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TurOrientering #3 – 8. april 2020 

 

 

 

Til Turo-kontakter – informasjon om; 

- Gode nyheter  
- Instagram  
- Utkast til «pressemelding» for lokale media 
- TurOrientering.no og app oppgraderes 
- Forbundets anbefalinger i koronatid 
- Salgssteder  
- Idrettsbutikken 

 

Gode nyheter om sesongstart for TurOrientering 2020 

Det blir skrevet mange lovende og hyggelige ord om TurOrientering i landets riks- og lokale medier i 
disse virustider. Det er stor interesse for å gå turer i skog med god avstand. Nå har mer enn 80 klubber 
startet sin sesong før påsken. Fortsatt masse snø i nord, men snart kommer postene der også.  

Kort oppsummert for mars 2020 

• Velkommen til årets 10 klubber som nye arrangører 
• Høy pågang på TurOrientering.no  
• Mer enn 35 000 besøk på nettsiden med over 500 000 sidevisninger  
• Mange klubber har solgt flere TurOrientering-konvolutter før påsken enn de solgte i hele 2019 
• Over 13 000 nedlastinger av turer  
• Asker og Oppsal har hatt mest trafikk av arrangører i perioden 
• Økt interesse blant klubber for å arrangere Grønne turer  

 
 

Instagram #turorienteringpåsken2020 

Følg med på Norsk Orientering på Instagram i påsken. TurOrientering kommer til å 

ha hovedfokus og vi ønsker å inspirere til deltakelse med både konkurranser, 

spørsmålsrunder og inspirerende bilder og videoer. Har dere bilder dere ønsker å 

få publisert, send enten på e-post til lonekarin.brochmann@orientering.no eller 

bruk #turorienteringpåsken2020 på Instagram. 
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Forslag til pressemelding om TurOrientering til lokal presse  

Nedenfor er en tekst som klubbene kan sende til sine lokale redaksjoner. Klubbene trenger bare «fylle 

inn» klubbnavn, sted og andre konkrete opplysninger der det er merket (…..) 

 

Bruk våren ute i skogen på jakt etter turorienteringsposter! 

………….o-klubb tilbyr turorientering – et aktivitetstilbud som både er helsefremmende og 
smittevernvennlig – på ….. steder i hele kommunen. 

Nå er vi i en ekstremsituasjon i Norge og verden, med begrensninger i både handle- og 
bevegelsfriheten. Men samtidig sier Folkehelseinstituttet at fysisk aktivitet er bra for helsa, og 
anbefaler alle å være i aktivitet innenfor de rammer som er satt av smittevernhensyn. 

Da er turorienteringen, som vi i ……….. o-klubb tilbyr en fin mosjonsaktivitet. 

Vi satser i år på en rekordtidlig start av sine skogstilbudet til innbyggerne i ………… kommune. 

Det er til sammen ………. Turorienteringsposter på ….. forskjellige kart. 

Og da kan du – alene eller sammen med familien - fritt velge et antall poster – etter egen dagsform, 
vær og motivasjon 

Samtidig avlaster du også de aller største utfartsstedene, og du kan få en bonus ved å oppdage nye 
fine småstier og områder i jakt på turorienteringsposter. 

Mer informasjon om vårt opplegg for turorientering finner du her (sett inn link eller 
hjemmesideadresse) 

All informasjon om arrangører og tilbud i hele Norge finner du her: www.turorientering.no 
Men husk at ved utøvelse av aktiviteten SKAL myndighetenes pålegg om smittevern overholdes 

Fakta turorientering: 
Turorientering er en mosjonsaktivitet som kombinerer orientering og naturopplevelser. 
På nettsiden turorientering.no er det mulig å finne frem til den klubben som tilbyr turorientering i ditt 
område. 

Postene i turorientering henger gjerne ute i skogen i flere måneder, og aktiviteten skjer ikke på tid. 
Hovedpoenget er å være innom flest poster i løpet av perioden de henger ute. 

Postene er gitt forskjellig antall poeng, og fargenivåer, avhengig av vanskelighetsgraden og hvor langt 
de er fra nærmeste naturlige utgangspunkt. 

Et bevis (kodekort eller klippekort) kan gjerne sendes inn til arrangørklubben etter endt sesong, og 
avhengig av poengsummen man har samlet kan man kvalifisere til å bli tildelt ulike premier 

Turorientering.no og app oppgraderes 

Nettportalen og turo-appen vil bli oppgradert i nærmeste fremtid. Frem til sommeren 

pågår det utviklingsarbeid som skal modernisere, øke brukervennligheten og forbedre 

supportfunksjonen. Mer informasjon kommer senere.   

http://www.turorientering.no/
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     * * * * * 

Forbundets anbefalinger under koronatider 

Vi minner om at TurOrientering kan utøves alene eller som familieaktivitet. Ved all organisering, salg 

av konvolutter, utplassering av poster og utøvelse av aktiviteten SKAL myndighetenes pålegg om 

smittevern overholdes. Det SKAL tilrettelegges for berøringsfri registrering på postene. Klubbene bes 

fjerne klippetenger og stifteklemmer fra postene. Klubbene oppfordres til å legge til rette for økt bruk 

av digitale kart.  

All publisering av aktiviteten skal inneholde informasjon om viktigheten av å overholde myndighetenes 

pålegg om smittevern, og den enkeltes plikt til å unngå smittespredning!  

 

Kontantsalg av konvolutter på utsalgsteder 

Tips til klubber med salg av turpakker på utsalgsteder for kontantkjøp.  

I forbindelse med korona vil det være mest hensiktsmessig å be kjøper handle med kort, vipps eller 

kjøpe via nettet. Det er ønskelig å unngå berøringsflater som et eksempel å ta ut penger via minibank 

for å gjennomføre kjøpet. Klubben kan enkelt etablere Vipps i klubbens navn.  

Ta kontakt hvis klubben trenger hjelp til dette. 

 

Materiell i idrettsbutikken  
Nytt opplag av konvolutter er levert til idrettsbutikken for bestilling. Link til butikken: KlikkHer 

 

God Påske! 

 

 
 

 

Ninni Tornøe Jonsson  

Norges Orienteringsforbund 

Tur- og mosjonsorientering 

mobil:  +47 – 905 25 905 

ninni.jonsson@orientering.no 
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