Registrer dine turer på utinord.no

Det satses på skilting av turløyper
Du har kanskje sett de røde og gule Ut i NORDskiltene? De står så lenge turen inngår i vår populære turkassetrim. De grønne turskiltene er
derimot permanente. Nå i år kommer våre aller
nyeste skilt på plass. Dette er grønne metalskilt
med refleks slik at de lettere sees også i dårlig lys.
Skiltene følger ”nasjonal standard” og turene er
gradert enten som grønn tur (lettest), blå, rød
eller svart (vanskeligst).

Last ned UT-appen fra UT.no
Der finner du turbeskrivelse
på mange av våre turer

Følger du oss på Facebook og Instagram?
Nettsiden er viktig, men Facebook er kanskje enda viktigere. Flere ganger i uka legger vi ut
informasjon om smått og stort av det vi jobber med. Så langt er det 1230 som følger oss på
Facebook. Klikk deg inn og få med deg nyttig informasjon om Friluftsrådet du også.
Bruk emneknaggen #utinord og send oss dine turopplevelser via Instagram.
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men også for de som kommer på besøk. Kanskje vil

sa og Skjervøy. Først og fremst for alle som bor her,

mektige, dramatiske Kvænangen, Kåfjord, Nordrei-
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bra, for målet er å gjøre Ut i NORD til en gullrekke

men Ut i NORD de fleste vil ha et forhold til? Det er

fjæra for søppel. Men kanskje er det turkassetrim-

barnehager, utgir turkart og er opptatt av å rydde

mål for alle.

Ut i NORD friste deg til å dra på tur til plasser du aldri
nabokommunen? Nettopp variasjon er viktig for Ut

Mange fine turer venter på besøk også av deg.

Jeg håper du blir med.

har vært? Kanskje i nabobygda, på naboøya eller til
i NORD. Da tenker vi både variasjon i vanskelighets-

utendørs for den som er opptatt av å komme i bedre
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Nord-Troms Friluftsråd

Daglig leder

Hugo Tingvoll

grad og geografisk spredning. Mange er opptatt av

form og gjøre noe med sin egen helse.

Vi følger opp fjorårets suksess og arrangerer friluftsskoler i alle våre medlemskommuner også i
år. Mandag 20. juni er vi i gang både i Kvænangen,
Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Sammen med våre
dyktige ledere byr vi på artige og allsidige sommerdager der mye forskjellig skjer. Vi nevner: utemat
på bål, skyting med luftgevær, pil og bue, overnatting i telt, fisking, førstehjelp, kajakkpadling,
førstehjelp, kart og kompass, lassokasting og
mye mer.

Bli med på
friluftsskole

Ungdomscamp
i Årviksand

Ungdomscampen er for deg som er 13 år og eldre.
Deltakeravgift kr 650,- inkl. mat og drikke, transport og alle aktiviteter.

Har du lyst til å bli med med en på tøff uke med mye
allsidig friluftsliv og artige aktiviteter både ute og
inne? Da bør du bli med på ungdomscampen siste
uka før skolestart, dvs. fra mandag 15. til torsdag
18. august. Vi tar ferga fra Kågen og sykler deretter
den flotte veien fra Lauksundskaret til Årviksand.
Vakrere og finere sykkelvei skal du lete lenge etter.
Alternativ skyss hvis været blir for dårlig. Vi overnatter i telt, men bruker likevel ungdomshuset i
Årviksand som base. Her blir det kajakkpadling,
turer i fjæra og på fjellet, luftgeværskyting, kart og
kompass og en god del annet.

Våre friluftsskoler er for deg som går i 5.-8. klasse
neste skoleår. Deltakeravgift kr 650,- inkl. uteovernatting, mat og drikke, alle aktiviteter. Kr 800,- i
Skjervøy som gjennomfører friluftsskole over fem
dager. Fire dager i de tre andre kommunene.

I tillegg til friluftsskoler uka etter skoleslutt, blir
det også friluftsskole i samarbeid med Riddu Riddu
fra 13.-15. juli.

Du finner mer informasjon og
påmelding til både friluftsskole og
ungdomscamp på våre nettsider
utinord.no

Statistikk
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Endelig

Se statistikk fordelt på
turmål, kommune og antall
besøk

– Nye turkart for Nord-Troms

Topplister
Oversikt over dine turer og
alle de andre som er med i
Ut i NORD

Det har siden i fjor høst vært jobbet intenst med
å få ferdig nye turkart for Nord-Troms. Og til starten av årets Ut i NORD har vi gleden av å presentere fire flotte kart med mye nyttig informasjon
om friluftsliv og turmuligheter i våre medlemskommuner.

Turinfo
Du finner kart og annen
informasjon om alle de
84 turene

Kartpakken består av fire kart med trykk på begge
sider, det vil si åtte kart som presenterer Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy i målestokk
1:50.000. Kartene trykkes på «plastpapir» som
tåler vann og som ikke kan rives i stykker.

Turkode
Her skriver du inn koden
som du finner i turkassen

Kalender

Registrering

Les mer om turer og aktiviteter som gjennomføres i
Nord-Troms

Det er enkelt å registrere
seg selv og andre familiemedlemmer som brukere

Kartene selges enkeltvis for kr 150,- eller som en
samlet kartpakke der alle de fire kartene koster
kr 450,-. Kjøp på vår nettside utinord.no eller på
butikker rundt om i kommunene.

Fant du ikke koden?
Det kan være at kodearket av en eller annen grunn
ikke er på plass i turkassen. Send i så fall melding om
det til Friluftsrådet via Facebook eller som epost til:
post@utinord.no
Du kan også sende SMS til 975 20 450,
SÅ SENDER VI DEG KODEN.

Flott krus også i år
Her er premiekruset fra 2015. Vi fortsetter
samarbeid med Gunn Vottestad og lager et
flott krus også etter at årets sesong er over.
Kruskvaliteten fra Porsgrund Porselænfabrik
blir den samme, men krusmotivet fra den populære nordnorske kunstneren endres fra år
til år.
Kravet for å gjøre seg fortjent til premiekruset
er at du besøker minst sju av årets turer. For
barn er kravet seks forskjellige turer. Kruset
er flott, men mange av våre yngste turgåere
ønsker seg kanskje noe annet. Følg med. Noe
spennende er på gang. Du bestiller krus og
premieartikler på vår nettside utinord.no

Foto: Trond Østvang - Vardefjellet i Bakkeby, Nordreisa

På tur med ordføreren
Alle våre kommuner har fått nye ordførere. Felles for de alle er at de
følger opp tradisjonen og inviterer fastboende og tilreisende med
på ordførertur. I Skjervøy har Ørjan Albrigtsen valgt seg hjembygda
Årviksand og dramatisk krigshistorie for turen som går til Rotvåghula i
Nord-Rekvik. Andre verdenskrig er også tema for turen til Svein Oddvar
Leiros i Kåfjord. Det jobbes for tiden med å presentere krigsminnene på
Spåkenes. Mer om det for de som velger å bli med på turen til det vakre
friluftsområdet på kommunegrensa mellom Kåfjord og Nordreisa.
Mens turen i Årviksand er ganske lang der det meste av dagen går med,
er det motsatte tilfellet for dem som blir med til Spåkenes. Dette er en
lett tur som passer for alle. Som ordføreren i Kåfjord har også naboen i
nord valgt seg et turmål som inngår i årets Ut i NORD. Kildalsdammen er
målet og familietur er stikkordet for turen til Øyvind Evanger i Nordreisa.
Verddeturneringen i Kvænangen gjennomføres årlig i juli. I fjor var ordførerturen en del av programmet. Slik blir det også når fylkets yngste ordfører, Eirik Losnegaard Mevik ønsker velkommen til årets fellestur som
går til Klubben i Burfjord, også det en tur som er med i Ut i NORD.
Her er årets ordførerturer:
Nordreisa:
Søndag 5. juni
Kvænangen: Onsdag 20. juli
Skjervøy:
Søndag 31. juli
Kåfjord:
Søndag 14. august

Kildalsdammen i Rotsund
Klubben - Beaski i Burfjord
Rotvåghula i Nord-Rekvik på Arnøya
Krigsminneområet Spåkenes

Les mer om klokkeslett og annen praktisk informasjon på utinord.no
Rådmann på tur med kamera. Foto: Cissel Samuelsen - Fossen i Straumfjorden, Nordreisa

Ta bilder!
Last opp bilder på #utinord
eller send dem som epost til
post@utinord.no
Alle som sender oss bilder er
med i trekningen av turkart
og gavekort.

#utinord
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83 vakre turer i Nord-Troms
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01 Dalberget
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02 Storhaugen, Djupvik
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03 Lilledalen
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04 Moskkugàisi gruver, Ny!
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05 Storhaugen, Manndalen
06 Tverrelva
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07 Spåkenes
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08 Olderdalen rundt
09 Gavtavárri, Ny!
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11 Gorsabrua
12 Skardalsgammen
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13 Trollvikhytta
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14 Vikesokken
15 Nordmannviktinden, Ny!
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16 Baalsrudhula
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18 Gaskaslokta
19 Halti
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17 Gaisi, Ny!
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34 35

42
Skjervøy
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20 Sotneset
21 Trolltind, Ny!
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22 Gamle lysverket i Årvikmarka, Ny!
23 Arnøyhøgda
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47
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27 Langnestinden
28 Hellnesodden, Ny!

59

29 Steinbakken, Ny!

79

30 Enesbukta
31 Vardhaugen

58

32 Vittnes, Ny!

43

33 Kågtinden

2

1

25 Dalbotn - Grunnfjorddalen, Ny!
26 Kulturstien Laukøy, Ny!
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24 Sandnestinden
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34 Arontinden
35 Gapahuken Uløya, Ny!
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48

44

36 Rakkenes, Ny!
37 Skattørfjellet, Ny!
38 Engnes
84 Stussnesfjellet, Ny!
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Nordreisa

57

39 Uløytinden
40 Holmevannet

62

41 Gjøvarden

15

42 Vardfjellet
43 Steinfjellet

3

44 4H-gammen i Pilteri

8

45 Sikkájávri
46 Flylysvarden

9

47 Truisku, Ny!

10

82

48 Storsteet
49 Fávrresvárri
50 Baiskivarden
51 Nordkjosfjellet

13

52 Fossvannet
53 Nuovasgáisá

6

54 Luovosskaidi
55 Sikkojervigammen

18

56 Sarafossen

5

57 Cillagaisa
58 Arasbovarri / Snefonna

56

59 Jyppyrä

12

60 Skaidecohkka

17

61 Reasvarri

60

62 Kildalsdammen

64
11

63 Moskodalen gruve, Ny!
64 Sieimma, Ny!

4
Kvænangen
65 Innervikselva
66 Vassnes
67 Svanefjellet rundt

16

68 Moldvikøra
69 Lillestrømmen
70 Lysløypa i Sætra

19

71 Riddevarrivannet
72 Halsen
73 Mikkaltinden
74 Naiggacohkka - Naigatoppen
75 Store Rossa
76 Daumannstinden
77 Gárgovárri
78 Olderbakkfjellet
79 Dalstuen
80 Klubben - Beaski, Ny!
81 Geitfjelltinden, Ny!
82 Beahcegealhaldi, Ny!
83 Stuora Riidevárri, Ny!

Lett

Kan gjennomføres av alle.

Middels

For den vanlige trimmer.

Krevende For den erfarne turgåer.
Ekspert

For erfarne fjellfolk.

