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2019 1. mai til
31. oktober



VELKOMMEN 
 til Stikk UT! 2019

Friluftsskoler for barn 
i skolens ferier. Informasjon på:
www.friluftsraad.no

Stikk UT og plukk!
Bli med på vårt store 
strandryddeprosjekt:
www.stikkutogplukk.no

Friluftsrådet Nordmøre og 
Romsdal er et interkommunalt 
samarbeid for alle kommunene i 
Nordmøre og Romsdal. 
Friluftsrådet jobber for å legge 
til rette for et aktivt friluftsliv hele 
året. 

I tillegg til å drifte Stikk UT! 
jobber vi også med Friluftsskoler, 
Skjærgårdstjenesten, Aktivpor-
talen, strandrydding, kartlegging 
av friluftsområder, tilrettelagt 
friluftsliv og rådgiving.

Turkort
For å notere turmål og kode 
mens du er på tur. Kan skrives 
ut på: 
www.stikkut.no

Turbeskrivlser
 og registrering 
på stikkut.no

Vi ønsker nye og gamle deltakere velkommen til ny Stikk UT! -sesong.  
I år tilbyr vi 398 turer rundt om i Møre og Romsdal. Variasjonen på turene er 
stor: Noen er korte og godt tilrettelagte, andre er lange fjellturer som krever 
godt utstyr og god planlegging. Vi håper kartet vil inspirere til fine turer 
uansett hvilke turmål du velger!

Stikk UT! er en turtrim for innbyggere og tilreisende 
i fylket vårt. Det er Friluftsrådene som drifter det 
hele i samarbeid med våre 30 medlemskommuner 
og mange frivillige. Vi ønsker at Stikk UT! skal 
være for alle, og det er gratis å delta.

Det er Stikk UT! -grupper i hver kommune som 
velger ut årets turmål. Hvert turmål har frivillige 
som tar ansvar for skilting, merking og at turkoden 
er på plass. Stikk UT! hadde ikke vært det samme 
uten dette samarbeidet.

Hilsen Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 
og Sunnmøre friluftsråd



VISSTE DU?
• At ca 10% av befolkningen i fylket har registrert seg

på Stikk UT!

• At hjemmesiden til Stikk UT! hadde 4 913 274
sidevisninger i 2018.

• At i 2018 var det 4086 Stikk UT! -deltakere under 18 år.

• At det er mange frivillige som merker og tilrettelegger
Stikk UT! turmålene. Stor takk til alle disse!

• At turbeskrivelsene blir hentet fra Morotur.no som er
fylkets egen turportal.

1. Vis hensyn til dyre- og fugleliv. Lukk grinder og ikke forstyrr
husdyr unødig.

2. Husk båndtvang.

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.

STIKK UT!-VETT OG ALLEMANNSPLIKTEN

For fjerde året på rad inviterer 
vi til Stikk UT! -bedrift. Vi har 
fått tilbakemeldinger om lavere 
sykefravær, økt trivsel og mye 
tur-prat i lunsjen fra de som 
har deltatt tidligere. 

Informasjon og påmelding 
finnes på stikkut.no. Det er 
arbeidsgiver som melder på 
bedriften og inviterer med  
sine ansatte.

Stikk UT! Bedrift

KRUS / SKÅL
Det svært populære 

Stikk UT! -kruset har blitt 
produsert i stadig større 

antall siden 2005. 

Alle som har registrert 
minst 7 turer (6 turer 
for barn under 10 år) 
kan kjøpe seg krus 
eller skål. Bestill på 

stikkut.no i perioden 
1. sept. – 31. okt.

post@stikkut.no

Stikk UT! får svært mange ut på tur, 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:

Stikk UT! -
kruset

2019


