
 
Turplan for Aktiv på Dagtid  

Molde kommune 
20.april – 15.juni 2020 

 

Vi tilbyr en alternativ turplan i vår, og følger helsemyndighetene sine råd for å 
forebygge smitte av koronaviruset. I vår har vi valgt ut turer i nærområdet i 
Moldemarka og dere møter opp ved turstart hver for dere og vi følger rådene med  
avstand på minst en meter under turen og i matpausen. Vi har satt opp 
starttidspunktet til kl.10.30, slik at alle får god tid til å komme seg til oppmøtestedet.  

Hver mandag kan du være med Aktiv på Dagtid på tur i Molde-regionen. Tilbudet er gratis og 
åpent for alle, og er et samarbeid mellom Frisklivssentralen i Molde 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, mange til   turmål, og 
vi ønsker trivsel og gode turopplevelser for alle. 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.  Der det er behov for det, kan vi 
legge opp til en kortere og en lengre variant(tur), og møtes for å spise felles lunsj.  

Oppmøte/transport 
Vi har vanligvis fast oppmøte på parkeringsplassen ved Treffhuset. På grunn av tiltak i tråd 
med helsemyndighetene for å hindre smitte av korona, kan vi ikke stille med minibussen og 
samkjøring. Vi har derfor oppmøte ved hver enkelt turmål kl.10.30 og vi er tilbake ved start til 
ca. kl. 14.00. 

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. Antibac til hendene er også lurt å ta med i disse tider.  

 
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 



          Turprogram vår 2020 
Vi håper på godt oppmøte og ønsker alle velkommen til trivelige turer! 

 

Vi har laget forslag til turmål, men det kan bli endringer underveis. Første tur blir i uke 21 og 
vi tilbyr ulike tema på noen av turene, som «Allemannsretten», «kart og kompass», 
soppkurs, «mat på tur» og fisking. De fleste tematurene blir flyttet til høstprogrammet 
som tiltak for å hindre smitte av korona.  

 
Dato Sted Oppmøte TID 
18.mai   Bli kjent tur til Brattlihaugen og Liavegen 

Vi gjør oss kjent med «Allemannsretten», og en enkel 
innføring i kart og kompass og tar en Stikk UT! tur til 
Brattlihaugen og med muligheter for forlengelse av 
turen til Liavegen.  
TurbeskrivelseBrattlihaugen  
Turbeskrivelse Liavegen 

P-plassen ved 
Hatlelitunnelen 

10.30 

25.mai   Moldegårdstølen 
Ny Stikk UT! turmål i Moldemarka. Turbeskrivelsen 
beskriver start ett annet sted, men vi starter fra Grua 
ved parkeringen ved Hatlelitunnelen, går til damefallet, 
øvre lysløype og til turmålet, retur via lysløypa til 
inntaksdammen og til Grua.  
Her finner dere turmålet på kartet. 

P-plassen ved 
Hatlelitunnelen 

10.30 

1.juni  Ingen tur pga helligdag, 2.pinsedag   

8.juni  

  

Midtveishuken og Hindalen 
Turen starter fra turparkeringen ved Jens Gurulia, vi 
går Hinndalen opp til krysset ved Tustenveien, 
returnerer til Midtveishuken for matpause. Fin gruset 
turvei/tursti hele veien, noe kupert og stigning opp til 
Tustenveien.  
Turbeskrivelse Midtveishuken  

P-plassen Jens 
Gurulia. 

10.30 

15.juni  

    

Skihytta fra Grua 
Turen starter fra Grua, vi går til skihytta via 
«Damefallet». Alternativ lang variant for de som vil er 
Frænavarden, med værfobehold på denne.  
Turbeskrivelse Skihytta  

P-plassen ved 
Hatlelitunnellen 

10.30 

22.juni 

  

Sommeravslutning ved Storlihytta 
Vi starter fra Grua, til damefallet, oppover 
vardeveien, til Varden og ned gamle vardevei til 
Storlihytta. Enkel omvisning på Storlihytta. På 
grunn av smittevern tar alle med egen matpakke 
og kaffe/te/annen drikke.  
Informasjon om Storlihytta 

P-plassen  ved 
Hatlelitunnelen 

10.30 

 
Kontaktperson for spørsmål om turene og organisering:  
Friluftsrådet Liv Synnøve Hoel   93 68 54 08     Liv@friluftsraad.no   
    
 
Kontaktperson for spørsmål om organisering/Aktiv på Dagtid:  
Frisklivssentralen i Molde kommune v/Runhild Hauffen. Mobil: 94 17 94 65. 
 



 

Mine turer! -til hjelp for å huske turkoden 
 

 

 

Vi har laget en folder som kan hjelp til med å holde oversikt over turmål og koder. 
Denne kan ligge i lomma/sekken og tas med på tur. Her kan en skrive ned turmål og 
kode mens en er ute, for så å registrere det digitalt når en kommer hjem. 

Du kan skrive ut Mine turer selv. For best mulig utskrift velg skriv ut med faktisk størrelse. 
Brett så etter brettestrekene på arket, -følg de svakt stiplete strekene. Brett først arket i to, så 
inn fra høyre og så fra venstre. 

Her finner du folderen Mine turer 
 
 


