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TurO-informasjonsbrev nr 2/2016 

 

Nytt på turorientering.no 
Familieinnlogging via ny turgruppe-funksjonalitet 
Noe som har vært ønsket i flere sesonger nå er en forenklet måte å registrere klipp samlet 
innad i familien. Nå vil det bli enklere å registrere klipp samlet for hele familien uten å måtte 
logge inn og ut for hver enkelt familiemedlem. 
 
Mulighet for å bestille ekstra deltakerkort 
Det åpnes nå opp for å bestille ekstra deltakerkortet på turorientering.no. Deltakerne 
bestiller på samme måte som de bestiller turpakker. Når arrangøren har lagt inn pris pr 
deltakerkort, vil et valg for antall deltakerkort vises i høyrekolonne på arrangørens 
hovedside. Bestillinger sendes på samme måte som for tur-o-konvolutter. Arrangør må selv 
sende ut deltakerkortet med faktura for betaling. 
 
Funksjonshemmede 
Det jobbes aktivt med å gi et godt tilbud for funksjonshemmede innenfor turorientering. 
Det er i år startet et pilotprosjekt for å øke antall grønne turer slik at funksjonshemmede kan 

få mulighet til å oppnå gullmerket. Derfor legges det til rette for at funksjonshemmede 

brukere skal kunne krysse av for at de er funksjonshemmet når de registrerer seg på 

turorientering.no. 
 
Av økonomiske grunner har vi dessverre måttet kutte ut andre ønsker om utvikling av 
turorientering.no i år. 

 
App for turorientering.no 
Ny app for turorientering.no er under arbeid og er lovet ferdig til 1. mai. Alle tur-o-opplegg 
som ligger på turorientering.no vil bli tilgjengelig via appen. 

 

Grønne Turer – Stolpejakten 
Det brukes ulike begrep på disse tilbudene. Noen arrangører kaller sine Grønne Turer for stolpejakt 

og det er helt greit, men det må ikke forveksles med Stolpejakten som er et annet prosjekt.  

Hva er forskjellen mellom Grønne Turer og Stolpejakten? 
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 Grønne Turer (turorientering.no)  Stolpejakten (stolpejakten.no) 

Eier NOF Foreningen Stolpejakten 

Nettside turorientering.no stolpejakten.no 

Vanskegrad på postene Grønn Grønn – blå – rød - svart 

Postmarkør Diverse Stolper 

Pris Gratis eller lavpris Gratis 

Kontakt Bergljot.aaserud@orientering.no arnfinn@system-tre.no 

 

Det som skiller mest er at de ligger på to ulike plattformer, Grønne Turer på turorientering.no som 

eies av NOF og Stolpejakten på stolpejakten.no som eies av Foreningen Stolpejakten.  

Foreningen Stolpejakten har fått tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB for å gjøre Stolpejakten til et 

landsdekkende tiltak. 

Grønne Turer er en del av norske orienteringsklubbers tradisjonelle tur-orientering, et tilbud med 

lette poster og god fremkommelighet. Grønne Turer er det enkleste nivå for turorientering, mens 

stolpejakten kan inneholde alle nivåer grønne-, blå-, røde- og svarte poster. 

NOF og Foreningen Stolpejakten har inngått en samarbeidsavtale når det gjelder Stolpejakten. I 
avtalen heter det blant annet: 
 
Norges Orienteringsforbund ønsker gjennom denne avtalen å motivere til økt fysisk aktivitet og 
tilvenning til kart som hjelpemiddel for å finne fram. 
Foreningen Stolpejakten skal være NOFs foretrukne partner i utforming og utvikling av konseptet 
stolpejakt for sine klubber. 
 
Det er helt frivillig for NOFs klubber om de velger å arrangere Grønne Turer eller Stolpejakt. 
 

    
Postmarkør: Grønn Tur    Postmarkør: Stolpejakt              

  

                                          God påske! 
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