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App for turorientering.no 
Appen ble lansert i midten av juni og har blitt lastet ned ca 650 ganger. 
Den kan lastes ned gratis fra App Store og Google Play.  
Vi håper på å kunne utvikle Appen med flere funksjoner til neste sesong. 

Årets TurOarrangør 
Har dere en favoritt blant årets TurO-arrangører? Kanskje dere rett og slett synes at deres 
opplegg fortjener tittelen i år? Send forslag til bergljot.aaserud@orientering.no 
 innen 15. oktober 

Økonomisk støtte 2017 
Vi vil gi støtte til:  
FINN FRAM-dag (aktivitetsdag med fokus på kart og kompass) 
Konkrete tiltak som rekrutterer nye turorienterere  
Det vil komme mer informasjon om dette senere. 
 

Rapportering  turo-midler 2016 
Alle som har fått økonomisk støtte (Grønne turer og FINN FRAM-dag) må rapportere før utbetaling av 
tilskudd finner sted.   
Vi minner om kriteriene for å få utbetalt midler:  
 
Grønne Turer 
Lage minimum tre Grønne Turer med minst 30 poster til sammen. Det bør være minimum en 
kulturminnepost på hver tur. Turene skal legges ut til nedlastning på klubbens side på 
www.turorientering.no   
 
FINN FRAM-dag  
Det er kun arrangører som samarbeider med andre organisasjoner om et oppegg, som vil få støtte.  
Samarbeidspartnere kan være andre lokale friluftsorganisasjoner som speidere, turistforeninger, 
jeger og fisk, røde kors eller andre aktører. 
 
Det skal rapporteres elektronisk med frist 1. november. E-post med link til rapporteringsskjema 
kommer senere. Dette blir sendt til den personen som sendte inn søknaden 

Rapportering av salg 
Rapportering av solgte tur-o-konvolutter/kort skal gjøres på vanlig måte gjennom 
administrasjonssidene på turorientering.no og knappen sesongrapporter. Frist 1. november 
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Gavekort 
Vi har fått laget et gavekort for Turorientering som kan lastes ned fra denne siden, se under  
materiell. Det er mulig å skrive inn informasjon selv på gavekortet.  

En god idè for årets julegave. 
Send gjerne en e-post gjennom turorientering.no til alle som deltok i år og tilby gavekort. 

T-skjorter 
Vi har trukket ut 10 pakker med T-skjorter m Tur-o-logo blant de klubbene som meldte inn sin 
interesse. 
Vinnerne er: 
Oppsal orientering, Sveio IL, OK Skøynar, Østmarka OK, Ringsaker OK, Båstad IL, OL Toten-Troll,  
Os OK, Asker SK, Porsgrunn OL. 
T-skjortene kommer i posten. 
 
Funksjonshemmede 
En av nyvinningene på www.turorienteirng.no i år har vært at man kan huke av for «turorientering 
for funksjonshemmede». Når en person registrere seg på turorientering.no og huker av for dette, så 
vil klubben ha en oversikt over de funksjonshemmede som har deltatt 
Bakgrunnen for å gjøre dette er at klubber skal ha mulighet til å differensiere kravet om antall 
poeng/poster også for de med en funksjonsnedsettelse. I år har noen klubber vært med på et 
pilotprosjekt med å tilrettelegge minimum 50 poster som kan nås med rullestol. Vi håper flere 
klubber ønsker å bli med å lage mange poster tilrettelagt for alle til neste år. I forbindelse med dette 
så ønsker vi nå å invitere alle med en funksjonsnedsettelse til en landsdekkende kampanje der man 
kan vinn fine premier fra Silva. Se PDF fila for kriterier og hvordan man kan delta. Kontaktperson: 
lonekarin.brochmann@orientering.no 

 

Kompetansehelg 
Sett av helgen 18. – 20. november for da arrangeres Kompetansehelgen på Gardermoen. 
Årets seminar for turorientering/mosjon er seminar A med overskriften «Stolpejakt og Tur-o, 
mosjonsaktivitet for alle» her kan du få med deg disse foredragene 
 
Hvordan kan klubbene benytte Stolpejakt og Tur-O i et bedre samspill med øvrige klubb-aktiviteter?  
v/ June Herredsvela og Terje Linløkken fra Østmarka OK 
 

Stolpejakt og Tur-O i folkehelsearbeidet  
v/ Ane Bjørnsgaard, Lillehammer OK og folkehelsekoordinator Oppland fylkeskommune  
 
Hvordan inkludere funksjonshemmede  
Tips og erfaringer med enkle tilrettelegginger Tur-O for funksjonshemmede  
v/ Lone Brochmann,  fagkonsulent inkludering 
 

 Turorientering støttes av Miljødirektoratet  
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