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TV-serien Helt NATURLIG
EN VIRKELIG NYSKAPNING FOR HELE FAMILIEN

Vi følger Stein, Helene og vennene i hverdagslig og uteliv i et helt år.
Med hunder og hester, til skogs og fjells under åpen himmel, i telt og hytter.

Fisketurer, kano og båtliv, til fjelltopper, naturfotografering.
Med pappa og hundene på jakt etter elg og hjort.

Fôring av småfugler og en stor rådyrflokk i en hard vinter.

En dokumentarserie med ekte, jordnære og glade opplevelser.
En av flere røde tråder er å følge Embla i hennes første leveår.

TV-serien vil skape mye glede og gi kunnskap.
Filmene inspirerer til aktivt uteliv og en sunn livsstil.

Film 1

Film 2

Film 3

Film 4

Dokumentarserien starter med at Frøya 
får åtte valper – seerne kommer tett 
på liv og død. Et av de små nøstene er 
Embla, og hun blir ungenes egen hund. 
Helene har hestedilla, mens Stein er 
storfisker’n i familien. Rett etter isgangen 
tidlig i mai er gjedda på hugget. I pinse-
helga drar familien alltid til hytta på 
Hardangervidda, til dugnadsarbeid og 
turer til fjells.

I hjembygda finnes en rekke innsjøer, et 
eldorado for lavvoturer, fiske og padling. 
Livet til fjells lokker sommerstid.  
Aktivitetene er mange – ørretfiske, 
 fjellturer, hundeliv og hyttekos.  
En vennefamilie på Vestlandet får besøk. 
Her er sjøfiske i dype fjorder.
Tradisjonen tro drar fire ungdommer til 
fjells den siste uka før skolen starter.

En aktiv dag kan mye skje;
- Idrettens dag, hundestell og fisketur.
Guttetur med overnatting under åpen
himmel, og hjortejakt i bratte lier.
Helene og vennene er mye i stallen.
Høsten betyr elgjakt med spenning,
matauk og hundenes beste tid på året.
Hjortebiff og elgkarbonader – deilig!
Forvaltning av naturen er viktig. 

Hjemme på gården får småfuglene og
rådyra fôr når det blir snø og vinter.
Hente juletrær med bålkos og grøt er 
blitt en fast tradisjon.
Vinteren gir nye muligheter for friluftsliv.
Isfiske, skiturer og hytteliv i fjellet.
I reinsdyras spor, frisk utforkjøring på ski
i bratte lier, skiskyting på en hjemme-
snekret arena. 
Et fantastisk år er gått.

Dokumentar serien 
kommer i beste  
sende tid på NRK 1
- Tirsdag 30. august
- Tirsdag 06. september
- Tirsdag 13. september
- Tirsdag 20. september

4 filmer x 40 min. 
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