
Kjære tur-o-kontakt 

Vi har kommet langt inn i 2019 allerede og mange klubber  

er i ferd med å gjøre klart for vårens nyheter innen 

Turorientering.  

 

Året med Tur-o i 2018  

Vi har tilsammen 140 registrerte klubber med nesten 10 000 

utlagte poster i vakre omgivelser landet rundt. Nesten 100 

ulike løyper, hvorav 206 av disse var grønne turer. 

Postplukk er den største delen på over 400. Vi har hatt en 

liten nedgang i antall solgte konvolutter. Årsaker til 

nedgang tror vi er en lang vår med snø, og en het og varm 

sommer. En annen årsak kan være at noen ildsjeler går av 

og har ikke fått overlevert stafettpinnen til nye. Positivt ser 

vi at flere klubber kobler seg på igjen etter et til to års 

fravær.  

Et godt tips til klubber er at dere knytter til flere frivillig som 

kan drive med turorientering og får inn flere som kan bidra. 

Vi trenger flere som kan mer om digital utvikling for bedre 

kunne bruke flere markedskanaler for å markedsføre inn- 

og utad til barnefamilier, til naboer og venner osv. Vi legger 

ikke skjul på at snittalderen blant arrangører er høy. Så slipp 

til flere krefter og del kunnskapen dere i dag besitter med 

til andre. Da blir dere et godt team og lykkes. 

 

Søk tilskudd for Grønne Turer 
Klubber kan nå søke om tilskudd til 

Grønne turer. De samme kriteriene 

gjelder som i fjor. Vi vektlegger at 

klubber har dette tilbudet i klubben. 

Klubben skal minimum ha fire 

Grønne Turer tilgjengelig for 

rullestol og barnevogn, og de skal 

være gratis å laste ned på 

www.turorientering.no. 

Fristen er 15.mars 

 

 

Samordning av mosjonskonsepter 

På tinget 2018 ble det vedtatt å nedsette et arbeidsutvalg 

som skulle fremlegge en plan for utviklingen av 

mosjonskonsepter inkludert samordning av Stolpejakten og 

Turorientering.  Vi jobber nå for å se på en 

samarbeidsavtale. Alle tur-O-kontakter og klubbledere blir 

informert om så snart mer informasjon om samordningen 

foreligger. 

 

Vi ønsker flere nye medlemmer 

– hva kan tur-o kontaktene gjøre? 

Vi mener at det er et potensial å hente flere som i dag går 

turorientering inn som nye medlemmer til klubben lokalt. 

Noen mener nei, andre klubber prøver, noen har klart det 

og får det til.  

Har vi egentlig spurt de om de vil/har lyst til å bli et turo-

medlem? Klubber bør vise frem alt hva klubben har å tilby 

og knytte de til oss nærmere. O-klubber legger ned timevis 

med frivillig arbeid for å gi andre gode opplevelser.  

Alle som kjøper konvoluttene må oppfordres til å registrere 

seg inn gratis på turorientering.no. Da vet vi i hvert fall hvor 

mange vi har med oss. Vis frem klubbens verdier og 

muligheter som kanskje noen av våre turgåere har lyst å 

være en del av, støtte opp lokalt om som medlem uten 

forpliktelser i klubben.  

Hvis 150 o- klubber knytter til seg 20 medlemmer pr år -to år 

frem i tid, når vi visjonen til Norsk Orientering =1 % av norsk 

befolkning er medlemmer innen orientering. 

WING OK, selger sine konvolutter til 

kr 330 og 100 kr i medlemskap. 

Klubben har fått 49 nye 

medlemmer siste året bare ved å 

tilby sine dette. 

https://turorientering.no/wing/ 

Mange er ensomme, noen ønsker å 

være i en gruppe. Familier med 

barn er en viktig målgruppe å ta 

med videre inn i klubben. 

Orienteringsklubber viser veien for 
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et godt og trygt opphold i skogen ved læring og forståelse 

av å bruke kart og kompass. 

Mange går turorientering for enten å være i fysisk aktivitet, 

for å få frisk luft, bevege seg med kart, litt hjernetrim og 

oppleve naturen eller alt. Det skal være et tilbud uten 

forpliktelser. La de velge, men de må kunne få et tilbud fra 

klubben.  

Klubben Stokmarknes har turorienteringskonvolutten sin 

som en del av medlemskapet. Dette viser de med en tekst 

på hjemmesiden.  

Prøv å få medlemmer til klubben via turorientering. Del 

gjerne med meg om dere har noen gode ideer. 

 
Deltakerpremie til Finn Fram dagen  

 
Deltakerpremier til barna for FINN 

FRAM dagen er bestilt, men er ikke 

lager før i april Idrettsbutikken.no. 

Det blir gitt informasjon til klubbledere når 
de er ankommet lageret 
 

 
Årets tur-o-konvolutter - info VM 2019  
 
O-klubbene tilsammen har solgt over 20 000 konvolutter 

per år. Alle som kjøper en tur-o konvolutt vet vi lite om hvis 

de ikke registrerer seg inn på turorientering.no. Fint om 

klubber oppfordrer alle som åpner konvolutten til å 

registrere seg inn på nettet. NOF lodder ut 5 gevinster til de 

som registrerer seg inn nye ila 2019. Da har vi kontaktdata 

til alle om vi ønsker å dele et tilbud iht til regler for GDPR. 

Tips til tur-o konvolutten – legg i; 

 Flyveblad med informasjon om VM2019 HER 

 Et ark med «har du lyst å bli et Tur-medlem 

 I infoskrivet til klubben oppfordre at de skal registrerer seg 
inn på www.turorientering.no helt gratis. Da er de med i 
en premietrekning blant nye registrerte 2019 (NOF tar ut 
liste, trekker 5 vinnere og sender de gavekort i premie)  

 Tilby de et turo-medlem i klubben – kjøp av konvolutt gir 
dem et medlemskap og tilhørighet (ingen forpliktelser) – 
må vedtas på klubbens på årsmøte.  

 sett farge på kartene så deltakere oppfatter raskt nivået 
og gradering på turene klubben tilbyr. Behøver ikke en 
logo, bare farge.  

 

 

VM Labyrinten kommer på besøk  

Invitasjon til klubber er nylig sendt ut om de vil ha besøk av 

VM -labyrinten i perioden mai-juni.  

Det er en aktivitetskampanje som skal vise veien frem til 

VM 2019 i Østfold 12-17. august, samt være en arena å 

tiltrekke nye nysgjerrige inn til orientering, uansett alder. 

Heidi og Sondre er 

våre utstrakte 

medarbeidere som 

skal ta turen med 

den morsomme 

varianten 

«labyrinten» som 

absolutt alle kan 

delta i. Enkelt, gøy og for alle.  

Opprydding i turorienering.no  
Mandag 11. februar gjennomførte vi en opprydding i 

databasen og samlet mange som har registrert seg flere 

ganger med samme navn. Alle brukere skal ha mottatt en 

mail i etterkant av oppryddingen for å verifisere egen 

brukerprofil. Alt har gått bra. Noen henvendelser har det 

vært.  

Årets utmerkelser for 2018 
Prisen for Årets arrangør ble utdelt på kompetansehelgen i 

november på Gardemoen. SPK Freidig stakk av med prisen.  

Prisen for Årets Tur-O går i år igjen til 

Kjeld E. Larsen fra Hurum o-lag som 

vinner prisen for andre år på rad. Vi 

gratulerer til den ivrige postjegeren. På 

andre plass kom Arvid Ytterstad og  

3 plassen gikk til Kjelds sin ektefelle, 

Anne-Mette Larsen. 

Diplom og gavekort fra Forbundet overrekkes på Hurums 

årsmøtet 21. februar. 

Vinnere av tur-o for funksjonshemmede  

Vi fortsatte den populære 

uttrekkspremieringen i 2018 for 

tur-o for funksjonshemmede. Alle 

som hadde registrert seg innenfor 

turorientering for 

funksjonshemmede og registrert 

minimum 10 klipp i 2018, var med 

i trekningen av flotte premier. Mer 

om vinnerne og klubbene de 

deltok i, finner du  HER .Vi fortsetter med denne 

premieringen i 2019. 

God planlegging for Tur-o sesongen 2019 

Ninni Tornøe Jonsson, Fagansvarlig Mosjonsorientering 

Norges Orienteringsforbund 
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