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Årshjul Stikk UT! 2022

Januar:
• Kommunene (Stikk UT!-kontakt i samarbeid med Stikk UT! -grupper/frivillige) jobber med å velge
ut årets turmål. -Vurderer innkomne forslag, avklarer med grunneiere, får på plass turbeskrivelser
i morotur, påser passe fordeling av gradering og geografisk plassering av turmålene.
Turene velges ut etter retningslinjer beskrevet i punkt 4. i Stikk UT! Veileder.
Som kort kan oppsummeres slik:
-10 – 15 turer i hver kommune (store kommuner har flere), rullering på ca 2-5 turmål hvert år.
-fin blanding av lette og vanskelige turer, men flest lette og i nærheten av der folk bor. (Det er
ønske om minst en svart tur i hvert Friluftsråd.
-turbeskrivelse i morotur, med tekst, spor og bilder (se punkt 4.3 i Stikk UT! Veileder)
-ha minst en trillevennlig tur i hver kommune, meld inn om den er egnet for rullestol, barnevogn og
eller sykkel. Vi ønsker at det blir lagt inn opplysninger om grad av tilgjengelighet for alle
rullestolvennlige turer. Dette kan nå gjøres i morotur for den som har tilgang til å redigere
tilgjengelighet
• Friluftsrådene starter arbeidet med årets Stikk UT!-kart.
• Friluftsrådene jobber med å finne ny kunster som kan lage motiv til årets krus.

Februar:
• Kommunene melder inn årets Stikk UT! -turmål til Friluftsrådene innen 10. februar (gjøres i
tilsendt exel-ark)
• Da MÅ alle turene:
-ha rett navn (samme navn som turen har i morotur)
-være linket til rett turbeskrivelse i morotur.no
-ha rett gradering (grønn/blå/rød eller svart)
-være klarert med grunneiere, særlig avklaring om parkering er viktig
-være vurdert som egnet turmål ut fra sårbarhetsvurdering (med tanke på plante- og dyreliv,
slitasjeproblematikk, truede arter, verneområder ol)
• Hver enkelt turbeskrivelse må være oppdatert og kvalitetssikret på at teksten er oppdatert, sporet
riktig og at selve turmålet (sluttpunktet på turen) er rett plassert.

Mars:
• Bestilling av utstyr til Stikk UT! som skilt, retningspiler og kodeplater innen 1. mars (til
Marte/Hilde)
• For Nordmøre og Romsdal: Bestilling av turskilt, grønne steds- og retningsskilt innen 1. mars (kan
også gjøres fortløpende gjennom året)
• Friluftsrådene ferdigstiller årets Stikk UT! -kart og gjør dette klart til trykking
• Avklare hvem som blir ny Stikk UT! -kunstner og gjøre klar skisse til årets krus, brennprøve lages
hos Porsgrund Porselen
• Påmelding Stikk UT! Bedrift starter. Arbeide med å få med flere på Stikk UT! Bedrift.
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April:
•
•
•
•
•
•
•

Mai:
•
•
•
•

20. april: Samling eller møte i forkant av ny sesong for Stikk UT! -kontaktene
Friluftsrådet leverer ut utstyr til kommunen (skilt, kode-klistremerker og kodeplater)
Turene skal ved sesongstart være skiltet etter mal i Stikk UT! -Veileder punkt 5.2.
Så nært 1. mai som mulig få på plass kode-klistermerker på postkasser eller kodeplater. (Passe
på at gamle koder er fjernet så det ikke skaper forvirring)
Turer som ikke kan åpnes til 1. mai pga snøforhold, stengte veier el må få utsatt åpningsdato i
morotur.
Stikk UT! -kartet trykkes og sendes ut til alle husstander i medlemskommunene våre i slutten av
april. Hver enkelt kommune får en bunke med kart til utlevering på kommunehus.
Stikkut.no skifter om til sommerdrakt og årets turer offentliggjøres 20. april.

Sesongstart 1. mai
Friluftsrådene sørger for at nettsiden er klar til oppstart og at registreringsløsningene på
hjemmesiden og i app er klar.
Oppdatere dato for turer med utsatt åpningsdato (gjøres av Stikk UT!-kontaktene i turbeskrivelsen
på morotur.no)
Ønske om at alle kommuner arrangerer en Stikk UT! Sammen tur som åpningsarrangement

Juni/juli/august:
• Etterse at koder er på plass ved turmålene og at koder og spor fungerer som det skal i appen.
• Starte salg av Stikk UT! krus/skåler.
September:
• Salg av krus i nettbutikken, siste frist for å sikre seg krus 30.sept
• Stikk UT! -maraton i Friluftslivets uke (blir vurdert i mai/juni)
Oktober:
• 31. oktober sesongslutt!
• Kommunene gjennomfører møter med de frivillige, evaluerer sesongen planlegger neste års
turmål
• Skilt og koder tas ned der det ikke skal være Stikk UT! neste sesong

November/desember:
• Siste frist for å etter-registrere turer 6. november.
• Stikk UT! –møte, evaluering av årets sesong og starte planlegging neste sesong 10./11. nov
• Henting/utlevering av krus på servicekontorene i kommunene. (Noen kommuner har egne
avslutningsarrangement ved utlevering av krus, der Friluftsrådene deltar om ønskelig)
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