
  

 





Miljøagentenes gå-til-skolen-kampanje. «Beintøft er en nasjonal konkurranse for barneskolen. Vi vil 

inspirere barn til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen! På denne måten får vi mindre 

forurensning der vi bor, lufta blir renere, området rundt skolen blir tryggere og det blir mindre CO₂–

utslipp fra biler.» Alle skoler i Harstad er oppfordret til å delta i kampanjen. Hvilken klasse i Harstad 

(og i Norge) er den tøffeste? 

http://www.beintoft.no/om-beintoft/ 

 

Hvilken bedrift eller avdeling i Harstad har størst andel ansatte som går, 

sykler eller reiser kollektivt til jobben i uke 36? Vinnerne får gavekort på 

lunsj på en av byens restauranter. Begrenset oppad til kr. 5000,-Registrer 

antall dager latt bilen stå her (på Harstad kommunes nettside).  
 

Kom og prøv en frisklivstrening sammen med oss.  

Tid: 4. september kl. 14:30 

Sted: Folkeparken 

Arrangør: Frisklivssentralen Harstad, tlf: 90188634 

Passer for: Voksne (Må være i stand til å gå i minimum 15-20 minutter) 

 

 

Tid: 5. september kl. 18:00 

Arrangør: Harstad turlag 

Passer for: Voksne (middels krevende tur) 

https://harstad.dnt.no/aktiviteter/85745/841985/ 

 

Turen fra Toppenvegen til Ramnfløya og ned igjen er fin å ta rett etter jobb. 

Tid: 5. september kl. 16:00 

Sted: Oppmøte på parkeringsplassen øverst i Toppenvegen. 

Arrangør: Trygge lokalsamfunn Harstad 

Passer for: Alle  

http://www.ht.no/fritid/article370612.ece  

 

http://www.beintoft.no/om-beintoft/
http://www.harstad.kommune.no/
https://harstad.dnt.no/aktiviteter/85745/841985/
http://www.ht.no/fritid/article370612.ece


Tid: 6. september kl. 11:30 

Sted: Rådhuskantina 

Arrangør: Trygge lokalsamfunn Harstad/ Familievernkontoret 

Passer for: Alle  

https://www.bufdir.no/Familie/Kontor/harstadnarvik/ 

 

Tid: 6. september kl. 11:30 

Sted: Kaia ved Trondenes historiske senter 

Arrangør: Demenskoordinator Marit Kristiansen, tlf: 98058391 

Passer for: Demenssyke, pårørende, frivillige 

 

Tid: 6. september kl. 12:00 

Arrangør: Harstad om omland Parkinsonforening 

Passer for: Alle 

www.parkinson.no/harstad 

 

Siste ritt i sykkelkarusellen, Blåbærhaugen sykkelpark 

Tid: 6. september kl. 18:00 

Arrangør: Harstad cykleklubb 

Passer for: Barn 0-12 år 

http://www.harstad-cykleklubb.no/barnekarusell 

 

 

  
Heldagskurs i lekeplassikkerhet for ansatte i skole og barnehage, driftspersonell, velforeninger eller 

andre med ansvar for lekeplassen.  
Tid: 7. september kl. 08:30-15:30 
Sted: UiT i Harstad 
Arrangør: Trygge lokalsamfunn Harstad.  
Påmelding til elin.storsletten@harstad.kommune.no  
 

 

 

Foto: Colourbox 

 

https://www.bufdir.no/Familie/Kontor/harstadnarvik/
http://www.parkinson.no/harstad
http://www.harstad-cykleklubb.no/barnekarusell
mailto:elin.storsletten@harstad.kommune.no


Møteplass for hjemmeværende med barn under skolealder.  

Tid: 7. september kl. 10:00 – 13:00 

Sted: Kanebogen kirke 

Arrangør: Kanebogen kirke v/ Elisabeth M. Mikalsen, tlf: 90573585 

 

 
Tid: 7. september kl. 11:00-12:00 
Sted: Oppmøte i Generalhagen 

Arrangør: Avdeling ReHabilitering, Helsehuset 
Passer for: Voksne (enkel) 

 

Tid: 7. september kl. 19:00 

Sted: Musikkrommet, Harstad bibliotek 

Arrangør: Frisklivssentralen Harstad, tlf: 90188634 

Passer for: alle som har gjennomgått en slankeoperasjon 

https://www.facebook.com/Frisklivssentralen-Harstad-1481614358717348/ 

 

 

 

Tid: 8. september kl. 11:30 

Sted: Folkeparken, møt opp ved parkeringen 

Arrangør: Harstad helsestasjon 

Passer for: Småbarnsforeldre 

 

Tid: 8. september kl. 09:00 

Sted: barnehage 

Arrangør: Trygge lokalsamfunn Harstad/Bygg og eiendomstjenesten Harstad kommune.  

Påmelding til elin.storsletten@harstad.kommune.no. NB: Begrenset antall plasser 

 

Tid: 8. september kl. 08:00 – 10. september 

Arrangør: Harstad turlag 

Passer for: Voksne (krevende tur) 

https://harstad.dnt.no/aktiviteter/85898/842231/ 

 

Foto: Rubina Butt/NRK 

https://www.facebook.com/Frisklivssentralen-Harstad-1481614358717348/
mailto:elin.storsletten@harstad.kommune.no
https://harstad.dnt.no/aktiviteter/85898/842231/


Tid: 9. september kl. 18:00 – 20:30 

Sted: Grottebadet 

Arrangør: Grottebadet 

Passer for: Ungdom fra 10-17 år.  

http://www.grottebadet.no/Tilbud-aktiviteter/VannParty 

 

 

 

 

Tid: 10. september 

For å finne ut hvor teltene blir plassert, må du følge med på facebooksiden «Friluftslivets uke» - der 

kan du etter hvert delta på et event, hvor det slippes små hint om hvor teltene er plassert gjennom 

uken. 10 telt blir plassert ut i naturen på ti steder i Norge, fra sør til nord. For mer informasjon om 

konkurransen og hvordan du kan vinne, besøk: http://www.norskfriluftsliv.no/teltjakten-sondag-10-

september/ 

 

 

Tid: 22. mai – 15. oktober 

Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i kommunen. Stolpebesøk kan registreres på 

papir, nett eller via app.  

Passer for: alle, også rullestolbrukere 

www.stolpejakten.no 

 

Tid: 1. juni – 1. oktober 

Turorientering lar deg finne naturens ukjente perler når du ønsker det og byr på spenning og 

opplevelser utenom det vanlige. Fire ulike vanskelighetsgrader.  

www.turorientering.no 

 

Tid: 24. februar - 1. oktober 

Godt tilrettelagt fjellvandringstilbud. Det er tre kategorier turer; lette, moderate og krevende. På alle 

turmål finnes turkasse med kode og gjestebok. Turmålsbesøket kan registreres på eget skjema, nett 

eller via app.  

www.tipåtopp.no/harstad 

http://www.grottebadet.no/Tilbud-aktiviteter/VannParty
http://www.norskfriluftsliv.no/teltjakten-sondag-10-september/
http://www.norskfriluftsliv.no/teltjakten-sondag-10-september/
http://www.stolpejakten.no/
http://www.turorientering.no/
http://www.tipåtopp.no/harstad


Ti på topp-tur med Frisklivssentralen 

Tid: 1. september kl. 10:15 

Arrangør: Frisklivssentralen Harstad, tlf: 90188634 

Passer for: Voksne (turen tilpasses deltakerne i Frisklivssentralen, men er åpen for alle) 

https://www.facebook.com/Frisklivssentralen-Harstad-1481614358717348/ 

Tid: 2. september  

Arrangør: Deg selv 

Passer for: Alle  

En natt i naturen trenger ikke være en vanskelig eller storstilt ekspedisjon. Små turer gir store 

opplevelser – og ofte kan det enkle være det beste. Slå opp et telt i hagen, dra dyna ut på ballkongen, 

ta med venner og sov på en fjelltopp eller legg deg på en strand – eller slå leir på et fint sted i 

nærheten av der du bor. Uansett hva du velger – bli med på #nattinaturen lørdag 2. september.  

 

Tid: 3. september kl. 11:00 

Arrangør: Barnas turlag Harstad 

Passer for: Barn, familier (enkel tur) 

https://harstad.dnt.no/aktiviteter/86003/842340/ 

 

Tid: 3. september kl. 09:00 

Arrangør: Harstad turlag 

Passer for: Voksne (svært krevende tur) 

https://harstad.dnt.no/aktiviteter/85745/841985/ 

 

Foto: Sigurd Ditlefsen 

https://www.facebook.com/Frisklivssentralen-Harstad-1481614358717348/
https://harstad.dnt.no/aktiviteter/86003/842340/
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