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Hei alle ansvarlige for Tur Orientering 
 
Jeg er nyansatt i forbundet og startet opp 4. september. Jeg har tatt 
over Lottes (Bergljot) sitt ansvar – tur og mosjonstrening. 
 
Det er en glede for meg å få ta fatt på en så spennende og 
interessant jobb. Håper jeg snart får mulig til å treffe dere i en 
anledning. Først trenger jeg å orientere meg her i forbundet, så tar 
jeg steget ut til dere. Jeg vil også takke Lotte for en flott jobb hun har 
gjort før meg. Om dere vil vite mer om hvem jeg er, kan dere lese litt 
her;  
Jeg vil påminne dere om viktige områder i oktober. Noen gjentakelser 
fra forrige nyhetsbrev, sendt i juni:  

1) Rapportering for tildeling av midler.  
Fortløpende, men siste frist 1. november. 

2) Kandidater til årets Tur-O – frist 20. oktober. 
3) Kompetansehelgen i November – påmeldingsfrist 15.10. 

  

Utvikling av APP for turorientering.no 
Vi har nylig lagt ut APP for Tur-O på NOF sine hjemmesider up front.. 
Lett å finne og lett å klikke på.  Vi vil at flest mulig skal gå inn her og 
se hva som tilbys- Tur-O som er helt unikt. Appen blir hele tiden 
utviklet til det bedre. Innspill tas imot til forbedringer. 
 
Har du lastet ned Appen? Hvis ikke, bør du absolutt prøve og vise den 
stolt frem til andre. Spre informasjon og din digitale kunnskap.  

 

  
Rapportering midler 2017 
Viser til tildelingsbrev av 21. april med tilhørende oversikt på tildelte 
aktivitetsmidler. Utbetaling av tilskuddsmidler til alle tiltaksområder 
skjer på grunnlag av en enkel elektronisk rapportering i Questback 
der vi ber om informasjon på gjennomføring. For enkelte tiltak ber vi 
dere om å oppgi antall deltakere. Siste frist for rapportering er  
1. november. Informasjon om rapportering ble sendt ut til den e-
postkontakten som sendte søknaden. Trykk her for 
rapporteringsskjema. 

mailto:ninni.jonsson@orientering.no
http://orientering.no/nyheter/ny-medarbeider-i-orienteringsforbundet/
https://response.questback.com/norgesorienteringsforbund/aktivitetsmidler2017
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Vi kårer årets Tur-o-arrangør! 

Er dere ekstra fornøyd med tur-o-opplegget deres i år? Fortjener din 
klubb tittelen «Årets Tur-O-arrangør 2017? Eller har du besøkt en 
annen klubbs turorientering som fortjener det mer? Send oss et tips, 
senest 1. november til ninni.jonsson@orientiering.no 
 
Vi tar en helhetsvurdering med følgende kriterier til grunn: 

• Antall solgte konvolutter i 2017 – %- økt salg fra 2016 

• Antall salg på nett 

• Inkludere Grønn Tur i tilbudet 

• Distribusjon – gjøre tilbudet tilgjengelig for folk  

• Markedsføring 

• Begynnervennlig 

• Innsats som har gitt klubben resultater og flere nye medlemmer. 

 
Glem ikke navn på klubben, e-post og mobilnummer til kontaktperson 
som skal motta prisen.  
 

 

Spennende program på kompetansehelgen 
Har du meldt deg på?  
Helgen 17.-19. november blir det kompetansehelg for Norsk 
Orientering på Comfort hotel Runway på Gardermoen. Det blir egne 
seminarer med tema mosjon/turorientering. I tillegg også mange 
andre interessante seminarer som du kan velge mellom. Se program 
og påmelding her Frist 15. oktober. Lurt å melde seg på nå! 

  

 

Landsomfattende uttrekkspremiering – turorientering 
for funksjonshemmede 
I forbindelse med prosjektet turorientering for funksjonshemmede så 
har vi også i år en landsomfattende uttrekkspremiering blant 
funksjonshemmede som registrerer minimum 10 poster på 
turorientering.no innen 31. oktober 2017.  
 
Vedlagt ligger en PDF fil som dere kan bruke som markedsføring. Er 
det spørsmål rundt dette ta kontakt med Lone Brochmann:  
lonekarin.brochmann@orientering.no 
 
 

 
Turorientering støttes av Miljødirektoratet 

mailto:ninni.jonsson@orientiering.no
http://www.gardermoen.no/reise/hotell-gardermoen/comfort-hotel-runway-gardermoen-2/
http://eventor.orientering.no/Activities/Show/2236
http://eventor.orientering.no/Activities/Show/2236
http://eventor.orientering.no/Activities/Show/2236
mailto:lonekarin.brochmann@orientering.no

