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         NOF, februar 2021 

TUR-O – lag QR koder på turoposter 
 

 

Vil klubben opprette QR koder på tur-o-postene?  

 
I 2020 fikk NOF testet bruk av QR koder poster med noen få klubber. Dette ble en suksess, og vi 

ruller vi dette som en nyhet i 2021. 

 

Vi kan tilby alle o-klubber QR koder på postene. Deltakere kan registrerer /klippe poster med 

mobiltelefonen sin. Vi beholder fortsatt muligheten til å registrere koden manuelt, enten på mobilen 

eller skrive ned koden fysisk eller ta et bilde og registrere posten hjemme i etterkant. 

 

Her er veiledning og instruks. Les mer her fra presentasjonen om QR koder – fra 

kompetansedagen. Nyttig lesing: 

http://orientering.no/media/filer_public/a7/10/a71071f7-0184-42c3-9d3c-f78bd53c95bb/seminar-c_tur-

o_med_qr-koder_-_heming_-_harald_eide-fredriksen_201107_distr.pdf 

 

Hvis du klikker deg tilbake et stepp, finner du flere presentasjoner Seminar C – turorientering og 

mange nyttige tips for neste sesongen. 

 

Her er oppskriften for QR koder på klubbens turo-poster:  

1. Bruk QR-link som er bygget opp slik: turo://clip/postnr:kode   

2. Bokstavkodene er ikke unike i systemet vårt, som er en av grunnene til at man må velg 

kartet før man registrerer klipp. 

3. I QR linkformelen må man erstatte «postnr» og «kode» med faktisk navn/nummer på 

posten og bokstavkoden, og dette må naturligvis samsvare og være 100% identisk med det 

man fyller inn når man oppretter posten på nettsiden (turorientering.no). 

4. Et tips er å opprette alle postene på nettsiden først, og deretter eksportere alle postene ut 

som en XLS-fil. Da sikrer man seg mot feilpunching. 

→ Regnearket skal (kun) inneholde én enkelt strukturert tabell med informasjon, og 

med navn på feltene i rad 1. Ikke noe informasjon i celler utenfor tabellen! 
→ Regnearket må ikke inneholde noen formler, det går ikke. Formlene må «fjernes» ved å 

kopiere innholdet i cellene, og så lime det tilbake kun som verdier (values), slik at det bare 

er ren tekst i cellene. 
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Eks se hvordan dette kan gjøres;  

Her er eks. som er brukt i testing hos HEMING 

 

Tur Kart Postnr Kode QR-link 

Grønn Holmendammen G01 IP turo://clip/G01:IP 

Grønn Holmendammen G02 ÅS turo://clip/G02:ÅS 

Grønn Holmendammen G03 KE turo://clip/G03:KE 

Grønn Holmendammen G04 NE turo://clip/G04:NE 

Grønn Holmendammen G05 RD turo://clip/G05:RD 

Grønn Holmendammen G06 ET turo://clip/G06:ET 

Grønn Holmendammen G07 FL turo://clip/G07:FL 

Grønn Holmendammen G08 OT turo://clip/G08:OT 

Grønn Holmendammen G09 TM turo://clip/G09:TM 

Grønn Holmendammen G10 ED turo://clip/G10:ED 

Grønn Holmendammen G11 TU turo://clip/G11:TU 

Grønn Holmendammen G12 RO turo://clip/G12:RO 

     

 

 

ETIKETTER: 

Når man har alle kodene klart i et regneark kan man designe etikettene, laste opp regnearket og 

få flettet inn koder og QR-felt ved hjelp av denne tjenesten: 

https://www.herma.co.uk/office-home/free-software/label-assistant-online/label-assistant-online/ 
 

 

Eksempel på klebemerke på post / vannfaste etiketter: 

 

 
NOF / Ninni Tornøe Jonsson - 

https://www.herma.co.uk/office-home/free-software/label-assistant-online/label-assistant-online/

