
Friluftsdager på Kvikne 

 

For tredje gang arrangerte Kvikne Fjellstyre, 

Kvikne Utmarksråd og Kvikne 

Nasjonalparksenter friluftsdager for barn og 

unge på Kvikne. Denne gangen var det for 

mellomtrinnet. Dette ble tre fine dager med 

mye latter og moro. Mange av fjorårets 

deltakere var tydeligvis så fornøyd med 

disse dagene at de valgte å bli med i år også.  

Friluftsdagene startet med å bli litt bedre 

kjent på Vollan gård. Her ble 

”skråvvåpinnen” funnet fram, og de som ikke hadde vært med på denne leken tidligere lærte den 

fort. ”Skråvvå” er en lek vi har tatt med oss fra Trøndelag som er like genial som den er enkel. Denne 

kan lekes med få, eller mange deltakere. Konseptet går kort fortalt ut på at deltakerne må sette den 

nærmeste foten dit kasteren kaster pinnen. På denne måten blir vi stående å skræve helt til vi ikke 

klarer det lenger. Den siste som står igjen vinner. Etter et par runder med ”Skråvvå” gikk vi over til å 

leke ”Gi et lite vink”. Med masse bygninger å gjemme seg rundt og en spennende stall med masse 

rom å gjemme seg i, er Vollan gård den perfekte arena for denne leken.  

Etter å 

ha spist 

lunsj 

nede 

ved 

Orkla 

satt vi 

snuten 

vestover. Vi syklet nesten 450 høgdemeter opp til Litj-Innsjøen og videre innover til Stor-Innsjøen. 

Oppe ved Stor-Innsjøen fant vi oss en fin leirplass, satt opp teltene og gjorde klar kajakkene. I løpet 



av kvelden fikk alle som ville, padle så mye de ville med Turskreddern’s kajakker, det ble laget en 

nydelig grønnsakssuppe, de fleste bada i den lille dammen og når det mørknet satt alle i lag rundt 

leirbålet. Rundt bålet ble det fortalt masse skrøner, en rekke hemmeligheter ble avslørt og det ble 

mye fnising. Før kl 24.00 var alle i seng, men når denne gjengen sovna vites ikke.  

Sola og bålet varmet frosne kropper på morgenkvisten den andre dagen. Vi voksne vekket ingen men 

rundt kl ni var nok alle sammen oppe. Dag to ble fylt med kajakkpadling og skråvvå. Vi kom oss ned til 

Stor-Innsjøen og de som ville fikk prøvd seg i kajakk rundt der. Til lunsj lagde vi oss pizzapinnebrød. 

Noen inntok nok mer deig enn brød, men sånn er det vel alltid? Før vi syklet ned til bygda igjen fikk vi 

inn en liten bolk med faglig innhold i form av en Villrein-Quiz. Ungene viste gode kunnskaper, men 

måtte vente i spenning på å få vite hvem som ble vinnerne av premiene, hederen og æren. 

Sykkelturen ned til bygda var for mange en høydare mens andre syntes det ble litt skummelt ned de 

bratte bakkene. Turen ned gikk veldig bra for de fleste på tross av at noen sykler ikke hadde helt 

intakte bremsesystemer. 

Rosinen 

i pølsa 

sparte 

vi til 

den 

siste 

dagen – 

rafting i 

Driva. 

Mange 

hadde 

vært 

med på 

dette i 

fjor, så 

de 

visste 

hva de 

gikk til. 

De som 

ikke hadde deltatt på dette tidligere var nok litt mer nervøse. På Granmo camping ble vi møtt av to 

guider som tok seg av ungene. På grunn av en overbooking fikk dessverre ikke vi voksne vært med 

gjengen ned elva, men det var en tilfreds gjeng som kom padlende nedover Driva ved Vollan bru. Før 

raftinga ble avslutta sto klippehopping på programmet. Her kastet ungene seg ut i den iskalde og 

krystallklare elva fra en høy avsats. Jublende svømma de nedover elva mot guiden som tok de opp litt 

nedenfor.  

Vi som har arrangert høstens friluftsdager har virkelig kosa oss i lag med denne fantastiske gjengen! 

Forhåpentlig vis kan vi arrangere en ny friluftsuke neste høst, og forhåpentlig vis vil ungene være 

med oss igjen da. Takk for lånet av unger     



 


