
Gradering, TurOrientering 
I «nye» TurOrientering legges det opp til å gradere poster og turer etter vanskelighetsgrad slik at brukeren kan velge løyper/turer ut fra eget ferdighetsnivå.  

Graderingen er basert på håndbok for nasjonal standard for skilting og gradering: www.merkehandboka.no. Dette er en felles standard som vil bli brukt 

nasjonalt og internasjonalt. For gradering av TurO gjelder en kombinasjon av fysisk utfordring og orienteringsteknisk nivå. 

Kode Passer for Terrenginformasjon 
(Stigning/bratthet/terreng-
formasjon(kupering), underlag..) 

Orienteringsteknisk nivå 
(Postplassering, ledelinjer, høydekurver, 
kompassbruk) 
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 Nybegynnere 

 Krever ingen forkunnskaper 

 I hovedsak kortere turer 

 I de tilfeller hvor det er tilrettelagt for 
rullestol, barnevogn merkes dette med eget 
symbol 

 Lette stigninger 

 Parker og grøntarealer i 
nærområdene 

 Asfalt, grus- og skogsveier 
 

 Helt uten erfaring (og nybegynner) nivå 

 Postplassering på store, tydelige detaljer på 
ledelinjer 
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 Nybegynnere og litt viderekommende 

 Krever noe kjennskap og erfaring fra kartbruk 

 Middels godt trente turgåere 

 Bør ha kompass for å orientere kartet 

 Joggesko/gode tursko 

 Lett og oversiktlig terreng. 

 Moderate stigninger 

 Postene kan i hovedsak tas ved å gå 
på sti eller fint terreng. 

 Nybegynner- (og C- nivå) 

 Tydelige ledelinjer og postplassering på og nær 
disse 

 Kunne gå fra en ledelinje til en annen 

 Grov retningsorientering 
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 Erfarne turorienterere 

 God utholdenhet 

 Krever kompass for grovorientering 

 Gode tursko/fjellsko 

 Alle terrengkategorier 

 Kan være korte, bratte stigninger, 
men løypene unngår de mest 
krevende partiene. 

 Turene går på små stier og i terrenget 

 Turene er ofte lange og postene 
ligger ofte et godt stykke inn i marka 

 C nivå 

 Kunne bruke ledelinjer og finne vei inn til 
tydelige detaljer utenfor ledelinjer. 

 Kunne orientere etter tydelige høyder og noe 
detaljert kurveorientering 

 Kort finorientering mot sikker oppfangende 
detalj. 
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 Erfarne orienterere 

 God utholdenhet 

 Krever kompass for finorientering 

 Gode tursko/fjellsko 

 Villmarksterreng 

 Kan være toppturer med sterk 
stigning 

 B- og A-nivå: 

 Løyper uten faste ledelinjer 

 Få eller ingen oppfangende detaljer 

 Krever nøyaktig kompasskurs 

 Må beherske kurveorientering 
 

 

http://www.merkehandboka.no/

