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Informasjonsbrev  

Turorientering #2 – 22. mars 2020 

 

 

 

Til turo-kontakter! 

Flere klubber jobber i disse dager aktivt for å starte opp turo-sesongen tidligere enn antatt. Mange har 

allerede lagt ut poster og forhåndsolgt konvolutter. Våren og påske står for tur og under disse 

Coronatider er det mange som trekkes til friluftsområder når fjellhytta ikke kan inntas pga forbud.  

I flere nettartikler i ulike medier har Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalt folket å 

være ute i frisk luft og i fysisk aktivitet. Altså er dette en gyllen anledning til å vise hva tuorientering.no 

har å tilby. Antar at mange turkonvolutter kan bli solgt i år, så vær forberedt på å ha nok antall trykket 

opp for sesongen.  

     * * * * * 

NOFs anbefalinger til aktivitet 

Mandag 16. mars ble brev om Corona-viruset sendt ut til klubber, kretser og turo-kontakter. Hele 

brevet kan leses her,  KlikkCoronabrev. Vi gjentar anbefalingen for turorientering her;  

NOFs anbefalinger 

NOF anbefaler derfor at klubbene iverksetter og opprettholder sine tilbud knyttet til egenorganisert 

aktivitet, med flere begrensende tilpasninger for å hindre spredning av smitte. 

Turorientering 

Klubbene fortsetter tilrettelegging og annonsering av aktiviteter som er basert på egenorganisert 

utøvelse. Turorientering kan utøves alene eller som familieaktivitet. Ved all organisering, salg av 

konvolutter, utplassering av poster og utøvelse av aktiviteten SKAL myndighetenes pålegg om 

smittevern overholdes. Det SKAL tilrettelegges for berøringsfri registrering på postene. Klubbene bes 

fjerne klippetenger og stifteklemmer fra postene. Klubbene oppfordres til å legge til rette for økt bruk 

av digitale kart.  

All publisering av aktiviteten skal inneholde informasjon om viktigheten av å overholde myndighetenes 

pålegg om smittevern, og den enkeltes plikt til å unngå smittespredning!  

 

Hvordan kan klubber best informere om turo i når alt annet ligger brakk?  

Klubber har etterspurt forbundet om tekstformuleringer i forbindelse med corona. Vi kommer her 

med et forslag som klubber kan benytte for bruk i informasjonsskrivet i turo-konvolutter, facebook-

sider, eposter, hjemmesider og på turorientering.no/arrangørsiden mm. Det er også mulig å hente 

tekst fra brevet som ble sendt ut 16.mars.  

Vi anbefaler å opplyse om at Norsk Orientering/arrangør tar ansvar og hensyn til smittefaren i henhold 

til gitte kravene fra Folkehelseinstituttet (FHI). Tre varsomt med hensyn til å markedsføre vs opplyse 

http://orientering.no/nyheter/aktivitetsinfo-til-klubbene-i-disse-smittevern-tider/
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og informere på hva som finnes tilgjengelig på turorientering.no. Vi ønsker at flere turo-deltakere vil 

benytte seg av å registrere seg og se hvilken tur-mulighetene som ligger der. 

Våren og påskeferien står nå for tur hvor mange nå må endre påskeplaner fra planlagte fjell og reiser 

til karantene i egen kommune. Vi er derfor heldige som har en gladnyhet i å tilby turorientering i hele 

Norge som folket kan benytte seg av. Teksten kan også sendes til lokale aviser «hva skjer».  

________________________________ 

 

Forslag til tekst: 

 

Benytt våren og påsken til å  

jakte tur-o poster i by- og skogsområder! 

Turorientering er et aktivitetstilbud som både er helsefremmende og smittevernvennlig. 

Nå er vi i en ekstremsituasjon i Norge og verden, med begrensninger i både handle- og 

bevegelsfriheten. 

Men samtidig sier Folkehelseinstituttet at fysisk aktivitet er bra for helsa, og anbefaler alle å være i 

aktivitet innenfor de rammer som er satt av smittevernhensyn. 

Da er turorienteringen, som tilbys av de fleste o-klubber rundt om i landet et fint tilbud. Landets 

turorienteringsarrangører forbereder nå rekordtidlig start av sine by- og skogstilbud. 

Her kan du – alene eller sammen med familien fritt velge kart med et antall poster – etter egen 

dagsform, eget tempo, vær og motivasjon. 

Turorientering gir stor glede uansett når du velger å gå. 

Du finner all informasjon om arrangører og tilbud her: www.turorientering.no. Det er gratis å registrere 

deg inn. Det finnes gratis kart med poster de kaller vi «Grønne turer». Andre kart eller turpakke kan 

kjøpes på nett eller ved et utsalgsted. 

 

Men husk at ved utøvelse av aktiviteten SKAL myndighetenes pålegg om smittevern overholdes. 

God tur på jakt etter poster😊 

_______________________________ 

 

Nettsalg av kart og turpakker på www.turorienteirng.no 

De omstendigheter vi er inne i nå tvinger oss til å tenke nytt og være kreative. Klubber som ikke har 

nettsalg på turorientering.no i dag bes utfordres til å prøve å ha det. Det er ikke for sent. Dette gir turo-

deltakere anledning til å kjøpe turo-konvolutter og kart hjemmefra, og unngår kjøp via utsalgssteder 

og reduserer smittefaren.  

Prøv dere frem eller ta kontakt for hjelp. Se menyvalgene når du er i Admin modus på nettet. Der ligger 

det mange muligheter. Klikk deg frem og prøv😊. Send meg i mail.  

  

http://www.turorientering.no/
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Trykk av fargelogo på turkart  

  

 

GRØNN tur: Veldig enkel – nybegynnere 

 

BLÅ tur: Enkel - nybegynnere        

  

RØD tur: Viderekommende  

 

SVART tur: Vanskelig 

 

Mer detaljer om gradering: KlikkHer 

Klubber bør ha fargenivå på sine turkart. Fagene viser turens vanskelighetsgrad og gir mer bedre 

forståelse på hvilken tur de ønsker å velge. Fargelogoene hentes på NOFs hjemmesider: KlikkHer 

Norges Orienteringsforbund (NOF) mottar støtte fra Miljødepartementet. Forbundet gir tilskudd til 

klubber som tilbyr Grønne turer for alle gratis. Grønne turer er vår inngangsport for å nå ut til nye 

målgrupper. 

 

 

Materiell i idrettsbutikken  
Benytt sjansen til å kjøpe nyttig materiell for 

turorienterere. Klubber kan markedsføre butikken 

overfor turo-deltakere om kjøp av o-artikler.  

Idrettsbutikken: KlikkHer 

 

 

 FINN FRAM dagen  

Deltakerpremier til barn ble bestilt til 1. mars 2020, men pga coronaviruset 

har leveransen blitt forsinket til 20. april. Bestilling gjøres i Idrettsbutikken 

etter 22. april 2020. 

Forbundet anbefaler klubbene å planlegge FINN FRAM dagen lengre ut i på 

sensommeren pga omstendighetene vi nå er inne i.  

 

Lykke til årets turo-sesong! 

Ninni T. Jonsson  

Norges Orienteringsforbund 

Mars #2 -2020 

Miljødirektoratets logo skal 

trykkes på kartene med 

«Grønne turer for alle» som er 

et gratis tilbud. Klikk for logo: 

MILJØDEPARTEMENTET-LOGO 

 

http://orientering.no/om-idretten/tur-o-arrangorer/
https://www.idrettsbutikken.no/orienteringsforbundet
https://design.miljodirektoratet.no/profilbank/miljodirektoratet/logo/norsk-logo/

