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Naturlos 2021 – Frist for innsending av turer og friluftsarrangement 1. mars 
Aktivitet i perioden 01.05.2021 til 30.4.2021. 

Hei og godt nyttår, og takk for de mange turer som dere bidro med i 
2020. 
 
Vi ser tilbake på 2020 som et annerledes år både for Naturlos og 
annen aktivitet som har måttet avlyses og utsettes. Selv med mange 
innmeldte arrangementer så kunne ikke alle gjennomføres. De som 
ble arrangert hadde god deltakelse. Likevel ser vi at endringen vi 
gjorde med å gå bort ifra at det ble sendt ut til alle sine postkasser til 
at kommunene selv fikk ansvar med å dele ut gjorde at antallet 
Naturlos som ble distribuert sank betraktelig og at flere etterlyste digital utgave eller løsninger. Årets 
utgave blir den 11 i utgaven og vi satser mer på en digital utgave, ettersom vi ser at det er et veldig 
godt verktøy. 
 
Nytt for årets utgave.  
Dersom noen melder inn vinterturer for 2021/2022 vil disse turene bli lagt inn. Dette kan være truge- 
eller skiturer. Alle skiløyper som kjøres opp legges inn slik som i fjor. Skisporet.no og facebook til de 
lag som ikke er tilsluttet. Send gjerne inn adresser og bilde av løyper/anlegg. 
 
Årgang 2021 
Det blir ikke de store justeringer på innholdet til årets utgave. Nye bilder fra turer i 2020 tas imot med 
stor takk. Det vil være med på å gjøre årets Naturlos mer attraktiv og leservennlig. Årets utgave blir 
på maks 40 sider. Fint om dere selv begrenser teksten eller så må vi kutte, men da gis dere mulighet til 
å komme med innspill. På nett finner dere bladversjon av Naturlos 2020: 
https://www.halogaland-friluftsrad.no/vart-arbeid/naturlos-2019 

Data vi ber om til den enkelte tur. 
Turnavn og hvor går turen 
Kort beskrivelse av turen og om den er lett, middels, tung. 
Varighet av turen. 
Dato for turen. 
Oppmøte sted. 
Navn på turledere og telefoner. 
Adresse hjemmeside dersom dere har. 

Oppgave: meld inn tur/arrangement 
 
Turen og arrangement som ble gjennomført i 2020 og som ønskes videreført i 2021 
Du kan da sende en kort melding om hva som må justeres. Eventuelt bare dato og turens navn. 

Oppgave: dato, klokkeslett, telefoner og navn på leder. 

 

 

https://www.halogaland-friluftsrad.no/vart-arbeid/naturlos-2019


 

Faste ettermiddagsturer en gang i uka  
De som har eller har planer om organiserte ettermiddagsturer- trimtilbud kan melde dem inn til meg. 
Et eksempel på oppsett se side se 2, 3. og 4. 

Oppgave: faste trimtilbud som går over flere uker.  Eks. ukentlige eller sesongbaserte turer. 
 
Camp 
Er det noen som planlegger å ha turer, camp og friluftsskoler for barn og/eller ungdom tilbudet kan 
legges inn i Naturlos. Husk navn på kontaktperson. 

Oppgave: meld inn barn og ungdoms aktivitetstilbud i din kommune. 
 
Ordførers tur i 2021 
I år er det ikke midler knyttet til gjennomføring av slik, men de ordførere som ønsker å gjennomføre 
et slikt arrangement likevel i samarbeid med frivillige lag og foreninger må gjerne gjøre dette. Inviter 
da innbyggerne (store og små) med på nærtur i kommunen.  

Oppgave: meld inn hvor og når for din kommune. 
 
Noen viktige dager i 2021 
7. februar. Kom deg ut dagen 
04.09. – 12.09 Friluftslivets uke 
04.08 #Natt i naturen 
51.09 Friluftslivets dag 
06.09 – 12.09 Folkehelse uka 
 

Utvalgte nærturområder 
Er det noen andre nærturområder som ønskes inn i Naturlos enn de som ligger allerede? Meld i fra.  

 
Trykking og utsendelse 
Vi tar sikte på trykking og utgivelse i april. Påsken er tidlig i år. Utgivelse ca 25.04.2021. 
I hovedsak legges Naturlos ut digitalt på vår hjemmeside, men det blir trykket opp et begrenset opplag 
på ca. 200 stk til hver kommune som sendes til kommunenes servicetorg og bibliotek. Naturlos 2021 
legges også ut på kommunenes nettside og facebook-side. 
 
Vi ser frem til innmeldinger fra dere 
 

Frist for tilbakemelding 01. mars 
 
 
Med vennlig hilsen 
Birgitte Kalvatn   

Prosjektleder folkehelse og friluftsliv 
 

 
 

 


