
                                    

      

 

 

TurO-informasjonsbrev nr 1/2016 

QR-kode 
Flere arrangører benytter QR koder for å informere om kulturminner på sine poster. 
Os OK har brukt dette og Tommy Sævareid har laget en brukerveiledning som vi har fått lov 
til å formidle videre. Dere finner den som vedlegg. 

Turo-App 
Vi håper å få på plass en app for turorientering.no i begynnelsen av mai.  
Appen vil få tilnærmet samme funksjoner som siden turorientering.no 

Økonomiske midler 2016 
I uke 5 ble det sendt ut informasjon om tilskuddsordninger for norsk orientering til alle 
klubber.  All informasjon ligger også på forbundets hjemmeside: 
http://www.orientering.no/forbund/soke-tilskudd-fra-nof/. 
Det skal søkes på samme måte som i 2015, en felles søknad for hele klubben. 
Når det gjelder Turorientering så kan det søkes på FINN FRAM-dag og Grønne Turer. Mer 
informasjon finner dere i søknadskjemaet. Det vil ikke bli like mye midler til fordeling i 2016 
fordi Friluftslivets År 2015 ga oss ekstramidler i fjor. 

 
Grønne Turer 
Mange klubber lager gode Grønne Turer, men ved gjennomgang av turene for 2015, ser vi at 
flere turer er alt for vanskelige. Husk at dette skal være turer for de som aldri har prøvd 
turorientering før og disse turene kan IKKE bli for lette. Det er viktig at man lykkes første 
gang man går en Grønn Tur, mestringsfølelsen vil da gi lyst til å fortsette. 

Turorientering.no 
De klubbene som ikke har tatt sidene i bruk eller på annen måte trenger bistand for å 
komme i gang kan få hjelp til det. Ta kontakt med bergljot.aaserud@orientering.no  
91367636 

FINN FRAM-dag 
Søknad om midler til FINN FRAM-dagen (gjennom elektronisk søknad) vil gjelde som 
påmelding og gi rett til gratis deltakerpremier. Premien i år er en kombinert lommelykt og 
penn. Premier kan bestilles fra Idrettsbutikken etter 1. april. Hvis noen trenger premier før 
dette, kontakt bergljot.aaserud@orientering.no 
 
TurO-seminar 
Vi ønsker forslag på tema til årets Turo-seminar som blir på Gardermoen 19. november. 
Forslag sendes bergljot.aaserud@orientering.no 
 

Kontaktperson: Bergljot B. Aaserud (bergljot.aaserud@orientering.no) 91 36 76 36  
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