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TurO-informasjonsbrev nr 1/2017 

 
Økonomisk støtte 2017 
14. februar gikk det ut skriv til leder av klubbene om dette. 
Tur-o-midler går til disse aktivitetene: 
 
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   

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

 

Turorientering.no 
Sidene vil bli forbedret og videreutviklet i løpet av mars. 
Det vil blant annet bli lagt til rette for: 
 

 Mulighet for å legge til link i turbeskrivelse ved generering av PDF 

 Tillatt klipping av aldersbestemte poster for alle, men bare de innenfor alderstrinnet får 
poeng. 

 Egne merkekrav for funksjonshemmede 

 Statistikk over besøk pr post/tur  

 Mulighet for å fjerne egne klipp 
 
Brukerveiledningen som dere finner øverst på siden når dere logger inn i administrasjonen  
vil bli oppdatert etter videreutviklingen.  
Her finner du presentasjonen fra kurs i turorientering.no 4. februar 2017. Dette er en 
forenklet veiledning.  
 
 

mailto:bergljot.aaserud@orientering.no
http://www.orientering.no/om-idretten/finn-fram-dagen/finn-fram-arrangorer/
http://www.orientering.no/om-idretten/tur-o-arrangorer/
http://turorientering.no/
http://orientering.no/media/filer_public/b5/47/b5478b62-2d97-46eb-9604-225c1b5fa322/presentasjon_kurs_4_febrauar_2017.pdf
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Det har tidligere vært enkelte problemer ved generering av pdf gjennom OCAD. Denne feilen er nå 

rettet. Gå inn på www.ocad.com og velge Downloads. I listen som kommer opp, velg den versjonen 

du kjører, last ned, kjør (lukk OCAD først). 

Rammer for kart på turorientering.no finner du på kartarkivet. 

Trenger dere hjelp og veiledning, ta kontakt bergljot.aaserud@orientering.no 

App for turorientering.no 
Appen vil  komme i en ny og forbedret versjon til sesongstart. 
Appen kan lastes ned gratis i App Store og Google Play 
Nye og forbedrede funksjoner i appen blir:  

 Kjøp av turer/kart direkte i appen  

 Generelt bedre samhandling med turorientering.no 

 Forbedret ytelse 
 

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 inn postene i turorientering.no. Kodene kan være 

både tall og bokstaver. Det vil ikke bli bruk av QR-koder. 

Flott om dere markedsfører appen! 

Grønne Turer 
Vi håper flere arrangører vil tilby Grønne Turer. Du finner informasjon om gradering og 
eksempel på Grønn Tur på våre hjemmesider se under «Gradering». 
 
Nye arrangører vil få gratis skilt til postene. Disse bestilles ved å sende en e-post til 
bergljot.aaserud@orientering.no 
 
Besøk våre hjemmesider for tur-o-arrangører 
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