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App for turorientering.no 
App for turorientering.no er endelig klar til bruk. 
Alle turO-opplegg som ligger på turorientering.no er tilgjengelig via appen, men det er kun 
de som har lagt inn koder på postene hvor deltakerne kan klippe poster i appen. For at 
bruksområdet skal bli best mulig, er det en fordel at arrangørene legger turene til salgs på 
sine sider, slik at de kan lastes opp via appen.  
Appen lastes opp via App Store. Du kan lese mer her 

  

Nye medlemmer 
Har dere husket å legg til mulighet for turorienterere til å bli medlem på klubbens side på  

turorientering.no? Medlemmer av en klubb i Norsk Orientering får: 

 Gratis medlemskap i Norske Vandrerhjem 

 Tilbud på Choice-hoteller over hele Skandinavia    
 

Dessuten er man med på å støtter opp om arbeidet med og utarbeide gode orienteringskart og 

tilrettelegging av tur- og mosjonstilbud.   

hvis dere trenger hjelp til dette kontakt  bergljot.aaserud@orientering.no 

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 
Alle som har fått midler til turOrientering må informere (innbydelser/brosjyrer/ artikler/ 
hefter/rapporter m.m.) om at tiltaket er støttet økonomisk av Miljødirektoratet. Legg gjerne 
info og logo om miljødirektoratet på klubbens tur-o-sider. Det skal også informeres om 
Miljødirektoratets nettside www.miljodirektoratet.no. Logo finner dere nederst i dette 
informasjonsbrevet. 
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Kompetansehelg 
Sett av helgen 18. – 20. november da arrangeres Kompetansehelgen på Gardermoen. 
Forenkling og synliggjøring vil være den røde tråden gjennom kompetansehelgen i år. 
Et av temaene har arbeidstittelen: 
 « Hvordan kan stolpejakt og tur-o bli enda større og samspille bedre med klubbenes øvrige aktivitet» 

Markedsføring 
Her følger noen tips fra markedsføringsplanen til Konnerud ILs turOrientering. 
God markedsføring er hemmeligheten bak suksess.  
  
Klubbens turportal turOrientering.no/konnerud skal synliggjøres i alle sammenhenger 
Klubbens turO-side på Facebook skal synliggjøres i alle sammenhenger 
Aktuelle nyheter skal til enhver tid være å finne på turportalens blogg samt Facebook 
Uformelt samarbeid med IF Hellas, IF Sturla, Lierbygda OL og Sande SK om felles 
markedsføring; 
 ”Tur-o i Drammen” 
Samarbeid med kommunens frisklivssentral «Fysioteket» på Marienlyst 
Informasjon om opplegg til KIL administrasjon, o-gruppas medlemmer samt øvrige grupper 
innen KIL 
Informasjon om opplegg til Drammen Kommune og turistkontor 
Utsending av pressemeldinger til lokalmedia 
Utsending av jevnlige nyhetsmeldinger til deltagere, tidligere deltagere, egne medlemmer 
samt øvrige grupper innen Konnerud IL 
Utdeling av gratis deltagerkonvolutter til klubbens samarbeidspartnere 
Utdeling av gratis nærtrimpose til barnehager som er «på kart» 
Informasjon om «Stolpejakt» til bydelens skoler, barnehager, allidrett samt IFO 
Informasjon om «Stolpejakt» til bydelens helsestasjon og legekontorer 
Oppfølging av utsalgssteder 
Arrangere åpnings-/»Finn frem» dag primo mai 
Deltagelse på Turistforeningens «kom deg ut»-dag  
Markere 50 år med turO i Norge 
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