhengige av samarbeidspartnere.
Naturlos er en fulldistribuert turkalender som samler turer og arrangementer fra en mengde lokale turorganisasjoner. Den gjør det enkelt for folk å finne en
tur som passer, og gjør både store og små friluftsorganisasjoner kjent for befolkningen.
Alle organisasjoner kan melde inn turer til brosjyren, men vi stiller krav om at de skal være gratis, åpne for alle (ikke kreve medlemskap) og være ledet av
en turleder.
Vi mener Naturlos er en flott inngang for mange til friluftslivets gleder. Turene har trygge rammer med erfarne turledere, og kan inspirere mange til å ta
turen på egen hånd senere.
I 2020 måtte vi utsette Naturlos for første gang siden oppstarten, og ga ut en høstutgave i stedet. I 2021 satser vi på å publisere i april.

Naturlos

GRENLAND FRILUFTSRÅD

Vi finansierer mesteparten av kostnadene gjennom spillemidler, men har i alle år fått et bidrag fra fylkeskommunen til å trykke opp et ekstra opplag som
legges på turistinformasjoner, servicetorg, bibliotek etc. Vi er glade for at fylkeskommunen vil bidra, og synliggjør dette i brosjyren.

Naturloskonseptet går ut på å organisere vandringer / aktiviteter i naturen, der man tar opp et tema
underveis sammen med en turleder som fungerer som naturlos. Aktivitetene er åpne for alle, men enkelte arrangement er særlig tilrettelagt for ulike
grupper. Deltakerne opplever fellesskap og tilhørighet sammen med mennesker de kan dele sine naturinntrykk med. Brosjyren for 2021 er planlaget å bestå
av 56 sider med ulike friluftsarrangementer. I 2020 ble over 200 arrangementer annonsert i brosjyren.

Naturlos i VestTelemark 2021

FRILUFTSRÅDET SØR

I 2020 sto vi i en situasjon hvor sosial distansering, smittevern og krav til gruppestørrelser (samlinger) (særlig innendørs) la store begrensninger på hvilke
aktiviteter som lot seg gjennomføre. Alle aktivitetene i Naturloskalenderen foregår utendørs og var i denne situasjonen svært viktig for mange for å kunne
møtes (med behørlig avstand). Vi anser derfor Naturlosbrosjyren som et viktig bidrag til informasjon og aktivitet for personer i sårbare grupper mtp. psykisk
helse og inkludering. Våren 2021 vil trolig også bære preg av smittevernshensyn og vi må ta høyde for at enkelte arrangementer kan bli avlyst.

400 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
40 000 fullt ut.

20 000

110 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
er åpent for alle. Stor
søknadsmasse og mange andre
gode søknader gjør at søknaden
95 000 ikke støttes fullt ut.

20 000

155 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
er åpent for alle. Stor
søknadsmasse og mange andre
gode søknader gjør at søknaden
140 000 ikke støttes fullt ut.

30 000

Sommersesongen innbyr til kreativ bruk av natur og kultur. "Kul-tur" inviterer til ukentlig lavterskel skautur
på kveldstid fra Klyvebyen til Solmyrås fra april til oktober, og andre friluftsaktiviteter når snøen er kommet.
Felles avgang fra Nærmiljøsenteret med oppsamling til Rugtvedtkollen og felles/individuell gåtur til Solmyrås med mulighet for "ekstra runde" til Piggen
før/etter enkelt kulturprogram utendørs eller inne i Sportskapellet. Minikonserter, historiefortelling, interkultulturelle innslag, eksotisk mat og
lavterskelaktiviteter som pinnebrød, stikkakasting, hestesko ombineres med sosial nettverksbygging og enkel servering eller medbragt mat.
Spesielt behov i sommerferien med få andre kulturtilbud. Her kommer fysisk aktivitet og sosiale nettverk
som primæreffekt framfor kulturprogrammet. I pilotprosjekt 2021 utvikles Kulturprogrammet når tilsagn
foreligger.
Prosjekt 2022 utvikles på grunnlag av erfaringen 2021, men flere partnere. Tiltaket markedsføres gjennom
Naturlos, FBgrupper og samarbeid med alle seks Nærmiljøsenter/Frivilligsentraler m.fl. Det etableres samarbeid med Miljøgruppa i Borettslag Klyve III v/
Leder Ida (...), utdannet landsskapsarkitekt og erfaren sopp-kontrollør med stor interesse for friluftsliv og natur. Borettslagene på Klyve har stort innslag av
flerkulturelle uten erfaring med bruk av norsk skog/friluft. Mange flyktninger forbinder skog med flukt og krig. Gode opplevelser i skog og mark kan være
god bearbeiding der barna hjelpe voksne med å mestre friluftsopplevelser. Dette er en god mulighet for å hjelpe innvandrere til å gjør bruk av
nærområdene til aktivitet, læring, matauke (bær og sopp) og sosiale/kulturelle opplevelser.
Kulturprogram på fast dag/tid som trekker folk ut i marka i nærområdet.
* G+ på Topp i livet - Hilde N Gundersen med venner
* Elg-ku i solnedgang over Solumskauen - Anne Gravir Klykken med venner
* Peer Gynt og Mor Åse i skauen - Sylvia Salvesen og Jan Øystein Wiig spiller tablåer fra teateret
* Spadsertur fra Klosterøen til Færøen - Konsert med mannskoret Klosterøen
* Vikinger og gravhauger på Klyve - historiefortellinger med Klyve Historielag
* Pilgrimer og vandringsruter * Fra Klyve til India - tikka - makka i marka - Konsert med Singing Hearts og indisk mat med Hearts of Mercy
Kul-tur, midt i uka,
midt i skauen

DER DU BOR - TELEMARK
(DDB-T)

Turens utgangspunkt er sentralt med buss fra Skien/Porsgrunn og god parkering samt 7000 innbyggere i gangavstand

"Varme møter i marka" er en samling friluftsaktiviteter for barn, barnefamilier, seniorer, innvandrere, arbeidsledige og "folk flest" i Grenland.
Skotfoss-/Gulsetmarka er et eldorado av friluftsmuligheter som mange bruker, men som enda flere ikke kjenner og bruker, både de som bor i "den varme
bydelen" og Grenland forøvrig.
Gjennom Covid-perioden har behovet for friluftsaktivitet økt og marka blir mer brukt. Det gir muligheter for nye tiltak og en samlet økt oppmerksomhet til
folk flest.
* Kaffe på Kollen - ukentlig tur (april-mai + aug-okt) fra V-Gulset til Fantekjerringkollen med kaffeprat om livet, gleden og mestring.
Felles avreise tilpasset dårlig trente i alle aldre, samling med "tema-kaffeprat" på toppen og valgfri retur via Tvittingen, Omdalsmyr eller direkte ned.
* Helt på tur - 2 x ukentlig gåtur (mars-oktober) fra Gulsetsenteret til Åletjern eller nærområdet tilpasset eldre med begrenset fysikk, tilrettelagt for
rullestoler, sykkeldrosjer medbragt kaffe med prat om livet.
Det søkes om dispensasjon for kjøring av bevegelseshemmede til rasteplass ved Åletjern.
* Frokostklubben - Ukentlig frokostprat på Fantekjerringkollen med egen gruppe på FB for melding/påmelding. Medbragt egen frokost.
* Korttråkkerne - stisykling. Ukentlig stisykling i marka, organisert via egen FB-gruppe med egne sykler.
Innkjøp av 3 utlånssykler for nye stisyklister. Samarbeid med Stigeråsen skole FA/Pump Track
* Gulsetdagene - 3 dagers bydelsfest med søndagen i Gulsetmarka. Aktivitet ved Kollmyr, i Hasselbakken, ved Åletjern og på Fantekjerringkollen.
* "Er Ludvik hjemme?" - forundringstur for barnefamilier til Fantekjerringkollen med bilder, quiz og sosiale nettverk via FB/Instagramkonti for Den varme
bydelen - Gulset og Galleri Nilsen.(Kunstner)
* Ledig og aktiv. Ukentlige turer i marka for personer utenfor arbeidslivet, som en del av program for aktivitet, nettverk, psykisk og fysisk helse.
* Kulturminnedagen - Skotfoss. Det arrangeres felles gåtur fra Gulset kirke, via Hasselbakken/Kleiva til Skotfoss-stien og Tors plass for deltakelse i
Kulturminnedagen som binder Gulset og Skotfoss sammen med felles friluftsområde.
Det innledes også et samarbeid med 1. gulseth Speidergruppe om regelmessige familieaktiviteter i tilknytning til deres nye leirplass i Gulsetmarka.

Varme møter i marka FRIVILLIG GULSET

Tiltakene gjøres kjent via Instagram/FB #Den varme bydelen - Gulset" og "hva skjer i Grenland" på www.gulset.org, i dagspressen og i Senteravisa for
Gulsetsenteret (alle husstander) + Infoskjermen digitalskjermer på Gulsetsenteret.
Tiltakene gjøres også kjent via NaturLOS i samarbeid med Grenland Friluftsråd

Friluftsaktivitet for
eldre

DNT HORTEN

UT PÅ TUR MED
FRISKLIVSSENTRALEN TØNSBERG OG OMEGN
E
TURISTFORENING

DNT Horten ønsker å arrangerer 42 seniorturer vår og høst 2021. Dette for å øke den sosiale samværet blant eldre. Dette for at de kan være fysiske aktive
etter sin egen evne. Vi har som målsetning å ha et differensiert tilbud fra det rent sosiale i frisk luft, via korte turer, dagsturer til overnattingsturer med ulik
vanskelighets grad. Vi vil da nå både personer med nedsatt funksjonsevne til de sprekeste. 17 av disse turene er for hjemmeboende eldre. De blir hentet
hjemme og kjørt til Knudsrød turisthytte. Disse turene er et sosialt tilbud med frisk luft, utekaffe og vafler. Her blir det å gå turene med lengde etter hva de
orker. Så ønsker vi å invitere til 25 turer for seniorer, her ønsker vi å benytte buss på noen turer. Alle disse turene er åpent for alle.

Tønsberg og Omegn Turistforening (TOT) har et samarbeid med Frisklivsentralene i Tønsberg- og Færder kommunene.
TOT tilbyr sentralene turopplevelser i naturene gjennom hele året for å bidra til økt folkehelse.
Vi planlegger, tilrettelegger og gjennomfører turer med turledere, materiell, transport og i noen tilfeller med servering.
Turene er åpne for alle brukere av Frisklivssentralene.
Hensikten er å stimulere til økt bruk av naturen gjennom mestring, sosiale møteplasser, samhold og positive opplevelser. I tillegg får deltageren kjennskap
til turområder i sin nærhet for senere egen aktivitet, samt tilbudet til sin lokale Turistforening.

108 000

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
58 000 fullt ut.

10 000

68 500

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
30 500 fullt ut.

10 000

199 320

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
er åpent for alle. Stor
søknadsmasse og mange andre
gode søknader gjør at søknaden
50 200 ikke støttes fullt ut.

10 000

105 050

Tiltaket oppfyller kriteriene til
denne tilskuddsposten. Tiltaket
kan nå nye brukergrupper og
kan stimulere til økt deltagelse
over tid. Stor søknadsmasse og
mange andre gode søknader
gjør at søknaden ikke støttes
26 300 fullt ut.

10 000

40 000

Flyttes over til
20 000 tilskuddsordningen for vilttiltak

0

LOTs seniorgruppe arbeider for økt sosialt samvær i form av lavterskelturer og -sammenkomster av forskjellige slag. Fokus på fysisk aktivitet etter evne.
Turene er rettet mot dem over 60 år og uføretrygdede.
Vår og høst arrangerer Seniorgruppa formiddagsturer hver/annenhver torsdag, oftest på beina i nærterrenget. Vanligvis starter turen fra Bøkeskogen kl.
11.00, et sted som er lett tilgjengelig for mange. På programmet for første halvår i 2021 planlegger seniorgruppa å arrangere 15 turer/arrangementer. I
tillegg kommer et tilsvarende antall turer på høstprogrammet. Blant disse er tur i Vestmarka og på kyststi Brunlanes, kyststirydding og tur på Bystien. Vi
legger også opp til noen turer der de som er dårlig til bens kan bli med på det sosiale. Et eksempel er turen til Brunvall, der de som kan først går en tur i
området, og deretter samles alle for å spise vafler på Brunvall, et sted som er tilgjengelig med bil.
I annerledesåret 2020 arrangerte Seniorgruppa 10 turer med til sammen 397 deltakere, noe som var drastisk lavere enn vanlig grunnet koronarestriksjoner.
I normalåret 2019 var det i underkant av 1000 deltakere. Med svært motiverte turledere som ønsker å arrangere turer, er målet å nærme oss dette
deltakerantallet igjen i 2021.
Seniorgruppas turer er godt planlagte, det er enkelt å delta ettersom det er i nærområdet, vi etterstreber gratis og rimelige turer, og nye deltakere blir møtt
av et svært inkluderende miljø. Med økonomisk tilskudd blir det enda lettere å bli med, blant annet fordi vi kan redusere deltakeravgiftene.
Torsdagsturer med
LOTs seniorgruppe
2021

LARVIK OG OMEGNS
TURISTFORENING

Vedlagt ligger Seniorgruppas turprogram for første halvår 2021. Turprogram for andre halvår er ikke detaljplanlagt og datofestet, men det planlegges 15
turer også til høsten.
Larvik og Omegns Turistforening (LOT) arrangerer søndagsturer vår og høst. Disse turene er åpne for alle.
Vi har et variert turtilbud med tematurer (geologi, historie, botanikk etc.), mange korte nærturer, og noen heldags nærturer. Vi samarbeider med andre lag
og foreninger, og slik møter vi nye grupper, og skaper et variert tilbud som passer flere interesser. Vi samarbeider blant annet med soppforening,
orienteringsklubb og historielag.
Vår målsetting er at flere skal bli trygge i et enkelt friluftsliv, samt bedre kjent i eget nærområde, slik at de i tillegg til å delta på fellesturer, også kan gå tur
på egen hånd. På turene får man frisk luft, god mosjon, nye venner og blir del av et inkluderende miljø.
Av turer på programmet kan nevnes skitur, bakedager på Lauvesetra, lokal langtur fra Oseberget til Stavern og blåveistur i Barkevik. Nytt i år er også to kurs
i kart og kompass, der vi ønsker å holde deltakeravgiften lav for at flere skal mestre orientering på tur.
Det er viktig med god markedsføring for å nå ut til flest mulig, og også for å nå de som ikke er medlem. Derfor benytter vi avisannonser, i tillegg til
annonsering på egne nettsider og facebook.
Vi etterstreber at de fleste turene skal være gratis, og at øvrige turer er rimelige.

Søndagsturer med
LOT 2021

LARVIK OG OMEGNS
TURISTFORENING

Vedlagt ligger turprogram. Vi søker om tilskudd til 18 av disse turene, se vedlegg utgiftsoversikt.
Vi ønsker å ta med jenter fra Vestfold på en jaktform de ellers sjelden får en mulighet til å prøve. Dette er
et typisk "dørstokkmil" problem, der en inngang i form av opplæringsjakt kan gi disse jentene den
Introjakt reinsdyr for NORGES JEGER OG
kunnskapen de trenger for selv å søke jakt og bli mer aktive jegere. Vi har arrangert aktiviteten de fire
jenter
FISKEFORBUND VESTFOLD foregående årene med gode tilbakemeldinger.

Introjakt ungdom og
førstegangsjegere

Innføring
hagleskyting fon
ungdom og kvinner

Opplæringskurs vilt
2021

TROLLSTIEN

Vi ønsker også i år å avholde opplæringsjakt (introjakt) for ungdom/førstegangsjegere. I år slår vi sammen
søknad om tilskudd til alle tre opplæringsjaktene (hare og rådyr x 2). I
Vesttfold er det vanskelig for unge og førstegangsjegere å komme inn på jakta. Det er dermed blitt en
"dørstokkmil". Vi tilbyr opplæring innen to vanlige jaktformer med hund, der deltagerne får oppleve og
delta på jakt under kyndig veiledning av instruktører. Alle jaktene foregår over hver sin dag. Dette er et
lavterskel tilbud, som fremmer interessen for jakt, med de helsefremmende effekter det har å komme seg
ut i friluft. Fjorårets tilbud var en suksess med fulltegnede kurs for alle jaktformene og gode
tilbakemeldinger fra deltagerne. Vi har endret en ting fra de foregående 10 årene. Skogsfugljakta går ut til fordel for enda en introjakt på rådyr, dette siste
NORGES JEGER OG
rettet mot jenter/kvinner. De har behov for å treffes og utveksle erfaringer/kontakter for videre jakt. Vi mener dørstokkmila blir enda kortere ved å tilby
FISKEFORBUND VESTFOLD det ene kurset kun rettet mot jenter.
Vi ønsker at den prosentvise andelen jegere og skyttere skal øke for både ungdom og kvinner. Vi ønsker og å øke ferdighetsnivået for de samme gruppene.
For mange er det å oppsøke en skytebane for trening en dørstokkmil. Både fordi de ofte møter "eksperter" som kan virke litt skremmende, og fordi de ikke
har andre likesinnede å reise sammen med. Vi ønsker derfor å leie en bane med dyktige hagleinstruktører, samt kjøpe inn runder med skudd og leirduer for
NORGES JEGER OG
deltagere fra hele fylket innen gruppene ungdom (under 25) og kvinner. Vi tror mange vil føle seg tryggere ved å møte på vårt arrangement, og få den
FISKEFORBUND VESTFOLD nødvendige tilliten så de kan oppsøke disse miljøene på egen hånd i etterkant.
For å øke rekrutteringen til jakt, samt å hjelpe nye/uerfarne jegere med å komme i gang, ønsker NJFF Telemark å arrangere en rekke kurs. Kursene vil ta for
seg forskjellige viltarter, og bestå av planlegging og gjennomføring av jakt, samt etterbehandling av viltet for å nyttiggjøre seg de ressursene det
NORGES JEGER- OG
representerer. Mer informasjon om hvilke kurs som ønskes gjennomført finnes som vedlegg.
FISKERFORBUND
NJFF Telemark forbeholder seg muligheten til å prioritere aktivitetene avhengig av midler som gis i tilskudd.
TELEMARK
Hvis fylkeskommunen ønsker at enkelte aktiviteter skal prioriteres, ber vi om at det tas kontakt.
TOT ønsker å tilrettelegge naturopplevelser for barn og barnefamilier slik at ennå flere får gode og spennende erfaringer med friluftsliv. Foreningen har en
dagstur- og overnattingshytte ved Trollsvann som allerede er mye brukt av barnefamilier. Området har tilrettelagte muligheter bar bading, grilling og
kanopadling. I tillegg er det toalett tilrettelagt for bevegelseshemmede.
For øke naturgleden for barn ønsker vi å lage en opplevelsessti "Trollstien" langs vestsiden av Trollsvann på ca. 1,5 km.
Stien går høyt og fritt gjennom et variert landskap med bekker, utsikt, fugleliv og noen steder tett skog. Langs stien blir det oppgaver innen natur, kulturarv
og friluftsliv og opplevelser med trollfigurer, kvernkaller og hengebroer.
TØNSBERG OG OMEGN
TURISTFORENING

38 000

Flyttes over til
20 000 tilskuddsordningen for vilttiltak

0

26 000

Flyttes over til
20 000 tilskuddsordningen for vilttiltak

0

405 000

Har også søkt på
tilskuddsordningen om vilttiltak
205 000 og vil bli tildelt midler der

0

65 000

Ordningen støtter dessverre
ikke tilrettelegging. Tiltaket kan
40 000 være berettiget for spillemidler

0

39 000

Er primært
utstyr/tilrettelegging.
Ordningen støtter dessverre
36 000 ikke kun utstyr

0

Målet med prosjektet er å utvikle naturen som læringsarena, øke bruken av naturen og skape gode opplevelser.

Guvihaug Vikinglag har pr 28.1.2021 ca 384 medlemmer registrert på Facebook gruppa vår.
Nesten alle disse er voksne kvinner og menn av forskjellig etnisitet og geografisk noe spredt i sør Norge med hovedvekt på området Telemark.
Veldig mange av disse voksne har familier med små barn og tenåringer.
Guvihaug Vikinglag gikk inn for på fjorårets Årsting å opprette en ungdomsgruppe som fikk to medlemmer i styret.
Målet med dette er å øke deltagelsen av aktive ungdommer i Vikinglaget.
Guvihaug Vikinglag har tilgang til Guvihaug Vikinggård som er under oppbygging på Kullhusveien 103 Nordagutu, plassen er et gammelt småbruk på ca 40
mål i et jordbruksområder.
Ungdomsgruppa har fått disponere fritt et område i skogen tilknyttet Vikingården sånn at de kan få utvikle seg fritt i den retning de ønsker innenfor
Vikinglaget.

Søknad om midler til
telt og turutstyr.
GUVIHAUG VIKINGLAG

Vi, Styret i Guvihaug Vikinglag v/ kasserer meg, Hans Chr Tjønnås søker med dette om midler til telt og turutstyr i Viking stil som kan brukes i forbindelse
med ungdommer og barnefamilier opphold ute på Guvihaug, samt når disse drar på besøk til andre Vikinglag og feks på markeder og andre tilstelninger
rundt om i Norge.

Midt-Telemark Frivilligsentral ønsker å etablere friluftsaktiviteter i bakhagen. Midt i Gvarv sentrum.
Telemark og Gvarv har store friluftsområder i umiddelbar nærhet, der turgåing, fiske og jakt står sentralt. Det er likevell slik at natur og friluftsliv er en
mangelvare i manges hverdager, og kan for noen også oppleves fremmed. Vi vil tilby bruk av friluftsbua som en del av våre aktiviteter for barn og unge i
hverdagen, etter skoletid og i helger. Dette er også et gunstig tilbud i de perioder det er restiksjoner på innendørs aktiviteter, og kan fungere som en sosial
samlingsplass, selv i kaldere årstider. Vi vil praktisere aktiviteter ute hele året. Vi vil også bruke området til matlaging og invitere inn frivillige og ulike
organisasjoner til å gjennomføre aktivitere med utgangspunkt i utemat.
Det å samles rundt et bål, skaper en annen stemning enn å samles rundt et bord eller inne i lokaler. Vi ønsker å skape en trygg arena der barn, unge,
familier eller enslige kan være sammen og ta del i vår lavterskel friluftshage som en øvingsbase for friluftslivsaktiviteter. Vi opplever at dette er type
aktiviteter som skaper gode minner og mestringsfølelse med overførbar kunnskap om det å praktisere friluftsliv også i utmark.
Vi samarbeider med lokale ressurer tilknyta et vikingmiljø, studenter innen friluftsliv, DNT, Sauherad JFF og frivillige som bistår hele veien. I tillegg har vi tett
samarbeid med fagmiljø tilknytta ungdom, Ung Arena. Vi har mange deltakere som er tilknyttet Senter for Kvalifisering og Inkludering (SKI). SKI har mye
turutstyr tilgjenglig for utlån, og kan samarbeide med oss om bruk av dette. Dette er svært relevant fordi mange ikke har slikt selv. Dette gjør tilgang på
friluftslivet noe enklere for mange.

Friluftsbua

MIDT-TELEMARK
FRIVILLIGSENTRAL

Infotavler Storelv
Natursti

STORELV
NATURFORENING

Dette prosjektet vil være en viktig del av det vi vil tilby som fremtidige aktiviteter. Dagens lokaler gir lite rom for fysisk utfoldelse, og det er bilvei, steinlagt
torg og parkeringsplass rundt huset. Men, midt i det hele en grønn liten flekk i vår bakhage, som vi vil utvikle i en retning vi mener er en mangevare i
dagens samfunn. Et rom uten digitale løsninger. Det er også mulig å bruke dette som utgangspunkt for turer i nærområdet.
Naturstien er bygd opp som en se-og-høre-sti med P-plass, stisystem rundt dammer med treskulpturer og info.tavler som skal vise bredden av dyre- og
plantelivet i området.
Vi har 3 tavler fra før - nå skal vi ha på plass 5 nye infotavler som skal belyse naturgruppene humler, bier, øyenstikkere, gresshopper og sopp - med info om
hva som truer disse artene.
Tavlene lages som vist på bilde av rullestolbruker - Impregnert trestativ, infotavle med all relevant informasjon og bilder av alle arter i fylket beskyttet av
pleksiglassruter. Inklusiv solid fundament.

Sundjordet
Velforening

SUNDJORDET
VELFORENING

Velforeningen driver nærmiljøtiltak i forbindelse med en grusbane, en liten kolle og en liten skog(100 meterskogen veldig nær Porsgrunn by. På vinteren
driver vi skøytebane som skoler, barnehager og lag/foreninger benytter sammen med de som bor på Sundjordet. Vi har også en flott jordkolle som er meget
populær som akebakke, når det er snøforhold til dette. Vi søker derfor om innkjøp av snøkanon slik at vi kan lage en snøfylt akebakke rettet mot barn og
unge i nærmiljøet.

Lavvo/grillplass

ÅFOSS OG OMEGN
IDRETTSLAG

Vi har en liten skog i lokalområdet og ønsker å lage en liten plass hvor folk kan møtes for sosialt samvær. Skogen er nylig renovert slik at det er en ganske
fin turløype der som er veldig barnevennlige. Og langs denne turløypen vil vi lage en rasteplass/grillplass med lavvo for å få Åfossfolket mer ut for å benytte
seg av nærmiljøet.

82 980

Det søkes om
utstyr/tilrettelegging.
Ordningen støtter dessverre
ikke tilrettelegging. Tiltaket kan
42 980 være berettiget for spillemidler

0

81 000

Ordningen støtter dessverre
ikke tilrettelegging. Tiltaket kan
81 000 være berettiget for spillemidler

0

21 000

Ordningen støtter dessverre
ikke tilrettelegging. Tiltaket kan
17 000 være berettiget for spillemidler

0

18 500

Ordningen støtter dessverre
ikke tilrettelegging. Tiltaket kan
18 500 være berettiget for spillemidler

0

638 739

Ordningen støtter dessverre
ikke tilrettelegging. Tiltaket kan
444 239 være berettiget for spillemidler

0

Vi er i ferd med å etablere oss på en ny bane i Våleveien 224 i Holmestrand. Når denne er oppe og går utpå sommeren skal vi invitere alle unge, eldre og de
med nedsatt funksjonshemming til oss for å se og delta på våre aktiviteter med og uten hund. I dag besøker våre besøkshunder barnehager, eldresenter,
skoler, funksjonshemmede unge og eldre.
Koronaen har ført til at mange nå kjenner på ensomheten og utrygghet. Jeg ser for meg at eldre og funksjonshemmede kan gå eller bli kjørt til våre
forskjellige treninger.
Å se hunder på trening kan være meget underholdene og min mor på 84 år snakker ofte om de treningene hun har deltatt på. Ikke alle hunder er like lydige
og det oppstår alltid noe en kan le av eller le med. Denne gleden vil vi gjerne dele med flere. Og vi har som regel alltid kaffe og en vaffel å by på.
Gangavstand fra Kleivbrottet, sentrum rett ved byen og ut til vårt nye sted tar ca. 30 minutter (på sti eller vei).
Vi har stått uten klubbhus og bane i to år og nå har vi fått leid et jorde på ca. 10 mål i 10 år. Vi måtte gi fra oss klubbhuset og utstyr. Holmestrand
Hundeklubb er en offentlig klubb hvor alt dreier seg om dugnad og frivillighet. Vi er ikke en slik privat klubb som skal tjene penger. Alle er velkomne for
enhver smak. Vi har ca. 114 betalende medlemmer + deres familier. Dvs og at vi kan gange med 2-5 personer til.

Vi trenger nytt
klubbhus og
uteplass/tribune.

Drømmebudsjettet vårt inkl. vann, nytt klubbhus, strøm, gjerder, lys og et toalett. Selv om jeg legger ved budsjettet så forventer vi ikke å oppnå dette, men
som dere ser trenger vi all den støtte det er mulig å få. Jeg håper vi kan søke om et sted/terrasse/«tribune» hvor besøkende kan sitte og glede seg over det
de ser. De som ønsker får selvfølgelig hilse og kose på våre hunder. Jeg tror dette vil være til stor glede for mange. Jeg har i dag kontaktet Holmestrand og
omegn turistforening og håper på å få til et samarbeide hvor de kan besøke våre treninger.
HOLMESTRAND
HUNDEKLUBB

Vi har i dag ca. 180 000 kr i egenkapital og trenger mer kapital for å løfte klubben til det det engang var.

Kart og kartgrunnlag er ferskvare, og må stadig fornyes.
Bamble Turlag tok initiativ til å produsere et turkart for Bamble i 2009. Dette kartet har vært svært populært, men er nå modent for oppgradering. Det har
kommet mange nye veier i kommunen (Bl.a. ny E18 med tilknyttede anleggsveier) og det har blitt laget flere nye merkede turstier.
I den forbindelse søker Bamble Turlag om kr 40 000,- til å oppdatere kartet som sådan, og i tillegg gjøre det til et opplevelses kart hvor lag og organisasjoner
i kommunen kan få tegnet inn sin aktivitet. Eksempelvis ski, sykling, padling, klatring, tuftepark.
All informasjon som hentes inn ifm. kartarbeidet vil gjøres tilgjengelig for kommunen og fylkets arbeid med å kartlegge friluftslivets ferdselsårer.

Tur- og
opplevelseskart for
Bamble

Oppussing av hytte

Gode kart og kartgrunnlag er et av de viktigste kjerne anleggene for gode friluftsopplevelser og aktivitet. Dette har blitt spesielt synlig og høyaktuelt det
siste året med Korona, hvor flere og flere søker mot naturen.
Kartet er viktig for turinspirasjon, trygghet, styrt ferdsel, og ikke minst for å spre ferdselen.
Etter informasjon fra Kartverket ble det i april 2020 gjennomført en flyfotografering i Bamble. Konstruksjonsdata ble tilgjengelige i januar 2021. Kort tid
deretter blir disse gjort tilgjengelige i kartet. Her er blant annet ny vegsituasjon langs E18, traktorveger etc lagt inn.
Turlaget vil på dugnad bidra med sin kunnskap om endringer i stier, løyper og annen infrastruktur. Der ikke Turlaget selv har kapasitet, vil vi «leie» inn f.eks
Orienteringsklubben til synfaring, mot en liten skjerv til klubbkassa.
Øvrige frivillige organisasjoner vil bli kontaktet for å bidra med informasjon om sin aktivitet, til visualisering i kartet.
Selv om det meste gjøre på dugnad, vil det være behov for å kjøpe inn kartteknisk kompetanse og trykk.
BAMBLE TURLAG

KRAGERØ TURLAG

Det jobbes fortiden på dugnad om å oppgradere en hytte for felles bruk av DNT sine medlemmer. Det er ønske om å oppgradere hytta med maling, senger
og madrasser og kjøkkenutstyr som blant annet gjør det mulig å tilberede enkle måltider.

87 000

Ordningen støtter dessverre
ikke tilrettelegging. Tiltaket kan
40 000 være berettiget for spillemidler

0

14 000

Ordningen støtter dessverre
ikke tilrettelegging. Tiltaket kan
14 000 være berettiget for spillemidler

0

50 000

Ordningen støtter dessverre
ikke tilrettelegging. Tiltaket kan
50 000 være berettiget for spillemidler

0

153 000

Ordningen støtter dessverre
ikke tilrettelegging. Tiltaket kan
143 000 være berettiget for spillemidler

0

Ordningen støtter dessverre
245 000 ikke tilrettelegging.

0

Eidanger jeger og fiskerlag ønsker å sette opp en gapahuk på Lillegårdseter skyteanlegg, slik at vi har en sosial møteplass ute. Det søkes om støtte til innkjøp
av materialer.
Vi har en egen dugnadsgruppe som møtes 3-4 ganger i uken jobber med nye prosjekter og vedlikeholder hele anlegget. Dette er en gruppe bestående av
pensjonister og andre som ønsker en sosial møteplass. Det er ikke noe krav til å delta i arbeidet, kun være tilstede og bidra med gode historier og godt
humør. Klubben spanderer lunsj hver dag på denne gruppen. Dette er en gjeng som har kompetanse til å sette opp en gapahuk i henhold til de krav som
gjelder.
Oppføring av
gapahuk

Tur for alle

EIDANGER JEGER OG
FISKERLAG

TOLLNES FOTBALL

Vi ønsker at gapahuken, med en bålplass, skal kunne benyttes av alle, både før og etter skyting, og som et møte sted ved sosiale aktiviteter.
Tollnes BK ønsker å lage en tur løype som kan brukes av alle i vårt lokalmiljø. Det bor over 8000 personer i vårt nærmiljø som er Klyve, Kongerød, Tollnes og
Nenset. Vi har stor variasjon av minoriteter og bakgrunn i vårt nærmiljø. Klubben jobber aktivt med integrering og inkludering. Vi ønsker å lage en turløype
som tar i bruk vårt nærområde. Vi ønsker å få satt opp egne info skilt som kan brukes til flere formål. Tur bingo for familiene, tur til historiske områder i vårt
lokalmiljø, orientering med informasjon og spørsmål som passer for alle aldre. Her setter fantasien og økonomien begrensingene.
Ifølge NHI mener de det at "(...) at jevnlig badstubruk kan gi både bedre hjertehelse, lengre liv og bedre livskvalitet. "
Vårt formål er å fremme god helse gjennom helårsbading og badstue. Å skape et badstue miljø og aktiviteter som innbyggere og tilreisende kan ha gleden
av.
Vår visjon er å bygge et arkitektonisk smykke for Holmestrand som vil gjøre det mer attraktivt for folk å besøke byen. Dette skal være en helårs
sentrumsnær attraksjon for lokalbefolkningen og tilreisende.
Målgruppen vår er alle som er glade i å bade i alle alder. I Holmestrand har vi flere helårs badegrupper og flere populære strender. Vi har også mange som
tar turen til Holmestrand sjøveien om sommeren. Badstuen kommer til å ligge på et knutepunkt ved den mest populære badestranden og sykkelveien
mellom Sande og Holmestrand.
For 100 år siden lå det et ikonisk badehus på stedet der vi skal bygge badstuen. Vi ønsker å ta opp igjen tradisjonen og videreføre historien med
Holmestrand som badebyen.
Bygget er tiltenkt som et langsiktig almennyttig formål og bygd i miljøvennlige og vedlikeholdsfrie materialer.
Ved å støtte vårt prosjekt vil dere være med på å bygge en ny møteplass som skaper økt trivsel for
alle byens innbyggere.
Nærområdet ved den kommende badstuen har en historie med sjøbad fra tidlig 1900-tall. Vi ønsker å bringe muligheten og lokalhistoriske tradisjoner
tilbake for de mange som benytter seg av området.
Vi ønsker ikke å bare lage en flott bygning, men å skape en arena for en voksende badstue kultur. Ved å kombinere helårsbading og badstue legge til rette
for en helårsaktivitet som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for ulike brukergrupper. Tilbudet vil glede alt fra unge og barnefamilier, ulike
tur/treningsgrupper til personer som er lite fysisk aktive.
Vi ønsker å tilrettelegge for ulike funksjonhemninger i forbindelse med opp og nedstigning ved bading og inne i badstuen.
Tiltaket vil bli gjennomført i nærmiljøet der folk bor i tilknytning til Holmestrand sentrum.

Badeglede hele året

HOLMESTRAND
BADSTUFORENING

Vi vil være med på å tilrettelegge for økt friluftsaktivitet i området og skape voksende miljø for ulike badstue ritualer, bruk av naturen og nyttevækster
som aroma i badstuen, utvikle ulike helårs bading og badstue opplevelser for alle.

1 700 000

Gapahuk på
Braknesheia

Braknesheia er et populært turmål sentrumsnært i Drangedal. Toppen er tilgjengelig fra sentrum uten bil og benyttes mye av barnefamilier.
Ideen oppsto da det kom et ønske, fra de som går tur i området, om en gapahuk på denne turen. Toppen kan nås av mange personer på en enkel måte.
Turen kan tas som en rundløype eller en tur opp et sti og ned et annet sted. Det er en fantastisk utsikt på toppen mot Drangedal Sentrum og vår store
innsjø, Toke.
Turlaget har nå inngått avtale med grunneier om å sette opp en gapahuk som kan brukes både som oppholdssted på dagtid og til enkel overnatting. Vi søker
derfor om midler til delfinansiering av kostnadene vi vil ha på forarbeid, materialer/bygging av gapahuk, transport og tilrettelegging av området rundt
gapahuken.
GAUTEFALL TURLAG

130 000

Digital formdling av
lokale turområde

LAVINE AS

Lavine AS har de siste 3 år utviklet en applicasjon for tur og turtips lokalt i Seljord og regionen rundt. Med totalt 100+ lokal turer på gamle ferdselsveier,
bygdestier og turveier har lokalbefolkningen kunne finne fram og bli inspirert med bilder, video, tekst og kart. "Fintur" som applicasjonen heter er
tilrettelagt mobile enheter for iOS og Android. For å få turene videre ut i distriktet og fylket kreves det mye jobbing med produksjon av media innhold.
Denne appen er på ingen måte konkurerende til DNT sine apper, men heller een komplimerende tjeneste for de små nærturene. Etterspørselen for
lavterskel nørturer tilpasset mange er stor. Alt fra korte 500m turer til skogsstier der det lokale turlagene og kjentmenn kan sin geografi. Ikke nødvendigvis
for de store massene, men for utforskertrang og lokal historie, kjennskap. Appen med innhold lokal i Seljord kommune kan lastes ned i AppStore og på
Google Play. Søk "Fintur"

Utetrening

SKARPHEDIN - IL
FOTBALLGRUPPA

Jeg ønsker på vegne av fotballgruppa og søke om midler til vinterjakker til alle laga i fotballgruppa. Vi har ca. 500 medlemmer fordelt på 40 lag i Skarphedin
fotball i Bø.

Sommeraktivitet for
ungdom i Nissedal

NISSEDAL KOMMUNE

Nissedal kommune har mange tilbud for ungdom gjennom skuleåret som svært mange nyttar seg av. Dessverre blir alt stengt ned i sommerferien og
ungdomane har ikkje organiserte tilbod fleire veker i strekk. Gjennom prosjektet : Ung i Nissedal har vi snakka med mange unge som saknar tilbod gjennom
sommaren. Dei ønsker å vite at dei har ein stad der dei kan møte andre ungdomar, gjere noko aktivt saman og vere ute. Nissedal kommune ynskjer å kunne
tilby fleire aktivitetar gjennom sommaren for denne aldersgruppa der friluftsliv står sentralt. Vi har buset fleire flyktningar og mange av desse ungdomane
har få opplevelser når det organiserte tilbodet ikkje er ope. Tiltaket vil omfatte mange i denne målgruppa. Tiltaket vil også vere lokalisert i nærmiljøet og
vere lett tilgjengelig for alle. Nissedal kommune har den store og flotte innsjøen Nisser og ungdom likar å bade, dødse og leike i vatn. Vi ynskjer å lage
aktivitetar i fleire ulike grender slik at ungdomar frå ulike nærmiljø kan møtes på tvers. Dessverre er offentleg transport også svært mangelfull i
sommerferien så vi må organisere transport til og frå sommeraktivitetane vi organiserer.
Vi ynskjer å bruke ungdomsrådet i kommunen og få innspel på kva aktivitetene skal vere, men rammene ligg klare nå: ukentlige utendørs treff gjennom
sommerferien for ungdom i ungdomsskule og videregående der vi har fokus på friluftsliv, aktivitet og trivsel.

Søknadssum totalt

kr

6 275 184

Søknadssum
innenfor ordningen

kr

4 354 465

Til fordeling
kr
Til overs fra tidligere
år
kr
Total fordelt
kr

1 530 000
31 700
1 561 700

Ordningen støtter dessverre
ikke tilrettelegging. Tiltaket kan
50 000 være berettiget for spillemidler

90 000

350 000

Søker er ikke registrert i
frivillighetsregisteret og
søknaden er derfor ikke
40 000 innenfor retningslinjene.
Dette går ikke inn under
friluftsaktivitet. Ordningen
støtter dessverre ikke dette
350 000 tiltaket.

55 000

Kommune kan ikke søke på
tilskuddsordningen og
søknaden er derfor ikke
44 000 innenfor retningslinjene.

0

0

0

0

