TurO-informasjonsbrev nr 2/2017
Utvikling av turorientering.no
Sidene er nå ferdig oppdatert for sesongen. Oppdateringen omfatter:








Krav om å registrere seg før man kan laste ned turer
Tillate klipping av aldersbegrensede turer for alle, men alle får ikke poeng
Støtte for linker i turbeskrivelse ved generering av PDF
Fjernet sortering på klippetidspunkt innenfor samme plassering i poenglister.
(Det er nå tilfeldig sortering innenfor samme plassering)
Overgang til sikre tilkoblinger.
(Det er innført HTTPS på hele turorientering.no inkl. API)
Egne merkekrav for funksjonshemmede.

(På samme måte som man kan ha egne merkekrav for barn via aldersbegrensning er det
nå mulig å ha egne merkekrav for funksjonshemmede)




Statistikk over besøk per post/tur med eller uten funksjonshemning
Viser o-løp i nærheten av turen, når man skal kjøpe en tur
Mulighet for å fjerne egne klipp

Utvikling av App for turorientering.no
Utviklingen blir fullført innen 14. mai og nytt i år vil da være:
Registrering av ny bruker i appen
Kjøp av turer/kart direkte i appen

Økonomisk støtte 2017
Midlene er nå fordelt og informasjon ble sendt til klubbene fredag 21. april.
Vi minner om at alle må bruke Miljødirektoratets logo i profilering av turorientering. Dette
gjelder også Tur-o for funksjonshemmede.

Kontaktperson: Bergljot Aaserud, bergljot.aaserud@orientering.no 91367636

FINN FRAM-dag.
De klubbene som har søkt om midler til FINN FRAM-dagen kan bestille gratis premier til
barna. Bestilling gjøres i Idrettsbutikken. Premien er et målebånd. Det er maks 200 til hver
arrangør.

Grønne Turer
Arrangører av Grønne Turer tilbys gratis skilt til å ha på toppen av stolpene (se bilde under)
Send bestilling på hvor mange du trenger, klubbens logo og hvor de skal sendes til
bergljot.aaserud@orientering.no

Tur-o for funksjonshemmede
Det er 19 klubber som har fått tilslag på midler til prosjektet tur-o for funksjonshemmede i
år: Flaggspretten, Eiker OL, Fossekallen IL, Konnerud IL, Lierbygda OL, Fana IL, Fitjar IL, Os
OK, OK Skøynar, Verdal OK, Tormod Skilag, Haugesund IL, Sveio OL, Markane IL, Bjugn IL,
Melhus IL, Porsgrunn OL, Skien OK, OK Moss

Pilotprosjektet Tur-o-medlem
Prosjektet er nå i gang med 7 deltakende klubber. Det er: Porsgrunn OL, Østmarka OK,
Oppsal Orientering, Bodø & OI Orientering, Sandefjord OK, OL Toten-Troll og Haugesund IL.
4000 turorienterere får gjennom dette prosjektet tilbud om medlemskap inkludert i kjøp av
tur-o-konvolutt. Klubbene med tidlig tur-o-start har begynt å spre tilbudet og 11 medlemmer
er til nå innmeldt. Alle nye medlemmer får et rabattkort på utstyr til tur og orientering hos
Sport8.no, i tillegg til godene alle medlemmer får gjennom klubb og forbund. Vi håper de nye
medlemmene finner seg godt til rette i klubbene.
Kontaktperson: Bergljot Aaserud, bergljot.aaserud@orientering.no 91367636

Materiell
Vi har igjen fått postmarkører i hardplast til Idrettsbutikken. Disse postene egner seg god
som markører i «urbane» strøk. De har hull i hvert hjørne slik at de kan skrus fast.
I Idrettsbutikken finner du også gratis brosjyre som er en kort presentasjon av Turorientering
som aktivitetstilbud for bedriftenes ansatte. Brosjyren er beregnet for klubbers bruk ved
henvendelse til bedrifter og arbeidsgivere.
Se mer av vårt utvalg for tur-o-arrangører i Idrettsbutikken

Strekkoding
Tur-o-arrangører kan få tilsendt koder for strekkoding av tur-o-konvolutten. Systemet heter
GTIN (EAN 13) og hver klubb kan få inntil 5 forskjellige tall (koder). Hvert tall tilsvarer en
varegruppe. Fordelen ved bruk av strekkoder er at utsalgsstedet unngår bruk av egen kasse
for tur-o-salget. Dere må selv kontakte trykkeri for å få trykket etiketter for strekkodene.
Hvis dere ønsker å bruke strekkoding kan dere sende en e-post til
bergljot.aaserud@orientering.no

Turorientering støttes av Miljødirektoratet
Kontaktperson: Bergljot Aaserud, bergljot.aaserud@orientering.no 91367636

