
Kjære tur-o kontakt! 

 
Tur-o avgift:  
Husk fristen 1. nov. for å legge inn 
salgstall for årets tur-o.  
Veiledning for å rapportere ligger med som vedlegg 
til dette infobrev. Vil også ligge på: Her 

 

Last ned ny APP! 

 
I sommer ble en ny app 
for tur-o lansert. Alle 
kan laste ned appen 
gratis via App Store 
eller Google Play. 
Ligger på frontsiden til 
portalen. Klubber kan 
selv sjekke hvordan 
sine tilbud vises og hva 

som er tilgjengelig i appen. All informasjon i appen er 
hentet fra nettportalen www.turorientering.no 
 
Klubben må sjekke hvordan egne kart vises, og hvis 
det ikke er kart til salg i appen bør klubben se mer på 
dette til neste sesong og vurdere å legge ut flere 
digitale kart. Appen gir deltakerne flere alternativer 

på bruk av tur-o. Med appen kan man kjøpe kart, 
laste ned kart og registrere poster med QR kode.  
 
All time high 
NOF antar at trenden «å gå tur-o» vil fortsette i 2021. 
I år fikk tur-o en kraftig opptur! Vi har mottatt mange 
gode klubbrapporter som viser sitt beste år med tur-o 
år. Høye besøkstall og mange nye klubber er kommet 
inn i nettportalen. Fint å samle alle arrangører på et 
sted. Det gjør det enklere for deltakere å finne 
mosjonstilbudene. 
 
I tillegg til at klubbene totalt har lagt ut flere antall 
turer og poster, har antall aktive deltakere fordoblet 
seg. Vi vet fortsatt for lite om hvor mange som kjøper 
konvolutten og som ikke registrerer seg med en 
brukerprofil. Vi ser på alternativer til å fange opp 
dette i neste sesong.  

 
QR koder i tur-o rulles ut i 2021 
I ny app blir det mulig å skanne posten med QR kode. 
I sommer har noen få klubber testet ut dette og 
klubbene har gitt tilbakemelding på at dette er veldig 
attraktivt. NOF mottar også løpende gode innspill til 
forbedringer for neste sesong.  
 
Neste sesong rulles ut QR koder til alle klubber. Med 
QR koder, GPS og georefererte kart vil klubber kunne 
gi eksisterende og nye deltakere et valg av 
muligheter. Det vil 
bety at klubber må 
endre litt rutiner ved å 
få inkludert QR koder 
på sine poster neste 
sesong. Vi håper å 
tilpasse oss fremtidens 
digitale løsninger og 
imøtekommer behov 
og ønsker Dette er en god verdiøkning for klubbene 
og så blir det enklere og gøyalere! 
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FACEBOOK - egen side for turoarrangører 
 

Vi er over 150 klubber som tilbyr 
turorientering i Norge. Mange 
nye klubber har hengt seg på 
denne sesongen. 
 
I sommer opprettet NOF en 
Facebookside for tur-o 

arrangører. Hensikten er et forum for å inspirere, 
dele og tipse klubber seg imellom om turorientering. 
Det er klubbens tur-o kontakt som får tilgang til 
siden. NOF godkjenner. Be om tilgang NOF 
Turorientering- for arrangører (o-klubber).  

 
Med deg på Kompetansehelgen  
– tur-o på agendaen 7. november! 

Norges Orienteringsforbund inviterer for 6. gang til 
en helg med inspirasjon, erfaringsutveksling og faglig 
påfyll. Stedet er Quality Airport Hotel Gardermoen! 

Turorientering har fått en hel dag med gjeste-
forelesere, inspirasjon, læring og nyttige tips. 

Påmeldingsfrist er 8. oktober- men dere får melde 
dere på frem til 13. oktober 2020. 

Programmet for kompetansehelgen: HER  
Påmelding HER   

Vi håper vi får gjennomført kompetansehelgen som 
planlagt, men muligheter for endringer i form av 
webinar. Dette vil det komme beskjed om i neste uke. 
Meld dere på for å vise interessen. Dere blir løpende 
orientert om det skjer endringer. 

Forbundet fyller 75 år! 

1. oktober fylte Norges 
Orienteringsforbund 75 år 

Vi gratulerer! 
 

 
Hvem blir Årets Tur-O arrangør? 

Hvilken klubb skal ta denne prisen i 2020? Send NOF 
tips om din klubb eller andre klubber som bør få 
prisen i 2020. Prisen deles ut på kompetansehelgen i 
november. Frist for tips 

Klubber har et ubrukt potensial 
Turorientering drives av høy frivillighet og av ildsjeler. 
Likevel finnes det fortsatt et stort ubrukt potensial 
blant klubber. Med enkle tiltak kan klubben løfte seg. 
Her bringer vi noen tips og råd; 
 
Tips & råd til turorientering.no sesong 2021: 
 Ha minst en eller flere turpakker til salg via nettet 

 Ha enkelkart til salg på nettet 

 Ha tur-o konvolutter til salg i butikker/utsalgsteder  

 Tur-o konvolutter må inneholde en «trigger» for at 
folk skal registrerer seg med en profil på nettet. 
 (eks. vi (klubb) vil opplyse deg om nye turer, poster 
på avveie, invitasjon, merker mm 

 Klubber må sjekke hva som vises av klubbinformasjon 
i tur-o appen 

 Ha min. et gratis kart tilgjengelig digitalt (Grønn Tur) 

 Markedsføring i alle kanaler 

 Legg inn nyttig info for deltakere på klubbsiden 

 Alle tur-o kart bør inneholde: P = parkering, Nord-pil, 
farge for vanskelighetsgrad på kartene (logo: Grønn 
tur, Blå tur, Rød tur og Svart tur 

 På alle kart bør Tur-o logo inn, for å ha felles 
gjenkjenning  
 
Flere tips og forbedringer vil det 
komme mer av på kompetansehelgen. 

Meld deg på 😊 
 
 
 

Muligheter for samarbeid i 2021 
O-klubber kan knytte til seg relasjon og samarbeide 
med Hytteforbundet og Visit.no/«lokalområde» for 
2021. Sjekk blant annet denne linken som 
hytteforbundet har publisert: HYTTEFORBUNDET 
 
Fortell om turorientering og klubbens tilbud. Flere 
nordmenn reiser i Norge, og besøker ofte sider som 
gir oversikt på hva man kan gjøre på det aktuelle 
stedet man befinner seg i. Vinterposter er kanskje 
også aktuelt? Poster langs skiløyper? Start med en 
enkel løype og selg kartet på turorientering.no. 
 

NB: 22. november er rapporteringsfrist 
for tilskuddsmidler for Grønne turer og FINN FRAM 
dag. Klubben skal rapportere samlet for alle tiltak de 
har fått midler til. Rapporteringslink er sendt til 
kontaktperson. Link til skjema. 
 https://response.questback.com/norgesorientering
sforbund/tilskudd2020 

 
 

Høsthilsen fra 

Norges Orienteringsforbund  

Ninni T. Jonsson 
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