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Flerdagerstur  

DATOER  

Friluftslivets uke 
Troms|2.–10. september 2017  

Friluftslivets uke i Troms kan friste med 
mange varierte naturopplevelser for liten og 
stor i hele fylket. Er du klar for kanopadling, 
natursti, sopptur eller bålkos? 
 
Målet er å vise friluftslivets gleder og mangfold. 
Her kan du bli kjent med spennende 
organisasjoner, samt naturperler i nærområdet  
eller på tvers av kommunegrensa. 
 
2. sept. kan du bli med på #nattinaturen,  
3. sept. stiller listetoppene til friluftspolitisk debatt 
under åpen himmel, og 10. sept. kan du følge den 
store teltjakten. 
 
Friluftslivets uke arrangeres i samarbeid mellom 
frivillige lag og foreninger, friluftsrådene, 
kommuner, fylkeskommunen og ildsjeler i Troms. 
 
Friluftslivets uke sammenfaller også med 
Folkehelseuka (1.-10.sept), Soppens dag (3.sept), 
Geologiens dag (9.sept) og Kulturminnedagene 
(9.-17. sept). 
 
Troms Orienteringskrets har ca. 1000 
turorienteringsposter stående fra juni til oktober. 
Frister det? Sjekk ut turorientering.no. 
 

Med ønske om en god Friluftslivets uke! 

Friluftslivets uke støttes av Troms fylkeskommune og 
Miljødirektoratet gjennom Norsk Friluftsliv.  

Koordineres av Forum for natur og friluftsliv Troms 

 

Les mer: www.friluftslivetsuke.no  
              www.fnf-nett.no/troms 
 

 

http://www.norskfriluftsliv.no/nattinaturen/
http://www.norskfriluftsliv.no/teltjakten-sondag-10-september/
http://www.norskfriluftsliv.no/teltjakten-sondag-10-september/
http://turorientering.no/
http://www.friluftslivetsuke.no/
http://www.fnf-nett.no/troms


 

 

 

OFOTEN (Nordland) 
 

NARVIK – Geologiens dag  

TID Lørdag 9. sept, kl. 10-16, søndag 11.sept, kl. 11-16  

OPPMØTE Gården til Svanhild og Alf Larsen Håkvik (Håkvikdalveien 8, Ankenes) 

ARRANGØR Ofoten amatørgeologiske forening 

WEB halogaland-friluftsrad.no (Naturlos) TLF Adelheid Flakstad 997 48 701 

 

BESKRIVELSE Geologiens dag markeres over to dager med stor mineralutstilling, mulighet til å kjøpe både 

mineraler og smykker, geologisk natursti, kafeteria m/ enkel middagsservering, steinplukk m.m. 

 

BALLANGEN – Linken opp 

TID 09:00 – 11:00 (motbakkeløpet starter kl. 12:00) 

OPPMØTE Pippira Siida 

ARRANGØR Kalvås Grendelag og Pippira Siida AS 

WEB halogaland-friluftsrad.no (Naturlos) TLF Ingolf Kvandahl 951 44 866 

  

BESKRIVELSE Dette er et motbakkeløp med mål om å nå Linken på Håfjellet. Høydeforskjellen er 535 m og 

påmelding gjøres ved start.  

 

BALLANGEN – Fuglevatnet 

TID / OPPMØTE Rema Ballangen kl. 09:00, eller «Gamtomta» ved Fuglevatnet kl. 10:00 

ARRANGØR Ballangen Turlag 

WEB halogaland-friluftsrad.no (Naturlos)   TLF Arne Bakke 911 55 473 

 

BESKRIVELSE Tur langs en del av seterveien for folkene på «Utland». Turen starter ved Gamtomta ved Fuglevatnet 

og går til Storvatnet/»Bøvatnet». Retur samme vei. Vi ser på gamle fjelltufter og tiltak som er gjort i terrenget for å 

komme fram til setra, og med oss litt historikk. Ca. 5-6 timer. Bompenger 20 kr. pr. bil. 

 

TYSFJORD – Høsttur over Holmfjellet til Skjæran 

TID 17:00 

OPPMØTE Torget i Kjøpsvik 

ARRANGØR Turgruppa KIL 

WEB halogaland-friluftsrad.no (Naturlos) TLF Virva Holm 403 04 465 

 

BESKRIVELSE En fin familietur med ca 3-4 timers varighet. Litt stigning, etterpå lett terreng. Bålkos når vi kommer 

ned. De som ønsker kan fra rett i fjæra og vente der mens de andre går over Holmfjellet og kommer ned. 

 

TYSFJORD / DRAG – Mineralløpet på Drag 

TID 10:00 

OPPMØTE Tysfjord ASVO 

ARRANGØR Tysfjord ASVO / Evenes kommune  

WEB tysfjordasvo.no/arrangementer TLF Tysfjord ASVO 757 85 880 

  

BESKRIVELSE Mineralløpet går gjennom en hobbygeologs mekka med gruvehistoriske omgivelser i flott natur. 

Løype er 8,3 km lang og går delvis på asfalt og grus. Det blir også arrangert mineralløp for de minste. 

 

TJELDSUND – Ordførers tur i Tjeldsund 

TID 11:00 

OPPMØTE Kongsvik skole 

ARRANGØR Tjeldsund kommune og Midtre-Hålogaland friluftsråd 

WEB halogaland-friluftsrad.no (Naturlos) TLF Liv Kristin Johnsen 918 02 758 

 

BESKRIVELSE Familietur til Sjurikollen i Kongsvikdalen. Kafe i sykkelskolen. 
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SØR-TROMS 
 

 

HARSTAD – Kom deg ut dagen til Maistua 

TID 11:00 

OPPMØTE Krafthallen 

ARRANGØR Harstad Turlag, Barnas Turlag Harstad 

WEB harstad.dnt.no  TLF Linda M. Paulsen 413 14 451 

 

BESKRIVELSE Høstens tradisjonelle Kom deg ut-dag går denne gang til Maistua. Denne tidligere radiolinkstasjonen 

ligger fantastisk til og kan by på en spektakulær utsikt mot Harstad. Oppmøte ved Krafthallen kl. 11. Vi går i samlet 

flokk opp litt bratte bakker til Maistua. Der lager vi bål og popper popkorn. Turlederne har med seg nøkkel til hytta, 

slik at man kan trekke inn der ved behov. Etter en fin stund på og rundt hytta med mat, drikke, popkorn og den 

nydelige utsikta, går turen tilbake til Krafthallen. 

 

HARSTAD – Topptur til Nona 

TID 09:00 – 18:00 

OPPMØTE Torvet i Harstad kl. 09:15, eller Stornes fergeleie kl. 09:45 

ARRANGØR Harstad Turlag 

WEB harstad.dnt.no   TLF Rita Madsen 456 78 694 

BESKRIVELSE Nona er den høyeste toppen på Grytøya, 1012 moh. Vi starter fra Torvet i Harstad lørdag morgen, og 

kjører i privatbiler til Stornes, tar ferga over til Bjørnerå og kjører utover til Vadskinn.  Stigningen starter med en 

gang, terrenget er steinet og mye forrevent opp mot toppen, så her trengs det solid og stødig fottøy.  Belønningen er en 

luftig utsikt. Turen går i bratt terreng og kan virke luftig, så man bør ikke ha høydeskrekk. 

HARSTAD / BØ – Overnattingstur til Guvågshytta 

TID 10:00 4.sept 

OPPMØTE Turlagshuset i Folkeparken 

ARRANGØR Seniorgruppa i Harstad Turlag  

WEB harstad.dnt.no  TLF Hans Aronsen 915 34 942  

 

BESKRIVELSE Guvåghytta er ei av hyttene til Vesterålen Turlag. I en kåring på ut.no i 2014 ble hytta kåret til 

landets vakreste kysthytte!  Det er ca 600-700 meter å gå til hytta fra der bilene parkeres. Hytta er utgangspunkt for 

flere fine turer. Fra Folkeparken organiserer vi felleskjøring i privatbiler. Det blir tur fra/til hytta begge dager. 

Påmelding til Hans Aronsen innen 1. sept. 

 

HARSTAD – Tur til Forhamn 

TID 18:00  

OPPMØTE Den nedlagte FM-butikken, nå Amcar, i Kilbotn 

ARRANGØR Harstad Turlag 

WEB harstad.dnt.no   TLF Erik Dürselen 480 05 123 

BESKRIVELSE Turen går på vei og god sti, først til Barnvika, deretter lett stigning før vi går ned til Forhamn. 

Forhamn er et gammelt handelssted, hvor bare hovedbygningen står igjen i dag.  Retur samme vei. Distanse ca. 8 km 

T/R, lite stigning, varighet ca. 3 timer. 

FOLKEHELSEUKE i Harstad 1. - 10. september.  

Uka byr på mange spennende aktiviteter, blant annet Dine 30-tur, åpen frisklivssentral, gå til jobb dag og 

lekeplassikkerhetskurs. Se kommunens hjemmeside her for mer info.  
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KVÆFJORD – Helgetur til Toralfsbu og Jonsheimen 

TID 08:00 8.sept 

OPPMØTE Kanstadbotn 

ARRANGØR Harstad Turlag, Vesterålen Turlag 

WEB harstad.dnt.no  TLF Nils Erik Bakke 901 99 868  

 

BESKRIVELSE Harstad Turlag inviterer til det som etter hvert har blitt en klassisk tur: til Toralfsbu og Jonsheimen 

på Hinnøya – Norges største øy. Etter oppstigning til 500 m høyde på fredag tilbringes resten av helgen på snaufjellet 

– med overnatting på Toralfsbu. På lørdag blir det topptur i området omkring (f. eks. Snøtinden, Fiskefjordtindene 

eller Vassvikegga). Returen søndag vil gå i fjellområdet Jonsheimen via Haakonsbu til Fiskefjorden eller Fossestua i 

Austerfjorden. Påmelding til nils.erik.bakke@gmail.com innen 6. sept. 

 
KVÆFJORD – Fisketur og bålsamtale 

TID  

OPPMØTE  

ARRANGØR Kvæfjord Kystlag, Flyktningsetaten og Bygdekvinnelaget i Kvæfjord  

WEB kvedfjord-kystlag.com  TLF Asbjørn Hessen 415 15 247 

 

BESKRIVELSE Kystlaget inviterer til to dager med roing, fiske, historie, krabbeteiner m.m. For opplevelsene på 

fjorden benyttes lagets skøyte ”Sjøliv” og to av lagets halvtredjeroms spisser. Hovedmålgruppen er bosatte 

flyktninger. Bålsamtalen som arrangeres på dag 2, med god mat fra bygdekvinnelaget er åpen for alle, og vi håper på 

godt oppmøte. Mer info kommer. 

 
LAVANGEN – Krigshistorisk vandring 

TID 08:15 

OPPMØTE Skavmodalen, Tennvoll i Lavangen 

ARRANGØR Lavangen Fjellvandrerlag 

WEB fjellvandrerlaget.no  TLF Arla Vilhelmsson 976 50 843 

 

BESKRIVELSE Middels tung tur, som de fleste vil klare fint. Dagsturen (ca 13 km) gjennomføres i samarbeid med 

skolen. Turen går opp Rødbergan og innover Fjordbotneidet, til restene av flyet som ble skutt ned 24. mai 1940. 

 

GRATANGEN / NARVIK – Historisk tur til Skjomen 

TID 09:00 – 16:30  

OPPMØTE Årstein 

ARRANGØR Gratangen Pensjonistforening 

TLF Rigmor Hansen 915 49 625 

BESKRIVELSE Bli med på en spennende tur som i hovedsak retter seg mot pensjonister, men som er åpen for alle. 

Det blir buss via Elvegård opp Skjomendalen. Sverre Nordmo er med og forteller historier fra kraftlinjeutbygginga 

over Skjomenfjellet. Pensjonistforeningen har med kaffe og niste, og det er muligheter for bærplukking.   

GRATANGEN – Labergdalen, vandring i krigshistorisk landskap 

TID 11:00 

OPPMØTE Ved Nyken bautaen på Laberg 

ARRANGØR Gratangen historielag 

WEB halogaland-friluftsrad.no (Naturlos)   TLF Agnar Kvernmo 917 51 971 

 

BESKRIVELSE Vi starter med tur ned til kanonstillinga på Laberg, videre til restene etter Russeleiren i Labergdalen. 

Bomvei, ta med penger. Videre til Beritsletta med samisk bosettingshistorie. Vi passerer stedet der franskmennene 

hadde sin første seier under 2. verdenskrig. Derfra går turen opp på snaufjellet og mer krigshistorie. Vi går mot Øse, 

passerer Dolomittbruddet og følger veien på Henrikkjølen fram til Øse, evt Eliborg. Turen tar ca. 4-5 timer. 

 

SKÅNLAND – På tur med ordføreren  

TID 18:00 

OPPMØTE Kjønna Grendehus 

ARRANGØR Skånland kommune og Kjønna IL 

WEB skanland.kommune.no  TLF Janne Johansen 907 67 222 
  

BESKRIVELSE Bli med på tur med ordføreren! Kultur- og folkehelsekoordinator blir også med. Det blir alt 

fra aktivitet til gode samtaler rundt leirbålet. Ungdommen ønskes ekstra velkommen til denne turen! 
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SKÅNLAND – Besteforeldretur 

TID 11:00 

OPPMØTE P-plass ved demninga i nordenden av Skoddebergvann 

ARRANGØR Nova Turlag 

WEB halogaland-friluftsrad.no (Naturlos TLF Irma N. Haugland 917 98 980   

 

BESKRIVELSE Bestemor og/eller bestefar sammen med barnebarn vandrer langs merket sti til Novalandet, hvor det 

er lavvo, utedo og bålplass. Stien har ingen stigning og er lett å gå også for de minste. De som har tilgang til båt må 

gjerne ro eller kjøre dit. Grilling, bålkos, hygge og evt. annen aktivitet som fiske eller tur til Novasletta.  

 

SALANGEN – Ordførerens tur til Kaffehaugen 

TID Info kommer 

OPPMØTE Info kommer 

ARRANGØR Salangen kommune og Midtre-Hålogaland friluftsråd 

WEB salangen.kommune.no  TLF Sigrun W. Prestbakmo 481 80 945   

 

BESKRIVELSE Ordfører Sigrun W. Prestbakmo og Salangen kommune inviterer alle som ønsker til en hyggelig tur 

til Kaffehaugen. Dette er en lavterskeltur som passer fint for barnefamilier. Vi skal gå ilag, leke, spise 

matpakke og kanskje blir det en konkurranse eller to. Ordføreren slår et slag for kortreist turglede. 

 

MIDT-TROMS 
 
LENVIK – Topptur til Barden (659 moh) 

TID 18:00  

OPPMØTE Parkering på Fjordgard skole 

ARRANGØR Frisklivssentralen i Lenvik kommune og Midt-Troms friluftsråd 

WEB midt-troms.no TLF Frisklivssentralen 974 83 819 

 

BESKRIVELSE Bli med en kveldstur på flott Barden. Dette er en fin og lettgått topp ved Fjordgård, med nydelig 

utsikt. Det blir lagt inn korte pauser underveis og en 10 minutters pause på toppen.  

 

LENVIK – Topptur til Lasset 

TID 10:00 

OPPMØTE Revet Lysvatnet 

ARRANGØR Senja Turlag 

WEB senja.dnt.no  TLF Kåre Norum 959 94 744  

 

BESKRIVELSE Turlagets dagstur går til de indre deler av Senja. Vi parkerer bilene ved Revet (Lysvatnet) og starter 

turen derfra. Der er et kjempeflott turområde og ikke spesielt vanskelig å gå. Her får vi virkelig med oss en lang 

dagstur i eventyrøyas midte. Beregnet tid ca. 7-8 timer. 
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TORSKEN – Familiedag i Ballesvika 

TID 11:00 – 14:00 

OPPMØTE Ballesvika  

ARRANGØR Torsken Turgruppe 

TLF Brith Sørensen 482 32 844  

 

BESKRIVELSE Familiedag for store og små med varierte uteaktiviteter. Det blir blant annet krabbefiske i Sildevika, 

lek og spill, og servering av kaffe/te, saft, pinnebrød og grilling av laks og pølser! Velkommen til en perle på yttersida! 
 

BARDU/SØRREISA – Dølatråkket / Reistadtråkket 

TID Dølatråkket uten tid: 10:00, Reistadtråkket 12:15 

OPPMØTE  

ARRANGØR IL Kampen 

WEB reistadlopet.net TLF Kjell-Dagfinn Engen 902 06 514 

 

BESKRIVELSE 14 km lang turmarsj fra Rabbåsen i Sørreisa til Skoelva i Bardu som har vært gjennomført siden 

1997. Løypa går i flott turterreng, med en blanding av skogsbilveg, sti og terreng. Barnetråkket – en natursti for de 

som er 11 år og yngre – vil også i år gå i området ved Skoelvbrua mens man venter på de som går turen fra Rabbåsen. 

 

MÅLSELV – Padletur på Divielva og Målselva 

TID 11:00 lørdag 2. sept til kl. 14:00 søndag 3. sept 

OPPMØTE Øverbygd 

ARRANGØR Midt-Troms friluftsråd 

WEB midt-troms.no  TLF Espen Prestbakmo 980 01 213 

BESKRIVELSE Bli med på padletur! Dette er en flott mulighet til å oppleve Målselvdalen fra elva, lære nye 

ferdigheter og ha det morsomt sammen med andre ungdommer. Deltakerne får opplæring i padling og sikkerhet i 

strømmende vann og friluftsliv langs vann og vassdrag. Påmelding til mtf@bardu.kommune.no innen 28.08.17. 

MÅLSELV – Kom-deg-ut-dagen 

TID  

OPPMØTE  

ARRANGØR Barnas Turlag Målselv 

WEB troms.dnt.no  TLF Charlotta Rylander 416 43 404 

 
BESKRIVELSE Bli med på Kom deg ut-dagen sammen med Barnas Turlag Målselv! Her blir det mange spennende 

aktiviteter for store og små! Mer info kommer. 

 
BERG – Bergsbotn - Roalden - Senjahopen 

TID 08:00 

OPPMØTE Bergsbotn  

ARRANGØR Senja Turlag 

WEB senja.dnt.no TLF Svein Heitmann 951 90 400 

  

BESKRIVELSE Bli med Senja Turlag på en flott fjelltur i terreng som er helt ubeskrivelig flott. Vi starter i Bergsbotn 

og bestiger Roalden før vi går ned til Senjahopen. 
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ISHAVSKYSTEN (TROMSØ, BALSFJORD, KARLSØY, STORFJORD, LYNGEN)  

 
KARLSØY – Friluftsfest og ordførertur 

TID 12:00 

OPPMØTE Storvatnet, Vannareid 

ARRANGØR Karlsøy kommune og Ishavskysten friluftsråd 

WEB ishavskysten.no TLF Tine Marie Hagelin 951 65 131 

 

BESKRIVELSE Ishavskysten friluftsråd feirer 10-årsjubileum og inviterer store og små til en skikkelig friluftsfest 

sammen med ordføreren. Det blir artige leker, sosialt samvær og mat og drikke for alle. 

 

KARLSØY – Huldrestien 

TID 11:00 – 13:00 

OPPMØTE Gamnes byggefelt, øverst i høyre. Skiltet.  

ARRANGØR B/L Ulaknott og Ishavskysten friluftsråd (Friluftsliv for alle) 

WEB ishavskysten.no TLF Monica Nyrud 480 60 530 

  

BESKRIVELSE Bli med på en herlig ettermiddag med mange morsomme installasjoner og natur for barna å leke i.  

 

LYNGEN – Tur til Tjordakirka 

TID 17:30 - 19:30 

OPPMØTE Steinåsen (ta av til Grønvollv. ved gamle butikken) 

ARRANGØR Lyngsdalen sanitetsforening og Ishavskysten friluftsråd 

TLF Tove Dreyer 932 35 846 

  

BESKRIVELSE Bli med på artige uteaktiviteter for liten og stor ved Tjordakirka! 

 

BALSFJORD – Kom-deg-ut-dagen på Juksavatn 

TID 11:00 – 14:00  

OPPMØTE Juksavatn 

ARRANGØR Barnas Turlag Balsfjord  

WEB troms.dnt.no  TLF Siw-Laila Nilsen 406 03 067 

 
BESKRIVELSE Bli med på Kom deg ut-dagen sammen med Barnas Turlag Balsfjord! Her blir det kanopadling, 

natursti og trekning av flotte premier. Vi serverer bålkaffe, saft og enkel mat til å grille på bål. Alt er gratis og alle er 

velkommen.  
 

BALSFJORD – Se på gytende røye 

TID 17:30 – 19:30 

OPPMØTE Vassenden av Sagelvvatnet 

ARRANGØR Sagelvvatn utmarkslag og Ishavskysten friluftsråd (Friluftsliv for alle) 

WEB ishavskysten.no TLF Jens-Olav Løvlind 977 23 572  

 
BESKRIVELSE Her har du muligheten til å bli med å se på gytende røye i vakre omgivelser. En unik opplevelse for 

liten og stor. Velkommen. 

 

BALSFJORD – Turbotur 

TID  

OPPMØTE  

ARRANGØR Barnas Turlag Balsfjord 

WEB troms.dnt.no TLF Magne Haugstad 911 20 062  

 

BESKRIVELSE Tur langs Elveforbygning ved Nordkjoselva. Vi går mot gapahuken der Turboturen er. Tilgjengelig 

for barnevogn. Det vil bli bål. Ta med selv det du skal spise og drikke. 
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TROMSØ – Miljøhelg på Gåsvær 

TID Lørdag kl. 09:00 til søndag kl. 17:00 

ARRANGØR FIVH, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, UiT og Studentpresttjenesten 

WEB Se her  TLF Tor Stranda 913 42 023  

 
BESKRIVELSE Bli med på Miljøhelg med tema «Deleøkonomi?». Vi skysses med båt fra Kvaløyvågen lørdag 

mårra, teltovernatting, seminar, dugnad, søppelrydding og bålkos. Søndag kommer internasjonale studenter fra 

IFM/BFE, det blir miljøgudstjeneste, grilling i fjæra - og vi returnerer Tromsø søndag ettermiddag. Meld deg på 

snarest og innen 27.08, se her. 
 

TROMSØ – Fjellturer og grilling på yttersida 

TID Lørdag kl. 09:00 til søndag kl. 16:00 

OPPMØTE Steinsvika, Sommarøya 

ARRANGØR Brensholmen/Sommarøy utviklingslag og Skarven Idrettslag 

TLF Åshild Strømmesen 915 47 421 

 
BESKRIVELSE Det er mulighet til å gå en eller flere fjellturer til våre turkasser i området. Utviklingslaget deler ut ett 

lodd pr. topptur. Bonus lodd til de som klarer alle våre toppturer denne helga. Avslutning søndag 3. september med 

felles grilling i Steinsvika fra kl. 15.00. Her er det tilgang til toalett og tilrettelagt for alle. Her blir det også servert 

kaffe og saft.  

 

Det blir quiz/spørsmålsløype på Sommarøy, med start i Steinsvika, der det vanker en liten premie til alle barn/unge 

under 16 år som deltar og leverer inn svarene sine. Ark med nødvendig info finnes i merket turkasse som er satt opp i 

Steinsvika. Her finner du også kassen der du kan levere inn svarene dine. Løypa står fram til 10. september, kl. 15.00. 

Trekning av fine premier blant de som har deltatt og levert inn svarene sine. 
 

TROMSØ – Friluftsfest ved Rundvatnet / Kom-deg-ut-dagen 

TID 11:00 – 15:00 

OPPMØTE Rundvatnet, nord på Tromsøya 

ARRANGØR FNF Troms, Troms Turlag, Naturvernforbundet i Troms, Kulingen 4H,  

           Tromsøya speidergruppe og Tromsø JFF  

WEB fnf-nett.no/troms  TLF Eivind Høstmark Borge 414 17 339 

 
BESKRIVELSE Storstilt familiedag, Kom-deg-ut-dag, for store og små ved Rundvatnet på Tromsøya. Her blir det 

spennende aktiviteter for enhver smak, som kanopadling, fisking, natursti, spikking, kreative oppgaver, 

naturforskning, bål, kaffe, smaksprøver, premier m.m. Det blir også friluftspolitisk debatt. Passer for alle!  

 

 

 
3. 

sept. 
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sept. 
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sept. 

https://uit.no/tavla/artikkel/345465/miljohelg_pa_gasvaer?p_document_id=345465
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TROMSØ – Friluftspolitisk debatt og kappestrid under åpen himmel 

TID 12:30 – 13:30 

OPPMØTE Rundvatnet, nord på Tromsøya 

ARRANGØR FNF Troms, Troms Turlag, Naturvernforbundet i Troms, Kulingen 4H,  

           Tromsøya speidergruppe og Tromsø JFF  

WEB fnf-nett.no/troms  TLF Eivind Høstmark Borge 414 17 339 

 
BESKRIVELSE Sporty listetopper fra partiene i Troms stiller i anledning stortingsvalget opp til friluftspolitisk debatt 

under åpen himmel og uhøytidelig kappestrid. Vi setter fokus på viktige tema for natur og friluftsliv og hører hvordan 

politikerne konkret ønsker å løfte dette. Det blir kanoduell, vikingkamp, talerstoler med kaffekoppholder og muligheter 

for spørsmål fra publikum. Om du har noe på hjertet er dette en god anledning. Det er friluftsfest fra kl. 11:00 til 15:00. 

 

TROMSØ – Soppens dag i Folkeparken 

TID 14:00 

OPPMØTE Tromsø Museum 

ARRANGØR Tromsø Soppforening 

WEB tromsosoppforening.no TLF Bjørn Leif Paulsen 414 16 799 

 
BESKRIVELSE Soppens dag arrangeres på Tromsø Museum. Velkommen til guidet sopptur i nærområdet ledsaget av 

soppsakkyndige fra Tromsø Soppforening klokka 14:30. Det blir det stor sopputstilling og soppkontroll under hele 

arrangementet fra klokken 14.00 – 18.00. Passer godt for barnefamilier. 

 

TROMSØ – Høst i villmarka 

TID 17:30 – 19:30 

OPPMØTE Tromsø Villmarkssenter, Straumsvegen 601 

ARRANGØR Tromsø Villmarkssenter, Ishavskysten friluftsråd (Friluftsliv for alle) 

TLF Bente Ellison 776 96 002  

 

BESKRIVELSE Bli med på spennende aktiviteter for hele familien med Tromsø Villmarkssenter!  

Det blir natursti og hundekos for alle. 

 

TROMSØ – 1000-meteren 

TID 08:30  

OPPMØTE Nansenplass, Tromsø  

ARRANGØR Fjellsportgruppa i Troms Turlag 

WEB troms.dnt.no TLF Ann Kristin Gjelsten 971 96 169 

  

BESKRIVELSE Flatsteinfjellet eller 1000- meteren i Lakselvbukt er en del av de fantastiske Lakselvtindene. Vi 

parkerer ved Coopen i Lakselvbukt.  Vi regner med å bruke 3-4 timer. Påmelding til turleder. 

 

TROMSØ – Moro i fjæra 

TID 11:00 

OPPMØTE Steinsvika, Sommarøya  

ARRANGØR Brensholmen/Sommarøy utviklingslag, Skarven Idrettslag,   

                       Fiskarkvinnelaget Havgapet 

TLF Åshild Strømmesen 915 47 421  

 

BESKRIVELSE Bli med på lek, moro, bål og søppelplukking i fjæra. Vi plukker søppel fra kl. 11.00-13.00, og 

serverer hjemmelagd lapskaus/kjøttsuppe til de som deltar fra kl. 13.00. Det blir også mulighet til å forsøke seg på 

både padling og roing, og vi arrangerer noen konkurranser for ungdom og voksne. Trekning av premier for de som har 

deltatt på naturquizløypa. 
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STORFJORD – Pältsa – Gappo terrengsykkeltur 

TID 09:00 

OPPMØTE  

ARRANGØR Fjellsportgruppa i Troms Turlag 

WEB troms.dnt.no  TLF Tomas Løkken 982 12 959 

 

BESKRIVELSE Lørdag starter vi fra Signaldalen(Rognli) og følger firhjulingssporet oppover mot gappohytta. Ruta 

videre fra gappohytta mot Pältsa vil gi fantastisk stisykling (flytsti) på en av europas lengste morenerygger (ca. 11km). 

Vi sykler så tilbake til gappo for å overnatte på hytta. Dagen etter kan vi nyte den fantastiske stien et lite stykke ned 

moreneryggen igjen og/eller sykle mot treriksrøysa før vi tar turen ned til Rognli. Påmelding til Tomas Løkken. 

 

STORFJORD – Bresamling i Steindalen 

TID 08:00 

ARRANGØR Fjellsportgruppa i Troms Turlag 

WEB troms.dnt.no  TLF Geir Bye 

BESKRIVELSE Bresamlingen på Steindalsbreen er for de som allerede har gjennomført DNTs grunnkurs i 

brevandring eller har tilsvarende kunnskaper. Vi går opp dalen fredag ettermiddag og slår leir nedenfor breen. Lørdag 

deler vi i oss i taulag på 3-5 personer og øver på tekniker, kameratredning etc i brefallet. Søndag mulighet for 

vandring over breen. Turene krever fullt breutstyr. Påmelding til Geir Bye, ge-by@online.no. 

STORFJORD – Bålkos og varierte turer i Steindalen 

TID 10:00 til Steindalsbreen, 12:00 til Bolan, 13:00 Bålkaffe 

OPPMØTE Akselstua i Steindalen 

ARRANGØR Storeng Steindal Trim 

TLF Bente Heiksel 926 59 289 

 
BESKRIVELSE Velkommen til en allsidig turdag  

for personer i alle aldre! Det blir både tur til 

Steindalsbreen og Bolan, samt at vi har løyper 

som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Utenfor 

Akselstua serveres bålkaffe fra kl. 13:00 og det 

blir bålsamtale kl. 14:00 for alle frammøtte. SST 

vil blant annet informere om lagets turmarsjer, 

terminliste og ønsker innspill på andre aktiviteter 

innen fysisk aktivitet og friluftsliv i framtiden. 

Alle er hjertelig velkomne. 
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NORD-TROMS 
 

 

SKJÆRVØY – Bålsamtale om friluftsliv og folkehelse 

TID Info kommer 

OPPMØTE Info kommer 

ARRANGØR Nord-Troms friluftsråd og Skjervøy kommune 

WEB utinord.no  TLF Hugo Tingvoll 975 20 450  

 

BESKRIVELSE Bli med på en hyggelig og interessant bålsamtale hvor vi stiller spørsmålet: «Hvordan står det til med 

friluftslivet og arbeidet med folkehelsa i kommunen vår?». Det blir bålkaffe og trivelig fellesskap for alle. 

 

NORDREISA – Bålsamtale om friluftsliv og folkehelse 

TID Info kommer 

OPPMØTE Info kommer 

ARRANGØR Nord-Troms friluftsråd og Skjervøy kommune 

WEB utinord.no  TLF Hugo Tingvoll 975 20 450 

 

BESKRIVELSE Bli med på en hyggelig og interessant bålsamtale hvor vi stiller spørsmålet: «Hvordan står det til med 

friluftslivet og arbeidet med folkehelsa i kommunen vår?». Det blir bålkaffe og trivelig fellesskap for alle. 

 

NORDREISA – Friluftsfeiring i Storvik 

TID 18:00 

OPPMØTE Steinsvikstranda 

ARRANGØR Polarstjerna 4H og Storvik Grendelag 

TLF Johanne Viken 957 94 509 

 

BESKRIVELSE Velkommen til et hyggelig og åpent arrangement for ung og gammel! Dette vil foregå på stranda der 

det er tilrettelagt for rullestolbrukere, godt med parkering og enkelt for alle å komme dit. Plan for dagen er matlaging 

på bål, aktiviteter ved/i sjøen og dette skal være gratis for alle. Denne dagen skal også være dagen for å få venner som 

ikke er medlemmer med på tur, så alle kan ta med en venn. 
 

NORDREISA – Lek og moro på Mariplassen 

TID 12:00 - 15:00 

OPPMØTE Mariplassen i Rotsunddalen 

ARRANGØR Reinrosa 4H 

TLF Mari Kiil 907 64 528  

 

BESKRIVELSE Bli med på en artig aktivitetsdag ved Mariplassen, for liten og stor. Bål og morsomme leker for alle! 
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Natt i naturen 
Troms|2.–3. september 2017  

Natt til søndag 3. september sover hele 
Norge ute!  
 
Hele 90.000 personer var med på 
#nattinaturen i 2015, og både store og små sov 
ute i hager, på fjell og i skoger over hele landet! 
Nå gjør vi det igjen!  
 
Du oppfordres til å ta en natt ute, i telt, åpen 
himmel eller hengekøye sammen med en 
organisasjon, venner eller alene. Det kan være i 
hagen, fjæra, marka e.l.  
 
I Troms kan du være med på fellesovernatting 
både i Tromsø og i Nordreisa. Velkommen! 
 
 

Med ønske om en god natt i naturen! 

TROMSØ   #nattinaturen i Tromsømarka 

TID       Kl. 18:00 på lørdag,  

            etterfølges av aktivitetsdag 11:00 søndag 

STED   Rundvatnet, nord på Tromsøya 

ARRANGØR  Tromsøya speidergruppe og FNF Troms 

TLF   Eivind Høstmark Borge 414 17 339,  

   E-post: troms@fnf-nett.no 

 
Fra kl. 18:00 er bålet, pinnebrøddeigen og kaffen klar. Ta 

med kveldsmaten og bli med på en hyggelig friluftsaften, 

og natt. Her kan du prøve kanopadling, gå på slak line og 

oppleve speidernes leirbål. På søndag er det aktivitetsdag 

fra 11:00-15:00. Det er god plass til telt enten du er 

erfaren eller det er første gang. Det er godt tilrettelagt 

med gapahuk, turstier og toalett. Kom å bli med på en 

natt i nærområdet! 

 

NORDREISA  #nattinaturen på Spåkenes 

TID       Kl. 18:00  

STED   Storbakken på Spåkenes 

ARRANGØR  Reinrosa 4H 

TLF   Mari Kiil 907 64 528, 

   E-post: mari.kiil@hotmail.com 

 
Hyggelig overnatting med kaffe, bål, samtaler og 

spektakulære campingmuligheter. Her inviteres alle til en 

hyggelig aften på tvers av kommunegrenser! Bli med! 

Les mer: www.norskfriluftsliv.no/nattinaturen  
              www.fnf-nett.no/troms 
 

 

http://www.norskfriluftsliv.no/nattinaturen
http://www.fnf-nett.no/troms


 

 
 

 

    Forum for natur og friluftsliv Troms       
   Holtvegen 66, PB 2284, 9269 Tromsø 
E-post: troms@fnf-nett.no, Tlf: 41417339 
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