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Sarpsborg Idrettsråd

Søndag kl. 12-15 
Friluftslivets dag i Landeparken

Mandag kl. 19.00 
Valg 2019: Politikerdebatt om idrett og friluftsliv

Mandag kl. 17.00 
Vi går bryggestien fra Glengshølen

Tirsdag kl. 17.30 
Speideraktiviteter i Landeparken

Onsdag kl. 17.00 
Sopptur i Trøsken

Torsdag kl. 17.30 - 19.00 
Jakt og friluftsaktiviteter i Høysand

Fredag: 
Vi går pilgrimsleden til Skjeberg Kirke

Lørdag kl. 12-14.30 
Allidrettsdagen i Dumpa ved Sarpsborg stadion

FRILUFTSLIVETS UKE 
1-7 September 2019

Alle arrangementer er gratis!



Friluftslivets dag - Landeparken 

Søndag 1. september fra kl.12.00-15.00 
 

Vi byr på følgende aktiviteter for store og 
små, spredt rundt i hele Landeparken: 
Speideraktiviteter, orientering, fisking, bueskyting, 
stolpejakt, matlaging, kanopadling, seiling, førstehjelp. 
Agilityoppvisning med hunder, bueskyting, DNT, natursti, 
Geologiforeningen viser stein, og har gullvasking! I tillegg 
vil det være salg av mat og drikke. Lag din egen mat på 
bål. 
 

Kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste. 
Prest vil være Lisbeth Heie Gregersen og 
organist vil bli Henrik Brusevold. 
Velkommen til alle! 
 
Speiderne i byen vil være tilstede, det vil bli 
satt ut noen krakker, men fint om de som kan, 

tar med egne stoler.

Kl. 12.00: Åpning av Friluftslivets uke 
v/ordfører Sindre Martinsen-Evje. 
 

Turdagen. 
Mandag 2 sept kl 17.00 
Sarpsborg har veldig mye flott natur, og hele tiden jobber 
mange dugnad for å legge til rette for at vi turgåere får  
tilgang til flotte, merkede løyper. Tur og lysløypegjengen 
til SIL tilbyr denne dagen tur: Start for turen er Glengs-
hølen kl.17.00 
 
Bryggestien inn til Tjueklo 
Turen er på ca 3 km, og går bryggestien og området  
rundt Kjærlighetstien og inn mot Tjueklo. Forholdsvis 
enkel tur, og her kan stort sett alle bli med. 
 

Kulåsjoggen 
Mandag 2 sept kl. 18.30 i Kulåsparken Joggeløp i  
nyoppussede Kulåsparken. Merkede løyper på  
2,6 eller 5,2 km. 

Friluftslivets uke 2019 arrangeres av Sarpsborg Idrettsråd med god støtte  
av en rekke lag og foreninger i Sarpsborg. 

Her bygger vi Dumpa aktivitetspark



«Idrettens framtid i Sarpsborg»  
De politiske partiene stiller til debatt. 
Mandag 2 sept kl 19.00 : VIP rom på Sarpsborg stadion 
Mandag 9. september  er det kommunevalg i Sarpsborg. 
Valgresultatet og partipolitikken vil kunne ha stor inn-
flytelse for hvordan idretten og  friluftslivet i kommunen 
utvikles de kommende årene. I denne paneldebatten  
tar idretten opp en rekke spørsmål. Til oss kommer  
partitoppene i Sarpsborg – og kjente idrettsledere 
 
Hvordan skal vi få flere barn, unge og voksne i aktivitet? 
Bygger vi riktige anlegg? Vil kommunen bedre ramme-
vilkårene til idretten? Avsettes det tilstrekkelig med 
areal til å bygge idrettsanlegg og tilrettelagte grønne 
områder? Vil Sarpsborg kommune satse på idrett/skole 
prosjektet og andre inkluderingstiltak? Det er noen av 
spørsmålene vi skal ta for oss. 
 
Kom og delta i debatten! Da er du med og påvirker 
fremtiden for idretten i Sarpsborg. 
 
Speider og friluftslivsaktiviteter 
ved Tunevannet 
Tirsdag 3 sept kl. 17.30-20 
Velkommen til speideraktiviteter i 
Landeparken med natursti, tauleker, 
grilling og spikking. Det blir kanopadling, 
samt fisking, pluss mye mer. Bli kjent med 
speiderne, og hva de kan tilby av fritidsaktiviteter 
 
Ansvarlig: Lande speidergruppe, Tune KFUK/KFUK, Borg 
speidergruppe m.fler 

Gratis soppkurs - Harehjellhytta 
Onsdag 4 sept kl. 17.00 
Frammøte ved Harehjellhytta for litt teori om 
ulike sopp-arter og hvilke sopper som er sikre 
og trygge. Deretter går vi på sopptur. 
Varighet ca. 3 timer. Ta med kniv og soppkurv. 
Harehjellhytta er åpen - og her selger 
Trøsken IL kaffe og vafler. 
Ansvarlig: Fredrikstad Soppforening 
 

Jakt og friluftsaktiviteter Høysand  
Torsdag 5 sept kl. 17:30 19:00:  
Nytt i år:  Skjeberg og omegn JFF (SOJFF) skal være i 
Høysand, v/badestranda i Sandvika fra  kl. 17:30 – 
19:30. Her blir det muligheter  for  kajakkpadling,  
fisking, volleyball, miniatyrskyting, natursti, og andre 
jeger-og fiskeaktiviteter.   
 

Vi går pilgrimsleden til Skjeberg Kirke 
Fredag 6 sept - inviterer Pilegrimsfellesskapet Sta.  
Maria – Sarpsborg,  til pilegrimsvandring fra Stasjons-
byen, langs pilegrimsleden og frem til Skjeberg kirke. 
Her passerer vi hulvei og fornminner gjennom  
skogsterreng, og vi avslutter i den flotte Skjeberg  
middelalderkirke. Vandringsleder er Øivind Kraft. 
NB! Oppmøte er kl. 18.00 ved Skjeberg gamle trevare-
fabrikk ( Ved Heie busstopp). Turen er mellom 3-4 km 
og er ferdig cirka 20.30.  
 
Deltakere sørger for skyss selv, det er greit med buss-
ruter ut i denne retningen. Ved spørsmål ta kontakt  
med helene.selvik@sarpsborg.com

Kulåsløpet er et spennende løp, som arrangeres i Kulåsparken 
lørdag 12. oktober 2019. Det vil bli ulike løpsklasser: barneløp, 

bredde for begge kjønn, eliteklasser og lag for bedrifter.

12. oktober 2019

2019

MELD DEG PÅ I DAG!

KULÅSLØPET.NO

TO LØYPER I 5,2 KM-10,4 KM

For info om aktiviteter og hva 
som skjer i Sarpsborg: 
Sjekk isarpsborg.com, visitøstfold.no 
eller facebook – @isarpsborg

Du er alltid velkommen innom isarpsborg kontoret 
på  Torget 5 eller kontakt oss på mail eller telefon: 

INFO@ISARPSBORG.COM  | TLF: 476 97 551



www.sarpsborgidretten.com 

Her fylles dagen med spennende  
aktiviteter for barn fra 5 til 12 år. 
Kampsport, oppblåsbar fotballbane, 
friidrett, ski, bryting, motorsport, 
bueskyting, ishockey, frisport, skating 
innebandy, pistolskyting, volleyball 
orientering, cricket, håndball, fotball,  
turn, dans med mer! 
 
Ikke værforbehold! 
 
Medaljer til alle som deltar på  
minst 10 aktiviteter. 
Husk å ta med startkortet du skal ha fått på 
skolen. På hver aktivitet du deltar, vil du få et 
klipp i kortet. 
 
Gratis fruktbeger til alle som deltar. 
 
Salg av sunn mat og drikke av Tveter Håndball-
klubb 
 
Kl.12.00 Åpning av dagen,  
før det blir felles oppvarming og terrengløp i ny, 
merket løype! Så åpnes aktiviteten opp for alle som 
vil prøve seg i den mangfoldige Sarpsborgidretten. 
 

Barnas Allidrettsdag arrangeres i år i Dumpa og på kunstisflaten 
ved Sarpsborg stadion lørdag 7. kl. 12-14.30 

Husk at Allidrettsdagen 

arrangeres i området rundt  

Sarpsborg stadion.


