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1. Rapportering av Tur-o tall for 2019 
Ber om at klubber rapporterer inn tallene til fristen. 

Gå inn på www.turorientering.no.  

1. Logg deg inn som administrator i klubben 
www.turorientering.no/admin 

2. Menyvalg: legg til en ny sesongrapport/opprett ny 
3. Fyll ut alle felt/bokser, antall konvolutter, priser og ekstra 

turer 
a. Har du forskjellige priser på konvolutter, kan 

du benytte feltet med barnepris eller om du 
har enda flere, kan du fylle ut felter nederst på 
siden; Andre turer utenfor turorientering (legg 
inn antall turer og pris). Trenger du flere, trykk 
pluss på «legg til tur». 

4. Husk til slutt å huke av den ruten «Ferdig registrert» og 
«Lagre» rapporten.  

5. Når du lagrer rapporten –blir den automatisk sendt til NOF. 
 

 

 

 

 

2. Husk fristen til å melde seg på! 

 

Vi håper å se noen av dere på kompetansehelgen i år som 

arrangeres 9. og 10. november 2019 på Gardemoen. Se 

programmet HER og for påmelding. Siste frist for 

påmeldingen er torsdag 24. oktober. 
 

3. Turo for funksjonshemmede.  

Fine premier kan vinnes! 
Klubber som har deltakere med 

funksjonsnedsettelser, er med i årets 

konkurranse om å vinne flotte premiere! 

For å være med i trekkingen må deltaker 

ta minimum 10 poster, registrere seg på 

turorientering.no, huk av boksen med 

«funksjonshemmede» under «mine innstillinger». Frist 

innen 31. oktober. 

 

4. Vel blåst til VM i Østfold  
Stolpejakten og turOrientering hadde under VM 2019 i 
august sitt første felles samarbeid. Stolper ble plassert ut 
for begge konsepter slik at Stolpejegere og turorientere 
kunne registrerer sine poeng på de respektive hjemmesider 
eller på mobilappen. Flere ivrige mosjonister hadde funnet 
veien til Mørk Golfbane for å scanne og registrere poster. 
Mange positive tilbakemeldinger, og fin premie blir nå 
trukket ut blant de som registrerte seg som nye brukere på 
turorientering.no i perioden på turorientering.no. 

 

5. Meld inn årets Tur-o-arrangør i 2019  

Kanskje klubben din er vår kandidat? Send oss ditt forslag. 

Mange klubber gjør en stor innsats for turOrientering. 

Kriterier ligger vedlagt i mail. Forslag sendes til 

ninni.jonsson@orientering.no innen  

4. november.  

 
 
 

Fristen for rapportering av 

salgstall inn til NOF: 

1. nov. 2019 
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6. Klubber som har søkt støtte til FINN 
FRAM DAGEN  
Det finnes fortsatt bagger igjen i 
idrettsbutikken som tas ut av klubber 
til bruk av arrangement o.l. Selv om 
VM er over, er de fine og kan benyttes 
til å dele ut for interne og eksterne 
formål. Kun porto betales av klubben. 

Forbehold så langt lageret rekker. 

Til idrettsbutikken.no klikk HER 

 
7. Nytt innen turorientering.no 

a) Opprydding av brukerdatabasen  

I februar ble databasen ryddet og vi fikk samlet de som 

har registrert seg opptil flere ganger med samme navn 

med ulike eposter. Alle brukere har mottatt en e-post i 

etterkant av oppryddingen for å verifisere sin egen 

brukerprofil.  

b) Vi har innført et «leseøye» ved innlogging, for 

enklere å kunne skrive riktig innloggingsord.  

c) Alle brukere skal ha en unik epost i systemet. 

d) Familier med barn – kan opprette egen 

familiegruppe. 

Vi 

har i 

år 

lansert en forbedret funksjon for familiestøtte. Når man 

logger inn vil man ha tilgang til et valg for «Min familie»: 

Første gang man går dit vil siden inneholde litt informasjon 

om denne funksjonen. Her finnes det mulighet til å invitere 

en eksisterende bruker via e-postadresse i en boks til høyre, 

og i tillegg finnes en knapp for «Registrer familiemedlem». 

Registrering av familiemedlem; en kan opprette en 

brukerprofil uten e-postadresse og mobil, som ikke vil ha en 

egen mulighet til å logge inn. Denne brukerprofilen 

underordnes forelderens profil (den som er logget inn og 

registrerer familiemedlemmet), og de legges til familie- 

«gruppen». Alle brukerprofiler som ligger i «Min familie» vil 

man kunne klippe på vegne av når man registrerer poster. 

Det ligger informasjon om denne nye funksjonaliteten også 

på den vanlige siden for registrering, hvor folk ofte ender 

opp når de tenker de skal lage en profil for barna. Her vil de 

linkes videre til «Min familie» via innlogging på sin egen 

brukerprofil. 

 

8. VM Labyrinten på klubbesøk 

VM labyrinten var en aktivitets-

kampanje som pågikk våren og 

tidlig sommer for å vise veien 

frem til VM 2019 i Østfold 12-17. 

august.  

Våre unge prosjektledere Heidi og 

Sondre besøkte flere klubber 

rundt i landet. Forbundet i 

samarbeid med klubber 

presenterte den morsomme 

varianten av «labyrinten» som et 

tilbud for alle å prøve.  

Kampanjen bidro til at mange prøvde seg «å bevege seg 

med kart». Labyrinten viste seg å være svært populær blant 

små og store og var enkel å forstå seg på.   

 

9. Samordning av mosjonskonsepter 

NOF og Foreningen Stolpejakten har engasjert en 

prosjektleder som skal legge frem et forslag til en løsning 

for 2020 på kretsledermøtet 8. november.  

 

 

 

Ytterligere informasjon blir sendt til alle tur-O-kontakter og 

klubbledere i etterkant. Mer om mosjonskonseptene kan 

også lyttes til på Kompetansehelgen 9-10. november, 

søndag, F-seminaret. 

 

10. Nytt materiell i idrettsbutikken  

Finn Fram-sertifikat og tur-o banner/seil er vi beklagelig 

tomme for, men nye skal produseres i 2020. Det vil ikke 

være tilgjengelig før mars-april. Til informasjon har vi i år 

produsert opp nytt lager med postflagg og kontrollkort. 

Postflagg: HER  og  Kontrollkort: HER 

 

Ninni T. Jonsson  
Norges Orienteringsforbund 

Turorientering 22. oktober 2019 

https://www.idrettsbutikken.no/turorientering/2380065014/finn-fram-gymbag-100-premie-2019
https://www.idrettsbutikken.no/turorientering/2380063003/turorientering-postflagg-10
https://www.idrettsbutikken.no/turorientering/2380163002/turorientering-kontrollkort-100-50-kort-a-2-kontrollkort

