
Velkommen til 
Stikk UT!-møte 
Kyrksæterøra, 30.september 2021

Av: Marte Melbø 
og Liv Synnøve Hoel





I samarbeid med Heim kommune  Stikk UT!- kontakt Lars Wiik og 
Frivilligsentralene inviterer Friluftsrådet alle som er involvert i 
arbeidet med Stikk UT! i Heim kommune. 

 Generell informasjon om Stikk UT!

 Evaluering av årets sesong

 Stikk UT!- veilederen

 Skilting og merking til Stikk UT!- turmål

 Neste års Stikk UT!- turmål

 Hva kan kommunen bidra med? 



Friluftsrådet 
Nordmøre og Romsdal



Stikk UT! 
-Årets regionbygger 2020



Stikk UT! er en turtrim og
det er gratis å delta.
Alle kan gå tur når og 
hvor de vil og registrere kode ved 
turmålet i app eller på stikkut.no.



Mål :

«Stikk UT! skal 
være landets beste 

turtrim!»



Stikk UT! 2021

Per 30.september
• 1 116 473 registreringer
• 49 542 aktive deltagere

Kode registreres i app eller stikkut.no
• Ca.85% registrerer koden i appen
• Flere bruker stikkut.no og app til å finne 

turmål







Registreringer 2012-2020





Stikk UT! Bedrift 2021 2020 (2019)

Deltakere: 6494 4 153  (3 358) 

Registreringer: 331 338  244 132 (139 734) 



Nytt: Flyttet påmeldingsskjema til stikkut.no
Egen logo: Vi er en Stikk UT! Bedrift
Mer bevegelig topplliste
Utfordring:
Min bedrift og toppliste fungerer ikke optimalt i appen

• Det har vært god økning i antall 
bedrifter!

• 2021: 326 arbeidsplasser per 10.juni

• 2020:189 arbeidsplasser



Stikk UT!-krus
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Tall fra Heim/Halsa kommune









Toppliste turmål i Heim 2021
# Turmål Kommune Besøk Personer

1 Bettenneset, Betna i Halsa Heim 1452 675

2 Megårdsvatnet Friluftsområde Heim 958 503

3 Liabørunden, Liabø Heim 748 428

4 Svendshaugen på Halsa Heim 697 316

5 Dalemsfjellet Heim 578 286

6 Høgheia Heim 372 219

7 Gapahuken fra Skaramyra Heim 371 167

8 Vassdalen via Megardsetervegen Heim 305 229

9 Slettet på Vinjeøra Heim 233 217

10 Reinslivatnet (ny) Heim 232 143

11 Englivatnet, rundtur (ny) Heim 226 160

12 Møkkelfjellet fra Fjærlia Heim 220 166

13 Plassabekken på Vennastranda Heim 195 165

14 Seterfjellet fra Botnavatnet (ny) Heim 192 127

15 Sandådalen Tursti Heim 180 102

16 Heimsfjellet Heim 178 153

17 Hestnesdalen, -kulturvandring i Anne Karin Elstads verden (ny) Heim 170 146

18 Ruten Heim 164 148

19 Nonsfjellet-Tindan Heim 157 130

20 Hardtinnan ved Selnes Heim 156 122

21 Hamran, frå Pallen Heim 109 93

22 Hjelmkona fra Englivatnet (ny) Heim 108 94

Totalt: 8001



Organisering av Stikk UT! 



Stikk UT!- kontaktene (2019)



Stikk UT!-verter (frivillige)









Sikre god og lik kvalitet på Stikk UT!-
arbeidet i alle Stikk Ut!-kommuner i 
Møre og Romsdal. 

Gjøre det enkelt for alle som er involvert 
i Stikk UT!-arbeidet, å skaffe seg 
informasjon om arbeidet de skal utføre. 









Turbeskrivelsen

• Viktig å få disse så gode som mulig
-med fine bilder
-god forklarende tekst
-rett spor
-rett plassert turmål
-om bompenger
-skrive helst turmål, ikke Stikk UT!-turmål 
(turbeskrivelsen skal kunne stå seg selv om det 
ikke er Stikk UT! der)
-og ikke minst avklaringer med grunneiere
(dyr på beite, parkering, grinder og lignende)







Utsatt åpningsdato

• Ikke alle turer kan åpnes 1. mai

• Ta hensyn til deltakerens sikkerhet 

• Og hensyn til slitasje på stien

• Utsatt åpningsdato setter i 
turbeskrivelsen i morotur:



Trillevennlige turer

• Trillevennlige turer får i år egne symbol i 
turbeskrivelsen



Skilting og merking

• Vi ønsker en mest mulig lik skilting og 
merking.

• Dere finner informasjon om dette i 
veiledningsheftet.

• Vise film om skilting og merking



Merking og tilrettelegging
Filmen ligger på YouTube med navnet: Merking og tilrettelegging av stier





Skilt og utstyr















Husk å fjerne gamle koder







Turskilt og Stikk UT! -skilt

Vi ønsker at Stikk UT!-turmål i 
størst mulig grad er skiltet og 
merket ut fra Merkehåndboka
og Skiltmanualen som er det vi 
kan kalle den nasjonale 
standarden. 

I tillegg skal alle Stikk UT!-
turmål ha egne Stikk UT!-skilt 
ved turstart og ved selve 
turmålet der det er nødvendig. 





Skilting og merking











Skilting og merking til Stikk UT!-turmål

• Er stien godt merket og skiltet med turskilt,    
bruk Stikk UT! Skilt kun for å vise at det er 
Stikk UT! her

• Er stien dårlig merket eller mangler stedsskilt, 
kan grønne stedsskilt bestilles i samarbeid 
med kommunen og friluftsrådene. 

• Utfør merking av sti etter merkehåndboka, 
som kan være en permanent merking også 
etter at turen ikke er ett Stikk UT-turmål. 







Vi gleder oss til Stikk UT! vinter





Et prosjekt i regi av Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.



Prosjektet er finansiert med midler fra 
Statsforvalteren i Møre og Romsdal 

• Midlene skal raskt legge til rette for mer 
aktivitet for seniorer og eldre i den 
pågående koronasituasjonen. 

Formålet med midlene er å 
• motvirke ensomhet og passivitet.
• Skape aktivitet, deltaking, sosialt 

fellesskap og møteplasser for målgruppa.



Hovedmål for prosjektet:
Å benytte Stikk UT! som konsept og merkevare 
for å gi flere eldre og seniorer ett tilbud om turer 
i nærområdet, sammen med andre.

Delmål:
 Etablere 20 turgrupper i Nordmøre og Romsdal i 2021.

 å etablere en brukervennlig og gratis plattform/hjemmeside for 
turgrupper som kan benyttes av alle uavhengig av geografi og tid (hele 
året) i Møre og Romsdal.  

Målgruppe:
Seniorer og eldre som bor hjemme og i omsorgsbolig







Neste års Stikk UT!-turmål



Hva kan kommunen bidra med?



Takk for oppmerksomheten og lykke til i 
arbeidet med Stikk UT! 

Hilsen Liv og Marte

Marte@stikkut.no

Liv@stikkut.no


