
 

Veiledning for  

rapportering av tur-o avgift 2020 

 

 

Rapportering inn av TURO TALL – SISTE FRIST 1. november 2021 

Norges Orienteringsforbund (NOF) ber alle o-klubber som driver tur-o om å legge inn alle tall som 

solgt manuelt i landet av turorientering.  

 

SLIK rapporterer klubben: 

1. Klikk inn på nettsiden til turorientering.no For arrangører www.turorientering.no/admin/ 

2. Logg inn som admin bruker med din epost og passord 
3. Opprett en «ny sesongrapport» for 2020 (bilde 1) om dette ikke er tidligere opprettet for 

sesongen. 

4. Legg inn tallene på solgte konvolutter/turpakker, pris og annet tillegg som er solgt andre 

steder enn via nettportalen; eks butikk, salgssteder ol. pris, se bilde 2 

5. Alt som er solgt via nettportalen turorienteirng.no har NOF oversikt på 

6. Klubben kan når som helst endre tallene ved senere anledning. Først ved sesongslutt skal 

klubben avslutte / ferdigstille rapporten (boks hukes av «ferdig registret»). FRIST for å legge 

inn rapport til NOF; senest 1. november om annet ikke er avtalt. 

7. Avslutt sesongen ved å huke av ferdig registrert. Bare lagre (bilde 2) 

Alle o-klubber som tilbyr turorientering betaler 15% avgift på alt salg av turorientering i Norsk 

Orientering, Dette gjelder også klubber som ikke tilbyr sine turer på nettsiden Turorientering.no  

Vedtak fra tinget i 2013.  

Utbetaling til klubber som har solgt kart og turpakker via nettet 

NOF utbetaler fortløpende i november og desember. NOF er avhengig av en økonomiavdeling fra 

Norges Idrettsforbund. Derfor er det viktig at klubber overholder tidsfristen med å legge inn. Så legg 

inn tallene umiddelbart etter at sesonger er over.  

LYKKE TIL!  

 

Ninni Tornøe Jonsson  

Norges Orienteringsforbund 
Fagansvarlig Tur- og mosjonsorientering 
mobil:  +47 – 905 25 905 
ninni.jonsson@orientering.no 
 
www.turorientering.no/ 
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Rapportering – endelig sesongrapport 2020 

 

1.Opprett en ny sesongrapport 

Ved opprettelse av en ny sesongrapport vil 

salgsdata for nedlastbare turer og turpakker på 

turorientering.no automatisk fylles ut, og disse 

salgsdataene kan ikke endres av dere.  

Det som må fylles ut av dere er salgsantall og 

priser på turo-konvolutter (inklusive evt. egne 

konvolutter for barn) og ekstra klippekort.  

Til slutt husk alltid å lagre!  

 

 

   

   

        

       2. Fyll ut og husk å «LAGRE» 

 

 

 

        

 

       3. Huk av denne ruten. (se pil)  

       Da blir rapporten sendt til NOF. 

 

 

 

 

 


