
                                          

Mini-Ti På Topp Sarpsborg 

Bakgrunn: 

For første gang ble Ti På Topp Sarpsborg gjennomført. Kampanjeperioden var 01.04 – 30.04. 

Bakgrunnen for gjennomførelsen var situasjonen med Covid-19. Vi la merke til at veldig mange 

personer oppsøkte marka, og da de mest kjente stedene/turene. Dette førte til en oppsamling av 

større folkemengder enn hva som var anbefalt av myndighetene. Vi ønsket derfor å kunne bidra med 

å spre turfolket, samtidig som vi motiverte flere til å komme seg ut på tur, i områder de tidligere ikke 

hadde besøkt. Dette er positivt både for den fysiske helsen, men har også veldig stor innvirkning på 

den psykiske helsen.  

 

Gjennomførelsen:  

Det var viktig for oss at dette var noe vi kunne tilby gratis til befolkningen. Derfor ble det også søkt og 

innvilget et tilskudd på kr 15.000. I utgangspunktet er dette tilskuddet for lite til å gjennomføre 

kampanjen helt gratis, men vi fikk på plass flere gode avtaler som gjorde så vi klarte å holde utgiftene 

nede. Vi startet kampanjen 3.april og folk begynte med en gang å melde seg på. Det ble også en 

kjempefin sak i Sarpsborg Arbeiderblad om dette (Artikkel SA). I turkampanjen for Sarpsborg var det 

600 personer som deltok (flest av de fire kommunene som var med). Det betyr at disse fysisk gikk inn 

og registrerte seg. Vi vet fra tidligere erfaringer, at personer som deltar, ofte får med seg flere 

personer som nødvendigvis ikke selv har opprettet seg en profil på Ti På Topp. Sånn sett ville 

aktivitetstallet ha vært høyere. Til sammen ble det registrert 1129 turer i Sarpsborg.  
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https://www.sa.no/vil-ha-sarpingene-ut-pa-tur/s/5-46-855349


                                          

Veien videre for Ti På Topp.  

For Bedriftsidretten var det kjempeviktig å kunne tilby en form for aktivitet når det meste av våre 

tilbud ble avlyst eller utsatt på grunn av covid-19. Med å tilby Ti På Topp gratis klarte vi å gjøre 

terskelen for å delta enda lavere enn vanlig. Dette har uten tvil gitt Ti På Topp et økt omdømme i 

kommunen og i fylket. Det har kommet deltakere til Ti På Topp Østfold fordi vi klarte å tilby dette 

gratis i kommunen. Vi har fått en rekke tilbakemeldinger om hvor flott turkampanjen er, og hvor 

enkelt det er å ta i bruk. For hvert eneste år så øker vi i antall deltakere, noe som er et sikkert tegn på 

at vi arbeider riktig. Fra 2017-2019 har Ti På Topp Østfold økt med over 2000% i antall deltakere. I 

tillegg er Ti På Topp en sentral turaktør som motiverer i sosiale medier. Vi opplever et stort 

engasjement, og våre følgere vokser for hver eneste dag.  

Ti På Topp Østfold facebook: 3190 følgere 

Gruppe på facebook (Turer i Østfold) 1363 medlemmer 

Ti På Topp Østfold Instagram: 2000 følgere. 

Tallene er hentet (12.05.20) 

 

Samarbeid med kommunen. 

Et sterkere og tettere samarbeid med kommunen vil styrke turtilbudet Ti På Topp og Bedriftsidretten 

i Østfold. For å kunne utvikle tilbudet enda mer, trenger vi flere og tettere samarbeid med sentrale 

aktører. Her vil kommunene være en naturlig samarbeidspartner. Vi ønsker å få så mange som mulig 

til å opparbeide seg gode, sunne og varige vaner i hverdagslivet. Her vil turgåing være et sentralt 

virkemiddel for veldig mange. Vi opplever også at vi må styrke samarbeidet mellom bedriftene og 

Bedriftsidretten, og det vil være naturlig å starte med å forsterke samarbeidet med kommunen hvor 

begge parter ønsker et bedre og bredere tilbud for befolkningen, for å kunne bedre folkehelsen når 

det kommer til den fysiske og psykiske helsen. En nøkkelfaktor i dette arbeidet vil være 

arbeidsgivere, og som en så stor og viktig arbeidsgiver som kommunen er, er det viktig å kunne vise 

vei, og være et forbilde for andre virksomheter. Vi gleder oss til fortsettelsen.  
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