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G o d  t u r !
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Innhold
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Å dra ut og fyre bål er en aktivitet i seg selv. Det er ikke lengden på turen som er avgjørende for hvor
bra turen blir. Ta gjerne i bruk nærmarka og la bålfyringa være i fokus. Bålturer er trivelige og kan
gjerne kombineres med matlaging. Det skal være koselig å være på tur! Husk bålforbudet og ikke fyr
opp bål mellom 15. april og 15. september.

Fyre bål
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Bål på 1-2-3

Det er mange måter å tenne bål på, her er tre tips for å lage et godt bål:
 

 Bygg bålet slik at det får luft fra undersiden. 
 Ta med noe som lett tar fyr, som bjørkenever og opptenningsbrikker.
 Tenn i neveren eller opptenningsbrikken sammen med små tørre kvist eller fliser til å begynne
med, for så å fylle etter med større kvist når bålet brenner.

1.
2.
3.
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Oppskrift pinnebrød
 

4 dl hvetemel
½ ts salt
2 ts sukker
2 ts bakepulver
5 ss soyaolje
Ca. 1½ dl vann

Pinnebrød

Slik gjør du det

Bland sammen det tørre først.
Tilsett olje og vann og rør til en glatt deig.
Ha litt olje rundt deigen og putt den i en boks eller en brødpose. 
Spikk en pinne og tvinn deigen rundt.
Så er det bare å steike på bålet og kose seg. 
Går an å ha med syltetøy, ost eller grillpølser til å ha i pinnebrødet. 
Bon appetit! Side 6



Ingredienser:

Tacolefser
Ost
Kjøtt (stek opp for eksempel kjøttdeig
med tacokrydder hjemme)
Salat (pass på å pakke denne øverst i
sekken, sammenklemt salat er kjedelig)
Guacamole (forbered hjemme, tilsett
lime og la steinen ligge i så holder
guac'en seg grønn)
Salsa

Taco på tur

Taco er fast tradisjon for mange på fredag, men taco gjør
seg enda bedre ute på tur! Mye kan forberedes hjemme,
og vår favoritt er denne turvarianten av quesedillas som
kan lages både på primusen eller over bålet.
Slik gjør du det

Ta en tacolefse og legg ost og kjøtt på halvparten av
lefsa. Brett sammen og stek i noen minutter på hver side.
Følg nøye med om det brenner seg, og bruk gjerne smør i
stekinga. Når osten er smeltet og lefsa er gylden er det
bare å åpne opp lefsa og fylle den med alt tilbehøret
hjemmefra. Velbekomme!
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Telttur
Ta med familien på telttur med alt det innebærer. Dere kan gjerne sove i hagen først om barna
aldri har prøvd en sovepose før. Første turen kan dere gjerne ta med alt dere trenger pluss litt til.
Første turen trenger ikke være lang. Da merker dere litt hva dere har bruk for på telttur med barn
og hva som kan legges igjen til neste gang. Hva med å ta med et brettspill i tilfelle regnet
kommer? 
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Nødvendig
 

Telt 
Soveposer
Liggeunderlag
Mat og drikke
Kniv

Det viktigste til teltturen

Kjekt å ha
 

Primus til matlaging
Noe til å fyre bål med
Dopapir
Termos
Myggspray
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Fisketur

Dra på fisketur med hele familien. Mest sannsynlig er det er godt fiskevann i nærheten av der dere bor.
Om dere ikke finner et vann selv, anbefaler vi å høre med deres lokale jeger- og fiskerforening. Om barna
er små vil vi anbefale og ha med en barnefiskestang. Er de ungdommer kan de fiske med vanlige
fiskestenger. Det er mange måter å fiske på, men det vanligste blant oss hobbyfiskere er å fiske med sluk
eller mark og dupp. Begge formene er spennende men ganske forskjellige. Når du fisker med mark og
dupp er du nødt til å være mer tålmodig, mens om du fisker med sluk må du jobbe hele tiden. Fiske med
mark og dupp kan fint kombineres med bålkos samtidig som dere følger med på om duppen plutselig
forsvinner under overflata!
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Fiske med sluk

Når man fisker med sluk er det viktig og morsomt å øve på
kasting. Det er en veldig aktiv form for fisking, noe som kan
gjøre at det ikke blir kjedelig. Det kan være en god ting, siden
barn ikke alltid er de mest tålmodige. 
 
Får dere ikke napp må dere vurdere å bytte sluk, eller kanskje
prøve en spinner. Hva som fungerer best varierer med årstid
og tid på døgnet. Det varierer også selvsagt med hvilke arter
som holder til i det aktuelle vannet.  
Les mer på: www.njff.no/fiske
 

Fiske med mark og

dupp
Når dere fisker med mark og dupp er det også viktig og
morsomt å øve på kasting.  Hvis du lærer deg å kaste presist
kan du kaste dit hvor fisken vaker. Det vil igjen øke sjansen
for å få fisk. Her kan også foreldre kaste ut og barna sveive
inn om duppen rører på seg. 
 
Får dere ikke napp må dere vurdere å kaste på et annet sted.
Pass på at ikke kroken vises godt, prøv i alle fall å skjule
spissen med mark. Lengden på avstand mellom mark og dupp
kan variere med hvor du fisker. Vanlig å ha en avstand på ca.
en meter. Alternativt kan dere også fiske med glidende dupp
eller kastedupp. 
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Plukke bær

De fleste familier spiser syltetøy i løpet av ett år, så hvorfor ikke lage det selv? Den norske naturen
er full av bær. På neste side kommer en oversikt over hvor de forskjellige bærene liker seg, og når
på året de vanligvis er modne. Det viktigste på en bærtur er å ha med seg noe å ha bærene i. Gjerne
med mulighet for å ha på lokk, slik at dere unngår å måtte plukke opp bærene igjen.
 
Eksempler på hva dere kan lage er blåbærsyltetøy til å ha på brødskiver og pannekaker,
tyttebærsyltetøy til kjøttmiddager og multekrem til desserter. Det er tusen muligheter når det gjelder
oppskrifter, men bærene er også gode og sunne snacks. 
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Blåbær

Tyttebær

Multe

Blåbær liker seg i vanlig granskog, og helst ikke i tørr
furuskog eller våte myrer. Dette gjør at det er den
letteste bæra å finne blant de vi nevner her. Blåbær er
moden fra ca. midten av juli til starten av september,
men akkurat start og slutt kommer an på været
gjennom året. Når dere plukker blåbær kan det være
kjekt med en bærplukker.
 

Multe er vanligvis moden fra slutten av juli til starten av
september, men som med blåbær varierer også dette
med hvordan været har vært. Multe liker seg på mer
åpne og våtere områder som myrer og våt skogsmark.
Multe blir kalt skogens gull, noe man kan se om man er
i skogen mens bæra er moden. Multe er ikke avhengig
av skygge på samme måte som blåbær og kan også
vokse i fjellet.

Tyttebær modnes i løpet av august og holder seg til
oktober. Dette varierer med hvor i lander du befinner deg
og hvordan været har vært. Tyttebær vokser i skogen som
blåbær, men den er avhengig av noe mer lys enn blåbær.
Tyttebær har også en mindre plante enn blåbær, og de to
faktorene gjør til sammen at tyttebær ofte vokser på tuer
hvor det er glenner i skogen. Dette gjør også at tyttebær
liker seg godt på hogstflater. 
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Isfiske

Isfiske er en morsom og spennende aktivitet. Dere starter med å bore et hull i isen. Rens hullet for is. Om
det ligger is i hullet vil det være vanskelig å fiske. En av de vanligste isfiskemetoden er med blink for
røyefiske. Blinken ser ut som en stor sluk uten kroker. Først fester man blinken til snøret på
isfiskestanga/pilkestikke. Deretter fester du et fiskesnøre på ca. 20 cm i andre enden av blinken, for så å
feste en krok i enden av den igjen. Som agn på kroken brukes maggot som dere får kjøpt i de fleste
sportsforretninger. En annen vanlig måte å isfiske på er med pimpel for abborfiske. Da senker du pimpelen
med krok på ned til bunnen, heiser den litt opp og begynner å vippe med stanga. Det kan bli kaldt å sitte
på isen, så det er viktig med godt fottøy og varme klær. Tenk sikkerhet, sjekk tykkelsen på isen før dere
begir dere langt ut. Isen bør være minst 10 cm. Skitt fiske!
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Utstyrsliste:
 

• Isbor
• Isøse
• Isfiskestang/pilkestikke
• Blink
• Pimpel

• Krok
• Maggot
• Noe å sitte på
• Noe varmt å drikke
• Ispigger



Sopptur

Å plukke sopp er en enkel og morsom aktivitet å gjøre sammen med familien. Sopp er veldig godt
som hovedingrediens i supper eller som tilbehør til gode middager. Det er fint å tenke på at dere har
høstet maten selv, uansett om det er bær eller sopp. Det blir noe annet å lage en soppsaus med
kantareller enn bare sjampinjong fra butikken. Det gir en veldig god skogpreget smak samtidig som
det imponerer gjester. Kantarellen er kanskje den mest distinkte soppen som samtidig er veldig god
på smak. Det kan være farlig å spise sopp dere ikke vet hva er. Vi anbefaler å lære av andre eller
lese seg godt opp før dere begynner å plukke mange forskjellige typer sopp. Finner dere et bra sted
med mye sopp kan dere merke av stedet på kart så dere kan finne tilbake neste år.  Dette kan dere
for eksempel gjøre i wehunt-appen som man får rabatt på som medlem av NJFF. 
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Kantarell

                   Sent på høsten kan dere også finne kantarell i furuskog. Kantarell liker seg i
skygge, på mosekledd grunn og langs med stier. Når kantarellen er moden varierer med været
som hos bær, men den er vanligvis moden i august og september.

Kantarellen kan alle være trygge på. Det
er en veldig god matsopp som er rimelig
lett og finne. Kantarellen vokser i
blandingsskog. Soppen lever i samspill
med bar- og løvtrær og er dermed
avhengig av skog. Det er størst sjanse
for å finne kantarell i næringsfattig gran-
og bjørkeskoger, men det er ingen regel
uten unntak.
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Fiske fra båt

Som en del av familiemedlemskapet vil dere få en nøkkel som gir tilgang til 130 båter rundt om i
hele Norge. Det er en unik mulighet til å fiske fra båt om dere ikke har en egen. Oversikt over hvor i
landet båtene ligger finner dere på www.minebaater.no. Er det ingen båter i nærheten av dere
gjennom minebåter-prosjektet, anbefaler vi å ta kontakt med lokalforeningen. Det kan godt være at
kontaktpersonen i den lokale jeger- og fiskerforeningen vet hvor det er mulig for dere å låne en båt i
nærheten. Å fiske fra båt er morsomt og lærerikt!
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Tre vanlige måter å fiske fra båt på i Norge:
 
Ved dorging etter fisken har dere ett eller to snører hengende etter båten. Vanlig til rask rohastighet er
som oftest grei dorgefart. Her kan dere ha spinner eller sluk i enden av snørene eller fiskestengene.
 
Å kaste fra båt kan også være effektivt - særlig der du har gode fiskeplasser et godt stykke fra land.
Det er også effektivt å kaste inn mot land, slik at agnet dras i motsatt retning av det "normale".
 
Pilking fra båt kan gjøres ved å la pilken med opphengerne(en type sluker/kroker) synke helt til
bunnen og heve den opp en liten halvmeter, før en starter med å dra snøret opp og ned. Pilk med rykk
på en god halvmeter, men la gjerne pilken henge rolig noen sekunder innimellom. La den av og til
synke ned til bunnen, for å sjekke at det ikke har blitt dypere mens båten har drevet.



Orrfuglleik

For mange regnes orrfuglleik som vårens vakreste eventyr.
Orrhanene spiller mot hverandre på åpne myrer fra starten
av april til midten av mai. Størst sjanse for å se leiken er
den siste uka i april, som kalles høneuka. Sett opp teltet og
våkn opp til vårens egen eksklusive vekkeklokke. Fuglene
kan begynne å spille fra omtrent klokken fire på morgenen,
så dere vil få mer ut av det om dere våkner tidlig. For å
finne et leikområde anbefaler vi å ta kontakt med den
lokale jeger- og fiskerforeningen og høre om de vet av noen
spillplasser. Det går også an å høre med grunneiere,
kommunen, bekjente eller søke på nett for å finne en
spillplass. Det er uansett fint med en telttur. Kanskje dere
også kan prøve å sove under åpen himmel?
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Hjortebrøling

Hør de voldsomme brølene til de store hjortebukkene i

løpet av oktober. Det er en lyd som får nakkehårene

til å reise seg og kan være en stor opplevelse for både

store og små. Tar dere en tur sent en høstkveld i

midten av oktober i et område dere vet det holder til

mye hjort, er sjansene store for å høre at de brøler.

Hør med den lokale jeger- og fiskerforeningen om det

holder til hjort i området, og i så fall hvor. Det kan

godt kombineres med å lage bål og grille pølser, eller

like greit sove der i telt og bare høre på.
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God tur!
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