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Bruk av QR-koder i turorientering. 

Det er svært mange bruksområder og metoder som kan brukes, dette er en enkel forklaring på 
hvordan du kan komme i gang. 
 
Slik gjør du det: 

Først må du finne en QR-kode generatoren du liker.  

Det finnes mange QR-kode generatorer, de enkleste kan lage kodene gratis. Abonnerer du på 
tjenesten kan du få flere funksjoner og bedre kvalitet. Noen leverer også dynamiske koder (koder der 
web-adressen kan endres etter trykking), noen gir deg mulighet til å telle antall skanninger osv. Jeg 
anbefaler at du velger en generator som støtter norske tegn. 
 
Her er noen aktuelle: 
http://no.qr-code-generator.com/ betalingstjeneste med mange funksjoner 
http://forkort.no/ gir deg en kort link adresse, enkel å starte med 
http://qr.remark.no/ enkel å komme i gang med, gir full link. 
https://www.the-qrcode-generator.com/ enkel å starte med, gir mulighet for flere funksjoner ved 
betaling. 
 
NB: Dette er eksempler, det finne mange andre som tilbyr disse tjenestene. 

 
Finn adressen du vil ha i QR-koden. 

Her anbefaler jeg at du logger inn i administrator på turorientering,no, finner frem kulturminnet du vil 
vise i QR-koden og trykker «Vis på nettsted». Kopier web-adressen, det er den du skal bruke videre. 
 

Lagre QR-koden som et bilde 

Bruk QR-kode generatoren slik (eksempel er fra http://qr.remark.no/) 
Lim inn web-adressen 
Deretter lagrer du bildet av QR-koden. 
 
 
 
 

Lag utskriften slik du vil ha den 

Her finnes også mange muligheter. Bruk vanlige redigeringsprogrammer som f.eks. word eller 
powerpoint for å få den utskriften du ønsker. Sett inn QR-koden der du vil ha den. 
 

Skaff deg egnet papir å skrive ut på 

Her finnes også mange muligheter. Herma er en leverandør av klistrelapper en kan skrive ut på. Fana 
brukte disse som holdt minst 1-2 år. Dette fungerer bra på vanlige tur-o poster. I Os har vi skrevet ut 
på vanlig papir og laminert de. Det holdt også en sesong. Det fins nok mange flere muligheter også. 
 
 
Dette var noen enkle tips for å komme i gang med QR-koder i turorienteringen. 
Jeg tror bruk av QR-koden kan gi deltakeren en ekstra fin opplevelse ved riktig bruk. 
 
Skrevet av: 
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