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Kjære arrangør! 
Sommer og høst er passert og vi tar inn en etter en post. 
I år har det vært utfordrende for mange, å gå fra noe 
kjent til det ukjente. Ny løsning!  
 
Vi har opplevd imponerende mye positivitet, tross en del 
utfordringer. Takk til alle for deres driv, engasjement, 
tålmodighet og ikke minst deres positive begeistring, 
Takk også for konstruktive tilbakemeldinger og tips til 
forbedringer.  

 

***** 

Høstferie – la postene henge i lengre tid ute!  

Oppfordrer alle arrangører til å la postene henge ute til og 
med uke 41 om dere får til dette. Familier ønsker aktiviteter 

i høstferieukene!  Husk på dette til neste år       
 

Rapportering av turo-avgift 

Frist 15. november 22 

Se guide her: Rapporteringsguide 

1. Logg inn på www.turo.no/adm 

2. Be om en engangskode – lag en bruker og husk dette 
for senere innlogging. 

3. Fyll ut arrangørdetaljer.  

4. Gå til meny på venstre side. 

5. Velg Turorientering  

6. > Årsrapport 
 

Hvis klubber oppdager blant sine salgstall at det står oppført 
kr 0,- for kjøp av x antall kart, betyr dette at deltaker har løst 
inn en konvoluttkode som lå i turpakken. Turpakken har 
vedkommende betalt for tidligere. 

Utbetalinger av salgomsetning  
Så lenge kontonummer er korrekt, skjer utbetalinger 
automatisk til klubben for all nettomsetning av tur-o. 
Klubben kan under «salg» finne underlagene for 
utbetalingene til klubben og sende til økonomiansvarlige. 

Kompetansehelgen – 2022 

Nydelig helg med over 200 
deltakere! En hel dag bare 
med turorientering og 
mange temaer og gode 
diskusjoner. Innlegget til 
forbundets hovedsponsor 

SKODA viste at deres satsning på tur- orientering blir viktig 
for dem når de vil nå ut til familie- segmentet fremover. En 
spennende tid vi går i møte!  

Vi fikk besøk av Hallgeir Bakken, som er turo-deltaker og har 
tatt over 9000 poster de siste 2 år! Hans erfaringer var vel 
verdt å høre for alle! I tillegg stilte Turid Williksen fra 
Fossum med sitt innlegg «Min Terapi».  Hun delte sin 
historie om kreftdiagnosen og hvordan hun har benyttet 
turorientering som en viktig del av hennes terapi gjennom et 
tøft sykdomsforløp. Forbundet vil se på et samarbeid 
fremover med tur-o og Aktiv mot kreft.  

Se presentasjonene fra Kompetansehelgen. Mye nyttig 

informasjon, tips og råd fra Seminar B - Turo: HER 

 

Norsk Orientering deler ut priser i 2022 

Pris fort 

«Årets Tur-o-arrangør» 

Nydalen SK 

Pris for  

«Årets Tur-o Ildsjel» Bjørge 

Solli, Askøy 

Les mer om de som fikk 

prisene her:  Priser 

Turorientering 

Nyhetsbrev 

#4  
November 

2022 

http://orientering.no/media/filer_public/67/f7/67f72e66-5b48-4db7-89e9-31009ac27ed2/rapportering_i_ny_losning_okt_2022.pdf
http://www.turo.no/
http://orientering.no/arrangement/nof-aktivitet/kompetansehelg/
http://orientering.no/nyheter/tur-o-priser-for-2022-til-nydalens-sk-og-bjorge-solli/


 

 

Sesongdato vs turdato 

- Registrere poster i etterkant!  
Vi ber arrangører om at sesongens sluttdato bør strekke seg 
opptil 2 uker lenger enn turenes sluttdato / varighet. 
Hvorfor? Fordi mange deltakere vil registrere poster i 
etterkant når sesongens siste tur er tatt. Det kan fort gå flere 
dager før dette blir utført. Vi opplyser derfor om dette for å 
unngå at deltaker blir misfornøyd og tar kontakt med 
arrangør eller support. 

 

Etterregistrering av deltakere 
Den tidligere funksjonen «etterregistrering av deltakere» vil 
ikke lenger eksistere av flere årsaker;  

- Turo er nå modernisert og den digitale verden er kommet 

for å bli. Deltakere kan på 4 måter registrere en post;  

1) Bruke appens mobilscanning 2) Skrive inn i koden manuelt 

i app. 3) Ta bilder av koden eller 4) Notere ned koden og 

registrere posten i etterkant på i webportalen. 

Klubbene må ta ansvar å hjelpe dem som fortsatt leverer inn 

kontrollkort og selv ikke har tilgang til app eller web. 

Klubben kan registrere for deltakeren, men pga GDPR regler 

må en ha godkjenning fra den dette gjelder, eller sitte i lag å 

registrere postene. 

Turorientering.no 
Appen blir i fokus for videre utvikling. Brukervennlighet skal 
være i sentrum. Alle innspill fra klubber til oss og utvikler tas 
vel imot. Send innspill til ninni.jonsson@orientering.no 

Blå prikk – vis min posisjon! - gir trygghet 

Med georefererte kart viser vi «vis min posisjon» på 
kvalitetskart (o-kart). Alle klubber kan nå utføre dette i 

løsningen. Klikk her for veiledning: GeorefererteKart 

 

Grønne turer – tilskudd 

I år ble Grønne turer evaluert ut fra hva 
arrangør hadde tilgjengelig på turo.no. 
Tilskuddet er utbetalt. Eget brev er sendt til 
klubbene i august. Fikk din klubb ikke i år, 
kan dere få tilskudd neste år. Følg godt 
med i neste søknadsrunde om tilskudd 
2023. 

 

Undersøkelse for turorientering 
Forbundet sender ut en undersøkelse i slutten av november 
til alle klubber. Mange av spørsmålene skulle vært en  

del av et gruppearbeid på Kompetansehelgen, men pga 
knapp tid, bestemte vi oss for en undersøkelse som alle kan 
svare på. Følg med i eposten. Link til undersøkelsen blir 
tilgengelig på Facebook for arrangører også.  

 

 

Sosiale medier – bli med! 
 

NOF og arrangører Er du turo-kontakt i din 
klubb og ikke med, klikk her og be om 
tilgang.. Klikkher 
 

 

 

 Turorientering i Norge. Hver klubb bør 
markedsføre siden til sine deltakere. Gruppen 
er for turo-deltakere og deres opplevelser.. 
Klikkher 

Annonse i o-boka, se side s. 96. 

 

Søk kommunen om midler til turo-aktivitet.  
Med gratis Grønne turer er det 
mulig å hente tilskudd fra blant 
annet «Frivillighetsmidler» 
 
Et godt samarbeid med lokale lag 
og kommunen kan bli en viktig 
ressurs for å få turo inn som en 
attraktiv aktivitet for alle. Spesielt 
overfor familier og som en 
helseforebyggende aktivitet. 

 

Vi er her for klubben din! 

 
Tur- og Mosjonsorientering 

Norges Orienteringsforbund 

 

 
 

 
 
 
 

  

                

mailto:ninni.jonsson@orientering.no
https://turo-arrangor.idrettenonline.no/page/georefererte-kart
https://www.facebook.com/groups/707221226490822
https://www.facebook.com/groups/960336238068017

