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1  Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Områdeløft Saupstad-Kolstad er et bydelsutviklingsprosjekt for fremming av livskvalitet og 
helse, samt kvalitetsheving på infrastruktur og offentlige rom i bydelen. Samarbeidsaktørene i 
Områdeløftet er Trondheim kommune, innbyggerne og næringslivet i området, Husbanken, 
IMDI og Sintef. Andre samarbeidsaktører trekkes inn i prosjektet ved behov. 

Områdeløft Saupstad-Kolstad skal i perioden 2014-2017, gjennom delprosjektet Aktive 
Saupstad, bidra til at befolkningen i bydelen blir mer fysisk aktiv. Dette både ved å fremme 
allerede aktive tiltak, opprette nye tiltak og legge til rette for aktivitet.  

9 av 10 nordmenn oppgir at de liker å gå på tur, og ferske tall fra Levekårsundersøkelsen 2014 
viser at 8 av 10 har vært på en kortere tur det siste året. De mest populære friluftsaktivitetene i 
perioden 2004-2014 har vært korte spaserturer og kortere turer i skog og fjell. En 
undersøkelse utført av sportsartikkelprodusent Devold (2012) viser at 6 av 10 foretrekker 
nærområdet sitt. I tillegg vet man, gjennom rapporten ”Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og 
eldre i Norge 2014”, at kun 3 av 10 beveger seg innenfor Helsedirektoratets anbefalinger. 

En svensk rapport fra Naturvårdsverket: ”Med andra ögon” kom ut i 2008. Den 
omhandler hvordan innvandreres interesse for natur kan utvikles. Innvandre er ikke en 
homogen gruppe, men mange har hatt en begrenset relasjon til naturen.  Det er ikke lett 
for mange etniske norske å forstå at en kan være redd for å gå inn i skogen, og at det noe 
som må erfares og oppleves. Med dette som bakgrunn, blir tett dialog og medvirkning 
viktig for å motivere til felles tur. 
 
Tiltaket er i tråd med delmål 2 i Aktive Saupstad: Det idrettslige og fysisk 
aktivitetstilbudet er utviklet til et større mangfold etter befolkningens ønsker gjennom 
anlegg, arrangementer, faste tilbud og kurs. 
 

1.2 Utgangspunkt for tiltaket 
Friluftslivets år var et av satsningsområdene i 2015 innen Områdeløftets hovedmål 1: I 2020 
er Saupstad-Kolstad en bydel som fremmer livskvalitet og helse. 

 Friluftslivets år er en nasjonal markering initiert av Klima- og miljødepartementet for å øke 
interessen og bevisstheten om norsk friluftsliv. Områdeløftet ville benytte denne anledningen 
til å løfte fram friluftsliv som en del av satsningen på livskvalitet og helse i bydelen. 
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Her er oppsummert hovedmomentene i oppdraget: 

 Friluftslivets år 2015 på Saupstad vil markeres gjennom ulike arrangementer gjennom 
året. Aktører i nærmiljø og byen for øvrig oppfordres til å arrangere friluftsaktiviteter 
som en del av Friluftslivets år på Saupstad. De ulike arrangementene skal kunne 
tilrettelegges for alle deler av befolkningen. 

 Fysisk tilrettelegging for lavterskel friluftsliv vil også være en viktig del av satsingen. 
 Friluftslivets år på Saupstad må synliggjøres for resten av byen. 
 I forhold til helse vil det være viktig i tillegg å fokusere på sunn mat og ernæring. 

 
I starten av 2015 forespurte Områdeløft om Aktive Saupstad kunne koordinere markeringen 
av friluftslivets år på Saupstad. Aktive Saupstad hadde fra oppstart av prosjektet listet opp 
ulike uteaktiviteter, arrangementer, anleggsønsker fra befolkningen og ideer fra 
prosjektgruppen. I tillegg hadde Områdeløft en plan for 2015 med ulike ideer og ønsker for 
friluftslivets år. Alle forslag ble satt sammen som utgangspunkt for en tiltaksplan. Det kunne 
også være andre aktører som skulle ha aktiviteter / arrangementer som kunne synliggjøre 
friluftsliv. Blant annet hadde Nærmiljøutvalget søkt Bomiljøpotten og fått innvilget midler til 
en gapahuk og ønsket at denne skulle settes opp i friluftslivets år. 

Målgruppen var alle beboere i Saupstad/Kolstad-området og målet var å koordinere, 
tilrettelegge og markedsføre friluftsaktivitetene i et felles program om friluftslivets år på 
Saupstad. Et konkret ønske var å utvikle en leirplass i nærområdet som turmål og sosial 
møteplass. Markeringen burde ha en åpning og en avslutning og følgende tiltak ble satt opp: 
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• Tre arrangementer og organiserte aktivitetsopplegg: Åpning av Søbstad vandresti, 
TURGLEDE - MATGLEDE ”Naturen som spisskammer” gjerne som aktivitet på en 
felles høsttur og at en friluftsorganisasjon kunne avholde sitt arrangement i 
Saupstad/Kolstadområdet. 

• Fysisk tilrettelegging av 2 uteområder: 1000 års haugen i samarbeid med barnehagene 
og utvikling av nærturtrase som del av Trondheim Nærturprosjekt 

 

1.3 Valgte mål 
Det viste seg vanskelig for Aktive Saupstad å ta på seg koordinering av alle tiltak innen 
friluftslivets år på Saupstad. Aktive Saupstad var da for lite kjent i området til å etablere 
nødvendig kontakter for informasjon og motivasjon til å koordinere til felles plattform med 
åpning og avslutning. Aktive Saupstad var fortsatt på leting etter egen rolle og ståsted. Det ble 
derfor valgt å fokusere på egne tiltak: 

 Vandresti / kultursti etableres i nærheten av Søbstad helse- og velferdssenter. (Denne 
ble åpnet 21.mai og har egen tiltaksrapport.) 

 I samarbeid med Saupstad frivilligsentral gjennomføres en fellestur høsten 2015. 
Denne rapporten omhandler forberedelse og gjennomføring av dette tiltaket. 

2 Planlegging av arbeidet 

2.1 Organisering og forankring 
Tiltaksgruppe:  
 
Camilla Gerhardsen leder Saupstad Frivilligsentral 
Tine Sørli Kolstadfalten borettslag 
Kathrine Rønning Tvinnereim Trofast åpen barnehage, Kirkens Bymisjon  
Astri Heide Vaskinn, prosjektleder i Aktive Saupstad 

Prosjektgruppen for Aktive Saupstad var diskusjonsforum i tillegg til at Siw Sellæg og Gustav 
Eilertsen-Bele var medhjelpere i arrangementet. Programleder i Områdeløft Hilde Våbenø 
Markussen og programkoordinator Lene Markussen var diskusjonspartnere.  

2.2  Finansiering 
Programledelsen søkte om midler som Miljødirektoratet hadde lyste ut for bruk i 2015.  
Det ble også lett etter flere instanser hvor lokale organisasjoner kunne søke med frist 1.2. 
Lene Markussen som nylig var ansatt som prosjektkoordinator i Områdeløft, henvendte seg til 
lokale frivillige organisasjoner. Dette gav ingen ekstra midler til gjennomføring og det ble 
bestemt at Aktive Saupstads midler skulle benyttes.   
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2.3 Metodisk tilnærming 
Områdeløftets strategisk hovedgrep skal følges i alle prosjekter og tiltak: 

• Helhetlig og tverrsektoriell innsats 
• Styrket sektoransvar/- forankring 
• Langsiktig og varig innsats 
• Lokalt forankret innsats 
• Fokus på ressurser og muligheter 
• Fokus på kompetanseutvikling og læring 

 
Det ville bli benyttet framgangmåte som bygger på teorier om Helsefremmende arbeid. Her 
vektlegges positiv helse, medvirkning og tverrsektorielt samarbeid. For å imøtekomme 
strategien om læring, ville det parallelt med tiltaksutvikling være fokus på prosessen 
undervegs. 
 
2.4 Evalueringsplan 
Det ble ikke lagt opp til spesielle grep ift evaluering annet enn at alle skulle være observante 
ift prosessen, antall deltakere og deltakeres utrykk og opplevelse undervegs. 
 

2.5 Tidsplan 
Sesong År  Høst 2014 Vår 2015 Høst 2015 
Planlegge, forberede     
Gjennomføre ulike tiltak    
Vurdere videreføring av tiltak    

 
 3 Gjennomføring av arbeidet av felles turdag 

Gjennomføringen utviklet seg gjennom erfaringer som ble høstet undervegs i utprøving av 
flere fellesturer.  

3.1 Første felles turdag høsten 2015 

3.1.1  Prosess 
Camilla Gerhardsen, leder av Saupstad frivilligsentral og Vaskinn prosjektleder for Aktive 
Saupstad startet planlegging medio august 2015.  Aktuelle samarbeidspartnere og frivillige 
ble invitert til planleggingsmøte 26. august. 6 personer møtte. Alle ønsket å bidra til slikt 
arrangement og de hadde mange ideer. Datoen for høsttur ble satt til 27.09. for å unngå andre 
arrangement og vinteren. Turmålet ble Skileiken som lå inne i skolen med gangavstand fra 
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bebyggelsen. Gerhardsen satt opp en arbeidsfordeling. Nytt møte ble avholdt 21.9 for å gå 
igjennom detaljer.  

Med tips fra Områdeløft ble Flerkulturelt Dialognettverk kontaktet for samarbeid om 
arrangementet. De ville gjerne samarbeide om en familie-turdag og eventuelt andre tiltak. Det 
ble også kontaktet Sopp- og nyttevekstforening.  

Vaskinn hadde på forhånd kontaktet Trondhjems Skiskyttere om samarbeid. De hadde ikke 
anledning, men de informerte om at vi ikke måtte gå over standplass, men benytte stien rundt 
en haug. Leder svarte at anlegget var åpent for allmennheten, men at en må ferdes med 
forsiktighet i rulleskiløypa og holde hunder i kort bånd ved anlegget. De vurderte om de 
kunne bidra med testskyting for interessert på slik aktivitetsdag, men fant det for krevende og 
at det strakk politiet sikkerhetsinstruks for anlegget for langt. De ønsket å få beskjed når 
familiedagen i området skulle arrangeres for å unngå en samtidighetskonflikt i forbindelse 
med evnt treningssamling, rulleskikarusell eller arbeid på anlegget som de ofte tar i helgene 
av praktiske årsaker. 

Tiltaksgruppen kom med mange ideer om ulike aktiviteter. Flere ble undersøkt, men skrinlagt 
da det ble kort tid til å fine noen til å lede det. Det ble enighet om at en ikke trengte så mange 
aktiviteter.  

 

3.1.2  Turtrase – kart 
Fellesturen skulle ha felles oppmøte på Saupstadsenteret. Rød stek på kartet under viser 
traseen en måtte gå om Skiskytterstadion for å ha nødvendig tørr og trygg veg. Den korteste 
vegen vises med sort stiplet linje over Kongsvegen og rett inn i marka til Skileiken.  En 
frivillig gikk denne korte traseen i god tid før arrangementet og sendte bilder til 
tiltaksgruppen. Denne viste seg å ikke være utarbeidet som sti, gikk delvis over myr og var 
veldig våt og utilgjengelig.  
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Vaskinn kontaktet Helge Grenne i Idrett og friluftsliv om turtraseen og bad samtidig om 
kartutsnitt. Han informerte om at den turtraseen stod allerede på hans ønskeliste. Vaskinn gikk 
den valgte turen for å se detaljer og kunne tegne inn nøyaktig.  Kartet skulle bli delt ut til 
turdeltakere og bli brukt til å få innspill fra folk på turdagen. Kartet har senere blitt brukt til å 
få ideer og forslag til nærturtraseer.  
 

3.1.3  Utstyr og materiell 
Tiltaksgruppen hadde bestemt å kun servere saft til barna og sørge for grill til medbrakt mat.  
 
Vaskinn handlet på rekvisisjon hos REMA på Saupstad da det var handlet for Aktive 
Saupstad der tidligere. Da det måtte handles mer grillkull lørdag kveld, ble det av praktiske 
grunner handlet på Rema 1000 på Stavset.  
 
Om muligheten for å grill ved Skileiken, ble det forhørt med Grenne. Etter befaring, sa han at 
det var to støpte sementringer som var ment til bål, men de var fulle med stein og grillkull fra 
før. Det ble vurdert om det kunne legges rist oppå. Det ble spurt i prosjektgruppen for Aktive 
Saupstad hvor en kunne få tak i grill. Kontaktperson for kommunalteknikk kjente til at det 
kunne lånes at Bydrift. En plan B var å ha 10 engangsgriller. Resultatet rett før 
arrangementshelgen ble at Bydrift sørget for at to griller var på plass 25.9. Disse skulle hentes 
mandagen etter. Gerhardsen ved Saupstad frivilligssentral sørget for frivillige til å fyre opp.   
 

Skiskytter
stadion 

Saupstad 
senteret 

Skileiken 
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3.1.4   Markedsføring 
Leder for Saupstad frivilligsentral laget fin plakat med logo til samarbeidspartnerne og fikk 
bistand av grafisk senter til utforming og trykking. Hun sørget for at den ble distribuert. Den 
ble lagt ut på nettsidene for Frivilligsentralen og for Områdeløft, og på deres facebooksider. 
Den ble satt opp ved butikkene, Solgården og i hver oppgang i noen borettslag. Plakaten ble 
også lagt ut på www.saupstad.no og presentert i Heimdalsbladet.  
 

3.1.5  Selve turdagen høsten 2015  
Det ble avtalt med frivillige om å møtes på parkeringsplassen å frakte materiell innover til 
Skileiken. Det ble en del e-post utveksling fredag og lørdag, da det rett før helgen ble klart at 
det ble store griller likevel. Det trengtes trillebår til å frakte alt inn til Skileiken. Det fungerte 
fint. Grillene ble satt på tørt område utenfor borteste gapahuk. I grillen ble det lagt en liten rist 
nederst som gav luft under. Store rister ble lagt 
oppå. Frivilllige tok ansvar for grillingen. Det ble 
videre avtalt at en frivillig skulle stå ved 
Skiskytterstadion for å sikre at folk gikk stien 
utenom standplass på Skistadion slik Trondhjems 
skiskyttere hadde bedt om. 
 
Cirka 50 personer møtte opp ved biblioteket for å 
gå sammen til Skileiken. Bildet viser deltakere i 
små gruppering på veg fra Sauptadsenteret. Det 
ble delt ut kart over hvor en skulle gå. En turleder 
gikk foran og en bak.   

Vaskinn brukte kartet i samtale med folk, om snarvegen som skal oppgraderes, om nærturene 
som var under planleggingen i samarbeid med Trondhjems Turistforeningen 
 

Gruppa var i ferd med å dele seg da de 
skjønte det var mye kortere å gå rett over 
Kongsvegen enn å følge turtraseen slik den 
var planlagt. Dette var ikke bra, og folk ble 
sterkt oppfordret til å gå anbefalt trase. 

Mange av barna var tilknyttet åpen barnehage 
og hadde vært på området mange ganger, 
spesielt om vinteren.  
Bildet viser der turdeltakerne gikk stien 
utenom Skiskytterstadion. 
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På Skileiken flokket folk seg i og ved de to gapahukene. Det var regntung dag og en del 
vanndammer foran den ene.  
  

I invitasjonen ble det opplyst om at de måtte ha 
med egen niste, men at det ble lagt til rette for 
grilling. Noen få benyttet dette. Fra arrangør 
ble det kun servert saft. Det gikk lite saft og det 
virket som de ikke forventet å få noe. Noen 
stod og varmet seg ved grillen og praten gikk 
når en stod ved grillen sammen.  
 
 
 

Aktiviteter: 

 
Trofast barnehage hadde forberedt seg med aktiv lek/springing i bakken og rolig modellering 
av naturmaterialer når at de satt på bakken. 
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Sørli i Kolstadflaten borettslag hadde forberedt Natursti og gjennomførte med 7 poster med 
spørsmål plassert i naturen langs løypene rundt Skileiken. En frivillig stod på hver post. Barna 
løste oppgaven, fikk stempel og sprang videre til neste post. Alle fikk diplom. Som premie 
fikk alle barna drikkeflaske og refleks som var sponset av TOBB.  
 
I løpet av turen kom det flere ønsker om å videreutvikle Skileiken med faste grillplasser, 
benker og bord.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frivillige sørget for å slukke varmen godt før en forlot grillene og Skileiken. 
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3.1.6  Evaluering av fellesturen 
Tiltaksgruppa møttes en stund etter arrangementet å gikk igjennom erfaringene fra turen for å 
forbedre neste arrangement: 
 
Samarbeidet om planleggingen – gjennomføring.  
Selv med kun 1 mnd planleggingstid, synes alle det gikk veldig fint. Arbeidsfordeling 
opplevdes fin med passe mengde oppgaver på den enkelte. På spørsmål om hvorfor ikke andre 
borettslag var med og arrangerte, ble svart at de har ulike oppgaver og kanskje nok. Alle kan 
ikke være med på alt.  
  Alle frivillige på fellesturen ville gjerne være med på nytt arrangement. Det ble foreslått 

en ny tur på våren på en på høsten i 2016.  
 

Oppmøte:  
Alle var fornøyd med oppmøte. Været var kanskje lite fristende, men holdt seg stort sett 
opphold. Det var ca 50 personer av ulik alder og kulturell bakgrunn.   
 En håper på økende oppmøte - en dobling neste gang? 
 
Markedsføring: 
 I tillegg til de steder turen ble markedsført, foreslo arrangørene å legge plakater i posthylla 

til alle skoleklasser og barnehage, så barna får med seg i sekken hjem. 
 
Tips videre utvikling  
 Det ønskes stort kartoppslag på Saupstadsenteret hvor alle turforslag i nærområdet står 

inntegnet.  Vaskinn informerte om nærturprosjektet i Trondheim og som ville bli omtalt i 
Adressa snart. 2 turforslag i Saupstad/Kolstad er på planen.  

 Området har mange muligheter og flere tips og ønsker kom ift oppgradering. Vaskinn 
lovte å ta det med som tiltak under Aktive Saupstad. 

 Vaskinn informerte videre om at traseen fra gangbrua og inn til Skileiken var under 
prosjektering for å få sti-standard. Litt uvisst når den ville bli ferdig. Planlegging var i 
gang med oppgradering av skileikområdet ut i fra tipsene som kom inn. Forslag ville bli 
sendt ut for å få tilbakemelding. Området skulle bli ferdig i 2016.  

 
Servering 
Tiltaksgruppa anbefalte å kutte ut servering. Arrangementet vil spare både forberedelsestid og 
penger. Frivilligsentralen fikk saftflaskene og koppene som var igjen. Aktive Saupstad lagret 
grillkull og tilhørende.  
 Til neste fellestur trengtes 10 kg grillkull i tillegg til det som var igjen. 
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Aktiviteter 
 Gruppa anbefalte å ha en natursti som gir de større barna litt mer utfordring. En kan også 

ha eventyrstund, tusser og troll mens de voksne lager maten. En ønsker økende deltagelse 
framover, og bør være godt forberedt på ulike aktiviteter. Diplomer ble denne gangen 
bestilt, men kan senere lastes ned fra nettet og skrives ut selv. 

 Viktig å være åpen for ideer folk har ift nye arrangement mens de er på et arrangement  
 
Reportasje og bilder  
Et Områdeløftprosjekt het ”fotoutstilling”og Kristine C. Karlsen var prosjektleder. En 
deltaker i prosjektet tok bilder på fellesturen og tre av disse kom med på fotoutstillingen i 
bydelskafeen. Flere personer tok bilder og noen ble lagt ut på Facebook. Vaskinn tok også 
bilder og disse er brukt i rapporten. De fleste bildene er i avstand fra personer og vurderes 
greit å bruke uten å be om spesiell tillatelse. Til nærbilder som ble tatt, ble det spurt om 
tillatelse der og da. Det ble laget kort oppsummering og sendt til www.saupstad.no/facebook, 
områdeløftets facebook/prosjektkoordinator Lene Markussen og via Gerhardsen til 
Heimdalbladet.   
 På framtidig arrangement bør en opplyse generelt om at det vil bli tatt bilder. I tillegg må 

en følge retningslinjer for godkjenning av bilder før publisering.  
 
Neste tur 
 Neste tur ble foreslått i mars med oppstart for planlegging i januar. Med håp om snø er det 

ønskelig å ta opp en tradisjon fra tidligere med å arrangere skirenn/Gaukrenn. 
  Som koordinator for slik arrangement foreslås miljøkonsulent i Kolstadflaten borettslag. 

Han har noe tilsvarende oppgaver ift pensjonistturen. Sørli skulle ta dette opp i styret. 
 Det foreslås å kontakte speiderlag for å være med på arrangementet. 
 Gerhardsen og Vaskinn skulle kaller inn til oppstartmøte på nyåret 

 

3.2  Fellestur våren 2016 
Komiteen møttes tidlig på våren for å planlegge ny tur:  

3.2.1  Planlegging 
Tidspunkt og oppmøtested for felles tur: Komiteen startet med å diskutere tidspunkt for 
fellesturen for å unngå kollisjoner med andre arrangement:  

- Hvis det skulle være vintertur, måtte det være før påske for å sikre snø og i avstand fra 
Barnas skidag 6.3. En så at det ville bli for kort tid å planlegge og få informasjon ut. 

- Arrangementet Pilgrimsferd går 12.mai, er en lang tur og for alle frivilligsentralene i 
byen. Dette er trolig en annen målgruppe enn til fellesturen, men likevel greit med litt 
avstand i tid da frivillige er ønsket å bidra til fellestur på Saupstad.  

- Fellesturen var på søndag høsten 2015, men søndager i mai er det konfirmasjoner. Da 
det er lengre lyst på våren, kan fellesturen holdes på en hverdag.  
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- Nytt felles oppmøtested ble også diskutert, f.eks Revegården. Det er herfra Trofast 
åpen barnehage starter å gå. Det ble enighet om å beholde Saupstadsenteret som 
oppmøtested. Det er kortere derfra, mer kjent av alle og kart er ikke nødvendig. 

Konklusjon ble: 
Onsdag 25.mai kl. 17 – 19 med felles avmarsj kl. 17.00 fra Saupstadsenteret.  

 
Innhold og aktiviteter:  

- Folk har med seg mat og drikke selv. Grillene er oppvarmet.  
- Natursti som forrige gang,  
- Kongledyr. Trofast barnehage bidrar som forrige gang 
- Toaletter er ikke nødvendig. 

 
Nye forslag til innhold og mulige samarbeidspartnere: 

- Pinnebrød. Noen frivillige tilbød seg å lage pinnedeig. Speider’n spørres om å bidra 
med ”pinnespikking”. Det ble kontaktet Speider kretsen som videresendt til leder Geir 
Tore Stensvik i Kattem speidergruppe. Det var for kort tid til å stille på 
planleggingsmøte 3.2, men de sa de var i utgangspunktet positiv til slike 
arrangementer og hadde mye erfaring med slikt. Hvis de skulle bidra, var det en 
forutsetning at det gjennomføres på ettermiddag på en hverdag eller i helg. Målet 
måtte være at arrangementet kan tilbys til alle i ulike aldersgrupper. 

- 4H turmat. Det ble kontaktet Byåsen 4H. De svarte etter at de hadde tatt det opp i 
styremøtet, med at de ikke hadde anledning den våren. 

- Trollelg Orienteringsklubb responderte ikke på henvendelsen.  
- Kommunalteknikk ift om oppgradering av Skileiken ble ferdig til turdagen, slik at det 

kunne kombineres med åpning av dette. Åpning måtte bli senere engang. 
- Idrett og friluftsliv ift om Saupstadstien forhåpentligvis kunne bli ferdig. Fullføring 

var planlagt i 2016, men uklart når den ville stå ferdig 
- Nærmiljø-turdag med å gå innom Søbstad gård på vegen. Dette må utsettes kanskje til 

et eget arrangement, da det vil ta for lang tid. 
- Nærturprosjektet i Trondheim: ville nærturkart bli ferdigstilt? Nei, ikke enda.  
- Sangleker 
 
Konklusjonen ble å gjenta innholdet som var på forrige fellestur. Gruppa vurderte slik at 
det er nok at folk kommer på tur, har med mat, treffes, prater og med noen leker til barna. 

 
Markedsføring  
Gerhardsen i Frivilligsentralen tok ansvar for dette som ved forrige fellestur. 
 

   3.2.2 Gjennomføring av felles tur 2 våren 2016 
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Det var mange flere som hadde med seg mat på denne fellesturen og det var tydelig at mange 
hadde beregnet dette som middagsmåltidet for seg og barna. 

          

Det var mange ulike sorter mat som ble lagt på grillen. En måtte imidlertid passe på at ikke 
mat av svin kom borti annen mat. 

   

Alle spanderte på hverandre, praten gikk lystig og det var god stemning. 

 

 

 

 

 

 

 

Trofast barnehage ledet aktiv lek for barna som tydelig syntes det var artig. I tillegg var det 
Natursti med premier som på forrige fellestur. 
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3.3 Fellestur høst 2016 – Åpning av oppgradering av skileiken 

Komiteen hadde en mye enklere planlegging før denne fellesturen da det meste ble kopiert fra 
de to tidligere turene. Den eneste utfordringen nå var at vi ønsket å kombinere turen med 
åpning av den oppgraderte Skileiken. Det var vanskelig å fastsette tidspunktet tidlig nok da vi 
ikke visste nøyaktig når arbeidet ville bli ferdig. Dårlig vær og forsinkelser dukket opp. Men 
det gikk bra.  

Det ble invitert til felles høsttur 21. september kl 17.00 – 19.00 med felles avgang fra 
Saupstadsenteret kl 16.30. Turmålet var også denne gang Skileiken, nå i oppgradert form.  
Folk ble oppfordret til å bli med på å innvie og ta den fornyede Skileiken i bruk! 

Grillen skulle stå klar fra kl 17.00, så folk ble bedt om å ta med grillmat og drikke. 

 

Skileiken framstod nå med flere 
benker og bord, en fast grill, samt 
utbedring av et lite skihopp og flere 
trenings- og lek apparater. Det er 
laget egen tiltaksrapport om prosess 
og detaljer i oppgraderingen. 

Befolkningen hadde fått det de sa de 
ønsket seg på fellesturen et år 
tilbake. 

                           

4 Konklusjon/resultat 

4.1 Produktet 
Som arrangement i Friluftslivets år er det gjennomført etablering og åpning av Søbstad 
vandresti våren 2015 og felles turdag høsten 2015.  Samarbeid er etablert og enkel struktur på 
arrangement er funnet så det var mye enklere å arrangere felles tur våren 2016.  
 
Gjennomføring av felles tur er et eksempel på at et tiltak kan føre til et annet. Innspill fra 
befolkningen ble mottatt og realisert. Høsten 2016 ble fellesturen kombinert med åpning av 
den oppgraderte Skileiken som er mye besøkt etter dette. 
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4.2 Måloppnåelse  
Aktive Saupstad bidro med markering av Friluftslivets år med 2 tiltak: Etablering av Søbstad 
vandresti med egen rapport og fellestur til Skileiken som er omtalt i denne rapporten. 

Aktive Saupstad klarte imidlertid ikke å ta ansvar for en felles markering for alle 
friluftarrangementer i Saupstad-Kolstad i 2015 slik Områdeløft bad om. Begrunnelsen var at 
Aktive Saupstad på det tidspunktet var i tidlig fase av prosjektet lite kjennskap til nettverk, 
mange tiltak var igangsatt og begrenset tid til rådighet. 

 

4.3  Suksessfaktorer 
Følgende faktorer gjorde at tiltaket ble vellykket: 
 
 Et bredt og godt samarbeid, velvillige personer og frivillige i regi av Saupstad 

frivilligsentral.  
 Fellestur som tiltak er utviklet over tid med flere gjennomføringer og en har funnet en 

form som en enkel og sosial hvor folk bidrar med egen mat og deler med hverandre. 
 

4.4 Regnskap 
Utgifter til gjennomføring av tre turdager 
Turdag høst 2015 (Aktive Saupstad 1)     Kr.  804  

- Grillkull – 15 kg til hver grill – brukte 20 kg =   Kr. 200 
- Tennvæske og fyrstikker – brukte 1/2 del =    Kr.   10 
- Rull avfallssekker – brukte 4 =     Kr.     5   
- 9 flasker saft uten sukker flere sorter– brukte 4 flasker =  Kr. 156 
- kaffekopper – brukte 25 =      Kr.   15 

Sum for det som ble benyttet =      Kr. 386  
 
Saupstad Frivilligsentral fikk saftflaskene og koppene som var igjen, da dette ikke skulle 
brukes på neste fellestur. Aktive Saupstad lagret grillkull og diverse som hørte til.  
 
 (Aktive Saupstad 2) 
Turdag våren 2016 premier til barna      Kr.  1118 
Rest: grillkull og div. betalt 2015      Kr.    150 
Turdag med åpning høsten 2016      Kr.    274 
          Kr.  2246 
Tilskudd til turdagene 
Fivilligsentralen søkte Røde Kors for dekning av utgifter til plakatene  
og diplomer til barna  i 2015       Kr.     690 
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Egenandel  - ressurser fra Trondheim kommune 
Bydrift, IF, Kommunalteknikk,       Kr.17 220 
 
Totalt kostnad turdagene       Kr.19 153 
 
 
 

5 Anbefalinger og plan for videre drift 
 
Aktive Saupstad og samarbeidspartnerne anbefaler følgene til framtidig fellesturer: 
 
Saupstad frivilligsentral vil ta ansvar for videre fellesturer i samarbeid med Trofast barnehage 
og frivillige. Det hadde vært fint om et eller flere borettslag og representant for 
innvandrerbefolkningen også kunne bli med i en komite for fellestur. 
 
 En bør tilstrebe så enkelt arrangement som mulig med minst mulig kostnad uten servering. 

Det som må beregnes er utlegg til plakater, premier til barna, grillkull og tilbehør. De 
frivilliges tid, ideer og energi vil være det største bidraget. Velg en plakatform som 
beholdes og blir gjenkjennbar år for år. 

 
 Fortsett med felles turdag når Saupstadstien er ferdig. Den er lovet ferdig høsten 2017.  

 
 En årlig tur er trolig nok både for folk og arrangør. Hvis det innføres en friluftslivsuke i 

området / i Trondheim, vil dette være en fin kombinasjon. Det vil trolig være lettere å 
markedsføre og etter hvert gå inn som en fast tradisjon folk kjenner til og stiller opp om. 
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 Fortsett med felles turdag når Saupstadstien er ferdig. Den er lovet ferdig høsten 2017.  

 
 En årlig tur er trolig nok både for folk og arrangør. Hvis det innføres en friluftslivsuke i 

området / i Trondheim, vil dette være en fin kombinasjon. Det vil trolig være lettere å 
markedsføre og etter hvert gå inn som en fast tradisjon folk kjenner til og stiller opp om. 
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