
 

Informasjonsbrev  

TurOrientering #4 – 28. april 2020 

 

 

Vi trenger en mellomrapport på TURO TALL - Frist 4. mai 2020 

I store deler av landet melder klubber om en fantastisk sesongstart for turorientering. Over 100 klubber 

har startet sin sesong og allerede før påskeuken lå 60 arrangører ute med turo-aktivitet. I disse tider 

har turorientering vært en suksess. Alle vil og har lyst å jakte poster denne våren. Dette har vært til 

stor glede for Norsk Orientering og tur-o-deltakere.  

 

Nettstedet www.turorientering.no  har over 1,6 mill sidehenvisninger – som er en økning på mer enn 

350% sammenlignet med samme periode i fjor. Nye klubber tar initiativ til å henge seg på å arrangere 

i sine lokalmiljøer. En rekke oppslag i medier over hele landet vitner også om stor aktivitet.  

Administrasjon i Norges Orienteringsforbund ønsker en oversikt på hva som er hittil solgt på nett og 

manuelt i landet av turorientering.  

Vi ber alle klubber som har startet opp sesongen om å opprette ny sesongrapport og legge inn 

oppnådde tall hittil i år: (Klubber som ikke har startet turo-sesongen 2020, kan se bort fra denne 

mellom-rapporteringen).  

 

1. Logg inn som adm bruker på www.turorientering.no 

2. Opprett en «ny sesongrapport» for 2020 (bilde 1) 

3. Legg inn tall som hittil er solgt (konvolutter, pris, turpakker mm) se bilde 2 

4. Ikke avslutt sesongen – ikke huk av ferdig registrert. Bare lagre (bilde 2) 

5. Klubben kan når som helst endre tallene ved senere anledning. Først ved sesongslutt 

skal klubben avslutte / ferdigstille rapporten (boks hukes av «ferdig registret»)  

 

Takk for at dere vil hjelpe oss på denne oversikten. Vi kommer tilbake med informasjon om resultatene 

i neste informasjonsbrev. 

 

Ninni Tornøe Jonsson  

Fagansvarlig Tur- og mosjonsorientering 
mobil:  +47 – 905 25 905 
ninni.jonsson@orientering.no 
 
Norges Orienteringsforbund 
www.orientering.no 
www.turorientering.no/ 
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Veiledning:  

Rapportering – «hittil tall» mars -mai 2020: 

 

1.Opprett en ny sesongrapport 

Ved opprettelse av en ny sesongrapport vil 

salgsdata for nedlastbare turer og turpakker på 

turorientering.no automatisk fylles ut, og disse 

salgsdataene kan ikke endres av dere.  

Det som må fylles ut av dere er salgsantall og 

priser på turo-konvolutter (inklusive evt. egne 

konvolutter for barn) og ekstra klippekort.  

Til slutt husk alltid å lagre!  

 

 

   

   

        

       2. Fyll ut + LAGRE 

 

 

 

        

 

       3. IKKE huk av denne ruten. ( se pil)  

       Det skal først utføres ved sesongslutt 

 

 

 

 

 


