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Kjære arrangør!  
 
Enda et nytt glansår for turorientering! Takk alle for et flott år med fine turer i hele Norge. 
Her kommer viktig informasjon om plattformskiftet og ny løsning for turorientering, WEB /APP. 
 
Forbundet har etablert to grupper; en teknisk gruppe og en referansegruppe.  
 

Teknisk gruppe består av NOF og BLOC:  
Norsk Orientering:  
Bjørge Solli, teknisk støtte IT 
Jan Kocbach, teknisk støtte kart 
Stein Blomseth, ass General sekretær 
Øystein Hildeskor, General sekretær 
Ninni T Jonsson, Fagansvarlig og prosjektleder 

Bloc AS 
Joakim Lund Rangel  
Øyvind Stangnes 
Per Edvardsen 
Ole Marius Løset 

 
Referansegruppen- Beta tester med arrangører 
Klubber som har bidratt i testing av ulike moduler.  
Nordre Follo, Wing, Heming, Asker Skiklubb, Flaggspretten, OK Sør, Oppsal, Sarpsborg, Konnerud, Oddersjaa, 
Byåsen, Østmarka (vinter), Tromsø. Andre klubber blir løpende invitert. 
 

1. Rapportering tur-o avgift  
Påminner noen få klubber om å levere inn turo-tallene for 2021. Tallene kan sendes direkte til 
ninni.jonsson@orientering.no. Utbetalinger og faktura på turo-avgiften skjer fortløpende. 
 

2. Ny plattform 
Utvikler Bloc AS og NOF jobber i et høyt tempo frem til lanseringen i medio januar. Takk til alle klubber som har vist 
tålmodighet for plattformskiftet. Ny løsning vil gi oss flere muligheter og nye funksjoner. I tillegg finnes det større 
potensial for videre utvikling. Arrangører og brukere får et mer kundevennlig brukergrensesnitt. 
 
I fasen vi er i nå oppfordrer vi klubber til å vente å sette i gang sin sesong før ny løsning er på plass. Lansering 
skjer 15. januar 2022. 
 
Arrangører som normalt har vinter-turo vil først bli prioritert. Arrangører som starter sin sesong i  
mars-mai har god tid til å sette seg inn i ny løsning. Hvis dere vurderer å starte opp i år med vinterposter, ber vi 
dere vente med oppstart til februar. 
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3. Informasjon om turorientering.no til brukere 
 
Ny webside  
Eksisterende plattform (dagens) vil få en ny nettadresse når vi går over i ny løsning. Nettadressen er ennå ikke 
godkjent, men arrangører får beskjed når den er klar. Vi beholder denne plattformen videre inn i 2022, men 
ikke til offentlig bruk. NOF har den i drift frem til 31.3.22 for arrangører og forbundet. 
 
Arrangører kan hente ut statistikker og gammel data som det er behov for, men etter 1. april 22 bør dette 
begrenses da vi ikke lenger mottar assistanse fra tidligere utvikler.  
 
Ny løsning lanseres medio januar. Ny løsning overføres til dagens eksisterende nettadresse www.turorientering.no  
Vi starter med blanke ark på ny plattform. Det betyr at all historikk frem til 31.12.2021 ligger i gammel plattform 
(Eliksir). Historikk fra 2022 og fremover vil lagres i ny plattform (BLOC). Dette vil vi informere om når det er klart. 
 
Våre brukere vil ikke oppleve forskjell når de søker opp turorientering.no. De vil automatisk komme inn i ny løsning. 
Nettsiden blir tilnærmet lik. 
 
Alle brukere må resette sitt passord på den nye websiden. Dette gjøres enkelt ved å få tilsendt engangskode fra 
systemet, et valg i innloggingsprosessen. Brukere kan benytte samme epost og samme passord om det ønskes. 
Nytt passord settes av bruker selv. Informasjon om dette vil også ligge på nettsiden når de logger inn. Dette er i 
henhold til personvern, GDPR. 
 
Ny app  
Ny app vil hete Turorientering (Ny eller 2). Ny app har likt utseende som den gamle. Nøyaktig hva som vises av  
NY eller v2, er usikkert i skrivene stund. Når ny app lanseres, vil den gamle ikke fungere lenger, og kan slettes. Ny 
app laste fra Apple Store eller Google Play.  
 
Bruker kan benytte samme epost og passord som innlogging på websiden og i app til turorientering eller opprette 
en helt ny bruker.  
 
Brukere kan registrere poster i gammel app helt frem til 31.12 21. Klipp og poeng blir ikke ført med over i ny 
løsning automatisk. Vi gjør arrangører oppmerksom på at brukere må informeres om at de anbefales å skrive ned 
post og koder på turen(e)/ ta bilde av poster lagt ut i desember, for å kunne registrere postene på nytt i ny løsning. 
 

4. Konvolutt-KODE - adgang til digitale kart i app 
Konvolutt-koder er til for salg som gjøres utenfor det digitale systemet. Eksempel er manuelt salg via den lokale 
bensinstasjonen, sportsbutikken eller tilsvarende utsalgssteder. I hver konvolutt som selges fysisk må arrangøren 
legge med en unik kode. Koden gir tilgang til kartene digitalt på web og i app.  
 
Kjøper av en turo-konvolutt kan utløse koden i nettportalen. Personen som innløser koden, får tilgang til alle 
kartene i turpakken digitalt. Kartene blir lagt til i «Min Side» på web og i app. Har vedkommende familie så kan han 
«ta med seg familien» på tur og klippe for familiemedlemmene sine i appen. Det er lurt å opprette sine 
familiemedlemmer hjemme før turen starter.   
 
Det koster ingenting å registrere en post. Det kan alle som har appen gjøre kostnadsfritt. Alle kan registrerer en 
post uten å ha kjøpt kartet, men det koster penger om en vil ha kartet på sin telefon. 
 
I ny løsning genereres konvolutt-koder automatisk. Alle arrangører kan skrive ut så mange koder som ønskes. Unik 
kode legges i klubbens turo-konvolutt.  
 
 

5. QR koder på poster 
Alle arrangører må lage nye QR koder for sesong 2022 pga ny URL kobling. Etiketter med klubblogo, QR kode, 
postnummer og kode mm kan lages direkte i ny løsning.  
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Klubber som allerede har igangsatt vinterposter i 2021 og har poster med koder ute, kan videreføre bokstavkodene 
(maks 4 tegn) i ny løsning for ny sesong, men må selv justere kodene, da de generes automatisk. 
 
I ny løsning kan arrangører selv lage QR koder 
I ny løsning kan arrangør enkelt hente ut QR-data til Excel. Benytt «Eksporter QR-data til Excel» og ta filen  
videre inn i Herma Label Assistent https://www.nortea.no/ 
 
  

  Eksempel fra OK sør som har testet å lage  
  etiketter i ny løsning. 12 QR etiketter får plass  
  på en A4 ark. Tilpass printer (marger) når de skal  
  skrives ut.  
 
 

 
 
Leverandør av etiketter:  
Vi anbefaler QR kodene på Nortea/HERMA-etiketter, som er selvklebende og vannfaste. Alle o-klubber får  
10 prosent rabatt ved kjøp. Arrangør må selv opplyse om at de bestiller fra en o-klubb.  
 
Alternativt kan arrangør sende datagrunnlag for QR kodene i ny løsning til Benjamin & Sats  
b-sats@online.no for å få etiketter ferdigtrykket. Trykking og frakt tar 2-4 dager og etikettene sendes hjem til 
arrangør. Mer informasjon KlikkHer 
 

6. Turo-hefter/brosjyre 
På NOFs Kompetansehelg i oktober viste vi frem et dummyforslag for et samlet hefte med turokart til brukere. Se 
mer her om dette er av interesse. Dummy 

 
7. Klubber - Kom i gang! 
Det gis nå mulighet til å prøve seg litt frem i ny løsning med å starte en sesong, lage turer, poster mm. Klubber kan 
opprette en bruker og sette i gang. Det er mulig å kopiere tekst fra gammel løsning til ny løsning. Det finnes 
opplæringsvideoer hos ny utvikler, men håper at det er intuitivt å forstå, etter noen tastetrykk. I nye 
turorientering.no får arrangører også muligheten til å bruke Mapant som bakgrunnskart, som kan være av 
interesse å teste. 
 
Vil din klubb komme "først i køen" så klikk her: https://turorientering.bloc.net/v/orienteering/organizers 
Trykke på knappen "Bli arrangør", søke opp laget sitt og fylle ut skjemaet du kommer til. 

 
Tilbakemeldinger 
Alle spørsmål og tilbakemeldinger sendes til Bloc. Vi setter pris på om tilbakemeldingene er konstruktive og 
tydelige, ta gjerne et skjermbilde og legg ved: epost kontakt:  
joakim@bloc.no   per@bloc.no og kopi ninni.jonsson@orientering.no 
 
Arrangørliste – kom i gang 
Følgende klubber er ferdig satt opp. se engen liste. Flere settes opp fortløpende. Finner du ikke finner ditt lag i 
listen nedenfor kan du sette deg selv på prioriteringslisten ved å gå til denne linken: 
https://turorientering.bloc.net/get-started/Orienteringslag/FindOrg 
 
Dersom du finner laget ditt i listen under går du inn på lenken. Løsningen er integrert i IdrettenOnline løsningen, så 
noen av dere kan ha hjemmeside, noen har medlemssystem og noen av dere har kun turorientering. Uansett er 
fremgangsmåten lik: Logg deg på (bruk funksjonen hent engangskode dersom du mangler passord). Etter at du har 
logget deg inn navigerer du deg til kontrollpanelet. Det finner du fra den sorte meny-linjen øverst i høyre hjørne > 
trykk på skiftenøkkelen > gå til kontrollpanel 
 
I kontrollpanelet har du en sort meny på venstre side. Trykk på meny-punktet som heter «Turorientering». Gå til 
«oversikt», alfabetisk rekkefølge og følg stegene for å opprette din første sesong.  
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ARRANGØROVERSIKT – første 60 
Alta OL http://alta-orienteringslag.idrettenonline.no 

Andebu http://andebu-il-orientering.idrettenonline.no 

Askeladden Turorientering http://askeladden.idrettenonline.no  

Askøy Orienteringslag (Askøy O-lag) http://askoyolag.idrettenonline.no 

Birkenes IL http://orientering.birkenes-il.no 

Bjerkvik IF http://gjenopprettet-bjerkvik-ol.idrettenonline.no  

Botne Skiklubb (Holmestrand) http://botne-sk-orientering.idrettenonline.no 

Breimsbygda IL (Gloppen) http://breimsbygda-il-orientering.idrettenonline.no 

Bul-Tromsø, IL i http://bultromso-ol.idrettenonline.no 

Byåsen IL http://byaseno-skijeger.idrettenonline.no 

Bækkelagets SK - Postplukker´n http://bekkelagets-orientering.idrettenonline.no 

Driv IL http://orientering.driv-il.no 

Eidsvoll OL http://www.eidsvollorientering.no  

Eiker OL (Eiker-bygdene) http://eiker-ol.idrettenonline.no  

Fana IL http://fana-il-orientering.idrettenonline.no 

Flaggspretten http://baerum-orientering.idrettenonline.no 

Førde IL Orientering http://orientering.fordeidrettslag.no  

Gjerdrum OL http://www.gjerdrumol.no  

Halsnøy TurO http://halsnoy-olag.idrettenonline.no 

Harstad Orienteringslag http://harstad-orienteringslag.idrettenonline.no 

Hedrum OL (Larvik) http://www.hedrumolag.no  

Heming Orientering (Test) http://heming-orientering.idrettenonline.no 

Hemsedal IL http://gjenopprettet-hemsedal-ol.idrettenonline.no 

IF Sturla (Drammen) http://orientering.sturla.no 

IL Imås http://gjenopprettet-imaas-ol.idrettenonline.no 

Konnerud IL http://konnerud-orientering.idrettenonline.no 

Kristiansand OK http://kristiansand-orienteringsklubb.idrettenonline.no 

Lillehammer OK http://lillehammer-ok-orientering.idrettenonline.no 

Marker OL (Ørje) http://mol.idrettenonline.no  

Melhus IL http://www.melhusorientering.no  

Nittedal Orientering http://www.nittedalorientering.no 

Nordre Follo orientering (Nordre Follo) http://www.nfollo.no  

Notodden o-lag http://nol.idrettenonline.no 

Odal OL (Sør-Odal) http://www.odalolag.no 

Oddersjaa SSK http://oddersjaa-ol.idrettenonline.no 

OK Moss http://moss-ok.idrettenonline.no 

OK Skøynar (Levanger) http://www.skoynar.no  

OK Sør http://orienteringsklubben-sor.idrettenonline.no  

OK Øst (Aurskog-Høland) http://okost.idrettenonline.no  

OK Øyvind http://demo-ok.idrettenonline.no 

OL Flaggtreff (Eidsberg) http://ol-flaggtreff.idrettenonline.no  

OL Vallset/Stange (Stange) http://www.vallset-stange.no  

Oppsal IF Orientering http://oppsal-orientering.idrettenonline.no 

Otra IL - Orientering http://orientering.otrail.no 

Rond OL (Søndre Land) http://rond-orienteringslag.idrettenonline.no 

Sandefjord OK http://sandefjord-orienteringsklubb.idrettenonline.no 

Sarpsborg - Postjakta http://www.sarpsborgolag.no 

Steinkjer OK http://steinkjer-ok.idrettenonline.no 

Stjørdals-Blink Orientering http://www.sb-o.no 
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Stokke IL http://orientering.stokkeil.no  

Stokmarknes OL http://stokmarknes-orienteringslag.idrettenonline.no 

Støren Sportsklubb Turorientering http://storen-sk.idrettenonline.no 

Sørreisa OL http://sorreisa-o-lag.idrettenonline.no 

Ullensaker OL http://www.ullensakerorientering.no 

Vang Orienteringslag (Hamar) http://vangol.idrettenonline.no  

Vindafjord Orientering http://vindafjordorientering.idrettenonline.no  

Wing Orienteringsklubb http://wingok.idrettenonline.no  

Østmarka OK http://ostmarkaok.idrettenonline.no  

Ål IL http://orientering.aalil.no  

Ås-UMB Orientering http://aas-nmbu-orientering.idrettenonline.no 

 

 

 
    Takk for 2021! 

 
Det har vært et nytt rekordår for turorientering i Norge! 

 
Over 170 arrangører er med på å bidra til at mange deltakere under en lang  

periode med pandemi kan benytte flotte turopplegg.  
 

Tusen takk til alle! 
 

Vi ser også at flere arrangører legger ut vinterposter og det er gledelig da mange 
ønsker disse aktivitetene også i vintermånedene.  

 
Neste år blir det ekstra spennende med ny leverandør av web og app.  

 
God mellomjul og Godt Nytt år!  

 
Jörgen og Ninni. 

 

Godt Nytt år! 
Hilsen  

Tur og Mosjon 

Norges Orienteringsforbund 

 

 
Info fra NOFs hjemmeside:  

 
http://orientering.no/nyheter/lanserer-ny-plattform-for-turorientering-i-januar/ 
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