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Informasjonsbrev Turorientering #1 – februar 2020 

Til turo-kontakter 

Ta dere tid å lese igjennom hele informasjonsbrevet, for her kommer det mye nyttig 

informasjon som dere kan benytte i turorientering. 

 

Turorientering 2019 tall 
I 2019 har klubbene solgt bortimot 21 500 konvolutter, nær 2500 klippekort, 628 turpakker og nesten 

3000 turer via nettet. Turorientering hadde over 500 turer og cirka 10 000 poster satt ut for sesongen. 

Totalt omsatte klubbene for over seks millioner kroner på turorientering basert på 143 rapporter. 

Dette er utrolig bra! Gratulerer! 

Det har vært et skikkelig oppløftende år for turorientering. Nesten alle kretser økte antallet solgte 

konvolutter og økte egen omsetning i klubben. Nettsalget av kart øker også og i år hadde vi beste 

resultatet, selv om vi fortsatt synes det er for lav omsetning på nett. Fem nye klubber tar opp 

turorientering i 2020. 

 

Rapportering av turo-tall i 2020:  

Før sesongstart påminner vi at alle klubber må rapportere innen fristen og senest 31.12.20! 

Forbundet bruker mye tid på å hente inn tall på klubber som ikke leverer inn i tide. Det er en lett 

oppskrift å følge som blir tilsendt i forkant. Alle klubber som har turorientering må betale 15% i avgift 

for salget, som er et vedtak fra 2013.  

 

2. Nyttig tips og informasjon å oppgi til deltakere i turokonvolutten 

Trykk fargelogo på turkartene 

Klubber bør forsterke merking av farger på kart som viser gradering av turen. Dette gir deltakere mer 

forståelse på hvilken tur de kan velge. Alle fire fargelogoene ligger nå tilgjengelige på NOFs 

hjemmesider: klikk her:  

http://orientering.no/om-idretten/tur-o-arrangorer/ 

Ettersom vi mottar støtte fra Miljødepartementet ber vi derfor om at klubber 

trykker logoen på turo-konvolutten/kart /FB sider mm. og spesielt grønne 

turer. 

MILJØDEPARTEMENTET-LOGO 

 

Vi vil ha flere registrerte deltakere i turorientering!  

Klubber som er arrangører oppfordres til å skrive i turo-konvolutten å anbefale alle nye deltakere om 

å registrere seg på www.turorientering.no som er gratis og uten forpliktelser. Deltakere får tilgang til 

et større tilbud av gratis nedlastbare kart og betalbare kart i hele landet. I tillegg kan de registrere 

egne poster/klipp, samle poeng og ha oversikt over egen historikk for flere år. Får vi flere 

registreringer får vi også bedre oversikt på antall og hvem som benytter dagens turorientering.  

Dermed kan vi tilpasse vårt mosjonskonsept utfra deltakermassen, og informere om tilbud rettet til 

definerte målgrupper. Dette kan klubben markedsførere via Facebook også. Klubbene kan eventuelt 

premiere deltakere ved å trekke ut vinnere blant de som registrerte seg innenfor en gitt periode.  

http://orientering.no/om-idretten/tur-o-arrangorer/
https://design.miljodirektoratet.no/profilbank/miljodirektoratet/logo/norsk-logo/
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Parkering / bussruter 

Anbefaler arrangører å informere om hvor folk kan parkere for å starte turen(e) fra. Oppgi også 

alternative bussruter.  

Tidsestimat på turer – legg inn cirka normal gåtid for en tur (gjelder især grønn tur, men også blå tur). 

Skriv årstallet for gjeldene sesong i første setning eller øverst i teksten, så kan deltakere raskt se at 

det er en oppdatert sesong.  

 

Nye tur-o-kontakter valgt i 2020 på klubbens årsmøte?  
I forbindelse med årsmøter og valg av nye turo-kontakter, må nye tur-o kontakt oppdateres i Sport 

admin, (SA), som er klubbens ansvar. Forbundet trekker ut oppdaterte lister fra systemet når vi 

sender ut informasjon.  

 

Rekruttering og medlemskap 
Norsk Orientering ønsker nye medlemmer i orientering og tror vi kan hente flest gjennom 

mosjonsorienterere. Klubben kan inkludere mosjonistene inn i dagens klubbaktiviteter, slik at 

turmosjonistene kommer tettere på o-klubbene. Tips til klubber; 

- Presentere lynkurs med kart og kompass mm, eller invitere nye til en felles tur for læring. 
- Invitere eksisterende og nye til FINN FRAM dagen.  
- Invitere dere inn til velforeninger lokalt og hold et innlegg om turorientering.  
- Fremme det å ta med en venn på tur eller verv en venn  
- Samarbeid med andre friluftsorganisasjoner, eks DNT som også har kart og kompass 

kurs; tilby turo-konvolutten for videre læring.  
 

 

Alle klubber bør ha et tilbud om medlemskap liggende på sin klubbside i turorientering. Vi skal prøve 

å fa til en standard tekst for alle arrangører som vi kan legges ut. Klubben selv avgjør hvilke fordeler 

det er å være et medlem. Klubben bestemmer en pris for et medlemskap og hva som inngår i et 

medlemskap for en mosjonsorientere. Laveste pris for medlemskap i en klubb er kr 50,-.  

Se linken: Ny-i-orientering 

 

Gratulerer til Årets Tur-o-Arrangør og Årets klipper 2019  
Melhus IL ble Årets turo-arrangør. se link til artikkel på NOFs hjemmeside: klikkher og årets turo ble 
Bjørn Lauvstad med totalt 2903 klipp. Begge vinnerne mottar diplom og gave.  

 
 
Samordning Turo og stolpe – Ny pilot i 2020 

Informasjon om samordningen ble presentert på 

Kompetansehelgen i november 2019. Mer informasjon kan 

leses på NOFs hjemmesider; klikkher 

 

Klubber som arrangerer stolpejakten kan be stolpejegere til å prøve turorientering og visa versa. 

 

Diverse  
Norsk Friluftsliv har produsert to nyttige informasjonsbrosjyrer, Friluftsliv & Helse (1) og Friluftsliv for 

Seniorer (2). I brosjyrene finnes mange gode argumenter som klubben kan benytte i argumentasjon 

for å markedsføre mosjonsorientering for eksisterende og nye medlemmer. 

http://www.orientering.no/nyheter/ny-i-orientering/
http://orientering.no/nyheter/vi-har-jobbet-godt-over-flere-ar/
http://orientering.no/nyheter/11-klubber-blir-med-pa-pilotprosjekt-for-samkjoring-av-stolpejakt-og-tur-o/
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Link for brosjyre 1;  

https://norskfriluftsliv.no/friluftsliv-og-helse-materiell/ 

Link for brosjyre 2;  

https://norskfriluftsliv.no/vare-prosjekter/friluftsliv-for-seniorer/ 

Trenden viser til at folk i alle aldre vil dyrke mer tid ute i friluftsliv for å forbygge 

egen helse. Dette må orientering benytte i større grad! Turorientering har alt som 

skal til for å tilfredsstille et godt og bedre liv innen helse, både fysisk og psykisk. Les brosjyrene og 

hent inspirasjon. 

 

Nyhet 

NOF vil opprette en ny Instagramkonto som vil være åpen for alle turo-

arrangører og deltakere. Her kan alle legge ut bilder fra opplevde turer i 

turorientering – bildene skal gi andre inspirasjon og glede til å prøve 

orientering. NOF vil utnytte kanalen også til å markedsføre turorientering.no. Vi 

tenker å lage en bildekampanje og premiere «Månedens beste bilde».  

Når dette er klart, sender vi mer informasjon til dere. 

 

Materiell i idrettsbutikken  
Idrettsbutikken er populær å kjøpe fra. Vi skal fyll på lageret etter hvert som det går tomt, men gi 

gjerne beskjed til forbundet om du planlegger store kjøp.  

Deltakerpremier til barn på FINN FRAM dagen ble bestilt i november, men forsinket en måned og vil 

være tilgjengelig i idrettsbutikken 1. april. Det er et sitteunderlag i grønt som kan brettes sammen. 

 

Søke tilskudd i 2020 fra Norges Orienteringsforbund  
I forrige uke, (uke 7), gikk det brev ut til klubbens ledere om muligheter for klubber å søke tilskudd 

fra forbundet. Fristen er 15. mars for å levere inn søknader. Klubbene kan blant annet søke om 

tilskudd i 2020 for å arrangere FINN FRAM dagen og GRØNNE TURER for alle.  

http://www.orientering.no/forbund/soke-tilskudd-fra-nof/ 
 
Grønne turer for alle – vår inngangsport for å nå nye  
Vi ønsker at Grønne turer skal bli mer markedsført i 2020 av arrangører. Grønne turer for alle er veien 

inn for nye deltakere i orientering. De fleste vil prøve det enkleste først, før de gir 

seg ut på mer vanskeligere turer, altså er de Grønne turene armen ut for nye å 

prøve. De grønne turene er ofte for lite kjent i noen lokalområder. NOF gir tilskudd 

til klubber som søker og tilbyr 3 grønne turer gratis tilgjengelig og tilrettelagt for 

absolutt alle. Klikk her for å se gradering av turer: Gradering 

Grønn turer: LOGO 

 

 

Ninni T. Jonsson  

Norges Orienteringsforbund 
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https://norskfriluftsliv.no/friluftsliv-og-helse-materiell/
https://norskfriluftsliv.no/vare-prosjekter/friluftsliv-for-seniorer/
http://www.orientering.no/forbund/soke-tilskudd-fra-nof/
http://orientering.no/media/filer_public/a7/09/a70993a1-318e-4284-b7bf-55979bc2bc50/gradering_turorientering_for_arrangorer_oppdatert_feb_2018.pdf
http://orientering.no/media/filer_public/d7/69/d7692bf0-957a-4dfe-a20c-8f4b3f59386d/turorientering_i_box_-_gronne_turer.png

