Foto: Marius Dalseg Sætre, DNT

FRILUFTSLIVET
I FREDRIKSTAD
Sammen lager vi gode øyeblikk
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Innhold

Forord
Fredrikstad aktivitetsråd er en frivillig
organisasjon for egenorganisert idrett, fysisk
aktivitet og friluftsliv. Vi ønsker at flere skal finne
sin interesse og vi representerer en bredde i
Fredrikstad. Gjennom midler fra Viken fylkeskommune har vi fått mulighet til å lage en oversikt
over hvilke organisasjoner som fins innen
friluftslivet. Og det er mange! I Aktivitetsrådet heier
vi på et mangfold av aktiviteter. Vi vil vise frem den
store variasjonen av tilbud slik at du kan finne det
du har lyst til. Sjekk ut vår hjemmeside for flere
aktiviteter, www.fredrikstadaktivitetsråd.no
Fredrikstad er en fantastisk by rik på natur og
opplevelser. Her har vi skog, mark, fjell og kyst
innenfor gå- og sykkelavstand med store
muligheter for et aktivt liv i den lille verdensbyen.
Bli kjent med organisasjonenes aktivitetstilbud og
se hva du har lyst til å gjøre!

Marianne Storm
Daglig leder
Fredrikstad Aktivitetsråd

Design: Veronika Høyer
Friluftslivet i Fredrikstad
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www.veronikahoyer.no
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Speideren

FORKLARING PÅ KART
Vi har delt Fredrikstad i et enkelt sonekart, og håper
dette kan bidra til å gjøre det mer forstålig å se hvor
de ulike aktørene holder til.

KONTAKTINFO
Se neste side for en komplett
oversikt over kontaktinfo til
alle våre speidergrupper i
Fredrikstad-distriktet.
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Speiderne i Fredrikstad består av 11 ulike grupper,
fordelt i hele Fredrikstad og Hvaler! Med våre 600
medlemmer i alle aldersgrupper, skulle du kunne
finne tilhørighet i verdens største vennegjeng! Med
mange flotte speidersteder, møtelokaler og
sjøspeidernes ulike båter, finner våre medlemmer
trygge og utfordrende aktiviteter med gode verdier,
mestring og vennskap i sentrum.
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Speidingen i distriktet er samlet under en paraply,
Fredrikstad Speiderråd, som fremmer felles
aktiviteter, blant annet distriktets største sommertilbud med Piratleir og Sommerklubb, hvor våre
ungdommer får tilbud om sommerjobb.
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Torsnes

Eventyrene er der ute! I speideren får du mange
spennende aktiviteter og opplevelser. Du kan være
med på å ligge under åpen himmel, med lyden av
knitrende bål og ellers ingenting annet enn skogens
stillhet og dine venner rundt deg. Eller bygge en leir
sammen med andre, bare ved hjelp av stokker og tau.
Eller hva med kanoturer, lære førstehjelp, woodcraft
eller matlaging på bål? Alt dette og
mye mer opplever speidere! Du blir vel med?

Hvaler

SE VÅRT TILBUD HER:

WWW.FREDRIKSTADSPEIDERNE.NO
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1. Fredrikstad

1. Isegran Sjø

Borge KFUK-KFUM-speidere

Eier speiderhytta Sandaa.
Møter på Speiderhuset, Damyr.

Eier speiderhytta Pernes.
Møter på Isegran og Pernes.

Eier speiderhuset Fagerheim.

Gruppeleder Guttorm Mathiesen
gmguttorm6@gmail.com
(+47) 979 60 364

Gruppeleder Øystein Nordby
gruppeleder@isegransjo.org
(+47) 412 76 898

Gruppeleder Håkon Viggo Hansen
h.viggo.h@gmail.com
(+47) 947 95 818

Fredrikstad MS

Eier speiderhytta Skogtunet.
Møter i Fr.stad Frikirke.

Eier Lavvo Ambjørnrød.
Møter i Fr.stad Metodistkirke.

Gruppeleder Lars Hjelseng
hjelseng_90@hotmail.com
(+47) 954 25 330

Gruppeleder Rita Standal
standal.rita@gmail.com
(+47) 414 32 652

Glemmen KFUK-KFUM-speidere
Gruppeleder Hanne Eli Nordstrand
hanne-eli@fredfiber.net
(+47) 417 68 866

fredrikstad.ms.speidergruppe.org

glemmenspeiderne.net

Gressvik

Hvaler Sjø

Lunde KFUK-KFUM-speidere

Eier speiderstedet Ulvesletta.
Møter i Gressvik menighetssenter.

Møter i Speiderhuset Rove, Kirkøy
og Brottet, Spjærøy.

Eier speiderhuset Strålsund.

Gruppeleder Per Øyvind Iversen
peroiver@online.no
(+47) 992 81 069

Gruppeleder Christian Pahle
gruppeleder@hvalerspeidere.no
(+47) 928 23 242

Gruppeleder Jørn Christen Johnsen
jcj@cowi.no
(+47) 900 21 716

gressvikspeiderne.net

Hvaler speidergruppe

Kjølberg

Rolvsøyspeiderne

Eier speiderhytta Ingerhaug.
Møter i egne lokaler i Petrikirken.

Eier speiderhytta Langos og Rolvsøy.

Gruppeleder Markus Jønnvoll Eriksen
gruppeleder@kjolbergspeidergruppe.org
(+47) 943 73 900

Gruppeleder Lasse Kristiansen
laskr@online.no
(+47) 474 56 147

kjolbergspeidergruppe.org

Foto: SY Valentine

Fredrikstad FSK, Frikirken

fredrikstadfsk.com

Borge KM Speidere

isegransjo.org

kmspeider.no

Foto: Bjørn Gabrielsen

fredrikstad.speidergruppe.org

rolvsoyspeiderne.no

HØSTEN 2022
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Foto: Friedrieke Bach

SPEIDERGRUPPER I FREDRIKSTAD-DISTRIKTET
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Gresvik IF
Stisyklister

4H

Borge 4H
v/ Andreas Berg-Svendsen
andreas@svendsen.com
(+47) 970 07 070
Kolberg 4H
v/ Veslemøy Ramsfjell
v.rams@online.no
(+47) 472 93 642
Torsnes 4H
v/ Bodil Heieren Eriksson
bodilhei@hotmail.com
(+47) 474 17 135

I 4H får medlemmene mulighet til å utvikle seg og
være del av et sosialt fellesskap på tvers av alder og
kjønn, der alle har omsorg for hverandre. Det stilles
ikke spesielle krav til å bli medlem.
Medlemsalderen er 8-26 år.
Vi ønsker at flere barn og unge i Østfold får
muligheten til å lære ved å gjøre. Deler du våre
kjerneverdier som er klart hode, varmt hjerte, flinke
hender og god helse?
Bli med da vel!

kontoret@gresvikif.no
v/ Hanne Holmstrøm Karlsen
(+47) 900 36 852

Gifs tilbyr lavterskelturer, turer for viderekommende, for ungdommer og vi har også et
tilbud for funksjonshemmede.
Vi har fokus på det sosiale og det å hygge oss på sti
sammen med andre, vi skal være en arena der alle
kan møtes rundt en felles interesse, nemlig
stisykling. Vi inviterer til fellesturer, sosiale
kvelder og festivaler.
Hos oss kan alle delta uansett ferdighetsnivå, men
det er helt klart en fordel hvis du har litt stierfaring
og liker skog og mark.
Gresvik IF Stisyklister er en del av Gresvik IF og er
registrert i Norges Sykkelforbund. Vi jobber tett på
grunneiere og kommune og har som oppgave å
vedlikeholde og bevare stinettet i Gressvikmarka, for
at alle markabrukere skal få en unik friluftsopplevelse enten det er på sykkel eller til fots.

FHALIØST
Studentklubben i Fr.stad
v/ Siri Mostad Larsen
(+47) 954 59 404

Foto: Beate Patay

SE VÅRT TILBUD HER:

WWW.4H.NO
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KONTAKTINFO

Foto: Hanne Holmstrøm Karlsen

KONTAKTINFO

SE VÅRT TILBUD HER:

GRESVIK IF STISYKLISTER
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Onsøy
v/ Bjørn Willy Abrahamsen
906 30 035
bw-abrah@online.no
Fredrikstad og Omegn
v/ Skjalg Sannes
95040047
sksannes@online.no
Borge
v/ Markus Nagele
91750658
epost@majoren.no
Kråkerøy
v/ Rene Jønnvoll
40472505
rene.jonnvoll@hotmail.com

SE VÅRT TILBUD HER:

WWW.NJFF.NO

Har du interesse for fiske og jakt? Eller lyst til å
lære? I Fredrikstad har vi en forening i hver bydel!
Sjekk ut vår nettside og søk opp lokallag.
Alle foreninger er medlem av Norges Jeger- og
Fiskerforbund, som er den eneste landsdekkende
interesseorganisasjonen for jegere og fiskere. Som
medlem av NJFF får du tilgang til en rekke fordeler.
Onsøy jeger og fiskeforening
Vi er en forening for alle!
Jegere, fiskere, unge, eldre, kvinner og menn.
Vi har Haglebaner, Riflebane og klubbhus, i
Vikaneveien 530. Velkommen til oss.
Fredrikstad og Omegn jeger og fiskerforening
Klubben disponerer Bjørndalsdammene til fiske,
klubbhus i Åsebråten, Regimentsmyra Skytepark
øst for Gamlebyen og eier en 18 fot Pioneer Multi båt
med 80hk Honda.
Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil være med i et
hyggelig jakt og fiskemiljø.
Borge jeger og fiskerforening
Vi ønsker å knytte jegere og fiskere sammen
gjennom felles interesse for naturen og friluftsliv. I
klubben har vi flere ulike tilbud og aktiviteter. Ta
kontakt for mer informasjon.
Kråkerøy jeger og fiskerforening
Vi er en hyggelig forening med mange spennende
jakt- og fiskeaktiviteter for gammel som ung.
Jaktterreng på Finnskogen og drone for å finne
rådyrkillinger er eksempler på hva vi kan tilby. Eller
kanskje barnegruppa passer? Velkommen!

10

Foto: Wanda Nordstrøm/Norsk Friluftsliv

KONTAKTINFO

Foto: Luise Engesvik & Mathias Rose/Norsk Friluftsliv

Jeger og Fisk
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DNT
Nedre Glomma
KONTAKTINFO
v/ Rannveig Kildal Ramtvedt
E-post: nedreglomma@dnt.no
Telefon: 400 23 137
Kontor i Torggata 15,
1707 Sarpsborg

DNT (Den norske turistforening) ønsker at flest
mulig skal få oppleve glede i naturen, nå og i
framtiden. DNT Nedre Glomma ønsker å tilby et
bredt spekter av turer og aktiviteter tilpasset
alle aldre.
Vi tilbyr flere ulike grupper her oss hos i DNT. Dette
inkluderer:
- Barnas turlag (0 - 12 år)
- Trillegruppe (foreldre med småbarn)
- DNT Ung (13 - 26 år)
- Spontan hverdagstur (tur på dagtid)
- Tur og kultur (ledes av kunnskapsrike turledere)
- Fjellsport (tur både i fjell og nærområde)
- Mandagstur (fast tur hver mandag)
- Senior gruppa (beregnet godt voksne mennesker)
Foto: Marius Dalseg Sætre, DNT

Østtorphytta i Varteig
– med egen aktivitetsløype i skogen!

SE VÅRT TILBUD HER:

WWW.NEDREGLOMMA.DNT.NO
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Turmarsjklubben

KONTAKTINFO
v/ Alf Hansen
Telefon: 991 11 606
E-post: agullhan@online.no

Fredrikstad Turmarsj Klubb ble stiftet 18. mars 1992
og er medlem av Norges Turmarsj Forbund og det
Internasjonale Folkesportsforbund IVV. Vi har som
hensikt å arrangere organiserte turmarsjer med
merkede løyper som er fremkommelig med både
barnevogn og rullestol. Fredrikstad Turmarsjklubb
har 109 medlemmer. Du trenger ikke å være
medlem for å delta på våre arrangementer.
Turmarsj er en form for sport hvor vi går arrangerte
turer. Sporten passer for alle mennesker, små og
store, og du trenger ikke andre egenskaper for å
delta enn turglede. Det er ingen konkurranse,
tidtaking eller vinnere, bare muligheter for trim og
sosialt samhold. Vi bruker å gå ca 10 km, men noen
velger å gå 5 km. Ofte går vi fra Jegerhytta,
Tornsesveien 87 i Fredrikstad.
Alt i alt er Fredrikstad Turmarsj Klubb en aktiv klubb
som legger alt til rette for sine deltakere og jobber
sterkt for at alle som deltar skal ha en flott opplevelse
i naturen og et fint sosialt samvær. Ta gjerne turen
innom for å se om turmarsj passer for deg.

SE VÅRT TILBUD HER:

FREDRIKSTAD TURMASJ KLUBB
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Foto: QWERTY AS

Foto: Wanda Nordstrøm/Norsk Friluftsliv

Foto: Norsk Friluftsliv

Skogselskapet

KONTAKTINFO

Skogselskapets viktigste oppgave er å spre
faktabasert kunnskap om skog
og synliggjøre skogens mangesidige betydning.

Nedre Glomma er et sopprikt område med stort
mangfold og flere sjeldne arter. Vi har fokus på
sopp som mat, farging av garn med sopp,
mangfoldet av sopp og kartlegging av dette,
spiselige planter, bær, tang og tare. Så er vi også
opptatt av å ha det hyggelig sammen og vi har
flere sosiale innslag gjennom året.

KONTAKTINFO

Vi arrangerer skoleskogdager for skoleklasser i hele
Østfold. Vårt hovedsatsingsområde er å få flest
mulig barn og unge ut i skogen for økt rekreasjon og
kunnskap. Ta kontakt med oss om du ønsker besøk
på din skole!

+47 981 37 237
toroyste@online.no

Fredrikstad Soppforening ble stiftet i 1973, og er en
sopp- og nyttevekstforening som favner hele nedre
Glomma-regionen. De aller fleste av våre mer enn
170 medlemmer er vanlige mennesker som synes
det er spennende å høste fra naturen, men vi har
også noen eksperter, samt 18 autoriserte
soppsakkyndige og 3 autoriserte nyttevekstsakkyndige. Det er våre soppsakkyndige som
betjener soppkontrollene i Fredrikstad og Sarpsborg.
Vår og høst arrangerer vi nyttevekst- og soppturer
for medlemmene. Alle soppturer ledes av autoriserte
soppsakkyndige.

Foto: Skogselskapet

v/ Øivind Ringstad
tlf 900 22 511
oiri@skogselskapet.no

Soppforeningen

Foto: Bolig Partner

Bli kjent med nye arter og biomangfold i ditt
nærmiljø ved å bli med vår medlemsforening på tur.

SE VÅRT TILBUD HER:

WWW.SKOGSELSKAPET.NO
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SE VÅRT TILBUD HER:

FREDRIKSTAD.SOPPOGNYTTEVEKSTER.NO
17

Fredrikstad
Skiklubb
KONTAKTINFO
Se kontaktinfo for hvert
enkelt tilbud til høyre.

Fredrikstad skiklubb driver med orientering, ski,
rulleski og tilrettelegger for gode opplevelser hele
året i Fredrikstad marka for alle.
ADVARSEL! Alle undersøkelser viser at de som lar
barna starte opp i FREDRIKSTAD SKIKLUBB selv blir
bitt av basillen! Det er nemlig lagt opp til at hele
familien kan være med på trening, aktiviteter og
konkurranser! Alt i eget tempo og etter nivå.
Trening foregår ute i all slags vær - og frisk luft gir
gjerne helt grusomme bivirkninger! Det klarner
hjernen, konsentrasjonen skjerpes, det blir mindre
sofasitting, tasting på telefon og nettbrett, bedre søvn
og mer overskudd.
Vi har tilbud til alle, og her er noe av det
du kan gjøre hos oss:

Lek i skog

Barnegruppa

Trygghet og mestring i skogen
for 5-6 åringer.

Lekbetonet trening med forkus
på orientering og ski. 8-12 år.

marianne.r.kahrs@gmail.com

lindant@gmail.com

Orienteringsgruppa

Skigruppa

Trening for ungdom fra 13år,
elite og mosjonister.

Trening for ungdom fra 13år,
aktive og mosjonister.

karin.danevad@gmail.com

kenti93@live.com

Fredrikstad Skiarena

Løypegjengen

Tilgjengelig og gratis for alle.
Egne åpningstider gjelder.

Møtes hver tirsdag for “alt” av
vedlikehold i skog og mark.

Fredrikstad Skiarena

jdckahrs@gmail.com

Skihytta
Åpent for servering hver søndag
i sesong (september - påske).
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Skihytta - Fredrikstad Skiklubb

SE VÅRT TILBUD HER:

WWW.FSK.NO
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Paintball

KONTAKTINFO
v/ Tex Voll
tex@fpa.no
TLF: 952 75 392

Paintball er en sport der deltagerene skyter
malingsballer på hverandre i forskjellige scenarioer.
Hovedtypene er skogsspilling og
turneringspaintball(speedball).
Lurer du på om det gjør vondt å spille, så er svaret nei.
Du er så full i adrenalin og så lenge du har klær på deg
så gjør det ikke særlig vondt, men du kan regne med
å få ett par blåmerker. Paintball er veldig god trening,
passer alle aldre, alle kjønn og er utrolig gøy!
Østfold Sentrale Paintball klubb spiller på bane i
Onsøy/Råde, Klubben består i dag av medlemmer fra
alle kjønn og i alderen 14 til 50 år, og vi ønsker alltid
nye medlemmer.

SE VÅRT TILBUD HER:

WWW.FPA.NO
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Milsim Airsoft

KONTAKTINFO
v/ Kim Bergh
ostfoldmilsim@gmail.com
Mobil: 980 26 400

Airsoft er en betegnelse på hvordan du rollespiller
med softguns. Her får du en fin måte å få litt mosjon
og aktivitet på, samtidig som du får testet gaming i
virkeligheten. Airsoft er en sosial hobby og ikke
konkurranseidrett.
Softgun har 18 års grense for å eie våpen, men hos
oss er man velkommen til å prøve hobbyen fra du
er 14 år. Østfold Milsim (ØMS) er en Airsoftklubb
tilhørende Hyperion - (Norsk Forbund for
Fantastiske Fritidsinteresser).
Vi arrangerer egne spill og deltar på andre klubbers
spill. Det spilles på lørdag eller søndag. Som oftest
med matpause og sosialt midt i spillet.
Det kan være alt fra 15 til 60 deltagere. Alder bruker å
være fra 14 til 60. Vi ønsker nye spillere velkommen til
å prøve vår hobby!

SE VÅRT TILBUD HER:

ØSTFOLD MILSIM AIRSOFTKLUBB
21

Øra Økopark
KONTAKTINFO
v/naturveileder Bjørn Frostad
Tlf.: 45 43 66 45
naturveileder@økopark.no

Ved Øra naturreservat kryr det av spennende
opplevelser som venter på å bli oppdaget!
Vår naturveileder viser deg hvor du skal lete etter
hemmelighetsfulle biller, mystiske planter og
fremmede fugler. Sammen utforsker vi skogen og
landskapet med kikkert og lupe, og avdekker noen
av naturens mange mysterier – mens andre gåter
bare blir enda mer forunderlige jo mer vi leter…
Øra Økopark er et samarbeidsprosjekt mellom
Gudeberg lokalsamfunnsutvalg, Månegartneriet og
Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE). Vi jobber
for å utvikle Øra-området til å gi besøkende en rikere
turopplevelse og økt kunnskap om sammenhenger i
og mellom naturen og samfunnet. Gjennom utforskning og oppgaver får skoleklasser og andre grupper
en eksklusiv innsikt i hva naturen vår har å by på.
Undervisningsopplegget er tverrfaglig forankret i
læreplanen og tilpasset alle trinn.

Utkast til logo for Øra økopark
•
•
•
•

Sirkelen med måken danner en Ø
Sirkelen er også et symbol for kretsløp og resirkulering. Den er utstyrt med små piler
inn mot måkevingene.
Fargene symboliserer våtmark og grønne verdier
Den kursiverte håndskriften spiller videre på skråstreken i Ø-ene og symboliserer det
livaktige

Vi vil at flere skal ta i bruk den lokale naturen som
arena for undring og opplevelser og på den måten
oppnå økt forståelse for og kunnskap om verden
rundt oss!

Lars Ole Klavestad
5. august 2022

SE VÅRT TILBUD HER:

WWW.ØKOPARK.NO
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Kajakk

KONTAKTINFO
Epost:

fredrikstadkajakklubb@gmail.com

Fredrikstad og Sarpsborg kajakklubb (FROSK) har
som visjon å fremme idrett og friluftsliv i sunne
former, gjennom ekte padleglede. Padling gir en
unik mulighet til nærkontakt med natur og dyreliv.
Sporten har ingen kjente bivirkninger, men vil for
svært mange føre til sterk avhengighet.
Hos oss kan du bli med på turer, kurs, klubbkvelder,
arrangement og annet moro.

Klatring

KONTAKTINFO
Fredrikstad Klatreklubb
Red Point klatresenter
Tomteveien 21
1618 Fredrikstad
+47 97 30 30 35

Vi er opptatt av sikkerhet og arrangerer grunnkurs,
teknikkurs, aktivitetslederkurs og mer der du kan få
våtkortbevis.

Klatring er en god fysisk aktivitet og godt for
psykisk helse. Du får fantastisk trening og
ordentlig avkobling. Når du klatrer, må du
fokusere og være i nuet, alt annet forsvinner.
For å finne veien opp, må du løse en “fysisk rebus”,
som krever total tilstedeværelse. Klatring er for alle.
Dersom du ønsker å prøve ut klatring så ta kontakt
med oss i Fredrikstad klatreklubb. Hos oss kan du få
hjelp til å kjøpe utstyr, gå kurs eller finne andre å dra
på klatretur med. I vårt klatresenter i Tomteveien kan
du buldre, trene på sikring og klatre innendørs.

Vi er en kajakklubb som legger vekt på variasjon og
allsidighet. Selv om kajakkpadling er vår hovedaktivitet, er mange av våre medlemmer også aktive
med andre friluftsaktiviteter. Det legges
avgjørende vekt på de vakre naturopplevelser og
den gode følelsen av frihet og trygghet som det å
ferdes ute i det fri gir! Og sist men ikke minst er det
viktig med det sosiale aspektet. Vi har det rett og
slett trivelig sammen!

SE VÅRT TILBUD HER:
Alle foto:
Birgitte Wold Dahl
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FREDRIKSTAD OG SARPSBORG KAJAKKLUBB

SE VÅRT TILBUD HER:
Alle foto:
Marko Andesilic

WWW.FREDRIKSTADKLATREKLUBB.ORG
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Skattkammeret

Foto: Norsk Friluftsliv

KONTAKTINFO
Telefon:
940 12 084
(tilgjengelig i åpningstidene)
Epost:
Fabian.Andersen@bymisjon.no
Adresse:
Jernbanegata 20
1607 FREDRIKSTAD

ÅPNINGSTIDER

Foto: Gard Eirik Arneberg

Tirsdager 13.00 - 17.00
Onsdager 13.00 - 17.00
Torsdager 13.00 - 17.00
Fredager 10.00 - 14.00
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Skattkammeret er Kirkens Bymisjons utlånsentral
der barn og unge kan låne sports- og fritidsutstyr
gratis. Vi låner ut utstyr til både sommer- og
vinteraktiviteter, og har utstyr som ski, skøyter/
rulleskøyter, flytevester, soveposer, liggeunderlag,
telt, tursekker, tursko og mye mer.
Vår visjon er at alle barn og unge skal ha muligheten
til å være fysisk aktive og prøve mange ulike
aktiviteter- uten at en må eie alt utstyret selv.
Mange ser på dette som et viktig miljøskapende
tiltak, i dobbel forstand, ved at det innbyr til
deltagelse og fellesskap samtidig som gjenbruk står
i fokus. Alle kan låne utstyr, men barn og ungdom
opp til 18 år har prioritet, skoler og foreninger er også
velkommen til å låne utstyr hos oss.

SE VÅRT TILBUD HER:

WWW.KIRKENSBYMISJON.NO/SKATTKAMMERET/FREDRIKSTAD
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Foto: Gard Eirik Arneberg

Les mer på
www.fredrikstadaktivitetsråd.no

