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Snart jul med din glede! 
Få dager til julaften! Igjen kom julen så overraskende på oss. Julen er 
heldigvis noe vi ikke kan forskyve.  For mange av oss får vi endelig en hvit jul 
og kuldegrader!  
 
Jeg har nå vært ansatt i forbundet snart i 4 måneder og gleder meg hver 
dag til å gå på jobb. Jeg har fått anledning til å hilse på mange av Tur-O 
ildsjeler som befinner seg i landet rundt, enten har vi mailet, snakket på 
telefon eller truffet hverandre på kompetansehelgen.  
Før vi runder av 2017 vil jeg informerer jeg dere litt om; 

 

Rapportering inn tall for Tur-o 2017 
En stor takk til alle klubber som har registrert inn salgstall i sesongrapporten 
for 2017. Det er en glede å se klubbenes utvikling sammenlignet med 
tidligere år. Vi opplever at mange har økning i omsetningen og nettsalget 
for klubben. Gratulerer til de dette gjelder. 
 
Vi mangler fortsatt noen klubbers rapportering! Klubbene dette gjelder har 
mottatt en mail å rapportere. Mailen er sendt til kontaktperson som står i 
tur-o-arrangør på klubben. 
 

Årets Tur-O arrangør  
På kompetansehelgen i november ble årets Tur-O arrangør annonsert og 
pris utdelt. Mange flinke klubber sto langt fremme og tre kandidater ble 
nominert. Wing OK var klubben som stakk av med prisen for blant annet 
innovativt opplegg og gode pådrivere for å ta i bruk nye løsninger. Vi 
gratulerer!  
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 Tur-O paraidrett 
NOF har nylig foretatt en trekning av mange spennende premier til 
funksjonshemmede som har registrert antall poster de har plukket i 2017. 
Premiene er ikke sendt ut enda, men vil bli sendt ut løpende når personene 
er kontaktet.  
 
Vinnerne presenteres på NOFs hjemmesider i januar. Spørsmål om tur-o for 
funksjonshemmede kan rettes til lonekarin.brochmann@orientering.no 

 
Utvikling og forbedringer  
I løpet av januar vil blir det sendt en enkel spørreundersøkelse til alle Tur-O 
ansvarlige. Undersøkelsen vil gi et underlag for endringer og forbedringer i 
nettet og appen. for Turorientering.no. Innspill som er gitt underveis fra 
enkelte av dere er arkivert hos meg og vil bli tatt hensyn til. Vi prøver å få til 
så mye vi kan og i neste nyhetsinformasjon vil dere få vite om endringene.  

 

Strategi  
NOF arbeider nå med en strategi for 2018-2020 som skal legges fram på 
Forbundstinget 10.-11. mars 2018. Det foreslås ulike strategier for vekst i 
tur- og mosjonsorientering i årene som vil bli preget av Orienterings-VM i 
Norge i 2019. Det arbeides også med offensive strategier for å inkludere 
turorienterer som medlemmer i Norsk Orientering. Et forslag som 
diskuteres er å gjøre Turorientering til et medlemsbasert tilbud.   

 

Råd og tips til tur-O-ansvarlige 
Opplever at mange klubber har behov for mer digital kompetanse for å nå 
ut til flere nye og sine eksisterende turgåere. På kompetansehelgen kom 
det frem det å benytte mer digital markedsføring er enkelt, billig og 
effektivt.  
 
Innhent kompetanse dere selv ikke besitter med. Førsøk å dra med dere nye 
personer som kan bistå Tur-O arbeidet neste sesong. Kanskje en person, en 
student som trives med å skrive litt og kan markedsføre turene på 
Facebook, tur-orientering lokalt, mens dere selv fortsetter med å planlegge 
turer og legge ut poster. Se nytteverdien her. Få med barnefamilier via 
barselgrupper/ legekontorer, barnehager, kommunesider, lokalaviser. En 
mulighet er å be hvert o-medlem ta med seg en kollega, nabo eller venn til 
Turo-kick off start.   
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