
Kjære turo-kontakt 

Hjertelig velkommen til alle nye arrangørklubber til 

turorientering.no i år! En stor glede å ha dere med!  

1. Gode resultater for tur-o 

Fantastisk resultater denne våren for turorientering.  

Beste vi har oppnådd siste 10 år! Vi har både doblet og 

triplet salgstallet på turo-konvolutter og nettsalget! 

64 klubber har opprettet sesongrapport per 4. mai og lagt 

inn salgstall. Det er solgt like mange konvolutter hittil i år 

som i hele 2019. Tusen takk!  

 

NB: Ber alle, nå ALLE klubber, om å legge inn klubbens 

foreløpige turo-salg (konvolutter, turer og klippekort solgt i 

butikk) under sesongrapport. Legg inn cirkatall fra klubber 

senest 15. juli. Det tar omtrent fem minutter å legge inn 

tallene. Tallene kan endres helt frem til rapporten skal 

sendes inn til NOF 1. november. Enkel veiledning er 

beskrevet i  Informasjonsbrev #4 2020 

Forbundet mottar en god del henvendelser fra media og 

organisasjoner som ønsker faktatall om turo. Derfor betyr 

rapportene mye for oss til å gi de en pekepinn på hvordan 

turo-sesongen ligger an. Takker alle på forhånd. 

2. Turo-app og nettportal fornyer seg 

NY APP:  

I skrivende stund testes siste 

versjon av ny turo-app. Den vil 

bli klar uke 28 for oppdatering 

og nedlastning 

Ta vel imot vår «nye» app som 

kan lastes ned viaGoogle Play og App Store Når dere ser 

turo-logoen, er den klar for oppdatering i uke 28. 

Nye funksjoner i appen som QR-kodeleser gir brukerne valg 

mellom å skanne poster eller taste inn postkoden manuelt. 

I dag er det ingen turo-klubber som har QR koder på sine 

poster, unntatt testklubber. I 2021 håper vi at dette kan bli 

en realitet for mange klubber. I appen tilrettelegger vi dette 

nå, men inntil videre må postkodene tastes manuelt inn på 

mobil. I år tester vi bruken. Mer informasjon om dette 

kommer vi tilbake til for ny sesong. 

Appen viser alle arrangører, beskrivelser og turer som er 

tilgjengelig. I tillegg er det rankinglister nasjonalt, regionalt 

og på arrangørnivå. Turpakker blir ikke vist i appen i denne 

omgang, kun på nettportalen. Turer kan hentes frem i 

appen. Appen er knyttet til nettportalen og henter 

informasjon derfra. Kjøpte kart vises under Mine kart i 

appen. Ved kjøp og i tillegg sendes det en epost hvor kartet 

kan lastes ned og for utskriving. Kjøpte kart finnes også 

under arrangør/turen på turorientering.no. Del budskapet. 

Ny frontside på nettportalen 
Førstesiden til www.turorientering.no ble lansert torsdag  

2. juni. Hovedsiden trengte et ansiktsløft. Nå som mange 

besøker våre sider og leter frem til arrangører, er det 

hyggelig med en litt mer moderne side å komme til når de 

søker mosjonskonseptet. Dere vil se at det er ingen stor 

forandring bakover i sidene. For de som er innlogget er det 

som før inntil videre, men vil også ha de inn på ny side med 

en knapp «Min side». 

Vi håper endringene blir tatt vel imot. Søkefunksjonen er ny 

og kan søke på flere alternativer. Vi har fått oppdatert nye 

fylker og utført forbedringer i supportfunksjonen etter en 

stor pågang av henvendelser denne våren. Til høsten og for 

neste sesong tar vi tak i mer. Inntil da får vi prøve oss frem 
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Turorientering.no - faktatall juni 2020:  

• Antall poster besøkt: 9 034 

• Antall klipp: 852 743 

• Antall klubber 2020: 151 arrangører 

• Antall publiserte turer: 939 

• Antall sidevisninger på turorientering.no:  
3,6 mill (økt 2 mill mer sammenlignet med  

• 2019 samme tid) 

• Antall besøk: tilnærmet 0,5 mill - økt 150%  

• Antall nedlastede kart: 76 000  

• Antall aktive brukere i 2020: 20 424 hvorav  
11 475 er nye brukere  

• Antall konvolutter solgt totalt pr 4. mai 2020:  
ca 22 000 stk / 2019: totalt solgt 21 459 

• Høyest antall klipp i en klubb: Askeladden (Asker) 
med ca 100 000 registrerte klipp/poster  

 

https://idrettsforbundet-my.sharepoint.com/personal/ninni_jonsson_orientering_no/Documents/Ninni%20NOF/TUR-O/NYHETSBREV%20turo/Nyhetsbrev%202020/Informasjonsbrev#4 - 28. april 2020.pdf
http://turorientering.no/


og ta med forbedringer underveis slik vi ruller ut i stor skala 

neste sesong.  

3. Tips til kurskonsept 

Fossum IF (og flere andre klubber) har gjennomført enkle 

og uformelle 2 timers gratiskurs denne våren for sine 

deltakere. Basert på dialog har vi laget en 

konseptbeskrivelse for gjennomføring. Vi anbefaler flere 

klubber til å gjennomføre tilsvarende kurs.  

En gyllen anledning å knytte til seg egne deltakere og gi de 

et kort innblikk på hva klubben har å tilby barn, ungdom og 

voksne innen mosjon og trening. 

Orientering er en god 

familieaktivitet.  

Eget skriv om konseptet i mailen. 

 

4. Bytt turo-konvolutt med naboklubben!  

Tenk at klubben har solgt mange konvolutter og deltakerne 

har besøkt alle poster. Da trenger vi alle litt nye 

utfordringer; Bytt et antall turo-konvolutter med 

naboklubben og selg naboens turo-konvolutter på egne 

hjemmesider/Facebook. Dette blir en vinn -vinn effekt. Ring 

naboklubben i dag for et hyggelig og naturlig samarbeid 

denne sesongen. 

5. Markedsføre med QR kode 

QR kode gir adgang til nettportalen 

TurOrientering.no. 

Bruk av QR kode til å informere andre om 

turorientering. Hent koden på NOFs 

KLIKKher 

Fest koden til alt dere sender ut, heng opp eller del ut informasjon 
med QR bildet.  
 
2 alternativer for å avlese QR-koden:  

1. Scann med egen nedlastet scan-app på mobilen  
2. Med mobilkameraet - skanne QR bildet og last ned 

linken Turorientering.no som vises. 

6. Ny Facebookgruppe for turo-kontakter 
 

Ny etablert facebookside for kun arrangører 
(turo-kontakter). En representant fra hver 
klubb) kan delta.  
 
Hensikten med siden at det skal være et 

forum mellom klubber for å dele kunnskap og erfaringer. 
Hjelpe hverandre til å bli enda bedre. Sammen besitter vi 
store mengder med kunnskap og mange års erfaringer med 
å drive turorientering.  
 
Henvendelser som det ønskes svar på fra forbundet må 
fortsatt sendes som en epost. Søk i Facebook: 
NOF Turorientering- for arrangører (o-klubber) 

 

7. Nytt turo-materiell  
 
Turo-plakat i A3 størrelse  
Diplom – Turorientering  
- kan bestilles i volum a 25 stk  

→ Turo-konvolutter  

→ Stativ til turo-konvolutter 

→ Seil med turorientering kommer snart på lager i 
IDRETTSBUTIKKEN 

 

  

 

 

8. Nye VIDEOer om turorientering 

I samarbeid med Norsk Friluftsliv og Abloom er det 

produsert to korte, forklarende og inkluderende filmer om 

turorientering. Anbefales å se. 

Barnefamilie på turorientering:  

Familiepåturorientering 

Inkluderingsvideoer: 
Orientering for alle - barn 
 

Orientering for alle - ungdom 

 
9. Vil en turdeltaker prøve en løype på tid?  

Mulig at det ligger en drøm blant barn, ungdom og foreldre 

som kanskje har lyst til å prøve å løpe et o-løp på tid.  

Har klubben et bra lavterskeltilbud til 

de som vil prøve? Det kan være veien 

inn for mye medlemmer. Inviter de til 

å prøve. Vis til muligheter for å prøve i 

en løype gratis i en gitt tid. Eks: ukens 

løype o.l. overfor turodeltakere. 

 

 
 Nyt sommeren med en fin turosesong!  

Sommerhilsen fra 

 Norges Orienteringsforbund  

 v/ Ninni T. Jonsson 

http://orientering.no/om-idretten/tur-o-arrangorer/
https://www.facebook.com/groups/707221226490822/?ref=group_header
https://www.idrettsbutikken.no/orienteringsforbundet
https://www.facebook.com/norskfriluftsliv/videos/248716709785506
https://www.youtube.com/watch?v=DM-GJOuICLo
https://www.youtube.com/watch?v=-WiX25KJxNw&t=48s


Les om turo i Norgesferie: 

 

TIPS OG RÅD til klubber: 
 
Norgesferie i 2020 – Utforsk nye 
utsalgsteder 
 

Turorientering har virkelig vært den hotte trenden hele 

våren. Utfordringen videre nå er å «holde trøkket» oppe 

gjennom hele sesongen med våre mosjonstilbud. Det vil 

være seg å supplere med flere turo-poster, lage nye turer 

Hvordan kan Norsk Orientering utnytte potensialet til at 

flere prøver turer via Turorientering.no? 

Kan vi forberede det norske folk som kommer på feriebesøk 

i nærområdet? Det blir Norgesferie på mange i år og mange 

velger å reise til hyttene sine, enten til fjells eller til sjøen i 

lengre perioder. Tips til hva turen kan hete; 

«sommergjesten» eller #turisten».  

En annen målgruppe er familier som skal feriere hjemme, 

og som trenger aktivitetstilbud innen mosjon. Foreldre og 

barn vil ut å utforske. Hva er bedre enn turorientering og 

skattejakt for barnefamilier?  

Vi må alle bidra til å øke kjennskapet til eget nærområdet. 

Skryt til klubber som har lagt turer og kart tilgjengelig på 

nettportalen for kjøp eller gratis. Med ny app vil alle 

arrangørers turer vises. Minner om at klubbnavn ikke er 

intuitivt for nye brukere å knytte til sted, selv om fylke er 

gitt.  

Tips til utsalgssteder og markedsføring 

Hoteller og turistkontor  

Orienteringsklubber oppfordres til å kontakte hoteller, 

turistkontorer eller andre gode samarbeidspartnere som 

ligger lokalt for å legge turo-konvolutter eller enkeltvis kart 

for salg. Bruk vipps som betaling. Sommergjester ønsker å 

se nye steder i lokale nærmiljøer.  

 

Tips; 

a) Selge turo-konvolutt med Vippsløsning  

b) lage en enkel «infoflyer» med «Bli kjent med stedet du 

besøker»: klikk www.turorientering.no / «klubb».  

Lokale kanaler 

Klubbene har selv ansvar for egen markedsføring i egne 

lokale aviser mm. Forbundet bidrar med landsdekkende 

markedsføring med informasjon via sosiale medier. Egen 

kampanje rettet spesielt for barnefamilier på Facebook går 

ut på å prøve turorientering der du befinner deg. 

Visit.stedsnavn.no 

NOF har vært i kontakt med visitNorge, men også de har 

mye å gjøre. Derfor anbefaler vi klubbene selv å kontakte 

egen lokal visitxx.no. Se hva Nesbyen orientering har fått til 

under aktiviteter i området. Klikk på linken:  

 

https://www.visitnesbyen.no/no/turorientering/ 

 

Forbundet markedsfører turo 

I sommer vil forbundet legge trykk på aktivitet via offentlige 

Facebooksider rettet mot lokale miljøer og nærområder 

landet rundt. Med ny app og en ny frontside på 

Turorientering.no inviterer vi alle inn til våre turer. Der 

finner man alle turtilbudene fra klubbene et felles sted. 

Håper alle o-klubber ønsker sommergjestene velkommen! 

Nøl ikke med å spre ut et godt budskap om klubbens fine 

turtilbud i nærområdet!  

Forbundet har kjørt påske, pinse kampanjer i sosiale medier 

og planlegger flere i sommer og høst. 

 

Turorientering.no 

Norges Orienteringsforbund ønsker å øke synligheten til 

Turorienteirng.no og ønsker at klubber også drar i denne 

retningen. Et sted å finne alle tilbudene! Lokale deltakere 

kan også gå via nettportalen. Sammen markedsfører vi 

mosjonstilbudet med et felles kjennetegn som er turo-logo 

og turorientering, klubbnavn og tilbudet vises når de skal 

velge sted og tur. Vår nettportal er www.turorentering.no 

med 150 tilbydere.  

Mange nye deltakere vet ikke hvor de finner turene. Derfor 

er det viktig at alle fremmer www.turorientering.no  

Grønne turer er svært viktig for klubber å ha tilgjengelig 

gratis. Turene tiltrekker nye deltakere og ivaretar også 

barnefamilier med barnevogn og funksjonshemmede med 

evt rullestolbruk. 

 

LYKKE TIL 

MED SOMMERAKTIVITETENE MED TURO 

https://www.visitnesbyen.no/no/turorientering/
http://www.turorentering.no/
http://www.turorientering.no/

