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God tur!

turer
500

Kart med

VELKOMMEN TIL STIKK UT! 2022
I år kan vi tilby 500 turer i alle kommuner i Møre og Romsdal, samt Heim  

i Trøndelag. Variasjonen på turene er stor, noen er korte og godt tilrettelagte,  
andre er lange turer som krever godt utstyr og god planlegging. Vi håper  

Stikk UT! vil inspirere til fine turer uansett hvilke turmål du velger.

Sett deg godt inn i Stikk UT!-vettreglene og les turbeskrivelsen før du drar på tur.  
Registrer koden i Stikk UT!-appen eller på stikkut.no



2022 er Frivillighetens år, noe som 
blir markert over hele landet. Norge 
er i særklasse når det gjelder frivillig 
innsats og det ser vi igjen i det  
frivillige arbeidet med Stikk UT! 

Stikk UT! er helt avhengig av hjelp fra frivillige for 
å gjennomføre turtrimmen. Vi har regnet ut at det 
hvert år blir lagt ned omlag 3700 dugnadstimer i 
Stikk UT!. Vi kan dermed slå fast at uten de mange 
frivillige sin innsats hadde det rett og slett ikke gått. 
I Frivillighetens år er det på sin plass å takke alle 
som bidrar med å merke og rydde stier, sette opp 
skilt og koder, bygger gapahuker og lignende. En 
stor takk også til alle velvillige grunneiere som lar 
oss få bruke områdene deres til friluftsliv og ferdsel.

400 JOBBER FRIVILLIG 
FOR STIKK UT!

På vegne av oss i Stikk UT!  
og alle glade turgåere:  
TUSEN HJERTELIG TAKK!

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal er et kommunalt 
oppgavefelleskap (KO) eid av 13 kommuner. Stikk 
UT! er det største aktivitets-prosjektet vårt og alle 
kommuner har en egen Stikk UT!- ansvarlig som 
gjør en svært viktig jobb. Disse møtes ett par 
ganger i året og legger planer og koordinerer 
de frivillige og alt av Stikk UT!-arbeid i egen 
kommune.

Stikk UT!-grupper

ledet av Stikk UT!-kontaktene, 

bestående av lag, foreninger, 

grunneiere og frivillige

Stikk UT!-kontaktene  

i medlemskommunene

Aukra, Aure,  

Averøy, Gjemnes,  

Heim, Hustadvika,  

Kristiansund, Molde,  

Rauma, Smøla,  

Sunndal, Surnadal  

og Tingvoll.



6480 ansatte registrerte over 360 000 turer i 2021.  
Ansatte som blir med på Stikk UT! Bedrift får tilgang til  
Min Bedrift- siden som har oversikt over registreringer, kilo-
meter og høydemeter. Nå kan bedriften også bruke Stikk UT! 
Sammen-funksjonen i appen for å invitere kolleger med ut 
på tur. Å være på tur sammen gir en ekstra glede. Inntekter 
fra Stikk UT! Bedrift er et viktig bidrag til Stikk UT!-arbeidet. 
Informasjon og påmelding finner dere på stikkut.no.

STYRK SAMHOLDET OG FÅ SPREKERE ANSATTE!

Tine meierier i Elnesvågen ble i 2021 
trukket ut som vinner av to hengekøyer. 

Meld din arbeidsplass på Stikk UT! Bedrift, og 
skap trivsel og gode turopplevelser sammen. 

BLI MED PÅ

NYHET I  
STIKK UT!-APPEN 
Å være på tur sammen gir ekstra glede, 
og er godt for både kropp og sjel. Den 
nye funksjonen i Stikk UT!-appen gjør 
det enkelt å invitere noen med på tur! 

Med Stikk UT! Sammen- 
funksjonen kan du selv 
invitere noen med på tur, 
eller bli invitert av andre. Lag 
og organisasjoner kan også 
bruke funksjonen til å infor-
mere om sine fellesturer eller 
dugnader. Turene kan være 
både Stikk UT!-turer eller gå 
til andre turmål, sortert etter 
kategorier. Det er like verdi-
fullt om det er to eller flere 
med på tur, det viktigste er   
at man er SAMMEN.

Det er gratis å være med på Stikk UT!. Men den som ønsker kan  
bestille seg Stikk UT!-krus i premie. I år vil vi utfordre en ny kunstner 
til å lage motiv. Vi har også gode t-skjorter og luer i ull med  
Stikk UT!-logo. Alt dette kan kjøpes i nettbutikken på stikkut.no.

Frist for å bestille årets krus er 30. september

NETTBUTIKK



VELKOMMEN TIL STIKK UT! 2022
I år kan vi tilby 500 turer i alle kommuner i Møre og Romsdal, samt Heim  

i Trøndelag. Variasjonen på turene er stor, noen er korte og godt tilrettelagte,  
andre er lange turer som krever godt utstyr og god planlegging. Vi håper  

Stikk UT! vil inspirere til fine turer uansett hvilke turmål du velger.

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 eksisterende bålplasser og følg bålforbud. Tenn  
ikke bål på svaberg eller fast fjell, da sprekker det og  
blir ødelagt for alltid.

SLIK DELTAR DU PÅ STIKK UT!
Det er Friluftsrådene som drifter Stikk UT! i samarbeid med våre medlems kommuner 
og mange frivillige. For å være med på Stikk UT! må du opprette en bruker og
registrere turene dine. Dette gjør du i Stikk UT!-appen eller på stikkut.no. Her  
finner du også gode turbeskrivelser med kart og gps-spor. Det er gratis å delta. 

1. Last ned appen 2. Logg inn 3. Du er i gang! 4. Registrer kode

STIKK UT!-VETT & ALLEMANNSPLIKTEN

4. Ta vare på stiene, unngå slitte  
stier i våte perioder.

5. Ta med søppel hjem.

6. Parker på angitt sted og pass på  
at du ikke er til hinder for andre.

7. Les turbeskrivelsen før du drar på tur. 
Vær oppmerksom på at noen turer  
åpner senere enn 1. mai – respekter det. 

8. Du er selv ansvarlig for din egen sikker-
het – velg turer etter egne ferdigheter.

 God tur!

Alle har plikt til å vise hensyn til natur, grunneiere og andre du 
 møter. Vi oppfordrer alle til å følge Stikk UT!-vettreglene:

HUSK BÅNDTVANG

LUKK GRINDA

RESPEKTER BÅLF
ORB

UD

post@stikkut.no Følg oss på 
Facebook og Instagram


