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Til våre Ut i NORD-deltakere 

 
2020 var et fantastisk år for Ut i NORD. Nok en gang ble det satt solid rekord. Her ser dere tallene 
siden oppstarten i 2015: 
 

Ut i NORD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Turer 75 84 94 109 115 127 

Deltakere 333 671 920 1 190 1 702 2 040 

Gjennomførte 
turer 

3 971 10 182 15 097 19 872 26 083 32 484 

Tur pr. deltaker 11,9 15,2 16,4 16,7 15,3 15,9 

JuleSPREK             

Turer   48 48 48 48 48 

Deltakere   107 148 200 216 522 

Gjennomførte 
turer 

  808 1426 1924 1670 7 361 

Tur pr. deltaker   7,6 9,6 9,6 7,7 14,1 

 

Solid også for JuleSPREK 
 
I oversikten har vi tatt med JuleSPREK. Det er 
fortsatt noen dager igjen. Som vi ser er det 
gode tall for JuleSPREK, med kraftig økning fra 
i 2019. Det gjelder både antall deltakere og 
antall gjennomførte turer.  
 
 

Litt av hvert i nettbutikken  

 
 

 
 
 
 

Alle som har deltatt på Ut i NORD og JuleSPREK kan bestille krus og sitteunderlag i vår nettbutikk. Det 
samme gjelder de som var med og plukket bær i 2020.  
 
Det lot seg dessverre ikke gjøre å videreføre samarbeidet med Gunn Vottestad. Vi jobber nå med å 
finne en illustratør som kan bidra slik at vi også i 2021 kan få til Ut i NORD-krus med et flott design.  
 

        

Se mer og bestill 

i nettbutikken på 

www.utinord.no 
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I nettbutikken kan du også bestille munnbind, refleksvest, hengekøye, lue, buff, t-skjorte. Alt dette 
med Ut i NORD-design. Våre nye luer kommer i mars/april. T-skjortene er utsolgt i flere størrelser og 
farger.  
 

    

  
 

       
 

Har du bilder fra Ut i NORD-turene? 
I løpet av året kommer vår flotte bok der mange av Ut i NORD-turene er med. Vi har vært oppe i fly 
og tatt bilde av «Ut i NORD-land» fra lufta. Men vi trenger flere bilder av barn og voksne på tur i 
Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Kanskje du har bilder som vi kan bruke i boka? Alle som 
bidrar med bilder, er med i trekningen av boka og andre premier. Ut i NORD-boka utgis i samarbeid 
med Jan R. Olsen. Send dine bilder til post@utinord.no innen 1. mars.  
 

Kjenner du til «Aktiv minutt for minutt»? 
Koronatiden har lært oss til å tenke nytt. Vi står på for at det skal være ekstra motiverende å være i 
aktivitet utendørs. På vår nettside www.utinord.no kan du enkelt og greit registrere antall minutter 
og antall økter med aktivitet siste måned. Det gjør du den første i hver måned. Neste frist er 1. mars.  
Du kan registrere gåturer, skiturer, turer med spark, trugeturer, snømåking og andre uteaktiviteter.  
 
Les på vår nettside hvem som vant premie i vår første trekning. Der kan du også lese hva som er 
premiene i vår neste trekning.  
 
God tur og lykke til!  
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