
Kjære tur-o arrangør!  

Takk for et nytt og suksessfullt år med tur-o.  

De fleste klubber har nå tilbakelagt seg en flott 

sesong og nye rekorder er satt! Takk til alle 

arrangører for enorm innsats.  

 Viktig:   

→ Rapportering fra klubber til NOF 1. nov. 

→ Ny plattform for mosjonskonseptet 2022  

→ Vinterposter må ha sluttdato 31.12.21 

→ Alle klubber må ha avsluttet sesongen  
innen 31.12.2021 

→ 15. januar 2022: Ny løsning lanseres.  

 
Rapportering tur-o avgiften 2021  
Frist 1. nov. for å legge inn salgstall for årets tur-o.  
Tur-o sesongen er over for de fleste klubber i år. Unntak for 

de som fortsatt har poster hengende ute. Veiledning for 

rapportering klikk HER 

Siste sjanse!!- delta på Kompetansehelgen  
Turorientering har egen 

seminardel (B) på lørdagen. Vi 

viser ny plattform – web og 

app. Gardermoen 30-31. 

oktober 2021. Vil du delta, send 

raskt en e-post til 

lene.kinneberg@orientering.no 

 

Hvem blir Årets Tur-O arrangør 2021? 
Hvilken klubb tar prisen hjem i 2021. Les mer om kriteriene 
for å motta turo-prisen HER Frist utvidet til 27. oktober – 
send forslag til ninni.jonsson@orientering.no 

Avtale signeres med ny utvikler 
NOF signerer i denne uken en ny avtale med utvikler av 

webside og app på turorientering.no. Det er selskapet 

Bloc AS som også står bak klubbverktøyet Idretten 

Online som blir benyttet av nærmere 1000 idretts-

klubber, Sykle til jobben-kampanjen og løsninger for 

bedriftsidretten. Vi ser frem til et spennende samarbeide 

med ny web og app. 

Årets deltaker 2021? 
Halgeir Bakken topper 

norgesrankingen på tur-o 

med over 5300 registrerte 

poster i år. Dette er rekord i 

turorientering. Arvid Ytterstad 

ligger på annenplass med 

4291 klipp. Vi gratulerer, selv 

om sesongen er ikke helt over 

ennå      

 

Vi vil ha flere ski-o-poster i Norge 

Vi ønsker ekstra innsats og engasjement for å få 1500 

medlemmer i ski-o grenen. Hvordan kan tur- o arrangører 

bidra? 

• Innføre ski-turorientering.  

• Øke bevissthet innad i sin klubb og i miljøet generelt om 

hvor viktig rapportering av ski orienteringsløpere er for 

utviklingen av skiorientering og for NOF sin økonomi. 

• Oppfordre klubbens medlemmer til å gå ski-tur-o. 

Medlemmer som deltar i ski-tur-o skal rapporteres som 

aktive i grenen skiorientering i Samordnet rapportering.  

 

Send informasjon/spørsmål til Styrk Kamsvåg fra  

ski-o landslaget styrkhk@gmail.com. 

INFOBREV #3 

Turorientering 

oktober 2021 

http://orientering.no/media/filer_public/b9/b9/b9b99e02-39c6-42a8-a3ab-82a6964b6aa7/tur-o_avgift_til_nof_-_veiledning_2021.pdf
mailto:lene.kinneberg@orientering.no
http://orientering.no/nyheter/har-du-forslag-til-kandidater-til-prisen-arets-tur-o-arrangor/
mailto:ninni.jonsson@orientering.no


 

 
Lansering ny plafform 15. januar 2022 

Eliksir AS er vår leverandør ut året 2021. Ny utvikler Bloc AS 

lanserer ny løsning for webside og app på turorientering.no. 

Først etter 15. januar er løsningen tilgjengelig for å legge inn 

arrangørinformasjon. 

Vinterposter 2021/22 

På grunn av overgang til ny plattform, må vi ha et stopp for 

turer i 14 dager mellom 31.12.21 og 15.1.22. Arrangører kan i 

nåværende system legge juleturer, adventturer o.l. men med 

sluttdato 31.12. 21.  

Overgang fra gammel til ny plattform 

I ny plattform møter vi på endringer i form av nye sider, nye 

moduler og metodikk. Mye vil dere kjenne igjen, og 

forhåpentligvis skal det bli enklere og mer brukervennlig. 

Utvikler tilbyr mange opplæringsvideoer som er tilgjengelig for 

alle. Vi anbefaler våre arrangører å bruke ekstra god tid og ha 

tålmodighet den første tiden. 

Hver arrangør MÅ sørge for å avslutte sin sesong senest 

31.12.2001. Dette gjelder for klubber som vil ha vinterposter 

ute før nytt år. Deltakers poeng og besøk blir ikke overført fra 

gammelt til nytt system. Vi starter med blanke kort i nytt 

system. Dette gjelder også brukerens poeng og klipp.  

Historikk  

Tidligere tilgjengelig historikk vil bli tatt «back up» på. Ny 

plattform vil ta vare på fremtidig historikk gjeldende fra 

oppstartsdato 15.01.2022. 

Arrangørinformasjon  

Eksisterende arrangørinformasjon overføres til ny plattform. VI 

ber at arrangører likevel om å ta en gjennomgang på 

brukerinformasjon. Tenk nytt og spesifiser hvilke opplysninger 

som er nødvendige for deres deltakere å vite om. Den siden er 

førsteinntrykket arrangør viser utad til deltakere. Anbefaler 

ikke for mye tekst. 

Nye og forbedret funksjonaliteter kommer; 

▪ GPS funksjonalitet 
▪ Vipps-løsning i tillegg til kortbetaling 
▪ Se nærmeste tur (med GPS)  
▪ Enklere familie- og grupperegistrering, også i app 
▪ Enklere å logge inn som bruker og evt ved glemt passord 
▪ Kart – velge mellom standard kart, off line kart eller vis din 

posisjon (valgfritt)  
▪ Se tid/km/distanse  
▪ se poster registrert i ulike fargekategori  
▪ I app - se hvilke poster som er registrert underveis på en tur 
 
Arrangører vil fortsatt kunne sende epost til alle deltakere. I 
tillegg arrangere arrangement med og uten påmeldings-
informasjon. 
 
 

 

 

 

Testklubb 

I november og desember vil vi i gang med å teste klubber i ny 

plattform. Noen klubber har meldt seg og vil være med å teste 

ut app og web. Hvis noen klubber spesifikk vil være av de første 

send epost til ninni.jonsson@orientering.no 

QR koder 2022  

Fra og med 2022 ser vi helst at alle arrangører innfører QR 

koder på alle klubbens poster. 

Opplever klubben dette som nytt og komplisert ber vi klubben 

å ta kontakt med NOF om hjelp. Vi har flere råd og 

anbefalinger.  

Etiketter og turo-kart i en samlet brosjyre 

Lillomarka har i år samlet alle sine kart og informasjon i en 

turo-brosjyre til sine deltakere. Flere andre klubber har fulgt 

dette og opplevd enklere å pakke konvolutter, og det ser mer 

presentabelt ut. På kompetanshelgen vil det legges frem 

eksempler på hvordan en slik brosjyre for klubb kan se ut, 

såkalt dummy. Klubber som vil vurdere dette og er nysgjerrig, 

kan ta direkte kontakt med Benjaminsen Sats & Trykk, Vidar 

Benjaminsen. Vidar er kjent med o-sporten. 

Klistreetiketter med QR koder, klubb, kode og postnummer kan 

også bestilles hos Vidar om klubben er interessert. Be om 

tilbud. Benjamin Sats & Trykk b-sats@online.no, mobil 

93204790. 

Poengsum pr post 

Fra og med 2022 vil NOF å innføre et nasjonalt poengsystem 

som arrangører kan benytte. Bakgrunnen for dette er at våre 

deltakere beveger seg mer mellom ulike arrangører for å ta 

flere poster. Brukere forstår ikke hvorfor det er så ulike 

poengsystemer hos arrangørene. Det vil komme et forslag fra 

NOF. 

 

God høst! 
 

Med hilsen 

Tur- og mosjonsorientering 

 

Norges  

Orienteringsforbund 

 

 

 

Viktig informasjon for arrangører med overgang til ny plattform 
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