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Styreleder har ordet

2017
Friluftsrådet for Lindesnesregionen (FLIR) ønsker å legge til rette for et godt friluftsliv for alle i
regionen. Dette gjør vi gjennom ulike aktiviteter fra hav til hei. Vi har flere prosjekter som TellTur, Friluftsskoler og God Tur.
Jeg vil takke de ansatte i FLIR, styret og vertskommune for å ha bidratt til nok et godt år i Friluftsrådet. I denne årsmeldinga kan dere lese om de aktiviteter og prosjekter som er gjennomført i
2017.
Vi er inne i en spennende periode i forhold til videre organisering. På grunn av kommunesammenslåinger vil det framover bli endringer. Inntil kommunene har avklart hvordan den framtidige strukturen blir, vil FLIR fortsette å arbeide for et aktivt friluftsliv i regionen.
Audnedal 25.04.18
Kjell Olav Hæåk
styreleder

Allemannsretten i Norge er en
kulturarv. Den gir oss rett til
å ferdes fritt og oppholde oss
i naturen.
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«If you always do
what you always did,
you will always get
what you always got»
			
			 Albert Einstein

Har du kjent lukten av
jord om våren? Sovnet
til lyden av bekken?
Sett fargene på en
neslesommerfugl?
Da har du smakt på
kortreist lykke.
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Fra daglig leder:

2017
FLiR er involvert i mye ulike prosjekter i løpet av et kalenderår, og vi prøver å ha fokus på å skape
aktivitetstilbud for ulike aldersgrupper i hele regionen vår. Arbeidet vårt favner både planarbeid,
tilrettelegging, sikring og aktivitet. Frisk luft, natur og bevegelse gjør mye bra med oss, og er positivt for både kropp og topplokk. Hvis vi klarer å få flere til å stikke ut en liten tur litt oftere, vil det
på sikt ha positiv effekt på folkehelsa.
Jeg har lyst til å trekke frem et par av våre fokusområder i 2017 som vi synes er viktige av mange
grunner. Begge deler kan ha stor påvirkning på andelen som er aktive ute.
Uteklasserommet
Vi har i år startet opp med et nytt prosjekt «Læring i friluft». Det har vi hatt lyst til lenge, og er glade
for å være i gang! Vi ønsker å arbeide sammen med skoler, og etter hvert barnehager, for å øke
bruken av uteklasserommet og fysisk aktivitet som metode i fag. Vi håper vi kan være en ressurs
inn i skolene gjennom dette prosjektet. Eksempelvis kan vi bidra med kompetansekurs for lærere
lokalt på skolen eller hjelpe til å planlegge tilrettelegging av uteklasserom i lokalområdet.
Marin forsøpling
Det gleder oss at det er et så stort engasjement i regionen for å gjøre en innsats og bidra inn i
arbeidet med å redusere den marine forsøplingen. Vi vil gjøre vårt både som friluftsråd og som
enkeltmennesker i vårt lokale nærmiljø. Alle kan bidra litt. Av og til. Eller hver dag. Ta med deg en
tom pose på tur. Start med plogging. Eller bidra på andre måter. Ta med deg søpla hjem igjen. Så
slipper andre å plukke opp etter deg.

Åseral, 10. april 2017
Randi Byremo
daglig leder

Daglig leder:
Randi Byremo
Telefon: 38 28 58 66
randi.byremo@aseral.kommune.no

E-post: post@iflir.no
Internett: www.iflir.no
Besøksadresse:
Rådhuset i Åseral

Postadresse:
Friluftsrådet for Lindesnesregionen
Gardsvegen 68
4540 Åseral
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Facebook: Friluftsrådet for
Lindesnesregionen -FLiR
Instagram: @friluftsradet
#kortreistlykke
#iflir

Om Friluftsrådet for Lindesnesregionen
ORGANISERING
Friluftsrådet Region Mandal ble opprettet i 1999 og har siden
starten hatt medlemskommunene Åseral, Mandal, Marnardal,
Audnedal og Lindesnes. Kommunene har et samlet areal
på i overkant av 2000km2 og et innbyggertall på ca. 25 500.
Friluftsrådet skiftet i 2011 navn og organisasjonsform. Etter
vedtak i alle deltagerkommunene, organiseres friluftsrådet
etter vertskommunemodellen, med hjemmel i kommunelovens § 28 b. Åseral kommune er vertskommune.

Politisk styre er erstattet med administrativt. Det er kommunenes rådmenn som sitter i friluftsrådets styringsgruppe.
Medlemskommunene utgjør Lindesnesregionen. Navnet
på regionen er tidligere forandret fra Mandalsregionen til
Lindesnesregionen. I forbindelse med utvidelse og omorganiseringen av friluftsrådet, ble også navnet endret fra Friluftsrådet Region Mandal (FREM) til Friluftsrådet for Lindesnesregionen (FLiR).

STYRET
representerer alle de 5 kommunene i Lindesnesregionen:
Audnedal
Rådmann Kjell Olav Hæåk, ny styreleder FLiR
kjell.olav.haeak@audnedal.kommune.no
Mandal
Rådmann Irene Lunde
irene.lunde@mandal.kommune.no
Lindesnes
Rådmann Rune Stokke
rune.stokke@lindesnes.kommune.no
Marnardal
Rådmann Kjell Rune Olsen
kjell.rune.olsen@marnardal.kommune.no
Åseral
Rådmann Kjell Gunnar Olsen
kjell.gunnar.olsen@aseral.kommune.no

Styret 2016

FORMÅL
Friluftsrådet skal i samarbeid med eierkommunene, fylkeskommunen,
statlige organ og frivillige organisasjoner arbeide for å:
• Legge til rette for et best mulig friluftsliv for innbyggerne i regionen
• Iverksette tiltak for å ivareta og øke interessen for friluftsliv
• Bidra til sikring, tilrettelegging og drift av viktige regionale friluftsområder,
samt belyse verdien av disse
• Skape forståelse for friluftslivets betydning og en god friluftslivskultur
• Koordinere og prioritere friluftstiltak mellom medlemskommunene
Friluftsrådets virksomhet finansieres gjennom kontingent fra eierkommunene, administrasjonstilskudd fra Friluftrådenes Landsforbund og Vest
Agder fylkeskommune. Ut over dette søker friluftsrådet tilskudd fra ulike
tilskuddsordninger.
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ANSATTE

RANDI BYREMO
Daglig leder – 80 % stilling
(inkl. 50 % stilling som friluftsmedarbeider i Åseral)

HARALD SOLÅS
Medarbeider - 60 % stilling

MAYA HJERTHOLM
Medarbeider – 40 % stilling

Harald ble tilsatt 01.07.13.

Randi Byremo ble ansatt som daglig
leder i friluftsrådet 01.09.2014.

Arbeidsoppgaver:
• Oppfølging av samarbeidsavtaler
knyttet til vedlikehold av stier, anlegg
og løyper
• Oppfølging og koordinering med
samarbeidspartnere i ulike prosjekter
• Prosjektarbeid:
- KulTur
- Friluftsskole
- Utstyrsbase/lager
- Naturlos
- God Tur

Maya har vært ansatt i 40% prosjektstilling i FLiR fra 05.03.2013, og ble fast
ansatt i juli 2013.

Arbeidsoppgaver:
• Daglig drift og ledelse av friluftsrådet
- Kartlegging og utvikling av tur- og
friluftsområder
- Saksansvarlig for diverse planarbeid
og tilskuddsordninger for tilrettelegging for idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet
- Informasjonsarbeid
- Personaloppfølging
- Økonomiansvarlig
• Planansvarlig for kommunedelplan
idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i 2
kommuner - Åseral og Audnedal
• Prosjektarbeid:
- SeniorFLiR
- Friluftsfestival Hesså
- Skiltprosjekt

Arbeidsoppgaver:
• Utvikling og drift av digitale plattformer - nettsider, nyhetsbrev og
sosiale medier og turportal
• Utvikling av informasjonsmateriell
og markedsførende trykksaker - som
turkort, skilt, brosjyrer, invitasjoner,
artikler, pressemeldinger, handlingsplan, setting av årsmelding osv.
• Prosjektarbeid:
- TellTur

Andre prosjektmedarbeidere
Ann Kristin (AK) Tollefsen, June Folkestad, Jon Meiholt, Ziad Altaha og
Erle Huseby Solås har vært med som aktivitetsledere på Friluftsskolene.
AK har også vært en hjelpende ressurs i vårt informasjons- og rekrutteringsarbeid.
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Deltakerne på friluftsskolen på Sveindal fanget
middagen selv.

Det er ikke mye som kan måle seg med egenfiska fisk på bål

Møter, kompetanseutvikling og presentasjoner
MØTER
Årsmøte FL
Diverse planleggingsmøter
TellToppTur - samarbeidsmøter med Giv Akt og Vigmostad IL
Barnevandrerstien - ressursgruppemøter, eiermøte/strategisamling, årsmøte og befaringer
Arbeidsgruppemøter ulike prosjekt – Elvelangs Marnardal,
Mandal sykkelby, sikring av friluftsområder (Bortelidtjønna
og Herstøl), Ad Hoc-utvalg friluftslivtiltak Audnedal kommune
Ressursgruppemøter Marin forsøpling, Lindesnesregionen
Informasjonsmøter med skoler i regionen ang. prosjekt
«Læring i friluft»
Årlig avdelingsmøte drift og utvikling, Åseral Kommune.
Matlaging ute (Fiskesuppe:-)
Planleggingsmøter kano- og fiskeopplegg til Fiskefestival
i Marnardal, Hesså Friluftsfestival, Naturlosturer, KulTur
(planlegging skidag, overnattingstur mm)

Kurs GIS-line
Stibyggerskolen Tråkknroll, Hemsedal
Samling livredningsinstruktører, Lillehammer
KONFERANSER OG SEMINAR
Friluftslivkonferanse, Bergen
Spillemiddelseminar, Rysstad – AAF/VAF
Friluftslivseminar, Kristiansand – AAF/VAF
Sti-konferansen, Hamar
Innspillskonferanse, Folkehelsestrategi Agder, Fevik
PRESENTASJONER/KURS
Skilt/-merkekurs Marnardal
Livredningskurs for ansatte og aktivitetsledere i FLiR
Allemannsretten, bekledning og mat ute – kurs for nybegynnere
ANNET
Ansattesamling 2017 , Steigen
Ordførerens tur i Åseral og Audnedal
Naturlosarrangement – Lordhytta

KOMPETANSEUTVIKLING
Samling Læring i Friluft
Samplan
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Det kjøres milevis med skiløyper hver vinter

Drift
Friluftsrådet har ikke egen driftsavdeling for anlegg, men vi
har samarbeidsavtaler med flere ildsjeler, lag og foreninger
som utfører tilsyn og vedlikehold av skiløyper, turstier og
diverse anlegg. Vi gjennomfører også dette selv i områder vi
ikke har avtaler. I 2017 utbetalte friluftsrådet kr. 86.433 til
våre samarbeidspartnere for denne jobben.

av ildsjeler i idrettslag og velforeninger. Vårt bidrag dekker
kun en liten del av de kostnadene som er knyttet til dette
arbeidet, men vi er veldig glade for å kunne bidra til at det
tilrettelegges fine skiløyper i regionen.

TURSTIER
Driftsavtaler med lag og foreninger i 2017 dekker ca. 150 km
tursti. Vi er veldig takknemlig for den fantastiske innsatsen fra
de menneskene som legger ned timer med arbeid for at våre
friluftsområder skal holde god standard og som gjør at vi får
gode muligheter til å drive friluftsliv i regionen. Gjennom de
mange frivilliges tilsyn, rydding, vedlikehold, merking og
skilting får vi alle nyte godt av fine turstier og fellesområder.
Vi får rapporter og tilbakemeldinger der det er behov for utbedring. Antall avtaler er relativt stabilt fra år til år. Målet må
være at vi stadig klarer å øke rekruttering av frivillige til dette
arbeidet. Takk til alle ildsjeler, lag og organisasjoner, skoler,
foreninger, barn og voksne som bidrar til dette arbeidet!
SKILØYPER
Friluftsrådet gir også støtte til oppkjøring av løyper i
Lindesnesregionen. I sesongen 2016/2017 ble det kjørt opp
210 km med skiløyper og det ble brukt i underkant av 1650
timer til løype-kjøring. Mye av dette arbeidet utføres også

ANDRE ANLEGG
Friluftsrådet har også andre anlegg, som 3 dagsturhytter og
en kajakkbrygge. Dagsturhyttene er populære turmål for
brukerne av områdene og er også benyttet i forbindelse med
turpost-prosjektet.
NETTVERKSBYGGING
Nettverksbygging jobber vi jevnt og trutt med, og vi har mye
samarbeid med lag, foreninger, kommunalt ansatte og andre
i regionen vår. Vi har beholdt kontakt med aktuelle samarbeidspartnere og opprettet nye kontakter innen:
•
•
•
•
•
•
•
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Fylkeskommune og Fylkesmannen
Kommunene i regionen
Andre friluftsråd
Natur- og Vernemyndigheter
Lag/foreniner/organsiasjoner
Turistkontoret, næringsliv og aktuelle reiselivsbedrifter
Kvalifiseringstjenesten i Mandal, flyktningetjenesten i
kommunene og NAV

Ba

rn
10 /un
- 1 gd
3 om
år

FLiR ARRANGERER

8. – 12. august: Storestøl, Harkmark - MANDAL

Påmeldingsfrist: 25. juli

Moro Nye venner

Bading NATURSTI

Lær å bruke kart Fiske

Skattejakt

KANO EKSPEDISJON

Utetid

Lek og lær

Overnatting i telt
siste NATTA
Noe spennende i ferien?
MELD DEG PÅ FRILUFTSSKOLEN NÅ!
Info og påmelding på: www.iflir.no

fig. 4 Hvitbladtistel
(Cirsium heterophyllum)

Friluftsrådet for
Lindesnesregionen 2017

Maya lager ny illustrasjon som får
pryde premiekoppen vår hvert år.

MARKEDSFØRING OG INFORMASJON
Å informere om vårt arbeid er en viktig del av driften, siden
dette gjør oss mer tilgjengelige og rekrutterer flere til våre
aktiviteter.
Profilen vår, med de blå og grønne fargene, er nå godt integrert på alle våre informasjons-flater. Vi har også siden oppstart
2011 bidratt med vår kompetanse til å utvikle logoer, grafisk
materiell og nettsider for/i samarbeid med andre. Eksempler
på dette er Frisklivsportalen, Friluftsporter og Hesså Friluftsfestivalen. I 2017 har vi i samarbeid med FL utarbeidet ny
logo for «Læring i Friluft».
Vi drifter nesten daglig våre egne informasjonskanaler. Vi
bruker facebook og instagram, og har hatt en funksjonell og
flott hjemmeside. Den har dessverre vært ute av drift stort
sett hele 2017. Dette merker vi godt med tanke på informasjonsflyt ut til innbyggere i regionen. I påvente av ny felles
løsning med FL og mange av landets friluftsråd, har vi valgt å
ikke bruke ressurser på å bygge opp den gamle siden igjen.
FLiR utformer selv brosjyrer, avisannonser og annet trykt ma-

teriell i ulike prosjekter, men vi ser økonomi og tidsbesparelse
i å kunne drive informasjon på digitale plattformer. Mye informasjon sendes også via e-post. Antall følgere på facebook og
instagram har økt jevnt og trutt gjennom årene, men her har
vi fremdeles adskillig større potensiale.
I tillegg til egne sider drifter vi kanaler i samarbeid med andre.
Vi fortsetter å registrere og legge inn turer på www.godtur.
no, og gleder oss over gode besøkstall på siden. God tur er et
nyttig verktøy for oss inn mot andre prosjekter vi driver, blant
annet TellTur.
Vårt informasjonsarbeid innebærer altså alt fra fotografering,
skriving av artikler og selgende tekster, visuell utforming av
brosjyrer, annonser, plakater, invitasjoner m.m, sosiale media,
oppbygging og drifting av nettsider og drifting av diverse
nettportaler.
Vi har også tatt i bruk de nye, flotte FLiR-uniformene våre! De
fungerer også som fin markedsføring av friluftsrådet når vi er
ute og gjennomfører aktivitet.
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Prosjekter

Primus motor for TellToppTur, Åshild Moi Aasland
viser fornøyd frem klippekortet

KULTUR
Mennesker med vidt forskjellige etnisk og sosial bakgrunn får
oppleve naturen som en flott arena til å bli kjent med hverandre
og med norsk natur og tradisjon. Vi har hatt fokus på den
norske allemannsretten, og at deltakerne skal kjenne sitt
lokale friluftstilbud og få grunnleggende kunnskap om natur
og friluftsliv. Viktigheten av regelmessig mosjon og fysisk
aktivitet er også et sentralt tema i dette prosjektet. Vi har
hatt ca. 175 deltakere på 6 arrangement. Årets høydepunkt
var nok skidag på Naglestad skisenter, med 75 deltakere, de
fleste fikk teste ski for første gang!
Vi har som mål å arrangere overnattingstur med noen deltakere
hvert år. I år ble det tur til Skogtun i Marnardal i samarbeid med
Frivilligsentralens leder Vips Wærn. Her ble det mye godt sosialt
samvær, grilling, roing på Høyevannet og mye annen moro.
Også i år har dette vært et vellykket prosjekt, og veldig
givende å gjennomføre. Ikke minst takket være motiverte og
sporty deltakere og godt samarbeide med frivillige og ulike
aktører i kommunene!
FRILUFTSSKOLER
I 2017 arrangerte vi 3 Friluftsskoler i Lindesnesregionen: To
i juni på henholdsvis Sveindal i Audnedal og på Storestøl i
Harkmark. I august hadde vi en friluftsskole som hadde base
på Skarvøya like ved Mandal sentrum.
Friluftsskole er et tilbud for barn i 5.-7.klasse (10-13 år) over
4 dager der målsettingen er å gi barna positive, lærerike og
aktive dager knyttet til friluftsliv og naturopplevelser i sine

nærområder. Det er mulig å overnatte i telt ei natt for dem
som vil det. Det å få oppleve naturglede og sosialt fellesskap
er et mål i seg selv, men Friluftsskolen er også tenkt som et
tilbud til barn med foreldre som ikke har ferie. Barn i denne
aldersgruppa er gjerne for store til å gå på SFO – men litt for
små til å organisere fritida selv. Vi har derfor lagt tilbudet til
første og siste uka i sommerferien. Det kreves ingen forkunnskaper eller erfaring, og deltakeravgiften er svært lav.
Tilbudet passer derfor for alle. Friluftsskolen nær Mandal legger
godt til rette for at barn som deltar ikke behøver å kjøres av
foreldre, men kan komme til leirområdet via buss, sykkel eller
til fots.
Til sammen var det ca. 55 deltakere på friluftsskolene. Responsen fra deltakere og foreldre har vært svært positiv.
Nytt av året et samarbeid med Mandal Røde Kors, som bla.
har bidratt med førstehjelpskurs på de to friluftsskolene i
Mandal. Barnas Røde Kors har hjulpet til med markedsføring
og rekruttering, og har ei god kontaktflate inn mot lokale
barn som kan være aktuelle deltakere.
NATURLOSTURER
Naturlos er et flott tilbud som inviterer innbyggerne våre til
varierte turer med turleder. Det er fokus på aktivitet, lokalkunnskap, kultur, historikk og naturopplevelser, med aktiviteter gjennom alle årstider. FLiR samarbeider med Midt
Agder friluftsråd (MAF), Lister friluftsråd, KOT og Skogselskapet for å gi ut naturlosbrosjyren – som blir sendt ut til alle
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husstander i Vest-Agder, og til noen kommuner i Aust-Agder.
MAF er ansvarlig for prosjektet.
FLiR tar ansvar for å rekruttere naturloser, melde inn noen
egne turer fra vår region, og annonsere turene i tilgjengelige
kanaler. I 2017 var FLiR ansvarlig/medarrangør for 4 turer. Det
største arrangementet vårt var den drøyt 20 km lange turen
til Lordehytta, med ca. 150 deltakere.
Det å arrangere turer er ressurskrevende. I år har vi arrangert
færre turer i FLiR-regi enn tidligere, men i større grad brukt
våre gode kontakter og ildsjeler i regionen til å melde inn/
arrangere turer. Linesnesregionen er svært godt representert
i turkatalogen, med et allsidig utvalg av turer.
Vi tror dette tilbudet om å få delta i et turfølge kan bety mye
for mange, blant annet for dem som ikke er kjent i et område,
eller av andre årsaker ikke ønsker å gå turer alene.
UTSTYRSBASE
Vi ønske å formidle et enkelt og naturnært friluftsliv, men
savn av utstyr må heller ikke hindre gode initiativ eller ønsker
om å komme ut i naturen. Derfor ønsker vi å ha en utstyrsbase
til utlån for skoler, barnehager, lag, foreninger og private, slik
at ikke alle behøver å kjøpe dyrt utstyr som bare blir brukt ei
sjelden gang. Utstyret blir selvsagt også benyttet av friluftsrådet på våre egne arrangementer. Oppdatert oversikt finnes
på våre nettsider.
Vi har fått tilskudd og gaver fra Gjensidigestiftelsen, Sparebanken Sør, VAF og FL de siste årene – og har utvidet med

nytt utstyr hvert år siden oppstart av prosjektet. Basen blir
noe mere brukt av eksterne for hvert år, men vi ønsker fortsatt å gjøre dette tilbudet bedre kjent og mere brukervennlig.
Vi har en midlertidig lagerløsning i Åseral sentrum. Behovet
for egnet lagerplass er økende i takt med at utstyrsbasen
vokser. I 2017 har vi supplert utstyrsbasen, bla. med flere
kajakker og annet padleutstyr, telt, fiskeutstyr, leirutstyr,
snøformer, akebrett mm
Vi har kanohenger med kanoer, årer og vester utplassert i fire
av våre fem kommuner. Det rapporteres om flittig bruk av
kanoene i de områdene de er utplassert.
Barnas Røde Kors i Mandal har påtatt seg å lagre noe av utstyret som vi bruker på Friluftsskolen i Mandal (Telt, bålpanne
mm). Utstyret kan brukes til Bark sine egne aktiviteter i løpet
av året.
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TELLTUR
Telltur er et digitalisert turpostprogram som ble startet i 2014
i Lindesnesregionen. Deltakere kan registrere seg som bruker
på www.telltur.no. Her finnes turmål og turbeskrivelser. På
hvert turmål er det plassert en tur-kode som registreres via
mobil eller på nett. Vi startet med 25 varierte turmål, 5 i hver
kommune, både krevende toppturer og lette nærturer. Vi har
hvert år siden oppstart utvidet antall turmål i alle våre kommuner, og i 2017 hadde vi totalt 52 turmål i hele Lindesnesregionen. Vi har samarbeidet med folkehelsekoordinatorer,
idrettslag og andre i kommunene for å finne nye lokale turmål,
og vektlagt nærturene i områder hvor folk bor og oppholder
seg. Variasjon er viktig for at alle skal kunne finne en tur som
passer for dem.
Vi har jevnt over hatt en liten, men økende trend på antall
registrerte brukere på telltur.no. Det ser ut til at det er flest
registrerte brukere med adresse Mandal, men korrekte antall
per kommune får vi dessverre ikke tatt ut av statistikken,
da det er mange brukere som ikke registrerer adressen sin.
Mange av deltakerne er gjengangere fra oppstart i 2014, men
vi har også fått rekruttert noen nye brukere. Det er gøy å se
at en kommune som Åseral, der deltakelsen har stått litt stille,
nå har hatt en økning. Vi tror denne økningen skyldes pilotprosjektet ”TellToppTur”. Vi har fått til et godt samarbeid med
Åseral idrettslag og ildsjeler i kommunen. TellTur ble kombinert
med et 10-toppers-prosjekt med bruk av klippekort. Vi har fått
rekruttert noen nye deltakere i Åseral til telltur.no via informasjon
om telltur både i kontrollkortene og på selve postene, og via
idrettslaget sine kanaler.
Flesteparten av turgåerne har likevel kun brukt turbøker og
klippekort, og ikke registrert seg digitalt. Dette er forøvrig
noe vi ser i hele regionen, når vi sammenlikner antall underskrifter i turbøker med antall registrerte besøk på telltur.no.
Til neste år vil vi teste TellToppTur videre ut i andre kommuner,
der vi har flere idrettslag som har meldt sin interesse. Vi gleder
oss til å se resultatet av dette.
Det har lenge vært lavterskel-postene som har hatt mest
besøk. I år, med TellToppTur i Åseral ser vi at det er mange
deltakere som har tatt seg toppturer.
Vi har totalt sett hatt 1761 besøk på telltur-postene våre som
er digitalt registrert. Vi har i 2017 sett en økende trend på antall
besøkende og besøk på turmål i alle kommunene, bortsett
fra i Marnardal, der det har vært en liten nedgang mot i fjor. I
slutten av 2017 ser vi at vi har nesten hatt 500 flere besøk enn
året før, noe vi anser som en betydelig økning.
FRILUFTSFESTIVAL HESSÅ
Friluftsfestivalen i Hesså ble gjennomført i samarbeid med
Adventure Norway og naturfotograf Leiv Arne Åkset over en
periode på tre dager i juli 2017. Vi kunne også i år tilby gratis
transport for dem som måtte ha behov for det. Både turister
og lokale familier, barn og unge fra hele regionen fant vegen
til Hesså, og i år var det igjen spesielt mange besøkende innom
fredag. Frivilligsentralen i Marnardal stod for kafé med salg av
vafler og kaffe med mer, og hadde sammen med sine kollegaer
i andre kommuner markedsført tilbudet til voksenopplæringens
elever med familie. Det førte til at mange med innvandrerbakgrunn var innom og prøvde ut aktivitetstilbudet i Hesså.
Alle aktiviteter ble i løpet av festivalen tilbudt som gratis aktivitet for deltakerne. Følgende aktiviteter kunne blant annet
prøves ut: Naturfotografering, tur, ridning, fisking, pil og bue,
zipline, kanopadling, klatring og rafting. Rafting ble tilbudt
gratis til barn og unge fredag, og ellers til redusert pris under

festivalen. I tillegg ble det arrangert utendørs fotoutstilling
og konsert fredag. Mange barn og unge fikk prøve seg på
lystbetont aktivitet med et element av spenning, og fikk en
god friluftsopplevelse med seg hjem i ryggsekken.
SENIORTURER
Seniorturene i Mandal er fortsatt en populær aktivitet, der
man møter opp til avtalt sted hver onsdag og/eller tirsdag
(lett) for å gå. Det er normalt mellom 30 og 40 deltakere på
disse turene, noen faste og noen nye. Turgruppa i Mandal
organiserer seg i stor grad selv, og legger opp turprogram
for hele året. Dette trykkes i brosjyrer som deles ut, vi legger
turene ut på www.godtur.no og på hjemmesiden vår. Gruppen har opprettet egen side på facebook som heter Mandal
Seniortur, hvor de legger ut masse flotte bilder fra gjennomførte turer og turbeskrivelser.
I 2017 gjorde vi nok et forsøk på å utvide «På tur med FLiR» i
Audnedal med flere deltakerkommuner, og Marnardal kommune ble med på å lage et felles turopplegg. Prosjektet var
et samarbeid mellom FLiR, Audnedal Frivilligsentral, Onsdagsklubben på Byremo og Tirsdagsturgjengen i Bjelland. De to
sistnevnte bestemmer turmålene og stiller med turgeneraler.
Det ble lagt opp til fellesprogram med gåturer hver tirsdag
og annenhver torsdag i sommerhalvåret – fra mai til september. Turprogrammet formidles digitalt og gjennom brosjyrer
som deles ut. Avslutningstur (med overnatting i år) gikk til
Gaustadtoppen. Disse turene er et viktig tilbud som retter
seg spesielt mot våre eldre innbyggere og gir denne gruppen
et tilbud om fysisk aktivitet og sosialt samvær.
LÆRING I FRILUFT
I 2017 startet vi opp arbeidet med et nytt prosjekt – «Læring
i friluft». Dette er friluftsrådenes og FLs felles tiltak for å bidra
til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og
SFO med utgangspunkt i vår friluftskompetanse. Vi mener
at Læring i friluft bidrar til en aktiv prosess der barn og unge
lærer om virkeligheten i virkeligheten, samtidig som de
sosiale relasjonene mellom barn og mellom barn og voksne
bedres. Barna blir mer fysisk aktive, de har større naturkontakt og får en større forståelse av samspillet mellom natur og
menneske. Prosjektet har som hovedmål (i første omgang) å
bidra til å øke lærerens kompetanse på friluftsliv og grunnleggende friluftslivferdigheter, slik at terskelen for å ta med
seg elever ut kan gjøres lavere. Resultatet kan fort bli mere og
bedre uteaktivitet som en naturlig del av skolehverdagen.
Friluftsrådet ønsker å tilby ulike kurs og undervisningsopplegg for lærere med ulike tema. Gode tips til fysisk aktivitet
som metode i alle fag, stedsbasert læring og tilrettelegging
av «uteklasserommet» er viktig fokus opp mot skolene som
deltar i prosjektet. På sikt vil vi etablere et skolenettverk med
faste samlinger gjennom året. Eksempler på tema/kurs er
grunnleggende friluftsferdigheter, aktivitet i ved og på vann,
marin forsøpling, isforming, matteundervisning i uteklasserommet, gjennomføring praktisk livredningskurs ute.
Alle skoler i Lindesnesregionen har fått informasjon om
prosjektet og mulighet til å bli med. Fire skoler som meldte
sin interesse for prosjektet - Vassmyra ungdomsskole, Byremo
barneskole, Byremo ungdomsskole og Åseral barne- og ungdomsskole. Vi startet opp med disse fire skolene, selv om vi
gjerne skulle sett at flere skoler ble med. Dette er et prosjekt
vi synes er veldig spennende, og som vi gleder oss til å jobbe
videre med.
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“Av og til er jeg
nødt om å ta
livet mitt med
på en aldri så
liten luftetur.”
Hans Børli
Fjell lyt du
yver skal du
koma lenger.
Olav. H.
Hauge
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Økonomi
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EGENKAPITAL
Pr. 31.12.2017 har FLIR avsatt kr. 1.248.507,48 på fond
NOTER
Art. 12701
Leie kontor kr.114.000
Friluftsfestival rafting og transport kr.56.000
Art. 12001
Utstyrsbase kr.96.000
Infotavler Hålandsheia kr.44.000
Øvrig innkjøp av utstyr/materiell til TellTur og skiltprosjekt
Art. 17300
Vest-Agder Fylkeskommune
- Tilskudd friluftsaktivitet kr.140.000
- Ressurs vedlikehold BVS kr.20.000
- Kontigent kr.111.140

Art.17700
Friluftrådenes landsforbund
- Adm.støtte kr.270.000
- Tilskudd friluftsaktivitet og utstyr kr.458.000
Sparebanken Sør
- Gave, TellToppTurpremier kr.10.000
Art.19500
Bruk av midler fra Extrastiftelsen til aktivitet i 2017,
kr.83.000
Forskuttering av skiltprosjektmidler, utgifter til infotavler Hålandsheia

Åseral, 04.05.2017
Sted og dato

Kjell Olav Hæåk
Leder i styringsgruppe for FLiR

Randi Byremo
Daglig leder i FLiR

Toppturutsikten nytes!
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Av og til
må noe vare lenge,
ellers mister vi vel vettet snart,
så fort som allting snurrer rundt med oss.
Store trær er fint
og riktig gamle hus er fint,
men enda bedre fjell.
Som ikke flytter seg en tomme
om hele verden enn forandres
(og det må den snart),
så står de der
og står og står
så du har noe å legge pannen inntil,
og kjøle deg
og holde i noe fast.
Jeg trivs med fjell.
De lager horisonter
med store hugg i,
som de var smidd av smeder.
Tenk på: - Den gamle nupen her har stått som nå
helt siden Haralds-tiden.
Den sto her da de spikret en arming fast til korset.
Som nå. Som nå.
Med sildrebekker på og lyngkjerr og den store
bratte pannen
uten tanker i. Den sto her
under Belsen og Hiroshima. Den står her nå
som landemerke for din død, din uro,
kanskje dine håp.
Så du kan gå derbort og holde i noe hardt.
Noe gammelt noe. Som stjernene.
Og kjøle pannen din på den,
og tenke tanken ut.
Og tenke selv.
Rolf Jacobsen
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