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Informasjonsbrev vedlegg  

TurOrientering #2 – juni 2021 

 

Mellomrapport på TURO TALL - Frist 17. juni 2020 

I store deler av landet melder klubber om en ny fantastisk sesongstart for turorientering. Lokalaviser 

skriver mye om aktiviteten. Mange nye klubber er kommet til de siste sesongene og vi har en stor 

økning i nye arrangører i Webportalen. 

Vi har kun tall tilbake fra 15. april, men det viner om gode tall også for inneværende sesong.   

Tall for 15. april 2021 fra turorientering.no  
I parentesen er det gitt det totale tallet for hele 2020-sesongen:   

• Antall klipp: 296 757 (2020: 1 263 126) 
• Antall klubber som har publisert sin sesong for 2021 pt: 90 arrangører 
• Antall publiserte turer: 607 (2020: 1050) 
• Antall sidevisninger på turorientering.no: 1 478 630 (2020: 5,2 mill) 
• Antall nedlastinger av kart: 37 600  

 

Norges Orienteringsforbund ønsker en oversikt på hva som er solgt hittil på nett og «over disk» så 

langt.  

Vi ber alle klubber som har startet opp sesongen om å opprette ny sesongrapport og legge inn 

oppnådde tall hittil i år: (Klubber som ikke har startet tur-o sesongen 2021, kan se bort fra denne 

mellom-rapporteringen, men kun opprette sesongrapporten og lagre. 

 

Gjør slik før 17.juni: 

1. Logg inn som adm bruker på www.turorientering.no 

2. Gå til sesongrapport - Opprett en «ny sesongrapport» for 2021 (se bilde 1) 

3. Legg inn tallene som hittil er solgt (konvolutter, pris, turpakker mm) se bilde 2 

4. Ikke avslutt sesongen – ikke huk av ferdig registrert. Bare husk å lagre (se bilde 2) 

 

5. Klubben kan når som helst endre tallene ved senere anledning. Først ved sesongslutt skal 

klubben avslutte / ferdigstille rapporten (boks hukes av «ferdig registrert»)  

Takk for at dere vil hjelpe oss på denne oversikten. Vi kommer tilbake med informasjon om 

resultatene i neste informasjonsbrev. 

 

Med hilsen  

Ninni Tornøe Jonsson  

Fagansvarlig Tur- og mosjonsorientering 

mobil:  +47 – 905 25 905 
ninni.jonsson@orientering.no 
 
Norges Orienteringsforbund 
www.turorientering.no/ 
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Veiledning:  

Rapportering – «hittil tall» pr 17. juni 2021: 

 

1. Opprett en ny sesongrapport 

Ved opprettelse av en ny sesongrapport vil 

alt som er digitalt solgt av turer og 

turpakker på turorientering.no automatisk 

bli fylt ut.  

Vi ber kun om tall fra tur-o som selges 

«over disk» i butikker, bensinstasjoner, 

vipps og tilsvarende. 

Det som må fylles ut av dere er salgsantall 

og priser på turo-konvolutter (inklusive evt. 

egne konvolutter for barn) og ekstra 

klippekort.  

Glem ikke å lagre!  

 

   

        

       2. Fyll ut + LAGRE 

 

 

 

        

 

       3. IKKE huk av denne ruten. (se pil)  

       Det skal først utføres ved sesongslutt.  

 

 

 

 


