
Årets TellTur-brosjyre kommer i slutten av mai 
– i en postkasse nær deg! 

Vesterålen friluftsråd 2017Påmeldingsfristen er fredag 7.april!
Påmelding:
Send oss en e-post med navn og adresse på bedriften, antall lag dere ønsker å delta med 
og en e-postadresse til en ansvarlig kontaktperson/turleder på hvert lag.
Påmelding: friluftsraad@vestreg.no 

Etter påmelding:
Etter at påmeldingsfristen er utløpt sender vi detaljert informasjon direkte på e-post til 
lagets oppgitte kontaktperson/turleder. Her vil all informasjon stå for å komme i gang. 
Vi lager egen startprofil til hvert lag, men det er fullt mulig å endre passordet i etterkant.

ØNSKER DIN BEDRIFT Å STØTTE VÅRT ARBEID?
Vi vil gjerne ha dere med på laget som aktive sponsorer,  og bidra til å videreutvikle fri-
luftslivet i Vesterålen. Vi kan tilby synlighet ved friluftrelaterte tiltak og gratis påmelding 
i TellTur Bedrift, i tillegg til synlighet på våre nettsider telltur.no og friluftsrad.vestreg.no

Vi har som mål at Vesterålen skal være en friluftsarena for alle. Gjennom midler fra 
kommune, fylke, stat og næringsliv, og gjennom en enorm dugnadsinnsats fra lokale lag 
og foreninger, ønsker vi å bygge og videreutvikle friluftslivet i regionen på en slik måte at 
Vesterålen fortsatt blir et attraktivt sted å bo, være i og reise til.

Vesterålen friluftsråd, i samarbeid med lag og foreninger, ønsker alle bedrifter velkom-
men til å delta på TellTur Bedrift.

Kontaktinformasjon:
Prosjektansvarlig: Bård Meløe i Vesterålen friluftsråd/Vesterålen regionråd
E-post: friluftsraad@vestreg.no 
Web: friluftsrad.vestreg.no
Telefon: 76 11 15 06      
Forsidefoto: Linn Ellinor Olsen, Innsidefoto: Marten Bril
Layout: Visit Vesterålen – www.visitvesteralen.com



NYHET!!
Tar dere utfordringen? Utfordre en annen bedrift?

Kort om TellTur Bedrift:
• Digital turregistrering (turkassetrim) tilpasset bedrifter.
• Alle 153 turmål i TellTur vil være tilgjengelig i TellTur Bedrift.
• Inntil 5 deltakere på hvert lag. 
• Deltakerne kan gå alene eller sammen med laget. Hvert  lag har en egen profil og 

deltakerne registrerer alle poengene for sitt lag på www.telltur.no 
• Egen resultatliste og brukerside bare for TellTur Bedrift. Resultatene/oversikten kan 

også brukes internt i bedriften. 
• Du kan samtidig være deltaker på den ordinære utgaven av TellTur.   

Premier:
• Deltakere som er med på et lag får en blå TellTur Bedrift t-skjorte fra kvalitetsmerket Craft. 
• Beste bedrift i kommunen vinner en stor pokal med inngravering. 
• Boka «På tur i Vesterålen og Lødingen» av Vesterålen Turlag.
• Vandrepokal til beste lag i Vesterålen. 3 napp og pokalen er til odel og eie!
• Trekning av et gavekort på kr. 10 000,- til alle lag som oppnår mer enn 500 poeng! 
        Det utgjør ca. 20 turmål på hver deltaker, alt etter gradering.

Påmeldingsavgift:
• Med 1 lag og inntil 5 deltakere på laget blir påmeldingsavgiften kr. 5 000,- eks. moms.
• Med 2 lag og inntil 5 deltakere på hvert lag blir påmeldingsavgiften kr. 7 000,- eks. moms.
• Med 3 lag og inntil 5 deltakere på hvert lag blir påmeldingsavgiften kr. 8 000,- eks. moms.
• Med 4 lag og inntil 5 deltakere på hvert lag blir påmeldingsavgiften kr. 9 000,- eks. moms.
• Med 5 lag og oppover blir påmeldingsavgiften kr. 2 000,- eks. moms pr. lag.  

Bedrift! 

Boka til Turlaget ble utgitt ved 
årsslutt 2015 og beskriver flere flotte 
turmål i Vesterålen og Lødingen.

TellTur er en felles digital turkassetrim for 
alle kommunene i Vesterålen og vi samar-
beider tett med flere lag og privatperson-
er om deres lokale turkassetrim. Et titalls 
personer legger ned et betydelig antall 
dugnadstimer hvert år og uten denne inn-
satsen hadde vi ikke klart å gjennomføre 
TellTur slik som nå.

153 turmål vil i løpet av sommeren være 
tilgjengelig for registrering i TellTur og i år 
åpner vi også opp for registrering tilpasset 
bedrifter – TellTur Bedrift! 

Med TellTur Bedrift håper vi å skape et 
helsefremmende trivselstiltak på jobben. 
Gjennom en bedriftstilpasset registre-
ringsmulighet på www.TellTur.no kan en 
konkurrere internt eller med andre arbeid-
splasser.   

Det er ingen tvil om at aktivitet lønner seg 
og kanskje kan TellTur Bedrift være ak-
kurat det som vil motivere ansatte til å være 
mer aktiv på fritiden. 


