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PÅ NYE STIER
- et samarbeid mellom Telemark Turistforening  
   og NAV Telemark



Hva får du ut av å delta?
• Fysisk aktivitet
• Mestring
• Gode naturopplevelser
• Sosialt samvær
• Arbeidspraksis 
• Bli kjent med Den Norske Turistforening  

(DNT) og TTF sine fritidstilbud
• Attest 

Prosjektet - på nye stier
På nye stier er et stiryddingstiltak 
hvor du har muligheten til å ha 
arbeidspraksis to dager i uka enten 
som deltaker eller som tur/grup-
peleder. Tiltaket er et samarbeid 
mellom Telemark Turistforening 
(TTF) og NAV-Telemark som 
kort fortalt så dreier det seg om å 
vedlikeholde og rydde turstier og 
turområder i lokalområdene våre. 
Stiryddingen foregår ute i naturen 
sammen med en turveileder fra 
Telemark Turistforening. 

Løyperydding er fysisk arbeid 
som gir deg en super mulighet til 
å komme i form samtidig som det 
både er sosialt og meningsfullt. 
Gjennom løyperydding utretter 
du som deltar et viktig arbeid med 
å tilrettelegge for at enda flere får 
muligheten til å gå på tur i nær-
miljøet. Bedre turmuligheter nær 
beboelsesomåder, barnehager, 
skoler osv. gir andre muligheten til 
å bruke naturen til mer aktivitet i 
hverdagen.

Om det praktiske arbeidet
Vi er ute uansett vær, men ved vel-
dig dårlig vær vil opplegget bli jus-
tert. Oppgavene består av klipping, 
saging, merking, flytting av kvist 
med mere. Vi bruker enkle verktøy 
og du trenger ikke ha erfaring fra 
skogsarbeid eller tilsvarende 

arbeid. Stiryddingen er med andre 
ord for alle uansett fysisk form og 
tidligere jobberfaring. 
Her er det rom for å jobbe i akku-
rat det tempoet som er passende 
for deg og du får enkel opplæring i 
stirydding.



Hvem kan delta?
Unge NAV-brukere som står utenfor jobb eller utdanning som ønsker en 
aktiv og sosial arbeidspraksis i naturen.

Målsetning
Å være i fysisk aktivitet i naturen gjennom arbeidspraksis i løyperyd-
dingstiltaket. Ta del i en meningsfull aktivitet og å oppnå best mulig hel-
se, oppleve mestring, trygghet, mening, respekt og verdsetting i dagligli-
vet gjennom å styrke sosiale nettverk og muligheter på arbeidsmarkedet. 
Få gode opplevelser med fysisk aktivitet i naturen.

Hva kreves av deg som deltaker?
Det forventes at du møter opp til avtalte tider og gir beskjed dersom 
du ikke kan møte. At du stiller opp med en tanke om å gjøre ditt beste, 
det er godt nok!At du viser respekt for naturen og tar hensyn til andre. 
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