
Kjære tur-o arrangør! 

NYHET – NY versjon av tur-o APP  

Appen kan lastes ned gratis av alle via App 
Store eller Google Play. De som tidligere 
har lastet ned appen, trenger kun å 
oppdatere til ny versjon. Linker til 
nedlasting av app ligger nederst på 
frontsiden til www.turorientering.no 

 
All informasjon i appen er basert på det klubben har 
skrevet inn på websidene i turorientering.no. Når sesongen 
er publisert blir informasjonen automatisk også tilgjengelig 
i appen. I appen er det også mulighet til å kjøpe tur-o kart. 
Kjøpte kart havner under «Mine kart» i appen og sendes i 
tillegg på mail til kjøper for eventuell nedlasting.  
 
NB: For at deltakere skal kunne registrere postene på web 
eller i app, må turene være publisert og synlige på 
websiden.    

 
NYHET  
QR koder på postene 
 
 

I appen kan deltakere registrere poster, enten med  
QR-skanning eller manuell registrering, avhengig om 
posten har en QR kode eller ikke.  
 
Postene kan fortsatt registreres på tradisjonelt vis, dvs 
notere koden eller ta bilde og registrere de etter turen. 
 
Mange klubber har i år tatt QR koder i bruk, men QR koder 
kan påføres postene når som helst, også etter sesongstart. 
Det er klebemerker som kan settes på i ettertid. Prøv i år, 
og rull det ut for fullt neste sesong.  
 
Les arrangørveiledning for å lage QR koder; LagQRkoder 

 
Informasjon om app og QR koder ble presentert på 
Kompeansehelgen nov 2020. Link til presentasjoner under 
«tips og råd». 

 
 

 
Ny flyer – brukerveiledning for app 
 
Informasjon til deltaker om 
hvordan bruke appen første 
gang!  

 
NOF har laget en flyer som 
klubber kan distribuere/ legges 
i tur-o konvoluttene, e-post, 
Facebook, Instagram eller 
tilgjengelig på hjemmesiden.  
    
Klikk til FLYER 

 
Media om tur-0 

NTB kommer med en artikkel om sesongstart på 
turorientering denne påsken. NTB leverer stoff til 30  
aviser i Norge. Artikkelen inneholder blant annet et 
intervjuobjekt Svein A. Granerud, som er ivrig  
hoppappa og en tur-o-jeger! 

 
Fokusområder tur-o sesongen 2021 

Få QR koder på klubbens poster 
Se mer under info om QR koder. 

Flere må registrere sin brukerprofil! 

Vi vil at alle deltakere registrerer seg med en brukerprofil 
på turorientering.no eller via appen. 

NOF følger utviklingen på antall deltakere og antall 
registrerte poster. Med ny app og QR koder vil det naturlig 
være flere deltakere som registrerer seg.  

Markedsføring av ny app 

Last ned ny versjon av appen turorientering og 
markedsføre den til deres deltakere. 

Sats på Grønne turer! 
Har klubben din Grønne turer i dagens tur-o 

tilbud? Les mer om Grønne turer lengre ut i infobrevet.  
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Markedsføre felles identitet  
Vi må i felleskap markedsføre og synliggjøre 

Turorientering. Husk å ta med tur-o logoen 
på hjemmesider, Facebook, i e-poster, 
trykksaker som kart, brosjyrer, etc. og ikke 
minst i media. Forbundet gjennomfører 
nasjonal markedsføring. 
 

Ny leverandør i 2022 

Eliksir som er dagens leverandør av nettportalen 

www.turorientering.no, ønsker etter 13 års samarbeid 

med NOF å satse fullt og helt på eget produkt som er en 

mailtjeneste. NOF har avtale med Eliksir ut 2021, og har 

godt samarbeid og dialog for overføring av teknologi 

videre. 

Forbundet er i dialog med nye leverandører. Vi ser på 

skiftet som en ny mulighet til forbedringer og 

modernisering av turorientering. Naturlig nok blir også 

appen vurdert med her.  

Vi håper på forståelse hos arrangører at ikke alle ønskede 

endringer blir utført i år.  

Hvis klubber har gode og konkrete innspill/forslag - send  

e-post med dette til ninni.jonsson@orientering.no 

 
Forbedringspunkter i nettportalen 2021 
- Grensen for e-posttjeneste er utøket og forbedret  
- Deltakere uten nettregistrering er nå på plass og kan 
brukes  
- For å unngå at duplikater av brukere opprettes kan 
arrangør nå søke deltakere i hele tur-o databasen, mot 
tidligere kun hos egen arrangør.  
Til arrangør:  
- For å søke opp deltakere: må det skrives inn både fornavn 
og etternavn på deltaker, og forsøke mest mulig å velge 
bruker fra søkeresultat som kommer opp for å koble til 
eksisterende bruker. Evt søke mobil og e-post. 
-Skal ny deltaker registreres: Husk å skrive inn e-post og 
mobil. 
- Nå er det også lagt til støtte for eksport til Excel av 
deltakere og klipp i admin.  
- Under «Deltakere» vises også med for- og etternavn i 
separate kolonner. Dette har vært etterspurt for å enklere 
kunne sortere på etternavn og få familier gruppert. 
 
 

Grønne turer for alle – en inngangsbillett 

Grønne merker for å merke Grønn tur  
kan bestilles gratis hos NOF.  
 
Husk Grønn tur-logo på kart og logo fra 
Miljødepartementet (MD). MDLogo 

 
Hvordan lage en Grønn Tur og hvor søke tilskudd?  

Se NOFs kurspresentasjon her GrønnTur 

NOF støtter ikke Grønne Turer som er satt ut med stolper 

fra Stolpejakten, på grunn av;  

- Grønne turer støttes av Miljødepartementet via Norsk 
Friluftsliv, mens Stolpejakten støttes av en annen stiftelse. 

 
Tur- og mosjonsområdet utvider 
NOF har nylig ansatt Jörgen Mårtensson i tur- og 

mosjonsorientering. Vi forsterker området og vil utbedre 

våre tilbud på dette feltet.  

Jörgen vil jobbe i samarbeid med Ninni T. Jonsson og skal 

blant annet, så snart situasjonen tillater det, besøke 

klubber rundt omkring i landet, for å gi innspill og bidra 

med råd og tips. Les mer om Jörgen HER 

 
De beste resultater fra 2020 på tur-o 

   Takk til o-klubber for fantastisk tur-o år 2020.  
Det ble historiske resultater. Alle arrangører har 
vist til forbedret resultat i fjor.  

 
Pandemien bidro til at frilufts- og mosjonslivet blomstret 
mer enn noen gang, inkludert turorientering som fikk en 
utrolig opptur.  
 
Opp mot en million nysgjerrige besøkte nettportalen 
turorientering.no. Totalt «klikket» de seg videre på nettet 
med ca 5,3 millioner besøk på våre websider, en økning på 
105% fra i fjor. Trafikken toppet seg i april-mai hvor 
økningen var hele 350% sammenlignet med samme måned 
i 2019. 
 
Over 100 000 kart ble nedlastet fra nettet og mer enn 
36 000 konvolutter ble distribuert/solgt. Cirka 33 000 
manuelt og 3 000 via nettportalen. 15 000 flere 
konvolutter ble solgt enn i 2019. Totalt ble 1,3 millioner 
unike klipp registrert på 11 000 poster/stolper. 
 
Nye klubber: 43 o-klubber ble nye arrangører i 2020 i 
nettportalen. Hjertelig velkommen. Vil klubben din starte 
med Turorientering? Ta kontakt med NOF 
 
63 av 160 klubber har i 2020 ingen omsetning via 
nettportalen. De selger kun manuelt. Ni klubber har null i 
omsetning, de tilbyr sine kart gratis.  

 
Finn Fram dagen 2021 
I år er premien til barna et pannebånd, som de får etter 

gjennomført løype «skattejakt» under Finn Frem dagen. 

Klubber som søker tilskudd og får godkjenning fra 

forbundet, får også et antall premier gratis tildelt fra NOF 

via idrettsbutikken.no. Tildelingen og liste er klar i april. 

Det finnes også rest av sitteunderlag fra i fjor som kan 

benyttes. Bestill HER 

 

http://www.turorientering.no/
mailto:ninni.jonsson@orientering.no
http://orientering.no/media/filer_public/07/50/0750fffa-7a0b-45f9-a2dd-42e3ec9dad8a/mdir_logo_hoved_neg_rgb_1.png
http://orientering.no/media/filer_public/6f/6a/6f6a1d92-589b-4216-9da0-d3fa7f3d7c2b/kurs_gronne_turer_vinter_2021_-_pdf_til_deltagere_og_hjemmesiden.pdf
http://orientering.no/nyheter/martensson-er-nyansatt-i-forbundet-gleder-meg-til-a-komme-i-gang/
mailto:ninni.jonsson@orientering.no
https://www.idrettsbutikken.no/orienteringsforbundet


NOF og Stolpejakten 
Status i dag er at det ikke er noe formelt samarbeid 

mellom NOF og Foreningen Stolpejakten, men vi er i 

dialog. 

Vi håper at klubber som kun arrangerer Stolpejakten også 

vil arrangere turorientering i fremtiden som en del av 

mosjonskonseptet til Norsk Orientering. 

 
Bli med oss på Facebook  
 

Få siste oppdateringer først! Det er for 
klubbens tur-o kontakt med admin 
rettighet som får tilgang og 
informasjon. Del gleder og utfordringer 
med andre arrangører. 
NOFfacebook 

 

 
Tips og råd til arrangører  
Mange gode tips og råd fra en hel dag med turorientering 
på Kompetansehelgen 2020. På grunn av korona ble helgen 
for første gang gjennomført digitalt. For dere som ikke fikk 
deltatt finnes tur-o presentasjonene under Seminar C  HER 

Vi legger også løpende informasjon til arrangører her: 
arrangørinfo 

Årets tur-o arrangør 2020  
Flaggspretten, en stayer med lang tur-o erfaring og 50 år 
med turorientering i 2021 og Heming som «nykommer» 
fikk hver sin pris utdelt som årets tur-o Arrangør 2020! Vi 
gratulerer! Les intervjuene med vinnerne på NOFs 
hjemmesider. 

Intervju Heming: HER 
Intervju Flaggspretten: HER 

Et lite hjertesukk  
Skriv klubbnavnet i emnefeltet ved alle henvendelser til 

NOF, turorientering. Vi mottar mange henvendelser og det 

vil forenkle svartiden og til tidligere maildialog. Tusen takk! 

 
Jubileum – NOF gratulerer 
Gratulerer til klubber som feirer jubileum denne sesongen. 
Askøy og Flaggspretten har 50 års jubileum med 
turorientering! Andre som har tur-o jubileum? 

 
Del tur-o med oss! 
Vi trenger gode historier om folk fra lokale miljøer som 

uttaler seg om hvorfor de går tur-o. Del opplevelser som 

kan være alt fra eks trim, barnas opplevelser med tur-o, 

livskvalitet mm., artikler fra lokalavisen, brosjyrer dere 

trykker o.l. Del historiene. Send oss gjerne en tur-o 

konvolutt. Del med NOF. Send løpende info til 

ninni.jonsson@orientering.no eller 

Jorgen.Martensson@orientering.no 

Materiell sendes til Ninni Jonsson, Postboks 5000,  

0408 Oslo 

 

Bruk fargenivåer på tur-o kartene.  

Alle logoer ligger tilgjengelig HER 

Vi oppfordrer alle klubber til p bruke farger på kartene. 

Lettere for deltakere å se hvor vanskelig turen er og hvilket 

nivå som passer for den enkelte.  

 
 

 

 

Klubben er ansvarlige for å oppdatere 

kontaktopplysninger på tur-o kontakt i Sportadmin  

Husk å oppdatere tur-o kontakt med 

korrekt navn og epost i Sportadmin (SA).  

Klubbleder har tilgang til å oppdatere 

dette.  

NOF sender ut informasjon etter disse listene som er i 

sanntid, altså alltid oppdaterte distribusjonslister. Eget 

verv og distribusjonsliste er for tur-o kontakter. 

Lykke til &  

God Påske! 

 

 

 

 

 
 

Påskehilsen fra  

 

Tur- og  

Mosjonsorientering 

 

 
 

Norges  

Orienteringsforbund 
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