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Ny sesong! – og fortsatt mye snø?
En fantastisk påske og vinter vi har hatt mange steder i landet. Men hva nå? Hva med
oss da i orientering? – klarer vi å få ut postene i tide? Benytte truger?
Lykke til med sesonsstart for turorientering. Her kommer litt nyttig informasjon;

Kontrollkort
Kontakt:
Tur- og
mosjonsorientering
Norsk Orientering
Ninni T. Jonsson
Mobil: 905 25 905

Info om:
Kontrollkort
Gradering
Tilskudd
Gode tall i 2017
Årets tur-o - arrangør
Årets – Tur-orienterer
Tinget
Medlemskap
Tur-o.no & APP
Deltakerpremier
Tips & ide

Nye kontrollkort med oppdatert logo og tekst er trykket og er tilgjengelig i
idrettsbutikken. Prisen er den samme som i fjor. www.idrettsbutikken.no

Graderinger av turer
Informasjonsbrev om nye retningslinjer for graderinger av turer er sendt ut til tur-o
kontakter. Vi imøtekommer et lavterskeltilbud for alle, ikke minst også for
barnevogner og rullestol. Oppdatert og ny versjon er laget overfor bruker. Følger
med informasjonsbrevet. Håper dette blir vel tatt imot. Tips: Legg den ut på deres
hjemmeside.

Tilskudd fra NOF
I disse dager renner det inn søknader om tilskudd. Håper vi hører fra deg også.
Manger søknader er mottatt. Fristen var 15. mars. Har du ikke søkt, utvides fristen
til 9 april. Vi tilbakemelder til deg når vi har gått igjennom søknadene.

Gode tall for Tur-o 2017
Takk til alle klubber som har registrert inn salgstall i sesongrapporten for 2017.
Sammenlignet med fjoråret opplever vi at mange har økning i omsetningen, også i
nettsalget for klubben. De siste 5 årene har turorientering solgt over 123 100
konvolutter til en omsetning på over kr 30 mill. Dette betyr en cirka snittpris pr
solgte konvolutt på ca 245 kr! Fantastiske resultater! Stå på videre – det lønner seg
virkelig.
NB: til klubber som tilbyr tur-O og ikke har rapportert inn på turorientierng.no for
2017, bes sende meg info på antall solgte konvolutter og pris pr konvolutt snarest til
ninni.jonsson@orientering.no

Årets Tur-O -arrangør gir råd
Wing OK fikk prisen som årets Tur-o arrangør i 2017. De har i flere år vært nominert,
og 2017 ble de vinnerne. De fikk prisen for blant annet tenke innovativt. Suksessen
med å få flere medlemmer er at WING OK har fulgt rådet å fornye seg og følge
kravene som forbundet setter, som blant annet gjelder grønne turer, forenkle og
synliggjøre mer. «Vi følger retningslinjer og tilpasser oss dette så godt som mulig. I
tillegg gir dette tilskudd til klubben. Endringer gir også ny motivasjon og skaper
samarbeid, sier Jon Vindal, som stolt tok imot prisen.

Årets Tur-Orienterer
Diplom og heder til Kjeld E. Larsen i Hurum OK. Han tok 3870 klipp i løpet av 2017.
Les mer om han på våre hjemmesider:
http://orientering.no/nyheter/arets-tur-orienterer-2017/

Tinget vedtok mer satsning på turorientering
På tinget i Trondheim, var mosjonsorientering i fokus. Enighet om at man ønsker
turorienterere som medlemmer og ønsket medlemsvekst. Klubbene er ikke klare til
å ta skrittet med å la en turorienterere bli et medlem. Derimot å øke aktiviteter er
viktig. Turorientering er et vellykket konsept med stor anerkjennelse. Noen klubber
ønsker å tilby et medlemskap, men dette må være frivillig. Foreslår at klubber
tilpasser på Tur-o.no «har du lyst å bli medlem»- klikk her. Mange klubber har dette
allerede, men utfordrer klubber som ikke har å legge dette inn.

Løpende arbeid med forbedringer for tur-o
Etter gode innspill fra klubber og adm går vi videre med forbedringer på Tur-o.no og
APPen. Det vil kreve en god del opprydding i databasen. Mange brukere er
registrert med flere brukernavn. Vi trenger å tilpasse APP’en brukervennligheten
mer. Vi kommer tilbake med konkret info på hva som endres i info-brev før
sommeren.

Deltakerpremie til FINN FRAM med VM2019 og Tur-O
I år er det bestilt tynne halsbøff som deltakerpremier. Første leveranse kommer til
Idrettsbutikken 15. april og kan legge inn bestilling for utsending til FINN FRAM
dagene. Vi har i år samarbeidet med VM2019 organisasjonen og få de med på trykk.
Hver klubb får får gratis opptil 100 til Finn Fram arrangement. Trenger klubben flere
kan de kjøpes til kr 10,- pr stk- Porto kommer i tillegg..

Tips & ide til klubber
Etter noen få besøk til klubber, har jeg truffet på mange ildsjeler som brenner for
tur-o, herav skog, natur, poster og opplevelser. NOF opplever at mange klubber er
åpne for nye endringer. De som er modige til å foreta nye endringer og tenker litt
nytt hver gang, går i riktig retning. Følg tips og retningslinjene til NOF og som i
tillegg også gir tilskudd til klubben kasse, dersom dere søker om tilskudd/.

