Friluftsrådet Sør og Risør kommune i Friluftslivets år
KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER
 Begynne arbeidet i Risør kommune i løpet av høsten og avslutte i løpet av 2016.
 Vi har utarbeidet søknader for Risør til FK/MD og FM.
 Det legges også opp til å registrere sikringsstatus og behov i dette arbeidet.
TURKART, TURFORSLAG OG BESØKSREGISTRERING
 Risør først ut i vår kommunale turkartserie 2012.
 Etablere om lag 20 turforslag i Risør kommune i vår kartløsning www.friluftskart.no
(klikk på opplevelser og aktiviteter, huk av for turforslag, klikk på (i) øverst i venstre
hjørne og dra muspekeren over det aktuelle området. Du får da opp en liste over alle
turforslagene i høyre rullgardin. Klikk på vedleggene og turforslagene popper opp som
pdf.filer med tekst, foto og kart.)
 Starte besøksregistrering på disse turmålene på www.telltur.no
 Registrere skiløypestatus for Bromsmyr på www.skisporet.no (flere løypemaskiner?)
 Telleapparat (Urheia?)
NATURLOS
 Lag og foreninger registrerer turer/aktiviteter på www.friluftsrådet.no innen 1. mars.
 Kommunene oppfordres til å bli friluftslivets år kommuner og melde inn ordførerens tur.
 Naturlosbrosjyren distribueres til alle husstander i uke 16.
SKOLE OG LÆRING I FRILUFT
 Gjennomføre skogdag for 10. klasse sammen med skogselskapet mf.
 Arbeide for å få ”Samisk kultur” i Den Kulturelle Skolesekken.
 Gjennomføre marinbiologikurs for skoleklasser og barnehager i juni og august/september.
 Holde inspirasjonskurs for lærere og aktivitetsdager for skoleklasser på forespørsel.
FERIE OG FRITID FOR BARN OG UNGE I ALLE MEDLEMSKOMMUNENE
 Onsdag i vinterferien - gratis inngang på Arendal og omegn kunstisbane (R-14).
 Fredag i vinterferien - gratis heiskort i Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter (R-9).
 Vintercamp (5 dagers leir.) Friluftsrådet Sør betaler deltakeravgiften for at inntil 50 barn i
ressurssvake familier i våre medlemskommuner, skal kunne oppleve en aktiv vinterferie i
samarbeid med Røde Kors, på KilandSenteret i Grimstad kommune.(R-0)
 Helga 6.-8. mars (Snøhuletur til Rauland for ungdom) – egenandel 450 alt inkl.(R-0)
 Sommerleiren Søruga (uke 26) for 9 -14 åringer på KilandSenteret i Grimstad kommune.
– egenandel ca. 2 000 alt inkl (fullbooket 1 uke etter at påmeldingen åpnet på facebook).
 Fjellfriluftsskole for tenåringer i våre medlemskommuner (siste uka i sommerferien).
Vandring fra Tovdal til Gjøvdal i Åmli kommune, med 2 overnattinger (en i lavvo og en
på AATs hytte Grunnetjørnsbu). Vi har søkt barnefattigdomsmidler gjennom Åmli
kommune, får vi det blir turen med (transport, mat og overnatting) gratis.
MINOREITETSGRUPPER
 Medvike til eller arrangere 1 aktivitetsdag per årstid for voksenopplæringen i Risør
(Samarbeid med Gjerstad, Tvedestrand og Vegårshei). BUF-direktoratet dekker alt?

FRISKLIVSSAMARBEID
 Opprettholde og styrke et ”lukket” turtilbud for mennesker med psykiske utfordringer.
(Har søkt om 20 000 til Risør kommune i 2015.) 15 000 i 2014 + 30 000 til senter for
psykisk helse.
 Stimulere til å etablere månedens tur i flere kommuner (startet i Grimstad i 2011).
 Oppfølging av sentralenes brukere i Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Vegårshei.
(Vi har søkt om midler til å kunne dele ut turkart og turbøker gratis, introduksjon til årets
Naturlosprogram og samt gjennomføre noen turer, mat på bål - kurs og lignende i
nærmiljøene sammen med brukerne). Nasjonalt pilotprosjekt.

