Informasjon

NORDMØRE & ROMSDAL OG HEIM KOMMUNE
1. MAI - 31. OKTOBER 2020
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BLI MED PÅ LANDETS MEST
POPULÆRE TURKASSETRIM!
Vi håper Stikk UT! vil inspirere deg til mange fine turer.
Turbeskrivelser og registreringsløsning finner du på stikkut.no.
Inviter gjerne med en venn og husk å registrere
alle turene du har gått elektronisk.

God tur!
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OBS: NY DATO I 2020

Krus må bestilles i perioden 1. juni - 30. september

Stikk UT! driftes av Friluftsrådet Nordmøre og
Romsdal og Sunnmøre Friluftsråd i samarbeid
med våre medlemskommuner og frivillige.
Friluftsrådet er et interkommunalt organ bestående av 13
medlemskommuner inkludert Heim kommune (Trøndelag).
I år har Friluftsrådet 20-års jubileum og her presenteres de
ansatte og deres arbeidsområder:

Ola Fremo
Daglig leder

Marte Melbø
Stikk UT! og
Læring i Friluft

Patrick Gule
Strandrydding og
utviklingsarbeid

Liv Synnøve Hoel
Folkehelse og
friluftsopplæring

Du deltar ved å finne frem til Stikk UT!-turmål
og registrere turene dine digitalt. Det er gratis å
være med, men du må opprette en brukerprofil på
stikkut.no. Der finner du også turbeskrivelser og
kart til årets turmål og statistikk over turene dine.
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Hvert turmål har en
postkasse med turkode.
Registrer koden på
stikkut.no eller i appen.

490 000
turer i 20
19

Mattis Mikkelsen
Friluftsskoler og
kartleggingsarbeid

Hvordan delta på Stikk UT!

Registrer deg som bruker på
stikkut.no

23 000

deltaker
e gikk

Finn turmål på stikkut.no eller
på Morotur-appen

(lastes ned gratis i App Store eller Google Play)

Den praktiske tilretteleggingen av Stikk UT! er i stor
grad frivillig, og graden av skilting og tilrettelegging
vil variere. Les derfor turbeskrivelsen nøye og
sett deg inn i forholdene rundt hver enkelt tur,
særlig om du skal til et nytt sted!

STIKK UT!-NYTT
• I år finnes alle turbeskrivelsene på engelsk
Min side finner du nå nye funksjoner
• På
med god oversikt over egen turaktivitet
premieutvalget med turkopper
• Visomutvider
er fine å ta med på tur og som passer

•

godt for barn

Premier må bestilles tidligere enn før,
siste frist 30. september

bedrifter var med på Stikk UT! Bedrift
• 150
i 2019. Les mer om tilbudet på stikkut.no

Stikk UT! med covid-19 tiltak
Alle må bidra i dugnaden med å hindre
spredning av koronaviruset. Vi ber alle om
å følge rådene fra helsemyndighetene.
Denne sesongen legger vi derfor ikke ut
turbøker, og kodene plasseres på utsiden
av turkassene. Registrer koden rett inn på
stikkut.no eller i morotur-appen. Du kan også
ta bilde av koden og registrere den når du
kommer hjem.
Vis hensyn og hold god avstand til andre.
Men gå mye på tur og gi gjerne et ekstra
smil til alle du møter.

STIKK UT!-VETT OG ALLEMANNSPLIKTEN
Stikk UT! får svært mange ut på tur, og dette kan føre til ekstra slitasje i terrenget,
forstyrrelse av husdyr, plante- og dyreliv. Vi oppfordrer til sporløs ferdsel og
at alle følger Stikk UT!-vettreglene:
1. Vis hensyn til dyre- og fugleliv. Lukk grinder og ikke
forstyrr husdyr unødig.
2. Husk båndtvang. Løse hunder kan tråkke i reir på bakken,
skremme og forstyrre både to- og firbeinte.
3. Bruk bålplasser som allerede eksisterer, følg bålforbud.
4. Unngå å tråkke nye stier der det allerede eksisterer en sti.
5. Ta med søppel hjem!
6. Parker på angitt sted og pass på at du ikke står i veien for
andre.
7. Enkelte turmål åpner senere enn 1. mai pga. snø eller andre
forhold. Åpningsdato står i turbeskrivelsen på stikkut.no
8. Du er selv ansvarlig for din egen sikkerhet på tur.

God tur!

VÅR EGEN TURPORTAL

Vi er heldige som har en fylkeskommune med egen turportal!
Møre og Romsdal fylkeskommune opprettet
i 2009 morotur.no med tips til fine turer i hele
fylket. Turbeskrivelsene har fine bilder, gpsspor og faktaopplysninger om turene som gjør
det lett å finne frem til turer som passer den
enkelte.
I år framstår morotur.no i ny og forbedret
utgave. Blant annet vil bedre kart- og
listevisninger gjøre det enklere å finne frem
i databasen, og interessepunkter som kan
gjøre turopplevelsene dine enda bedre.
I tillegg vil alle turene bli oversatt til engelsk.
Morotur har nå mer enn 2000 turbeskrivelser
sendt inn av frivillige rundt om i hele fylket.
Turbeskrivelsene er delt i kategoriene:
fotturer, skiturer, sykkelturer og padleturer.
Friluftsrådene har et godt samarbeid med
Morotur og henter alle turbeskrivelsene til
Stikk UT! herifra.

Følg oss på
Facebook og Instagram

Kontakt oss på:
post@stikkut.no

