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TurO-informasjonsbrev nr 5/2016 

Kurs i bruk av turorientering.no 
Vi ser at mange klubber har registrert seg på sidene turorientering.no, men mange benytter 
seg ikke av alle mulighetene som ligger der. Det er et ønske om at flere arrangører tilbyr sine 
opplegg til salgs på nett. 
NOF vil derfor arrangere kurs i bruk av turorientering.no med hovedfokus på å legge ut turer 
til salgs på nettet. Kurset vil bli holdt på Gardermoen lørdag 4. februar kl 11 – 15 og vil være 
et praktisk kurs hvor deltakerne selv kan legge inn turer for sesongen 2017. 
Vi ber om påmelding innen 8. januar. Påmelding i Eventor 

Årets TurO-arrangør 2016 
Tormod Skilag i Oppland ble kåret til årets TurO-arrangør 2016.  
Tormod Skilag ga tilbud om 9 ulike turer, noen av dem med kulturminneposter og alt var til 
salgs på turorientering.no. Fra 2015 til 2016 økte de salget sitt med hele 66%. 
Bak turorienteringen står en solid dugnadsgjeng som stiller opp år etter år og legger ut 
turmål for alle som er glad i å ferdes i skog og mark.  

Økonomisk støtte 2017 
Vi vil gi støtte til:  

1. FINN FRAM-dag. 
Dette skal være en aktivitetsdag med tilbud om ulike friluftsaktiviteter, men med 
fokus på å finne fram med kart og kompass. Arrangører som samarbeider med andre 
organisasjoner, vil bli prioriter. Samarbeidspartnere kan være lokale 
friluftsorganisasjoner som speidere, turistforeninger, jeger og fisk, Røde Kors eller 
andre aktører. Eksempel på innhold: 
 

 Enkel instruksjon i bruk av kart og kompass 

 En lett tur-o-tur (grønn tur) 

 Natursti  

 Salg av TurO-konvolutt  

 
Les mer om FINN FRAM-dagen her   

2. Grønne turer 
Tilskudd gis bare til arrangører som ikke har hatt tilbud om Grønne Turer tidligere. 
Les mer om gradering av turer her. 

 
3. Konkrete tiltak som vil rekrutterer nye mosjonsorienterere/turorienterere   
Vi vil plukke ut ca 20 klubber som gjennom sin søknad viser til gode ideer som kan øke 
deltakelsen av mosjonsorienterere/turorienterere. 

mailto:bergljot.aaserud@orientering.no
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Gavekort 
Det nærmer seg jul og vi minner om at det er 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.  
 
Orienteringsglede 
I løpet av året har vi laget mange små orienteringsfilmer som viser orienteringsglede. En av 
disse filmene omhandler turorientering. Du finner filmsnutten her. Den kan eventuelt lastes 
ned på egen PC.  
 
Presentasjoner fra Kompetansehelgen 
Vi har samlet presentasjonene fra alle foredragsholderne på årets Kompetansehelg her. 
De som omhandler turorientering er: 

 Stolpejakt og TurO Østmarka 

 Tur-o, stolpejakt og  folkehelse. Ane Bjørnsgaard  

 Inkludere funksjonshemmede 
 

App for turorientering.no 
NOF ønsker å utvikle appen videre i 2017, men er avhengig av midler til dette. Vi har søkt 
Gjensidigestiftelsen om midler. 
Ønsket utvikling vil ha disse funksjonene: 

 Lokale topplister med søkemulighet   
 Kjøp av turer (kart med poster) i appen 
 Laste ned registrerte klipp i appen  

 Deltakerens besøkshistorikk fra turorientering.no 
 

For at det skal være mulig å klippe poster i appen, må alle postene ha en kode. Husk derfor 

å legge til kode på postene når dere legger til poster i turorientering.no. 

Rapportering 
Vi ber de tur-o-arrangørene som ikke har rapportert sine salgstall, gjøre det på 
turorientering.no så fort som mulig. Logg inn på http://turorientering.no/admin/ med 
brukernavn og passord. Klikk på «sesongrapporter» nede i venstre menyen. Deretter klikker 
du på «legg til ny sesongrapport» oppe i høyre hjørne. Husk å huke av i ruten for «ferdig 
registrert». 
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Stolpejakt – Turorientering 
Norges Orienteringsforbund ser ingen motsetning mellom Stolpejakt og Turorientering. 
Foreningen Stolpejakten og Norges Orienteringsforbund inngikk en samarbeidsavtale 
vinteren 2016. Norges Orienteringsforbund ønsker gjennom denne avtalen å motivere til økt 
fysisk aktivitet og tilvenning til kart som hjelpemiddel for å finne fram.  

Foreningen Stolpejakten og Norges Orienteringsforbund er enige i at konseptet stolpejakt 
bør kjennetegnes av følgende suksessfaktorer: 
 
1. Stor grad av tilgjengelighet 
 
2. Aktiviteten skal forsøkes lagt til egnede områder 
 
3. Kart bør være tilgjengelig både på analoge og digitale plattformer. 
 
Norges Orienteringsforbund ser på Stolpejakten som en fin rekrutteringsarena til deltakelse i 
turorientering. Vi oppfordrer arrangører av Stolpejakten til å informere sine deltakere også 
om sitt turorienteringstilbud og nettstedet turorientering.no.  
 

 
 

Ønsker dere alle en riktig GOD JUL! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

 Turorientering støttes av Miljødirektoratet 
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