
Kjære Tur-o arrangør! Nyheter juni #2 

Sommeren er kommet i hele Norge og Tur-o sesongen er i 

godt i gang for de fleste klubber! 

 

 

Viktig: Vi ber om en mellomrapport fra klubber 

på Tur-o.  Frist onsdag 17. juni!! 

Det ønskes en statusrapport fra klubber på salgstall HITTIL i 

år. Vi ber om tall som kan hentes inn, så reelt som mulig. 

Klubber som ikke har startet sin sesong ennå, kan se bort fra 

å rapportere. Alle bes likevel åpne sin «sesongrapport», slik 

vi i Norges Orienteringsforbund ser at klubben er i gang.  Se 

veiledning for rapportering i vedlegget. 

 

Tur-o appen tas mer i bruk  

Mange flere bruker tur-o appen. Det 
utførers kontinuerlig forbedringer i 
appen. Derfor må vi minne alle om å 
oppdatere appen med jevne 
mellomrom. 

All informasjon i appen er basert på det 
klubben har skrevet inn på nettsidene 

som administrator. Når sesongen 2021 og turene er publisert 
blir informasjonen også automatisk tilgjengelig i appen.  
 
Turer og poster må ligge tilgjengelig i portalen for deltakere 
om de skal kunne registrere postene i appen. Appen må ha 
rett valgt tur/kart oppe når posten skal registreres eller 
skannes. Informasjon til deltakere: Klikk til FLYER 
 
Oppdateringer er blant annet;   
- forbedret zoom i kart 
- «bytt kart» funksjon når du vil skanne en annen post 
liggende på et annen tur. Enklere å bytte mellom to turer 
hos samme arrangør. 
- Kamera på for QR koder – automatisk henstilling til endring  

Arrangører tar i bruk QR koder på postene  
 
Det er en fryd å se og lese om at så mange 
klubber har tatt i bruk QR-koder på sine 
turposter i år!  
 

Klubber som ennå ikke har fått lagt inn QR-koder på 
postene, kan enkelt få dette til, selv om sesongen er i gang. 
Les arrangørveiledning for å lage QR-koder; LagQRkoder 
 

Trenger klubben hjelp til å få laget QR-koder, ta 
kontakt med ninni.jonsson@orientering.no 
 

 

Klubbesøk 2021 – vil din klubb ha besøk? 
 
Nå har vi håp om at samfunnet åpner opp og vi i Norges 
Orienteringsforbund kan reise ut til klubbene igjen for dialog 
og inspirasjon. Jörgen Mårtensson vil sette opp en 
besøksliste med start allerede før sommerferien! Under 
noen av klubbesøkene vil flere fra forbundet delta. 
  
Når det nå er veldig stor interesse i hele landet for 
Turorientering og andre o-aktiviteter, er dette et naturlig 
tema under klubbesøkene. Men i tillegg er det også mye 
annet spennende å gripe fatt i. Eksempelvis hvordan skal vi 
bli bedre på integrering og hvordan kan vi sammen utvikle 
turorienteringen?  Eller få til en bedre dialog med skolene, 
og legge inn Grønne turer for alle? 
  
Klubbene har selv sikkert tanker og ideer om dette og 
forbundet sitter også med noen tanker om hva som skal til. 
Hvis klubber ønsker møtet digitalt, lar det seg også ordne. Ta 
kontakt med oss, så ser vi på mulighetene sammen. Vi 
starter opp allerede i juni. Send mail 
til   Jorgen.Martensson@orientering.no 
 
Jörgen forteller også gjerne noe fra hans orienterings-
opplevelser i over 150 land og fra tiden da han jaktet VM-
gull i kamp med alle de dyktige norske løperne. Nå nyter han 
fritiden i skogen i jakt på tur-o poster, og gleder seg til en 
god prat sammen med dere på et klubbesøk. 

 

 

http://orientering.no/media/filer_public/c0/35/c03564e1-da12-4688-8769-80d64b6d3c22/flyer_tll_deltakere_om_tur-o_app_og_skann_qr_koder.pdf
http://orientering.no/media/filer_public/6f/4d/6f4d67a6-4747-4c39-8f84-b00b82732284/qr_koder_pa_tur-o_poster_2021-_brukerveiledning.pdf
mailto:ninni.jonsson@orientering.no
mailto:Jorgen.Martensson@orientering.no


MapAnt 
Medlemmer av NOF kan fritt benytte MapAnt til tur-o og 

andre orienteringsaktiviteter som er naturlig del av Norsk 

Orienterings tilbud. Tur-orienteringsopplegg som benytter 

MapAnt som kart må være registrert gjennom 

turorientering.no.   

Det er ikke anledning å benytte MapAnt til kommersiell 

bruk. Kartet kan ikke videreselges, og heller ikke benyttes til 

Stolpejakten eller andre kommersielle opplegg som ikke 

hører inn under Norsk Orientering.    

Sommerkampanje på Facebook & Instagram 
Forbundet har i juni satt i gang en nasjonal kampanje som vil 
rulle i sosiale medier for potensielle tur-o deltakere. Et stunt 
for å gi inspirasjon til både tur-o og aktiv orientering for 
barnefamilier. 

Prosessen – ny plattform i 2022  
Forbundet er godt i gang med prosessen for ny plattform for 
turorientering. I skrivende stund er vi i forhandlinger om en 
avtale. Forbundet har etablert en egen gruppe med 
ressurser fra administrasjonen samt to rådgivere utenfra for 
å få på plass den beste løsningen. 

Flere klubber vil bli mer involvert når vi starter med testing.  

Meld dere gjerne som frivillig testklubb til 
ninni.jonsson@orientering.no.  
Et eget skriv om prosessen sendes ut til alle. 

 

Ny Facebookgruppe for tur-o deltakere 
En ny Facebookgruppe er etablert for deltakere 
av Tur-o i Norge. Alle arrangører bør absolutt bli 
med. Del fine opplevelser og nyttig informasjon 
til andre turorienterere. FB-gruppen heter 

«Turorientering i Norge». Inviter inn tur-o venner og egne 
deltakere til gruppen! Her er linken: 
https://www.facebook.com/groups/turoinorge 

 

Facebook for arrangører 
Velkommen til Facebookgruppen for arrangører 
av turorientering. Gruppen er lukket og kun for 
tur-o kontakter. Bli med! NOFfacebook 

 
Nye klubber – hjertelig velkommen! 
Det strømmer inn med nye klubber til portalen. Veldig 

hyggelig og velkommen skal dere være!  

 

Viktig å minne nye klubber må ha oppdatert verv 

informasjon om klubben i SportsAdmin. Generell 

informasjon for tur-o arrangører finnes her:  
arrangørinfo 

 

 

 

 

Generell og nyttig informasjon: 

Fokusområder tur-o sesongen 2021 

→ QR koder på poster 

→ App og QR koder – markedsfør og spre nyheten lokalt 

→ Legg turer med poster tilgjengelig digitalt 

→ Få flere deltakere til å registrere sin brukerprofil i 
nettportalen. 

→ Sats på Grønne turer for alle!  

→ Markedsføring av turorientering.no lokalt 

 

Oppdatering av kontakt opplysninger 

Klubben bør sørge for å ha oppdatere 

kontaktopplysninger for tur-o kontakt i 

SportsAdmin. All informasjon sendes via disse 

distribusjonslistene. 

Her er filmen som viser hvordan man oppretter ny funksjon i 

SportsAdmin: HER 

Her er også info NIF IT har laget om funksjoner i 

SportsAdmin: HER 

De som benytter KlubbAdmin oppdaterer der. 

Hjertesukk 
Vær snill å skrive klubbnavnet i emnefeltet ved alle 

henvendelser til oss angående turorientering. Vi mottar 

mange henvendelser daglig og dette gjør at vi kan svare 

raskere. 

Del med oss! 
Takk for mange gode historier og lokale artikler om tur-o. 

Fortsett med dette. Forbundet mottar en del henvendelser 

fra presse og trenger ferske «solskinnshistorier»!  

 

 

Nyt tur-o sesongen og  

god sommer!   
 

 

Med hilsen 

Tur- og Mosjonsorientering 

 

Norges  

Orienteringsforbund 
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