
For første gang tilbyr vi Bedrifts-pakker for Stikk UT! Ski, 
det fungerer på samme måte som Stikk UT!. 

Denne sesongen er det 100 ulike Stikk UT! ski-poster, de finnes 
på kjente ski-utfartsseder med oppkjørte løyper. Vi samarbeider med 

Møre og Romsdal Skikrets og lokale idretts- og løypelag for å sikre gode 
skispor gjennom hele sesongen. Alle tråkkemaskiner har fått gps´sender, 

slik at dere kan se når løypene er tråkket opp på løyper.net 
 

Topplista for Stikk UT! Ski vil denne sesongen basere 
seg på antall registrerte turer og ikke antall turmål. 

For å være med må bedriften melde seg på og opprette 
en administrator som inviterer ansatte via en en invitasjonslenke. 

Under Min Bedrift kan man følge med på statistikken til ansatte. 
Lag gjerne uhøytidlige kåringer blant avdelinger og ansatte 

for å motivere deltagerne til å delta.

Vi ønsker tidligere Stikk UT! Bedrifter 
og nye velkommen!

Påmelding gjøres på stikkUT.no 
Kontaktperson Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal: 
Marte Melbø • marte@stikkut.no • Tlf: 472 52 012

Kontaktperson Sunnmøre filuftsråd: 
Malin Ytterhaug Giske • malin@friluftsraadet.no • Tlf: 957 45 830

Stikk UT! Bedrift, nå også på ski!

Friluftsrådene 

tilbyr for første gang 

bedriftspakker for 

Stikk UT! Ski:

Grønn pakke:
Inkluderer tilgang til  
registreringsløsning  
og statistikk for 
ansatte i bedriften.

Toppliste over alle  
bedriftene som er med.

Pris: Kr 2000

Blå pakke:
Inkluderer tilgang til 
registreringsløsning  
og statistikk for 
ansatte i bedriften. 

Toppliste over alle  
bedriftene som er med.

Mulighet til å legge til 
avdelinger. (maks 6)

Logo på stikkut.no

Pris: Kr 10 000

Rød pakke:
Inkluderer tilgang til 
registreringsløsning og 
statistikk for ansatte i 
bedriften. 

Toppliste over alle  
bedriftene som er med.

Mulighet til å legge til 
avdelinger. (Maks 10)

Logo på stikkut.no

Muligheten til å sponse 
ett av årets turmål med 
logo på baksiden av 
kodekortet som ligger i 
turkassen. (i tillegg oppfordrer  
vi bedriften til å bruke dette turmålet 
til noe spesielt i løpet av sesongen. 
Eks; arrangerer fellesturer, motbakke- 
løp, familiedag eller lignende.)

Pris: Kr 17 000
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