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Kjære turo-arrangør!  
 
Vi gleder oss til et nytt år med turorientering! Fjorårets tall viste 
knakende suksess. I løpet av siste to årene har vi hatt en 
eventyrlig vekst og Turorientering har blitt mer digitalt og 
modernisert. Vi skal pleie eksisterende deltakere, og invitere inn 
nye målgrupper. Vi skal strekke oss ut for å nå flere med vårt 
fantastiske konsept. La oss alle fortsette den gode trenden 
sammen! 
 
I år blir implementeringen av den nye plattformen vårt fokus. Her 
er det mye nytt å lære for oss alle. På sikt har vi flere muligheter, 
det blir flere forenklinger og vi kan bedre imøtekomme våre 
brukers behov. Takk til klubber som har gitt fortløpende 
konstruktive tilbakemeldinger til ny løsning. Oppdaterte versjoner 
av web og app kommer regelmessig.  
 
Lykke til!  
 

 

Status så langt: 2022 
 26 arrangører har publisert minst en tur 
 80 klubber har opprettet en sesong  
 24 527 klipp registrert 
 1 281 app brukere 
 3 808 kjøpte turer 
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KURS / webinar – for administratorer 
Forbundet arrangerer innføringskurs i ny løsning for 
Turorientering.no. Anbefaler alle turo-ansvarlige å melde seg på. 
Velg mellom to digitale kurskvelder som foregår på Teams: Les 
NOF_artikkel 
Tirsdag 15.mars kl.18.30-20.30 
Onsdag 23.mars kl.18.30-20.30 
Invitasjon og påmelding til kurs  KlikkHer 

Kom i gang!  
Filosofien med ny løsning er at alt skal være mer intuitivt. Med 
kortfattet veiledning undervis blir det enklere å opprette 
aktiviteter. Første gang er dette nytt for de fleste, og litt godvilje 
må nok til. Det finnes opplæringsvideoer tilgjengelig i 
IdrettenOnline når du er innlogget. Hvis klubben aldri vært inne i 
ny løsning, klikk her; Kom-i-gang 

Nye turo-videoer   
Med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har 
vi laget korte, fine presentasjonsfilmer på under 2 minutter på 6 
ulike språk om turorientering. De er på følgende språk: arabisk, 
engelsk, norsk, polsk, somali og urdu. Filmene finnes på 
turorientering.no, og har egen spilleliste på vår YouTube kanal: 
KlikkHer  
 
Filmene kan fritt brukes av klubbene, og hvis noen ønsker filene 
til nedlastning til for eksempel Facebook eller Instagram kan man 
sende en epost til: lonekarin.brochmann@orientering.no  

 

Turo.no – et nytt domene 
Forbundet har kjøpt eierskapet til domenet turo.no. Dette betyr 
at arrangører og deltakere nå kan skrive turo.no i nettleseren. 
Arrangører står fritt frem for å markedsføre dette i forbindelse 
med turorientering. 

 

Grønne turer– kursinformasjon tilgjengelig 
Forbundet har nylig gjennomført to kurskvelder med Grønne 
turer for alle, hvor 30 arrangører deltok. Kurset tok for seg 
hvordan opprette gode Grønne turer lokalt. Klubber som 
oppfyller kriterier for gratis Grønne turer, vil i år kunne få 
tilskudd. Informasjon om tilskuddsmuligheter ble sendt ut til 
klubber i februar. Se kurs-presentasjon for Grønne turer. 
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http://orientering.no/nyheter/inviterer-til-digitalt-kurs-turorientering-no-innforingskurs-i-ny-losning-for-administratorer/
http://www.orientering.no/media/filer_public/8e/eb/8eebc9aa-d441-453f-81d9-c27ef4d3d56c/kursinvitasjon_-_turorientering-no_-_ny_losning_mars_2022.pdf
https://www.turorientering.no/get-started/Orienteringslag/FindOrg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKh1S4jkq4cKKqieQ8eZoMrqf6725T2QD
mailto:lonekarin.brochmann@orientering.no
http://orientering.no/media/filer_public/b0/cc/b0cc03c5-5183-489e-87ee-b87df480e68e/kurspresentasjon_gronne_turer_for_alle_2022.pdf


 

 
 
Søk midler lokalt!  Vi oppfordrer klubber å søke midler fra sin 
kommune til å sette opp Gratis Grønne turer for alle i eget 
nærmiljø. I tillegg kan klubben bestille gratis postmerker for 
Grønne turer for alle Bestilling 
 

 

Gammel løsning – tilgang frem til 1. juli 2022 
Serveren for gammel løsning er i drift frem til 1. juli 2022. Kun 
arrangører har tilgang for å hente ut viktig informasjon og 
historikk klubben trenger å ta vare på. Ønsker dere mer spesifikk 
hjelp tar utvikler Eliksir seg betalt, tenk derfor nøye på hva dere 
trenger å videreføre. Link til gammel server. 
https://gammel.turorientering.no/admin 
https://gammel.turorientering.no 

 
Informasjon til deltakere i 2021 
Klubben kan kontakte fjorårets deltakere ved å sende epost fra 
gammel løsning som tidligere. Benytt e-post funksjon i gammel 
løsning frem til 1. mai 2022. obs dato! 

Ny APP  
Vi kommer til å lage en enkel flyer med 
informasjon om app som arrangører kan dele 
ut til sine deltakere. Den legges ut på 
arrangørsiden ila mars. HER  
Bilde av mobilskjerm: KlikkHer 
Bilde av mobilskjerm m/ tekst: KlikkHer 

Last ned ny app:  
Turorientering (Ny) i App Store har en hvit 
ramme rundt logoen, for å skille seg fra 
gammel app. Gammel app kan slettes, da 
den ikke lenger har noen funksjon. Ikonet i 
Google Play har likt utseende og heter 
Turorientering 2.     

 
App Store HER 
Google Play: HER 

 

Turo-hefte for sesongens turer 
Forbundet presenterte turo-hefter på Kompetansehelgen i fjor. 
Flere klubber har hevet seg på dette alternativet. I turo-heftet 
kan klubber få lagt inn unike konvoluttkoder. Koder kan hentes 
ut i et Excelark og oversendes til Benjamin Sats & trykk DA. Les 
mer om turo-hefter. KlikkHer 
 

 

Facebook for arrangører 
Er du med her? Be om tilgang til NOF 
Turorientering for arrangører. Fremover 
blir denne siden mer viktig for rask 
informasjon. Oppdatert informasjon fra 
forbundet og utvikler blir lagt ut her. Et 
forum mellom arrangører for spørsmål og 
tips. Gruppen er lukket og kun for tur-o 

kontakter. Bli med! NOFfacebook 

 
 
 
 
 

 
 

Samordnet rapportering – verv og roller 
I forbindelse med årsmøter og samordnet rapportering for 
klubber, er det viktig å holde roller og verv oppdatert. Turo-
kontakten er ansvarlig for å slette/tilføre administratorer i  
turorientering.no/admin, se FAQ - administrator. Klubbleder er 
ansvarlig for å oppdatere styreverv, inkludert turo-ansvarlig i 
Klubbadmin eller Sports Admin.  
 

Tips & Råd 
Skriv inn en hyggelig setning til deltakere på klubbens 
arrangørside; «Velkommen til årets Turorientering 2022». Det er 
ofte vanskelig å skille om teksten er fra årets sesong eller 
fjoråret.  

Oppfordrer klubber i år å ha;  

→ QR koder på postene 

→ Tilby enkelkart og turpakker på turorientering.no 

→ Følge opp gradering – sett fargenivå på turene 

→ Ha et tilbud om gratis Grønne turer   

 
Markedsføring er viktig i år! I ny løsning må våre brukere, nye og 
eksisterende, logge seg inn første gangen med sin epost og et 
nytt passord. I tillegg må vi sammen få ut budskapet om å laste 
ned den nye appen. Bruk alle klubbens kanaler til å spre 
budskapet. 

Turo materiell i Idrettsbutikken 
 

Kontrollkort, for klubber som fortsatt benytter dette, kan nå 
lastes ned direkte fra arrangørsiden til NOF. Kortene vil ikke 
lenger kunne bestilles fra Idrettsbutikken, men er gratis 
tilgjengelig for å laste ned direkte fra nettet. 2 stk pr side, klippes 
opp. KlikkHer 

På lager:  
Turo-konvolutter  
Stativ til Turo-konvolutter  
Postflagg  

Gå til Idrettsbutikken: HER 

 

Tur- og  
Mosjonsorientering 

 
Norges Orienteringsforbund 

 
 

https://www.turorientering.no 

http://orientering.no/media/filer_public/5a/d3/5ad3019e-dd62-4bd0-b05e-c04fe60a474f/gronne_turer_for_alle_-_postmerker_bestilling_klubb_feb_2022.pdf
https://gammel.turorientering.no/admin
https://gammel.turorientering.no/
http://orientering.no/om-idretten/tur-o-arrangorer/
http://orientering.no/media/filer_public/42/81/42815782-85d4-4b1c-ad20-a32c2ba949e6/app_bilde_-_mobiltelefon.pdf
http://orientering.no/media/filer_public/79/9e/799ec64d-78d7-4b8b-b98a-356dca9f04a8/app_-_last_ned_appen_ikon.pdf
https://apps.apple.com/us/app/turorientering-ny/id1588939048
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bloc.turorienteringapp
http://orientering.no/media/filer_public/0c/31/0c31e46c-6b0c-419b-bfd5-4733cf45a4a4/tur-o_2022_dummy-brosjyre.pdf
https://www.facebook.com/groups/707221226490822
http://orientering.no/media/filer_public/53/38/533813ee-500f-4401-b1e9-45bf170c0e71/kontrollkort_nye_digitale_feb_22__horisontal.pdf
https://www.idrettsbutikken.no/orienteringsforbundet/turorientering
https://www.turorientering.no/

