
Nr Søker Tiltaksnavn Tiltaksbeskrivelse Total 

kostnad

Søknds-

sum

Forslag 

tildelingstekst

Forslag 

tildeling

1 TØNSBERG OG 

OMEGN 

TURISTFORENING

OPPTUR 2020 OPPTUR er Turistforeningens turdag for alle 8. klasser 

i Tønsberg-  og Færder kommune. Alle 

ungdomsskolene i kommunene inviteres til å bli med 

på en tur i skogen. Det legges vekt på fysisk aktivitet, 

mestring, naturglede og samhold blant elevene. 

Langs den 10 km lange løypa blir det lagt inn poster 

med med ulike oppgaver. Deltagelse er gratis og 

skolene som har behov for transport får dette gratis.

105 000 60 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket støttes fullt ut, 

da det er åpent for 

alle, er gratis for 

deltagerne, når nye 

brukergrupper og 

stimulerer til økt 

deltagelse over tid. 60 000

2 LARVIK OG OMEGNS 

TURISTFORENING

OPPTUR  

06.05.2020

OPPTUR er et arrangement i regi av Den Norske 

Turistforening og lokale turistforeninger, der 8. 

klassinger over hele landet, blir invitert til en dag med 

friluftsliv og fysisk aktivitet. Målet er å få flere 

ungdommer til å oppleve gleden med friluftslivet, 

gjøre turmulighetene i nærmiljøet bedre kjent, og 

skape en dag med fysisk aktivitet for alle.  Det 

forsøkes å legge turene i skolens nærområde, men 

det må settes opp buss for noen skoler.

257 090 24 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket støttes fullt ut, 

da det er åpent for 

alle, er gratis for 

deltagerne, når nye 

brukergrupper og 

stimulerer til økt 

deltagelse over tid. 24 000

3 NOTODDEN TURLAG KulTur 2020 

(opptur 4. Klasse)

Barnas Turlag skal tilrettelegge og arrangere KulTur 

for 4. Klasse i alle skolene i Notodden Kommune og 

Hjartdal kommune. Dette  året er også Hjuksebø 

skole med.  Ved å legge til rette for lavterskel 

aktivitet for barn kan det bidra til både økt turglede 

videre  i livet, og bevissthet om å ta vare på naturen. I 

tillegg bli kjent i eget nærområde. Tiltaket skal 

gjennomføres i lokalmiljøet, men på grunn av at det 

er litt avstand mellom skolene må vi bruke buss for å 

samle alle elevene. 

60 400 20 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket støttes fullt ut, 

da det når hele 

klasser, er gratis for 

deltagerne, når nye 

brukergrupper og 

stimulerer til økt 

deltagelse over tid. 

20 000

4 NOTODDEN TURLAG Opptur 8 klasse Denne  aktiviteten er rettet mot 8. klassingene i 

Notodden og Hjartdal kommuner. Målsettingen er å 

få med alle elevene i de aktuelle klassene på tur 

denne dagen. Pga snøforholdene her i området har vi 

flyttet turene til begynnelsen av juni. Turmålene er i 

nærområdet, men pga avstand til skolene må vi 

bruke busstransport for å hente inn elevene. 

Notodden Turlag stiller med flere turledere denne 

dagen, men det er også flere lærere med på turen.

55 050 15 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket støttes fullt ut, 

da det er åpent for 

alle, er gratis for 

deltagerne, når nye 

brukergrupper og 

stimulerer til økt 

deltagelse over tid. 15 000

5 4H TELEMARK Leik og lær i 

naturen med 4H 

Telemark

4H Telemark vil i 2020 fokusere på friluftsliv i 

nærmiljøet og hjelpe både medlemmer og ikke 

medlemmer ut på tur. Med prosjektet Leik og lær i 

naturen vil vi på en enkel, morsom og trygg måte ta 

ut barn og unge i naturen som ellers ikke hadde gjort 

det. Målgruppen vil være barn og unge i alderen 4-18 

år sammen med familie. Turene vil ha utgangspunkt 

fra Notodden, men vi vil prøve å få til turer i hele 

fylket. Turene skal være gratis.

104 000 37 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket kan nå nye 

brukergrupper og kan 

stimulere til økt 

deltagelse over tid. 

Stor søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 

fullt ut. 21 000

Vedlegg 1: Forslag til fordeling av tilskudd til friluftslivsaktivitet 2020



6 FRILUFTSRÅDET SØR Friluftsskoler i 

Nissedal 2020

Ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, men 

fokus på mellomtrinnet i grunnskolen. Målet med 

Friluftsskolen er å gi deltakerne lystbetont 

introduksjon og opplæring i friluftsliv. Omhandler 

tema som allemannsretten, kartforståelse, raste- og 

leirplass og tur/ekspedisjon. deltagerne vil kunen 

prøve seg på aktiviteter som sykling, padling, klatring, 

fisking,fotturer, mat på bål. Friluftsskolene er gratis, 

men krever påmelding.

162 000 31 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket prioriteres 

høyt, da det i 

utgangspunktet er 

åpent for alle, er gratis 

for deltagerne, når nye 

brukergrupper og 

stimulerer til økt 

deltagelse over tid. 

25 000

7 GRENLAND 

FRILUFTSRÅD

Friluftsrådets 

aktivitetstiltak 

2020

Grenland friluftsråd søker om tilskudd til følgende 

prosjekter/arrangementer:

1. Naturlos - turkalender med åpne turer som 

fulldistribueres

2. Læring i friluft - uteundervisning i grunnskolen 

gjennom kurs, opplæring, undervisningsopplegg m.m.

3. Sjøvettdagen - aktivitetsdag for barnefamilier, med 

fokus på sjøvett og sjømat på bålet.

4. Natur på norsk - nyankomne innvandrere tas med 

på tur gjennom introkurset i voksenopplæringene

1 539 000 100 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket prioriteres 

høyt, da det er åpent 

for alle, er gratis for 

deltagerne, når nye 

brukergrupper og 

stimulerer til økt 

deltagelse over tid. 

80 000

8 DNT TELEMARK Barnas Turlag for 

alle

Barnas turlag planlegger å opprettholde sitt 

friluftslivstilbud for barn og barnefamilier i hele 

Telemark. Arrangementene som tilbys er gratis, er 

attraktive for barnefamilier og når ut til en stor 

gruppe. Det settes et ekstra fokus på rekruttering 

som bidrar til utjevning av sosiale forskjeller og å 

senke terskelen slik at deltagelse skal være lett for 

alle barnefamilier, uavhengig av samfunnslag.

361 000 100 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket prioriteres 

høyt, da det er åpent 

for alle, er gratis for 

deltagerne, når nye 

brukergrupper og 

stimulerer til økt 

deltagelse over tid. 
80 000

9 DNT VESTFOLD Turboturer - 

Barnas Turlag

Det planlegges en turkampanje for å fremme 

egenaktiviteten hos barnefamilier, og det vil lanseres 

10-15 Turboturer i hver av kommunene Larvik, 

Sandefjord, Tønsberg, Horten, Holmestrand og 

Færder. Målet er å få barnefamilier ut på tur i 

nærmiljøet. Kampanjene lages i turappen SjekkUT, 

hvor man melder seg på i kommunelister - og samler 

turmål gjennom året. Turene lanseres til påske og 

kampanjen varer ut året. Det som vil kjennetegne 

turene er at de egner seg for små barn, ikke er for 

lange, og har et spennende turmål. 

145 000 75 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket prioriteres 

høyt, da det er åpent 

for alle, er gratis for 

deltagerne, når nye 

brukergrupper og 

stimulerer til økt 

deltagelse over tid. 

60 000

10 OSLOFJORDENS 

FRILUFTSRÅD

Friluftsskoler 

Vestfold 2020

Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn 

og ungdom, med hovedfokus på 10–13-åringer. 

Målet med Friluftsskolen er å gi deltakerne lystbetont 

introduksjon til friluftsliv. Friluftsskolen arrangeres på 

dagtid over 3 til 5 dager. Det kan være én 

overnatting, men er ikke et sammenhengende 

leirtilbud. Det planlegges 3 Friluftsskoler, som skal by 

på aktiviteter med fokus på glede, mestring og 

naturopplevelse. Friluftsskolene gjennomføres i 

samarbeid med

kommuner og/eller friluftsorganisasjoner. 

Friluftsskolene vil ha ca 100 plasser. 208 000 75 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket prioriteres 

høyt, da det i 

utgangspunktet er 

åpent for alle, er gratis 

for deltagerne, når nye 

brukergrupper og 

stimulerer til økt 

deltagelse over tid. 

60 000



11 DNT VESTFOLD Friluftsskoler i 

Vestfold

DNT Vestfold søker om støtte til å gjennomføre 

friluftskoler. Målgruppa er barn mellom 10-13 år, og 

aktivitene skjer i skoleferier. Det er et dagtilbud over 

3-5 dager med én overnatting inkludert. Det er 25 

plasser per skole, og de regner da med å ha med 150 

barn på oppleggene sine. Aktiviteten skjer lokalt, men 

koordineres og bemannes av DNT Vestfold - slik at 

det sikres kompetente ledere og et godt opplegg for 

barna uavhengig av lokale tilfeldigheter.

401 500 50 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket prioriteres 

høyt, da det i 

utgangspunktet er 

åpent for alle, er gratis 

for deltagerne, når nye 

brukergrupper og 

stimulerer til økt 

deltagelse over tid. 

40 000

12 NORGES JEGER OG 

FISKEFORBUND 

VESTFOLD

Familiefiskecamp Søker planlegger å arrangere en familiecamp med 

hovedfokus på innlandsfiske og ivaretakelse av mat. 

2020 er "familiens år", og i den forbindelse ønsker de 

å tilby en aktivitet for hele familien. De ønsker å tilby 

dette som en gratis aktivitet, for å nå ut til flest 

mulige. Aktiviteten kan være med og gi barn og unge 

trygghet til å satse mer på fiske som en 

friluftsaktivitet videre. Det vil bli investert i en del 

nytt utstyr og fiskeutstyr for utlån.

57 000 45 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket prioriteres 

høyt, da det er åpent 

for alle, er gratis for 

deltagerne, når nye 

brukergrupper og 

stimulerer til økt 

deltagelse over tid. 36 000

13 FRILUFTSRÅDET SØR Naturlos i Vest-

Telemark 2020

Naturloskonseptet går ut på å organisere vandringer / 

aktiviteter i naturen, der man tar opp et tema 

underveis sammen med en naturveileder; en 

naturlos. Aktivitetene er åpne for alle. Det utarbeides 

også en brosjyre som består av 48 sider med oversikt 

over ulike friluftsarrangementer. I 2019 var over 200 

arrangementer annonsert i brosjyren. Brosjyren 

distribueres i Østre Agder og Vest-Telemark. 

400 000 40 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket prioriteres 

høyt, da det er åpent 

for alle, er gratis for 

deltagerne, når nye 

brukergrupper og 

stimulerer til økt 

deltagelse over tid. 32 000

14 OSLOFJORDENS 

FRILUFTSRÅD

Oslofjorden 4201 -

oppdag din kyst 

Vestfold

Oslofjorden 4201 handler om å bidra til at lokale 

turmuligheter blir bedre kjent, og å få flere 

mennesker ut og i aktivitet, kanskje på nye måter. 

Målgruppen er spesielt barnefamilier og inaktive. 

Aktivitetene er som regel gratis å delta på. Det vil 

arrangeres åpne turer på kyststiene, ved 

kystledhyttene og på andre friområder. Det 

planlegges å gjennomføre fem aktiviteter i OF 

medlemskommuner i år.

62 000 30 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket prioriteres 

høyt, da det er åpent 

for alle, er gratis for 

deltagerne, når nye 

brukergrupper og 

stimulerer til økt 

deltagelse over tid. 24 000

15 NORGES JEGER OG 

FISKEFORBUND 

VESTFOLD

Introjakt reinsdyr 

for jenter

Søker ønsker å ta med jenter på en jaktform de ellers 

sjelden får en mulighet til å prøve. Dette er et typisk 

"dørstokkmil" problem, der en inngang i form av 

opplæringsjakt kan gi disse jentene denkunnskapen 

de trenger for selv å søke jakt og bli mer aktive 

jegere. Søker har arrangert aktiviteten de to 

foregående årene med gode tilbakemeldinger.

40 000 20 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket kan nå nye 

brukergrupper og kan 

stimulere til økt 

deltagelse over tid. 

Stor søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 

fullt ut. 
16 000



16 NORGES JEGER OG 

FISKEFORBUND 

VESTFOLD

Introjakt ungdom 

og 

førstegangsjegere

Søker planlegger å avholde opplæringsjakt (introjakt) 

for ungdom/førstegangsjegere. I Vetstfold er det 

vanskelig for unge og førstegangsjegere å komme inn 

på jakta. Det er dermed blitt en "dørstokkmil". Det 

tilbys opplæring innen tre vanlige jaktformer med 

hund, der deltagerne får oppleve og delta på jakt 

under kyndig veiledning av instruktører. Alle jaktene 

foregår over hver sin  dag.

38 000 20 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket kan nå nye 

brukergrupper og kan 

stimulere til økt 

deltagelse over tid. 

Stor søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 

fullt ut. 16 000

17 NOTODDEN TURLAG Turboturer Barnas Turlag skal også i år arrangere Turboturer. Det 

skal plasseres ut poster i Notodden og Hjartdal 

kommuner. Barna skal registrere antall turer de går i 

løpet av året og rapportere dette etter hvert. Det er 

både sommer - og vinterturer, noen turer er felles 

med de andre turene til Barnas Turlag. Målet er å få 

barnefamilier ut på tur og ikke minst, bidra til at alle 

kan bli bedre kjent i eget nærmiljø. 

79 500 12 500

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket kan nå nye 

brukergrupper og kan 

stimulere til økt 

deltagelse over tid. 

Stor søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 
10 000

18 NOTODDEN TURLAG Turbotråkk Barnas Turlag skal arrangere en aktivitetsdag for 

barnehagebarn i Notodden kommune, alder 4-6 år. 

Dagen er planlagt til mai 2020. Turdagen skal 

gjennomføres på Tinnemyra, et turområde som er 

lett tilgjengelig. Vi samarbeider med en eller to 

klasser fra Tinnes Videregående skole om tiltaket. 

Elevene fra skolen skal lage natursti med forskjellige 

opplevelser som barna skal innom underveis.  

128 500 10 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket støttes fullt ut, 

da det er åpent for 

alle, er gratis for 

deltagerne, når nye 

brukergrupper og 

stimulerer til økt 

deltagelse over tid. 
8 000

19 NORGES JEGER OG 

FISKEFORBUND 

VESTFOLD

Introfiske sjøørret 

for jenter.

Det er stadig flere jenter som søker seg til miljøer for 

fiske, men det er fortsatt mange som ikke vet hvor de 

kan treffe andre som er interessert i aktiviteten. Det 

er og mange som ikke har den kunnskapen de trenger 

for å fiske på eget initiativ. Derfor ønsker foreningen 

å tilby opplæring for jenter i det sportsfiske som for 

tiden er mest populært, nemlig sjøørretfiske. De får 

bli med ut på praktiske fiske med opplæring i 

grunnleggende basis kunnskap om utstyr og teknikk. 

15 000 10 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket kan nå nye 

brukergrupper og kan 

stimulere til økt 

deltagelse over tid. 

Stor søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 

fullt ut. 8 000

20 NORGES JEGER OG 

FISKEFORBUND 

VESTFOLD

Opplæring 

jaktfeltskyting for 

jenter

Foreningen ønsker å tilby jenter opplæring i en 

aktivitet som i stor grad er mannsdominert. Flere og 

flere jenter begynner å jakte, men skyteaktiviteter 

har ikke den samme utviklingen. Med å tilby skyting 

kun for jenter, mener vi å senke terskelen for å delta 

på denne type opplæring, noe som kan øke 

rekrutteringen til både skyting og jakt som 

friluftsaktiviteter.

16 000 10 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket kan nå nye 

brukergrupper og kan 

stimulere til økt 

deltagelse over tid. 

Stor søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 

fullt ut. 8 000



21 FORUM FOR NATUR 

OG FRILUFTSLIV I 

VESTFOLD

Friluftslivets uke Friluftslivets uke 2020 (5. sept - 13. sept) har som mål 

å synliggjøre friluftslivet med fokus på dets mangfold 

og muligheter, samt å stimulere til aktive opplevelser 

for store og små. FNF ønsker å stimulere, hjelpe og 

inspirere natur- og friluftsorganisasjonene til å gå 

sammen for å tilby et bredt spekter med turer og 

aktiviteter i hele fylket som skal være åpne for alle. 

Det satses også på #nattinaturen 5. - 6. sept og det vil 

bli arrangert felles ungdomscamp. 

215 000 100 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket kan nå nye 

brukergrupper og kan 

stimulere til økt 

deltagelse over tid. 

Stor søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 
70 000

22 TØNSBERG OG 

OMEGN 

TURISTFORENING

TILRETTELAGT 

FRILUFTSLIV

Det tilbys tilrettelagte friluftsaktiviteter for 

mennesker med ulike hjelpebehov. Deltagere har 

uttrykt ønske om et tilrettelagt friluftstilbud. 

Utfordringen deres er at de er i en livssituasjon som 

gjør det vanskelig å gjøre friluftsliv på egenhånd, da 

de har en helsesituasjon som gjør at det er behov for 

litt tilrettelegging. Friluftsliv er aktiviteter som mange 

har gjort tidligere og som de drømmer om å gjøre 

igjen.

57 000 33 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket kan nå nye 

brukergrupper og kan 

stimulere til økt 

deltagelse over tid. 

Stor søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 

fullt ut. 21 000

23 TØNSBERG OG 

OMEGN 

TURISTFORENING

FRISKLIVSTURER 

2020

Tønsberg og Omegn Turistforening skal i løpet av 

2020 arrangere ca. 10 turer i naturen for brukerne av 

Frisklivssentralene i Tønsberg- og Færder kommune. 

Det er turer både om vinteren på truger og fotturer 

om sommeren. Turene legges til ulike steder i 

Vestfold for å gjøre deltagerne kjent i turområdene. 

Turene har ulik lengde tilpasses deltagernes behov og 

ferdigheter, og deltagelse er gratis.

56 400 30 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket kan nå nye 

brukergrupper og kan 

stimulere til økt 

deltagelse over tid. 

Stor søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 

fullt ut. 19 000

24 DNT TELEMARK Aktiv Ung Søker ønsker å bidra til rekruttering til friluftsliv, 

gjennom kompetanseheving og kursing innen 

friluftsaktiviteter og turledelse til frivillige og 

deltakere. Gruppene tilbyr et variert spekter av 

friluftsaktiviteter: klatring, overnattingsturer, 

båtturer, kajakk-kurs etc.  Turene har lav eller ingen 

påmeldingsavgift. Det er ingen krav til forkunnskaper 

om friluftsliv eller medlemskap for å delta. 

469 000 75 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket kan nå nye 

brukergrupper og kan 

stimulere til økt 

deltagelse over tid. 

Stor søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 

fullt ut. 47 000

25 DNT TELEMARK DNT Tilrettelagt DNT Tilrettelagt i Telemark skal jobbe for å 

tilrettelegge det enkle friluftsliv for personer med 

nedsatt funksjonsevne og utviklingshemmede. Det er 

et ønske å synliggjøre og legge til rette for høyere 

aktivitet og større aktivitetstilbud til denne gruppen 

mennesker. Turene er svært lavterskel og nesten 

alltid tilrettelagt for rullestolbrukere. Turene går hver 

14. dag med fast oppmøteplass i Skien Fritidspark og 

Frankestranda på Heistad i Porsgrunn. Tiltalet har en 

rekke samarbeidspartnere, som sammen gjør at 

tilaket kan ha det omfanget det har.

775 000 160 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket kan nå nye 

brukergrupper og kan 

stimulere til økt 

deltagelse over tid. 

Stor søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 

fullt ut. 

100 000



26 CAMPVESTFOLD 

EXPEDITION OLE 

KRISTIAN HOLT 

HANSØ

CampVestfold 

Friendship

Prosjektet «CampVestfold Friendship» har som 

hovedsatsningsområdet barn og ungdom som er 

berørt av fattigdomsproblemer, og vil gi et 

helsefremmende og trivselsskapende friluftslivstilbud 

til barn og ungdom som dekker hele sesongen 

gjennom de fire årstidene, der FRIENDSHIP danner 

rammen for alle aktivitetene. Aktivitetene som tilbys 

er jordnære og koster ikke mye, og skal være et 

lavterskeltilbud som kan oppfordre og motivere 

deltakerne til å ta med sin egen familie eller venner 

ut på tur.

270 000 80 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket kan nå nye 

brukergrupper og kan 

stimulere til økt 

deltagelse over tid. 

Stor søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 

fullt ut. 50 000

27 TELEMARK RØDE 

KORS

Til Topps, 

inkludering og 

mestring

Telemark Røde Kors og DNT Telemark vil sammen 

bidra til bedre folkehelse og integrering i Telemark 

gjennom fysisk aktivitet og friluftsliv. Målgruppen for 

Til Topps Telemark er alle innvandrere og nordmenn i 

alle aldre som ønsker å være ute og å gå på tur med 

spesielt fokus på aldergruppen 18 - 30 år. Våre 

lavterskelturer inkluderer barnefamilier med og uten 

barnevogn på noen av turene. Det søkes om midler til 

innkjøp av basisutstyr, førstehjelpsutstyr, og leie av 

buss. 

117 600 40 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket kan nå nye 

brukergrupper og kan 

stimulere til økt 

deltagelse over tid. 

Stor søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 

fullt ut. 25 000

28 DNT VESTFOLD Kurskalender Foreningene i DNT Vestfold har samordnet seg om et 

felles årshjul for kurs. Hvert år gjennomfører vi da 

konkrete kurs på konkrete tider for å skape 

forutsigbarhet for eksisterende og potensielle nye 

frivillige. Det søkes om tilskudd til 13 kurs innen ulike 

friluftslivsaktiviteter. Kursene brukes både for å heve 

kompetanse innad i organisasjonen blant de frivillige, 

og å stimulere øvrig medlemsmasse og befolkning 

med friluftsskunnskap til å dra ut på egenhånd.

174 500 78 500

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket kan nå nye 

brukergrupper og kan 

stimulere til økt 

deltagelse over tid. 

Stor søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 

fullt ut. 49 000

29 BORRE JEGER- OG 

FISKERLAG

Fiskeskole 3 

dager

Søker planlegger fiskeskole for barn mellom 10 og 14 

år. Ungene får teoretisk og praktisk innføring i fiske, 

bearbeidelse av fisk, matlaging og generelle 

friluftsaktiviterer tilknyttet naturbruk. Alle barna som 

deltar får fiskeutstyr med bra kvalitet til odel og eie. 

Det legges vekt på å benytte områder som er lett 

tilgjengelig og dermed lette å komme tilbake til. 

Foreningen stiller med seks veiledere under dagene, 

og nedlegger en stor dugnad både før, under og etter 

fiskeskolen.

52 000 42 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket kan nå nye 

brukergrupper og kan 

stimulere til økt 

deltagelse over tid. 

Stor søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 

fullt ut. 26 000

30 DNT TELEMARK Basecamp Bø DNT ung Telemark planlegger en basecamp / 

friluftscamp hvor ungdom på tvers av Telemark kan 

møtes for å prøve ut friluftsliv -og fjellsportaktiviteter.  

Deltakerne vil bo og sove i en fast lavvoleir under 

arrangementet. Det planlegges med blant annet 

aktiviteter som elvekajakk, klatring og turridning. 

Arrangementet vil være åpent for alle innenfor 

aldersgruppen 16-26 år, og det kreves ikke 

medlemskap eller forkunnskaper om friluftsliv for å 

delta.

40 000 25 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket kan nå nye 

brukergrupper og kan 

stimulere til økt 

deltagelse over tid. 

Stor søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 

fullt ut. 15 000



31 NORGES JEGER- OG 

FISKERFORBUND 

TELEMARK

Opplæringskurs 

vilt 2020

For å øke rekrutteringen til jakt, samt å hjelpe 

nye/uerfarne jegere med å komme i gang, ønsker 

NJFF Telemark å arrangere en rekke kurs. Kursene vil 

ta for seg forskjellige viltarter, og bestå av planlegging 

og gjennomføring av jakt, samt etterbehandling av 

viltet for å nyttiggjøre seg de ressursene det 

representerer. Det planlegges opplæring innen elg, 

rådyr, villrein, bever og flere typer småvilt.  

405 000 205 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket kan nå nye 

brukergrupper og kan 

stimulere til økt 

deltagelse over tid. 

Stor søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 

fullt ut. 120 000

32 DNT VESTFOLD Basecamp 

Vestfold

DNT ung Vestfold ønsker å videreføre sin kystbaserte 

Basecamp for ungdom. Målgruppa er ungdom fra 16-

20 år. På programmet står klatring, kajakk, Stand-Up-

Paddling, windsurfing, multisport-konkurranse, 

bading og mye mer. Det planlegges med 50 deltagere 

med 15-20 frivillige i sving. For DNT er dette et viktig 

signalarrangement - som kan bygge merkevaren til 

DNT ung Vestfold. Dette kan føre til mer aktivitet på 

andre turer og arrangementer. 

410 200 60 200

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket kan nå nye 

brukergrupper og kan 

stimulere til økt 

deltagelse over tid. 

Stor søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 

fullt ut. 35 000

33 DNT TELEMARK Unge 

Naturtalenter 

Telemark 

Unge Naturtalenter er et program for økt frivillighet 

og naturengasjement blant ungdom. Programmet går 

over ett skoleår og har aldersgruppen 15-19 år som 

målgruppe. Gjennom 8-10 temabaserte helge- og 

kveldssamlinger får 15 deltakere kunnskap og 

kompetanse innen natur og friluftsliv. De får også 

mulighet til personlig utvikling og kursing i ledelse, 

samt innsikt i å bidra som frivillig i organisasjoner 

generelt og Turistforeningen spesielt. 

225 000 155 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket kan nå nye 

brukergrupper og kan 

stimulere til økt 

deltagelse over tid. 

Stor søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 

fullt ut. 90 000

34 DNT VESTFOLD Unge 

Naturtalenter 

Vestfold

Unge Naturtalenter er et lederutviklingsprogram 

innen friluftsliv og turledelse. Her er en gruppe på ca. 

15 ungdommer gjennom et program i helger og 

kvelder gjennom et skoleår som får friluftserfaring, 

lederkompetanse og mulighet til å bli en del av et 

flott miljø i DNT ung. Unge Naturtalenter gir 

resultater i form av  kjernefrivillige, altså at de driver 

tilbudet vårt fremover som ildsjeler. Disse danner 

lokale styrer og setter opp turer de selv leder for 

andre ungdom.

445 000 155 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket kan nå nye 

brukergrupper og kan 

stimulere til økt 

deltagelse over tid. 

Stor søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 

fullt ut. 90 000

35 PORSGRUNN 

ORIENTERINGSLAG

Stolpejakten 

Grenland 2020

Stolpejakten er moderne turorientering og har blitt 

populært i store deler av landet. Postene er nå QR-

koder som man registrerer klipp med en Stolpejakt-

App. Stolpejaktpostene er plassert slik at de er 

naturlige turmål for skoler, barnehager og ulike 

institusjoner. Målsetting er å motivere til økt 

mosjonsaktivitet med lav brukerterskel for alle 

innbyggere i Porsgrunn, Skien og Bamble kommuner. 

Tilbudet er gratis.

530 000 75 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket kan nå nye 

brukergrupper og kan 

stimulere til økt 

deltagelse over tid. 

Stor søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 

fullt ut. 40 000



36 NORGES JEGER- OG 

FISKERFORBUND 

TELEMARK

Friluftsaktiviteter 

2020

NJFF Telemark ønsker å arrangere flere 

friluftsaktiviteter, mange av dem rettet spesielt mot 

barn, unge og familier. Alle aktiviteter markedsføres 

offentlig og rettes mot målgruppen for tiltaket. Det 

planlegges blant annet fiskedager i skolen, fiske for 

innvandrere, fiske for barn i sommerferien, fiske for 

folk som står uitenfor annen aktivitet, vindusfiske, 

matlagingskurs, skytekvelder for unge og jenter og 

samling for barne- og ungdomsutvalget til NJFF 

Telemark. 

440 000 240 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket kan nå nye 

brukergrupper og kan 

stimulere til økt 

deltagelse over tid. 

Stor søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 

fullt ut. 120 000

37 OSLOFJORDENS 

FRILUFTSRÅD

Læring i friluft 

Vestfold

Læring i friluft er friluftsrådenes felles satsing på mer 

og bedre uteaktivitet i skole, SFO og barnehage. og 

det satses på inspirasjonskurs for ansatte og 

uteskoledager/kurs for skoleklasser. 

Aktivitetene/kursene legges til institusjonenes 

nærområder eller til et friområde i nærheten. Det 

planlegges å gjennomføre ca 40 kurs for skoleklasser 

og pedagoger, og det formidles enkle 

friluftstradisjoner som roing, padling, fiske, 

orientering, fotturer og overnatting i friluft i tillegg til 

norsk, naturfag og matte.

360 000 200 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket kan nå nye 

brukergrupper og kan 

stimulere til økt 

deltagelse over tid. 

Stor søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 

fullt ut. 
100 000

38 DNT VESTFOLD Turprogram DNT 

ung Vestfold

Turledergruppene i DNT ung Vestfold planlegger, 

tilrettelegger og gjennomfører turer for ungdom 

mellom 13 og 26 år. De planlegger en rekke enkle 

ettermiddagsturer hvor ingen utstyr kreves, turen er 

ikke hard å gjennomføre og det sosiale er i fokus. Her 

ønsker søker å tilby gratis arrangementer med bål og 

enkel mat/snacks knyttet til turene. Gruppene 

gjennomfører også en rekke overnattingsturer. Alt fra 

enkel overnatting i nærmiljø, til hytte i nærheten, til 

lengre reiser i Vestfold og Telemark og østlandet 

ellers. 

487 500 80 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket kan nå nye 

brukergrupper og kan 

stimulere til økt 

deltagelse over tid. 

Stor søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 

fullt ut. 40 000

39 DNT TELEMARK Aktiv i alderdom DNT Telemark har flere aktive Seniorgrupper, som 

ønsker å inkludere flest mulig eldre i sine aktiviteter. I 

løpet av vinterhalvåret er det lagt opp til enkle 

gåturer i gjerne i bynære strøk.  I sommer- og 

høsthalvåret utvides turene i nærområdene. Turen er 

et lavterskeltilbud. Her skal ikke lengden på turen 

eller økonomi ha betydning for at du skal kunne 

delta, her er samkjøring, buss, gode turledere og 

enkle turer nøkkelen. I tillegg jobbes det for å ta imot 

nye på en inkluderende måte, man er klar over at 

noe av det “skumleste” er å være ny i en gruppe. 

430 000 35 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket er åpent for 

alle. Stor 

søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 

fullt ut. 

17 000

40 LARVIK OG OMEGNS 

TURISTFORENING

Torsdagsturer 

med LOTs 

seniorgruppe 

2020

Larvik og Omegns Turistforenings (LOTs) 

seniorgruppe arbeider for økt sosialt samvær i form 

av turer, reiser og sammenkomster av forskjellig slag. 

Fysisk aktivitet etter evne. Vår  og høst arrangeres det 

formiddagsturer stort sett hver torsdag. De fleste 

turene går i kommnens nærterreng. Alle våre 

turledere stiller opp på dugnad. 

196 600 37 100

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket er åpent for 

alle. Stor 

søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 

fullt ut. 18 000



41 4H VESTFOLD Hengekøyecamp 4H Vestfold er opptatt av å kunne tilby medlemmene 

gode friluftsopplevelser og ønsker å arrangere en 

hengekøyecamp på ¤H-dagen 4. mai. Målet vårt er å 

få med rundt 50 stk på campen. For at flest mulig skal 

ha muligheten til å kunne være med - ønsker de å 

kunne tilby campen uten å måtte ta egenandel av 

deltagerne. Det er også et ønske om å invitere barn – 

og unge som er nysgjerrige på hva 4H er for å vise at 

vi tilbyr lavterskeltilbud til barn og unge i fylket.

79 500 41 500

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket kan nå nye 

brukergrupper og kan 

stimulere til økt 

deltagelse over tid. 

Stor søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 

fullt ut. 20 000

42 DNT VESTFOLD DNT Vestfold 26-

45

Aktivitetstilbudet i DNT skal være for alle. Søker har 

sett over tid at de har hatt liten aktivitet blant unge 

voksne etter de går ut av DNT ung alder. For å være 

den inkluderende organisasjonen de ønsker å være, 

trenger de et tilbud hvor de unge voksne kan bli en 

del av et miljø og føle tilhørighet.De starter nå 

arbeidet med å få frem et levedyktig miljø basert på 

frivillighet. Tilbudet blir både dagsturer i nærmiljøet 

og enkelt helgeturer og ferieturer. Selve turtilbudet 

blir det de fremtidige frivillige som skal bestemme.

215 000 62 600

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket kan nå nye 

brukergrupper og kan 

stimulere til økt 

deltagelse over tid. 

Stor søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 

fullt ut. 
30 000

43 DNT TELEMARK Basecamp 

Øitangen 

DNT Telemark er i gang med opprettelsen av flere 

lokale friluftsgrupper for de mellom 12-16 år, og 

ønsker at deltakerne fra de ulike gruppene skal kunne 

møtes på tvers gjennom en felles 

basecamp/friluftscamp på Øitangen. Fokuset for 

basecampen vil være å gi ungdommen en trygg 

introduksjon til friluftsaktiviteter som kan utøves ved 

sjøen og på vannet, herunder fisking, mat i fjæra og 

opphold og ferdsel i båt og kajakk. 

75 500 65 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket kan nå nye 

brukergrupper og kan 

stimulere til økt 

deltagelse over tid. 

Stor søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 

fullt ut. 30 000

44 SANDEFJORD 

TURISTFORENING

DNT Tilrettelagt, 

Vestfold

Målet med prosjektet ”DNT Tilrettelagt, Vestfold”, er 

å få personer med ulike behov ut i aktivitet ved hjelp 

av friluftsliv. Her vil det være det være ulike 

innfallsvinkler ut i fra hvilket behov vedkommende 

trenger. Dette er et ambisiøst prosjekt, men etter 

DNT Vestfold og undergrupper sin mening fullt 

gjennomførbart på en god måte. Dette tiltaket består 

av fire grupper; Friluftsliv Tilrettelagt for 

Utviklingshemmede (FTU) , Klart det går , 

Høyfjellsgruppa og På glemte stier.

918 000 236 200

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket kan nå nye 

brukergrupper og kan 

stimulere til økt 

deltagelse over tid. 

Stor søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 

fullt ut. 
100 000

45 LARVIK OG OMEGNS 

TURISTFORENING

Søndagsturer 

med Larvik og 

Omegns 

Turistforening 

Larvik og Omegns Turistforening (LOT) arrangerer et 

stort antall turer i sine nærområder. Turene kan 

betegnes som lavterskelturer, og er åpne for alle. 

Transport foregår der det er mulig, i privatbiler, noen 

ganger med " kompiskjøring". Deltagelse på de fleste 

turene er gratis. I anledning foreningens 90-års-

jubileum, ønskes det å holde deltagerprisene på 

arrangementene lave, slik at flest mulig kan delta på 

arrangementene.

265 980 80 180

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. Stor 

søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 

fullt ut. 

30 000



46 LEVANGSHEIA 

IDRETTSLAG

Natt i naturen Søker ønsker å gjennomføre natt-i-naturen på "Camp 

Skarvan", et sted med gapahuk. bålfasiliteter og 

bålhytte. Grunnen til at denne plassen er valgt 

fremfor skogen, er fordi barna da kan velge om de vil 

sove i telt/ hengekøyer eller inne i lavoen. Ikke alle 

barn er vant til friluftsliv eller har utstyr og det kan bli 

skummelt å sove i telt/ ute for første gang. 

Her ønsker vi å servere mat og drikke og tilby natursti 

og aktiviteter på dagen og kvelden.

19 000 18 000

Tiltaket oppfyller 

kriteriene til denne 

tilskuddsposten. 

Tiltaket kan nå nye 

brukergrupper og kan 

stimulere til økt 

deltagelse over tid. 

Stor søknadsmasse og 

mange andre gode 

søknader gjør at 

søknaden ikke støttes 

fullt ut. 5 000

47 A-LARM BRUKER OG 

PÅRØRENDE 

ORGANISASJON FOR 

ÅPENHET OM RUS 

OG BEHANDLING

Aktivitetsgruppe 

Vestfold og 

Telemark

Søker ønsker å tilbyr en rekke lavterskel tilbud for 

mennesker med rusproblematikk og deres 

pårørende. De ønsker å etablere et ukentlig 

aktivitetstilbud gjennom en aktivitetsgruppe med 

fokus på friluftsliv for mennesker som har 

utfordringer knyttet til rus og psykisk helse, gjennom 

bruk av områdene i nærmiljøet.

1 000 000 505 000

Tiltaket oppfyller i 

liten grad kriteriene 

ved denne 

tilskiddsposten. 

Grunnet stor 

søknadsmasse, 

prioriteres tiltaket 

ikke. 
0

48 BJØNNÅSEN, 

BLÅBÆRHEIA OG 

LANGBRÅTEN 

HYTTEFORENING

Bygge Lavvo ved 

bålplass

Hytteforeningen plannlegger å bygge ly ved ny 

bålplass på Langbråthen, som vil bli satt opp på 

dugnad. Foreningen søker om støtte til materialkjøp.

20 000 20 000

Tiltaket oppfyller ikke 

kriteriene ved denne 

tilskuddsposten. 

Søknaden må 

dessverre avlås, da 

den ikke støtter fysisk 

tilrettelegging. 

0

49 1.GULSETH 

SPEIDERGRUPPE

Inn kjøp av telt til 

ny patrulje i 

speidergruppa.

Speidergruppa har hatt stor vekst de siste årene, og 

har behov for mer utstyr, blant annet nytt telt til å 

bruke til turer og leirer. Speidergruppen kommer fra 

en bydel som er belastet med barnefattigdom og 

sosiale forskjeller. Støtte til dette vil kunne holde en 

medlemskontigent laves mulig. 

3 799 3 799

Tiltaket oppfyller i 

liten grad kriteriene 

ved denne 

tilskuddsposten, da 

den ikke støtter rent 

innkjøp av utstyr. 

Grunnet stor 

søknadsmasse, 

prioriteres tiltaket 

ikke. 0

50 SKIEN JEGER OG 

FISKERFORENING

Tilrettelegging 

ved Havretjenn

Forening jobber med å øke aktiviteten og 

medlemsantallet i foreningen.   Derfor ønsker 

foreningen å gjøre denne plassen mer tilgjengelig for 

allmennheten ved å pusse opp gapahuken, bygge 

utedo, lage bredere tursti/adkomst bort til 

gapahuken, supplere utstyr i gapahuken; 

grillrist/bålpanne, fiskegarn samt legge ut noen 

klopper på myrkantene slik at det blir lettere å 

komme til. Foreningen søker da på midler til å få 

etablert dette. 
19 312 19 312

Tiltaket oppfyller ikke 

kriteriene ved denne 

tilskuddsposten. 

Søknaden må 

dessverre avlås, da 

den ikke støtter fysisk 

tilrettelegging. 

0

13 005 931 3 741 891 1 950 000


