
Takk til alle frivillige 
som stiller opp som 

turledere!

Friluftsarrangement 
tilrettelagt for mennesker med ulike 

funksjonsnedsettelser
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FRILUFTSLIV 
FOR ALLE –
HELE ÅRET
2022
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Finansiert av:

Samarbeidspartnere

Karmsund videregående skole  
Mange ansatte er med på arrangementene. 
Disse har erfaring med målgruppen og er viktige 
hjelpere. Det er også samarbeid i forhold til  
aktiviteter og utstyr.

Haugesund kommune 
Samarbeider med Psykisk helse, Aktivitetssenter 
– Veksthuset i Haugesund kommune angående 
turene med fokus på psykisk helse. Vi låner hus 
(Friluftshuset) og båt av Haugesund kommune. 
Vi har samarbeidet om bygging av gapahuk og 
tilrettelegging av området.

Haugesund Jeger og fisk  
Låner oss 2 kanoer og garn.

Haugesund Turistforening har mange 
samarbeidspartnere.
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Privat giver



Dette er et friluftsarrangement 
som er åpent for alle, og 
spesielt tilrettelagt for 
mennesker med ulike 
funksjonsnedsettelser. Disse 
kan ofte ha behov for litt ekstra 
støtte og motivasjon for å komme seg ut i friluft! 
Her er det mulig å ta del i enkle friluftsaktiviteter 
ut i fra den enkeltes behov!

Vi driver med ulike aktiviteter som turer i skogen, 
kanoaktivitet, fiske med garn, båttur, vedarbeid, 
natursti, orientering, klatring, lommelykttur og 
kaffe og matlaging på bål. Vi avslutter alltid sam-
lingene med sosialt samvær og mat rundt bålet.

ALLE ER MED!

PROGRAM
VÅR:
• 26. januar
• 9. februar 
• 23. februar
• 16. mars
• 6. april
• 27. april
• 11. mai 
• 1. juni (seiling på Fosen)
• 15. juni: sommeravslutning

HØST:
• 24. august: oppstart
• 4. september: Friluftslivets dag
• 14. september
• 5. oktober
• 19. oktober
• 2. november
• 16. november
• 7. desember, juleavslutning med grøt

Oppmøte kl 17.00 ved gapahuken ved 
Friluftshuset i Djupadalen. 

Korte turer, lange turer, godt samvær,  
vennskap og matlaging på bål. Dette er noe av 
det som karakteriserer «Friluftsliv for alle – hele 
året».

«Friluftsliv for alle – hele året» blir støttet av mid-
ler fra kommuner på Haugalandet og  
Rogaland fylkeskommune. Vi tilrettelegger turer 
for mennesker med utviklingshemming, fysisk 
funksjonshemming og psykiske lidelser. Her er 
det mange forskjellige turer å velge mellom.

Det er skiltet fra Stemmen og opp til 
gapahuken. Turene er tilrettelagt for 

bevegelseshemmede.

Kontakt: Audhild Sannes, mobil: 984 34 563
audhild.sannes@dnt.no

PROSJEKTBESKRIVELSE
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Alle som vil være med 
er velkommen!

Adresse: Strandgt. 171, Bytunet. Tlf: 52 71 53 11
www.haugesund.dnt.no – Åpningstider: Man-fre.: 10.00-15.30


