
Turplan for Friskliv på Stikk UT!
Kristiansund kommune

19.september – 17.oktober 2019
I høst kan du bli med «Friskliv på Stikk UT!» på tur i Kristiansund-regionen. Det blir 4 turer
i høst, tilbudet er gratis og åpent for alle, og er et samarbeid mellom Friskliv og mestring  i
Kristiansund og Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal. Turene har en samlet varighet på 3-4
timer, med en matpause underveis. Vi har valgt ut turmål som de aller fleste kan være
med på, og  til Stikk UT! - turmål. Dersom du lurer på hvor utfordrende en tur er, ta
kontakt med turleder. Det er som regel to turledere med på hver tur.

Vi prøver å ivareta alle,  noen går fort, og noen saktere – og det er helt greit. Vi ønsker
trivsel og gode turopplevelser for alle!

Vi håper du vil være med oss på tur og ønsker alle velkommen til trivelige turer!

Generell informasjon om turene
Oppmøte
Vi har oppmøte 10.50 og starter kl. 11.00. Oppmøte – se i skjema på hver enkelt tur. Vi er
tilbake til oppmøtestedet til kl. 14.00.

Samkjøring: De som bruker sin egen bil til samkjøring, får dekket kostnadene av Friluftsrådet
Nordmøre og Romsdal.

Klær/Fottøy
Vi går uansett vær, så velg klær etter vær og godt fottøy. Solide joggesko/tursko som sitter
godt på foten og tåler litt fukt (Goretex).

Mat
Vi anbefaler at du i tursekken har med matpakke, noe å drikke, gjerne kaffe/te, et lite
sitteunderlag og et ekstra skift (f.eks. ullundertrøye/sportstrøye) og en ekstra varm genser i
ull/fleece til pausen.



Turprogram høst 2019
Vi har laget forslag til turmål, men det kan bli endringer underveis..

Dato Sted Oppmøte TID
19.september Klubba

Turbeskrivelse:
https://www.stikkut.no/turar/203755
Klubba ligger ikke langt fra Vanndamman og
Kristiansund sentrum. Turen ut hit er
trillevennlig med fine rastemuligheter
underveis og med fin utsikt ut mot havet.
En lett løype.

Bestemors hage 11.00

26.
september

Lasken
Turbeskrivelse:
https://www.stikkut.no/turar/300152
Folkeparken ligger på Gomalandet og er et
av de mest benytta rekreasjonsområdene i
kommunen, med badestrender og
fiskeplasser. Lasken ligger i utkanten av
Folkeparken.Det er ei lett rundløype.

Ishallen 11.00

3.oktober Drabovatnet
Turbeskrivelse:
https://www.stikkut.no/turar/203751

Drabovatnet, eller Svartvatnet, er det tredje
største vatnet i Kristiansund kommune.
Vatnet ligger idyllisk til i skogsterrenget i den
nordøstlige delen av Freiøya. Det er ei lett
og noe kupert turløype.

Parkerings-

plassen på høyre
side
(Nerlandsflata)

11.00

17.oktober Bolgvatnet – Frei
Turbeskrivelse:
https://www.stikkut.no/turar/203749
Bolgvatnet ligger idyllisk til midt på Freiøya,
64 meter over havet, og er den største
innsjøen i Kristiansund kommune. fine
rastemuligheter langs hele vatnet.
Kulturminner.

Parkeringsplass

på prestmyra

11.00

Kontaktperson for spørsmål om turene:
Friluftsrådet Liv Synnøve Hoel 93 68 54 08 Liv@friluftsraad.no
Friluftsrådet Marte Melbø 47 25 20 12 marte@stikkut.no

Kontaktperson for spørsmål om organisering
Friskliv og mestring Kristiansund
Malin Skindlo 94 83 10 28 Malin.Skindlo@kristiansund.kommune.no


