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Turorientering.no - FAQ – Ofte stilte spørsmål  
oppdatert 4. mars 2022 

Ta forbehold om endringer. 
 

Stikkord SPØRMÅL  SVAR 
– administratorer må være innlogget  

   

Ny arrangør  
 
https://www.tur
orientering.no/a
dmin 

Hvorfor kommer idretten online 
opp?  
 
Hvordan logge inn? 

Dersom du finner laget ditt i listen under går du inn på lenken. Løsningen er integrert i 
IdrettenOnline løsningen, så noen av dere kan ha hjemmeside, noen har 
medlemssystem og noen av dere har kun turorientering. Uansett er fremgangsmåten 
lik: 
 

▪ Logg deg på (bruk funksjonen hent engangskode dersom du mangler passord). 
Etter at du har logget deg inn navigerer du deg til kontrollpanelet. 

▪ Let frem til sorte meny-linjen øverst i høyre hjørne > trykk på skiftenøkkelen > gå 
til kontrollpanel>turorientering >oversikt>I kontrollpanelet har du en sort meny 
på venstre side.  

▪ Trykk på meny-punktet som heter «Turorientering».  
▪ Gå til «oversikt», alfabetisk rekkefølge og følg stegene for å opprette din første 

sesong.  

Innlogging 
 
m/engangskode 

«Første gang – hent 
engangskode» 
 
«Logge inn med epost og be om 
engangskode- sett nytt passord» 
 
Kan jeg bruke funksjonen flere 
ganger? JA  

Brukere /arrangører logger inn med samme epost som før. Det gamle passordet følger 
ikke md pga personvern. Når brukere har tastet inn epostadressen sin så må de be om 
engangskode. Når de taster inn gyldig engangskode så blir de logget inn og samtidig 
bedt om å lage nytt passord. 
 
Man kan benytte funksjonen for å hente engangskode mer enn en gang. Kan benyttes 
ved «glemt Passord» 

Administrator  
  

- Hvordan tildeler/fjerner jeg 
andre i min klubb 
administratortilgang?  
 
- Hvordan redigerer jeg en epost 
til administrator? 
 
«Vær oppdatert med verv og 
roller» 

Meny til venstre:  
Turorientering>Innstillinger >administratorer>legg til administrator > legg til en 
vedkommende e-postadresse>Lagre 
 
Trenger du å redigere på en epostadresse til en administrator,  redigerer du ikke den 
eksisterende eposten, men sletter den  og oppretter en ny.  
 
 NB. Vær oppdatert med administratorer i egen klubb. Tilfør/slett administrator hvert 
år etter årsmøtet. 
 

Arrangør-
detaljer 

 «Dette må legges inn» Alle arrangørdetaljer må inn. Adressen til klubben må inn hvis Arrangøren skal vises 
under «Finn Arrangør». Legg også inn klubben logo i eget felt.  

Ny sesong 
 

Opprette en sesong Sesong må opprettes for å legge inn turer, poster og turpakker.  

https://www.turorientering.no/admin
https://www.turorientering.no/admin
https://www.turorientering.no/admin
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Turer, poster etc Opprett tur først, så poster ja, snu om på du er vant til, og opprett tur først, da faller brikkene på plass der de skal 
være av seg selv! 

Endre 
Postkoder/navn 

Kan arrangør fritt endre på 
postens navn, kode og 
nummerering? 

Systemet kommer bare med et forslag. Arrangøren står fritt til å endre på, både navn 
på posten og koden til posten kan endres. 

Post  
 

Hvordan redigerer jeg en post?  Rett opp under admin > poster>redigere ( blyant) 
 
Hvis poster med QR koder allerede er satt ut, kan ikke endre navn eller kode. 

turpakker Hvordan legger jeg inn noen turer 
i en turpakke, men ikke alle?  

Hold inn CTRL knappen på tastaturet mens du markerer turene du vil ha inkludert i 
turpakka. De blå er inkludert, mens de hvit er ikke inkludert. 
  

Endre område Kan definere områdene endres på 
en annen måte enn det vi 
begynte med? 
 
Vil det skape problem? 

Nei, det er bare å endre turens område som du vil. 
 
Det går fint å flytte en tur som allerede er publisert (og har både deltakere og klipp) til 
et annet område? 

QR koder  1) Kan QR koder gjenbrukes år 
etter år? nei 
 
2) Kan jeg skrive QR kodene ut i 
Excel ark? Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Er QR kode registrering 
avhengig av at posten er lagt inn 
med posisjonsdata? Eller 
registreres posten likevel? 

1) Må lage nye QR koder hvert år 
 
Lage ETIKETTER for QR koder 

• Gamle QR-koder vil ikke lenger virke, det må lages nye med nytt innhold. 

• Det anbefales å bruke selvklebende etikettpapir til utendørsbruk som tåler 
vann og ikke blekner i sollys. 

• Når etikettene er klare, klikk «Skriv ut» så vil man se resultatet før utskrift. 

• Det er to alternativer, den ferdiglagde utskriften og å lage eget design basert 
på eksport. 

• Den ferdiglagde utskriften skrives ut med laserskriver på egnet papir og 
klippes så til.  

• NOF har avtale med importøren Nortea. for detaljer om avtalen. 

• Anbefalt papir fra Nortea Webshop til de ferdiglagde etikettene er 
varenummer 9500/9501 fra outdoor-produktserien. 
 
2) Om dere ikke selv har laserskriver anbefaler vi å avtale med lokale 
kartprodusenter eller trykkeri  
 

Rabatt på Herma-etiketter:  

• Det er viktig at det kommer frem at bestillingen er knyttet til Norges 
Orienteringsforbund for å få rabatt. 

 

3) Man kan klippe poster med QR kode uten at posten har posisjonsdata - men 

Mapant vil ikke være et alternativ som kart uten at alle poster har posisjonsdata. 
  

Koder i turo-
konvolutt 

  
Hvordan generere 
konvoluttkoder?  
  

I hver konvolutt som selges fysisk fra butikk må du legge en unik konvolutt-kode i 
konvolutten. Kjøper/kunden innløser konvolutt-koden på sin brukerprofil «Min Side» 
for å få tilgang til kartene digitalt på web og i appen. 
 

https://www.nortea.no/
https://www.nortea.no/categories/outdoor-produktserie
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«Konvoluttkoder er knyttet til 
Turpakke» 
 
«Når turpakken er opprettet 
trykker du deg inn på turpakken  
(i admin)» 
   

Kan arrangør lagre koder til en 
Excel-fil?  
JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Info til turo-deltakere fra 
arrangør» 
 
 
 
 
 
 
  

Før du kan opprette konvoluttkoder må du først: 
1. Opprette sesongen 
2. Opprette minimum 1 tur 
3. Opprette en turpakke. 
 
Når du er innlogget på admin-siden klikker du på Turorientering > oversikt.  
Nederst her ser du turpakken(e) dine. Trykk deg inn på turpakken ved å trykke på 
blyant-ikonet. Derfra kan du generere konvolutt-kode. 
   
- Kodene er unike, en kode i hver turo-konvolutt  
 
Når bruker logger seg inn på min side, vil de kunne fylle ut koder i et eget felt 
"konvoluttkode" som gir de tilgang til digitale kart på mobil 
  
- Koden kan kun innløses en gang - pass på at koden ikke er tilgjengelig for andre enn 
kjøper! NB: Koden skal ikke settes utenpå konvolutten. Strekkoder kan være utenpå. 
  
Kodene kan lastes de ned til Excel også. Når du er inne på turpakken og trykker deg inn 
på konvoluttkoder, finner et valg på neste side for å laste ned til Excel. 
 
Info om koden til deltakere fra arrangør: 
- Det er kun den som innløser konvolutt-koden som får tilgang til de digitale kartene i 
turpakken.  
 
- Dette hindrer ikke familiemedlemmer fra å kunne klippe fra egen telefon, fordi 
klipping er gratis. Det er kun tilgang til kartet som koster penger/krever konvoluttkode. 
  
- Hvis kjøper ønsker flere koder til flere i samme husstand, kan arrangør legge flere 
konvoluttkoder ned i samme konvolutt. 
NB: Bare husk at det er ikke mulig å forhindre at slike ekstra konvoluttkoder da spres ut 
til folk utenfor husstanden.  
  

Familie & 
grupper 

Under arbeid  
Her kommer det forbedringer 

Knytte opp familiemedlemmer uten epost og mobiltelefon. Grupper med 
funksjonshemmede. 

Kulturminner 
  

Hvordan fører over kulturminner 
fra gammel til ny løsning? 

Teksten kan kopieres, men bilder krever mer arbeid. Har klubben mange kulturminner, 
men enn to, send en henvendelse til Bloc.  
  

Epost  Kan jeg sende epost til deltakere? 
 

Ja – funksjon ligger tilgjengelig 

Nyhetsbrev  Kan jeg sende ut nyhetsbrev i ny 
løsning? 

Om du vil lage et nyhetsbrev ut til dine brukere, kan du benytte dette ved å lage dette 
selv - det er inkludert i bruken.  

Økonomi og 
rapport  

Hvilke avstemningrapporter er 
det nå lagt opp til og bilag mot 
regnskap?  

Klubber får maks 12 bilag i året fra alt nettsalget, så regnskapsføringen kommer til å bli 
enkelt. 
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Administrator - 
legg til ny 

Kan arrangør selv legge/fjerne 
administrator i egen klubb? 

Når du er innlogget som administrator kan du legge til flere administratorer fra din 
klubb: Kontrollpanel>Turorientering>innstillinger >administratorer>legg til epost-
adressen til ønsket person. 

Gammel løsning  Tilgang og hente ut info  Om du skal inn i gammel løsning, har arrangører fortsatt tilgang og kan sende ut epost 
til alle som deltok i fjor, se til venstre side i menyen. Siden er ikke lenger offentlig for 
sluttbrukeren. Den gamle har vi tilgjengelig frem noen måneder til, så hent det du 
måtte av statistikker over deltakere du trenger.   
https://gammel.turorientering.no 

Kart GPS funksjon kart Når det kommer til GPS funksjon så benytter appen Mapant. Og det er her 
koordinatene på postene blir brukt. Med hjelp av koordinatene på posten så blir 
postene plassert ut på Mapant kartet i appen.  

Kart  PDF kart 
 
  

PDF kartet som du laster opp er slik at deltakerne skal kunne laste ned et 
utskriftsvennlig kart (som de kan printe ut selv, her er det derfor anbefalt at kartet er i 
A4 siden det er dette som er mest vanlige hjemmeprinter formatet). 
  
I tilleggs til PDF kartet så må du lastet opp et "mobilvennlig" kart. I praksis kan dette 
være det samme kartet som PDF fila, men det må være jpg/png og helst relativt 
høyoppløselig.   

Kart  Når kommer georefererte kart? NOF/Bloc skal ha møte om dette for å planlegge tilrettelegging for georeferert kart i 
tillegg til Mapant. Men ikke på plass pt. 

Bestilling av 
turokonvolutt 

Ved kjøp av en turkonvolutt i 
portalen;  
Hvordan får arrangør beskjed?  
   

I gammel løsning utløste en slik bestilling en epost til arrangør hvorpå konvolutt ble 
sendt til bestiller, vedlagt faktura. 
  
Nå betaler tydeligvis bestiller på turorientering.no og venter å motta konvolutten i 
posten.  

Turblogg Hvordan kan deltakere sende 
meldinger til arrangør 

Mer om dette på kurset. Under arbeid. 

Nyheter Hvordan kan arrangør legge ut 
nyheter til deltakere? 

Mer om dette på kurset. Under arbeid. 

 

Kontaktpersoner: Bloc 

Problemer og innspill til forbedringer sendes til:  

joakim@bloc.no   per@bloc.no og kopi ninni.jonsson@orientering.no 

 

https://gammel.turorientering.no/
http://turorientering.no/
mailto:joakim@bloc.no
mailto:per@bloc.no
mailto:ninni.jonsson@orientering.no

