
KJÆRE VINTER-VENNER!

Hvorfor POW?
Den 2. august i år markerte “Worlds Overshoot Day” - dagen da vi hadde brukt opp 

ressursene jorda er i stand til å gjenopprette i løpet av et år. Fra den dagen begynte 

vi å låne ressurser av fremtiden. Et lån vi sammen har et ansvar for å nedbetale. Vi 

i Protect Our Winters jobber daglig med å informere, engasjere og tilrettelegge for 

at du som friluftsentusiast skal ta små, men viktige valg for en grønnere fremtid. Vi 

ønsker å få flere til å tro på at hvert eneste valg teller og skape et fellesskap der du 

kan oppleve at kampen mot menneskapte klimaendringer er en spennende, verdifull 

og morsom utfordring å ta del i. 

 Vi samarbeider tett med produsenter, utstyrsleverandører og andre 

bedrifter som har sin virksomhet knyttet til norsk vinter og ønsker å ha en felles 

kommunikasjon med disse bedriftene ut mot vintersportsamfunnet og politikere. 

Med et mål om å samle vintersportsamfunnet velger vi både å løfte frem de 

bedriftene som er ledende i sin klasse innen klima, miljø og bærekraft, men også å 

samarbeide med og motivere de bedriftene som ikke har et like utviklet miljøfokus 

til å oppnå og prioritere nettopp dette. 

Vi trenger deg!
Pengene fra ditt medlemskap bidrar til at POW Norge skal kunne fortsette sitt 

arbeid. Dette innebærer blant annet å holde foredrag, arrangere reparasjons-

workshops og bruktmarked, gjennomføre kampanjer, bidra på festivaler, eventer og 

lignende. Organisasjonen består av rundt 70 engasjerte frivillige friluftsentusiaster, 

en Riders Alliance bestående av sju profilerte vintersportutøvere samt to 

fageksperter i vår Science Alliance i tillegg til styret. 
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Dette har vi gjort i 2017

MILJØVETTREGLENE 

Miljøvettreglene lanserte vi i 2016 i samarbeid med DNT Ung. Reglene er enkle 

retningslinjer for hvordan DU som enkeltperson kan ta små grønne grep i din 

hverdag - til sammen blir de et viktig steg i retning en grønnere fremtid med hvitere 

vintre. Du finner dem på hjemmesiden vår her: http://www.protectourwinters.no/

miljovettreglene/

FJELLSPORTFESTIVALEN 

Fjellsportfestivalen har blitt en tradisjon vi setter stor pris på å få være med på! Med 

reparasjonsstand, foredrag, POW-buss og vegetarmeny var vi i år igjen med på å 

sette et grønt preg på festivalen.

PROTECT OUR WINTERS INTERNATIONAL WORKSHOP 

For første gang noensinne ble det i februar arrangert internasjonal POW-workshop. 

Representanter fra alle POW-avdelinger var tilstede og det ble en innholdsrik helg 

der vi sammen staket ut en felles, overordnet kurs for veien videre som organisasjon. 

VEGGISVEKO

Dette var Facebook-kampanjen der vi utfordret deg til å være veggis i èn uke. Ved 

å dele deilige, enkle vegetaroppskrifter og skape blest på sosiale medier tror og 

håper vi at enda flere fikk øynene opp for å bytte ut litt flere kjøttretter med deilige 

vegetarretter. Hva med å gjøre som Live gjør her (https://www.utemagasinet.no/

Blogg/turmat-uten-kjoett) og lage omelett på flaske? Perfekt å servere familien på 

markatur i julen!  

HIGH CAMP

En livlig festivalcamp både på Sunnmøre 

og Turtagrø gjorde at Pant for Pudder-

tønnene våre ble fylt i rekordtempo 

og sørget dermed for at hundrevis av 

tomflasker fikk nytt liv. POW sto også for 

servering av linsesuppe til slitne turgåere 

og foredrag av blant annet polarforsker 

Alun Hubbard, kjent fra Salomon TV’s 

“Guilt Trip”. 

X2-FESTIVALEN

Reparasjonsverksted og foredrag 

med vårt Riders Alliance-medlem 

og multitalent Markus Wegge sto på 

programmet. 2017 var vår første gang 

på X2, men blir definitivt ikke siste. 

Vi gleder oss til reprise og utvidet 

samarbeid i 2018!  

http://www.protectourwinters.no/miljovettreglene/
http://www.protectourwinters.no/miljovettreglene/
https://www.utemagasinet.no/Blogg/turmat-uten-kjoett
https://www.utemagasinet.no/Blogg/turmat-uten-kjoett


#PANTFORPUDDER

Hvis alle panter alt, sparer vi jorda for 180.000 tonn CO2 og 830 GWh energi i året. 

Sammen med Infinitum Movement fortsetter vi selvfølgelig #pantforpudder-kampanjen 

inn i det nye året. Det jobbes stadig med å plassere ut pantetønner på skisentre rundt 

om i landet. Mangler det pantetønner i ditt lokalanlegg? Tips oss gjerne!

Vi kickstarter 2018 med bruktmarked hos den genuine friluftssjappa Revir i Oslo. 

Datoen blir i slutten av januar – sjekk våre sosiale medier for nærmere info. 

Du finner oss på Facebook, Instagram og www.protectourwinters.no.

I Vipps-butikken finner du et utvalg POW-artikler. Der kan du også kjøpe medlemskap 

til deg selv eller andre! :)

Og du! Bruk gjerne hashtaggene våre:

#protectourwintersnorge #pownorge #pantforpudder
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En stor takk til våre venner og samarbeidspartnere i året som har gått!

Fjellsportfestivalen, Norway Freeride, X2, NorExplore, SGN, HighSoft, Rocketfarm, 
Sognekraft, Revir, Haglöfs, Fimbulvetr, Eagle Products.

http://www.protectourwinters.no/
https://www.instagram.com/protectourwintersnorge/
https://www.facebook.com/ProtectOurWintersNorge/


Riders Alliance
På tampen av året fikk vi tre nye medlemmer i vår Riders 

Alliance, en gjeng vi er stolte av å ha med på laget! Les om 
hele gjengen på hjemmesiden vår.

www.protectourwinters.no

Kjersti Buaas Tormod Granheim

Helene Olafsen Nikolai Schirmer

Markus Wegge

En god jul og et friskt og snøfylt nytt år ønskes 
deg fra oss i Protect Our Winters Norge!
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Karsten Gefle

Hedvig Wessel

http://www.protectourwinters.no/riders-alliance-norge/



