


Stimulere til mere skiaktivitet 
• Flere ut på ski!
• Flere skiturer!

• Barn, barnefamilier, ungdom, voksne, pensjonister
• Alle nivå – fra nybegynner til ekspert.

Målgruppe:  Hele befolkningen i fylket

MÅL: Et skitur-tilbud til alle



• Et samarbeid mellom Friluftsrådene, 
Skikretsen, Fylkeskommunen og lokale 
idrettslag/løypelag.

• 30 Kommuner; Folkehelsekoordinator, Løypekjørere
• 45 Skiklubber; Frivillige/ Løypekjørere/ 
• 7    Skisentre/ Løypelag/ Velforeninger

Hva er 



Skiturmål i hele fylket er samlet i en oversikt/ side:
www.stikkut.no

Turmål, turbeskrivelser, kart, informasjon om 
parkering etc, skilting, turpostkasse/ kode, digitale  
skispor, og mulighet for registrering og egen statistikk

• Morotur.no er plattform for turbeskrivelsene
• All informasjon og turregistrering via stikkut.no
• GPS fra løyper.net (løypestatuskart)



• 15. desember – 2. påskedag
• Turbeskrivelse til hvert turmål
• Turkasser/ turkode ved turmål
• I oppkjørte løyper 
• Skilt ved start, skilt og turkode 

ved turmålet og retningspiler 
underveis

• Turer for alle, men flest korte 
turer (gjerne i lysløyper)











• Stikk UT! Ski
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Aktuelle oppgaver Friluftsrådene og Møre og Romsdal 
Skikrets:
• Administrere Stikk UT Ski (sette rammer og ha kontakt 

med idrettslag og løyper.net)
• Ansvarlig for hjemmesiden og registrering
• Produsere alt av materiell (skilt, klistermerker, turbøker, 

kodekort)
• Ansvarlig for premier
• Holde kontakt med brukerne via hjemmeside, e-post og 

sosiale medier

Organisering og arbeidsfordeling
Stikk UT Ski



Aktuelle oppgaver for idrettslag og andre frivillige organisasjoner:

• Komme med forslag til turmål

• Lage turbeskrivelse på www.morotur.no

• Installere gps fra løyper.net og påse at denne fungerer 
gjennom vinteren

• Sørge for parkeringsmuligheter (avklare med grunneiere)

• Sørge for at skilt, turkasse, turbok og kodeark er på plass til 
sesongstart. (Husk å avklare med grunneiere)

• Etterse postkassene gjennom sesongen. Fjerne kode og telle 
underskrifter ved sesongslutt.

• Skape engasjement rundt Stikk UT! ski!

• Linke til Stikk ut ski på egen hjemmeside

Organisering og arbeidsfordeling
Stikk UT Ski



• Løyper.net

• Friluftsrådene/skikretsen dekker kostnadene av GPS

• Jevnlig oppdatering av løypestatus

• Løyper.net integrert i turbeskrivelsen

Løyper.net



• Folk som går til fots i løypene
• Skivettregler (kan trykkes på kodekortet)
• Kulde, smarttelefon og registrering
• Merking (ikke for lite og ikke for mye)
• Snømangel? Stengte løyper og info om dette.
• Sikkerhet
• Opplæring i bekledning, skismørning?

Utfordringer





Vi blir gjerne med på arrangement i løpet av 
vinteren, ta kontakt med Stig i Skikretsen 
eller oss i Friluftsrådene.


