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GOD HØST! 
Lang og god høst med forlenget tur-o-sesong flere 
steder i landet. Snart kommer vinteren, og for noen er 
den allerede godt på vei. Cirka 10 000 poster samles 
inn og vi skal oppsummere årets sesong. Rapportering.  
 

Rapportering inn til NOF på salg av 

konvolutter og salg av turer på nett 

Alle klubber som arrangerer turorientering skal i disse 

dager innrapportere til NOF etter endt sesong.  Takk til 

de som allerede har utført dette og avsluttet sesongen 

2018. Likevel gir jeg noen tips til de som ikke har rykket 

dette enda eller som venter på sin sesong blir avsluttet.  

Fristen for innrapportering er 1. nov og 15. nov for de 

som har lengre sesong. Absolutt siste frist! I fjor ble vi 

hengende med rapportering langt inn i 2018. 

Alle må rapportere inn via www.turorientering.no. Gir 

her noen få tips for de som ikke er helt inne i 

rapporteringen eller ikke har utført dette tidligere;  

1. Logg deg inn som administrator i klubben 

2. Menyvalg: legg til en ny sesongrapport/opprett ny 

3. Fyll ut alle felt/bokser, antall konvolutter, priser og 
ekstra turer 

a. har du forskjellige priser på konvolutter, 
kan du benytte feltet med barnepris eller 
om du har enda flere, kan du fylle ut felter 
nederst på siden; Andre turer utenfor 
turorientering (legg inn antall turer og 
pris). Trenger du flere, trykk pluss på 
«legg til tur». 

4. Husk til slutt å huke av den ruten «Ferdig registrert» 
og «Lagre» rapporten.  
 

5. Når du lagrer rapporten –blir den automatisk sendt 
til NOF. 

 

Håper dette var forståelig. Lykke til med 

rapporteringen og glem ikke fristen😊 

 

Er din klubb Årets TUR-O Arrangør? 
Vi har annonsert på NOFs sine hjemmesider at vi 
ønsker nominering til årets beste arrangør av 
Turorientering. HER 

Har din klubb Grønne Turer gratis og tilrettelagt? Har 

klubben turer på www.turorientering.no? selger 

klubben turer på nettet?  Har klubben i tillegg økt salg  

 

 

på nett eller solgt bra i år. Kjenner du deg igjen dette, 

send en mail med klubb og kontaktperson til 

ninni.jonsson@orientering.no  FRIST mandag 5. nov. 

 

Kompetansehelgen – kom og spør om hjelp! 

På kompetansehelgen 16-18. november på Gardemoen 

er Turo-O faglige tilgjengelig FREDAG 16. nov kl. 18:30-

21 i et møterom på hotellet for spørsmål og svar 

angående turorientering.no. Målgruppen er for 

nybegynnere av turorientering.no. De som ønsker å 

delta, sender en mail med spørsmål til som dere vil ha 

svar på til  ninni.jonsson@turorientering.no  

 

Nye videoer tilgjengelig for klubber 

Norges Orienteringsforbund har laget seks nye, korte 

filmer på omtrent 45 sekunder. Hver film viser 

orientering i ulike omgivelser, situasjoner og øvelser 

som sprint-o, tur-o, skogs-o, natt-o, para-o og ski-o.  

Filmene legges ut ila uke 44 og vil være tilgjengelig for 

alle, både kretser, klubber og folket generelt på 

Youtube. Trykk HER 

Filmene er et kommunikasjonsmiddel som vi 

oppfordrer til å benytte i ulike sammenheng, blant 

annet til klubbregi, samlinger, rekruttering av nye 

medlemmer, samarbeidspartnere, skoler og 

lokalmiljøer, festivaler/storskjerm og ikke minst tilslutt 

å spre glede. Filmene kan brukes overfor alle 

aldersgrupper. 

Vi håper filmene blir godt benyttet og vekker interesse 

hos flere nye som er nysgjerrig og har lyst å prøve vår 

idrett. Vi håper filmene gjør oss stolte og at vi kan 

begeistre andre med vår idrett; orientering. 

 

 

http://orientering.no/nyheter/na-kan-du-nominere-din-favoritt-til-arets-priser-1/
mailto:ninni.jonsson@orientering.no
mailto:ninni.jonsson@turorientering.no
https://www.youtube.com/watch?v=AX1Ypq-ni6o&list=PLKh1S4jkq4cLQsHBeZ_wGhca0J2v-AraJ
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Grønne turer  

Det er glede at mange klubber har tatt inn over seg å 

legge til rette grønne turer for rullestol og barnevogn. 

Vi ønsker at klubber fortsetter det gode arbeidet og 

øker antallet for neste års turorientering. Vi får mange 

lovende ord for å ha Grønne Turer tilgjengelige som et 

lavterskeltilbud og som tilbys gratis. Grønne turer er 

svært populære og helt klart en viktig inngangsterskel 

til orientering. Vi håper på flere grønne turer neste år. 

Det vil bli gitt støtte for den type tilpasninger fra NOF i 

2019 også. 

 

Post & stople = samarbeid 

På forbundstinget ble det vedtatt å anbefale en 

utvikling av mosjonskonseptene i Norsk Orientering 

herunder hvordan vi kan styrke tur-o samarbeidet med 

stolpejakten.no. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe, 

representert av styre, administrasjon og klubber som 

har jobbet frem utkast til modeller for en 

samarbeidsform som skal diskuteres på 

kretsledermøtet 16. nov. Forslagene er basert på 

arbeidsgruppen og workshop med klubber og kretser 

denne høsten. Det blir orientert mer om prosessen på 

kompetansehelgen, lørdag, under seminar A. 
 

VM labyrinten  

I forbindelse med Finn Fram til VM 2019 i Østfold, ble 

det i august og september kjørt en prøvekampanje 

med VM-labyrinten i fokus. VM labyrinten besøkte  

10 orienteringsklubber som ble en suksess, og fikk mye 

oppmerksomhet, blant annet i lokalpressen.  

Vi tenker å gjennomføre tilsvarende i 2019. Budskapet i 

kampanjen var å vise idretten vår på en enkel og 

morsom måte, være synlig samt klubbene skulle se en 

potensiell rekruttering lokalt. En evalueringsrapport 

skrives i disse dager slik vi er forberedt til 2019. Neste 

søknadsprosess blir utpå året 2019. Klubber vil få 

beskjed. 

 

Fargegradering på tur-o kart i 2019 

 

Til neste år ønsker vi å innføre kart med fargegradering, 

enten om det selges via konvolutt eller lastes ned på 

nettet. Vi vil gjøre det enklere for nye brukere å forstå 

hvilken fargekode kartet har. Spesielt når det finnes 

mange turer samlet i en konvolutt. Vi oppfordrer 

klubbene til å vise fargekoder på hvert turkart som 

legges ut, enten ved bruk av en fargeramme og/eller 

bruk av logoen, som vist eksempel fra Heming.  

Vi håper å se mer av dette i 2019 sesongen. Vi skal 

legge ut symbolene tilgjengelig på nettet til klubber for 

nedlastning.  

 

Rapportering og utbetaling av 

tilskuddsmidler til klubber 

Til informasjon er 1. november er siste frist for klubben 

å rapportere til NOF på questback på tilskudd som det 

er søkt på av klubben. Blant annet Grønne turer og Finn 

Fram. Bidra til at klubben får dine oppdateringer fra 

Turorientering på Grønne turer.  

 

Feilmeldinger og rydding i databasen på 

turorientering.no  

Flere gjentatte brukerproblemer har det vært i løpet av 

sesongen – glemt brukernavn og passord, får ikke 

nedlastet kartene eller får ikke tilsendt nytt passord. 

Ofte er det ikke systemets feil, men at brukere ikke 

husker eller fyller feil informasjon i feltene. Glemt 

passord sendes til en email de har tidligere registrert 

seg med. De siste dagene har også innlogging via 

Facebook ikke fungert, men dette er nå rettet.  

Vi rydder databasen i turorientering. Vi ser på alle 

brukere. Flere brukere er registrert to ganger. De slår vi 

sammen til en og beholder poengene totalt. En stor 

gjennomgang av aktive og ikke aktive turgåere.  

Vi setter også i gang en del tiltak som skal gi 

forbedringer til neste sesong. Dette kommer vi tilbake 

til ved rett anledning. 

Takk for fin tur-O-sesong. Deres 
innsats er uvurderlig! 
Beste hilsen 

Tur- og mosjonsorientering  

Ninni T. Jonsson, Norges Orienteringsforbund 

Oktober 2018 


