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Velkommen til nok en morsom friluftsdag på Karlsvika utenfor Tønsberg lørdag 31. august 2019. Vi 

markerer starten på friluftslivets uke som foregår over hele landet. 

Først arrangerer natur- og friluftsforeningene åpen dag med stands og aktiviteter (kl13-16) og 

deretter etablerer ungdommen leir og starer opp #nattinaturen med overnatting til søndag. 

Hvem: Det kommer ungdom fra 4H Vestfold, DNT ung, NJFF Sandefjord, Vestfold speiderkrets for 

NSF og KFUK/KFUM, Røde Kors/ RØFF til overnattingen. I tillegg stiller Naturvernforbundet, Oslo-

fjorden Friluftsråd, O-kretsen mfl. opp med aktiviteter og stands på lørdagen under Friluftslivets dag.  

#nattinaturen er av og for ungdomsorganisasjoner for friluftsliv. Jo flere organisasjoner som ønsker å 

være med, jo bedre. Vi oppfordrer alle til å sette overnattingen inn i sin terminliste. 

Hvor: Karlsvika, Tønsberg. Gressbakke ved sjøen. Vi disponerer området fra fredag, og det er åpent å 

campe for de som vil hele helga.  

Kostnader: Det koster ikke noe å delta, men foreningene dekker egne utgifter. FNF bekoster middag 

på lørdagen til de som har meldt seg på og så lang det rekker. Alt etter hvor mye som er igjen på 

budsjettet så støtter også FNF alle deltagende organisasjoner med en rund sum i etterkant.  

Foreløpig program 

1300 -1600 Aktiviteter med organisasjonene 

1600 – Bålsamtale  

1700 – Oppstart og campoppsett 

1800 – Felles middag på griller 

1900 – Lagkonkurranse med kul premie 

2100 – Trubadurkonsert i solnedgang 

2300 – Ro  

Mer info på  

#nattinaturen https://www.facebook.com/events/383466399092406/ 

Friluftslivets dag https://www.facebook.com/events/2029266284036338/ 

Fellesaktivitet #nattinaturen 

Hver organisasjon lager en post med aktivitet.  

• Må passe et lag på 6 personer 

• 1 person fra organisasjonen er "post-mester", og forteller litt om sin organisasjon sitt tilbud 

når et lag kommer til post. Styrer posten. 

• Bør være målbart resultat, gjerne poengsum 1-6. 

Friluftslivets dag kl 13 - 16 

Alle organisasjonene også de som ikke ønsker å overnatte, er 

velkomne til å vise seg fram på Friluftslivets dag lørdag kl 13-16. 

Hver organisasjon setter opp en stand med info og tilbyr minst en 

aktivitet. Som i fjor har vi et aktivitetskort som dere stempler eller 

signerer, og som gir premie til de barna som deltar på halvparten 

av aktivitetene. I fjor delte vi ut ca 200 premier. Hvilken aktivitet 



dere velger må sendes FNF minst 3 uker før pga FNFs felles markedsføring av dagen. 

Påmelding #nattinaturen: Dere kan samle opp påmeldinger fra egen organisasjon og melde ifra 

samlet til Kristin på vestfold@fnf-nett.no, eller via en felles påmeldingslink 12 tirsdag tre dager før 

pga matbestilling 

Link  

Arbeidsdeling under selve arrangementet 

FNF gjør innkjøp og forberedelser, men organisasjonene må stå for gjennomføringen på selve dagen. 

Hvilken organisasjon kan ta ansvar for hva? Meld dere gjerne til de oppgavene som passer din 

organisasjon best :- ) 

#NATTINATUREN Organisasjon Hvem  

Kontaktperson  - leir   

Fellesaktivitet   

Matservering   

Bål – om trygt iht brannfaren   

Konsert – kontaktperson for trubadur    

Bilder av #nattinaturen   

 

AKTIVITETSDAG Friluftslivets dag kl 13 - 16 Organisasjon Navn 

Kontaktperson på arena - aktiviteter   

Rigging (Dekke P-skilt, sette ut bukker, bannere)   

Parkering   

Sanitet og sikkerhet   

Grill   

Premieutdeling   

Bilder av aktivitetene   

 

Vi håper på nye gode opplevelser sammen, velkommen! 

Med vennlig hilsen  

Forum for natur og friluftsliv i Vestfold /FNF Vestfold 

Koordinator: Kristin S. Fredheim 

Postadresse: Idrettens hus , Postboks 1225, Stadionveien 5 ,3205 Sandefjord 

Kontaktinfo: Tlf 482 92 616 vestfold@fnf-nett.no www.fnf-nett.no  

mailto:vestfold@fnf-nett.no
mailto:vestfold@fnf-nett.no
http://www.fnf-nett.no/


 

 

 


