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Vel møtt til tur orienteringssesongen 2020. 
OTO (Orienteringslaget Tønsberg og Omegn), Trollo og OK Horten har i flere år samarbeidet om turorientering. Vi 
har i år én felles konvolutt med til sammen 6 kart som kan lastes ned fra www.turorientering.no eller kjøpes i våre 
utsalgssteder (butikker). For Skrim-konvolutten er det 2 kart. 

Webside: 
Klubbene har egne websider. Mer informasjon om hver enkelt klubb vil du da kunne finne på: 
www.ol-tonsberg.no   www.trollo.no   www.okhorten.no   

Kontaktpersoner tur-o: 

OTO Silje Island 916 89 629 siljeice@gmail.com Solfengveien 7, 3122 Tønsberg 

OTO Lars Hoff 958 04 478 larshoff1@gmail.com - 

Informasjon: 
Vi ønsker at alle som kan, oppretter en bruker på www.turorientering.no og registrerer poster digitalt. Har du 
ikke digital tilgang, kan du sende tilbake pr post som tidligere, se respektive adresser over. 
Det er 2 kart i årets Tur-O konvolutt for Skrim med til sammen 20 poster.  

Postene er ute fra mandag 1.juni og til søndag 27.september. 

Det er fint hvis dere gir oss beskjed dersom dere ser at poster ikke er på plass som forventet, slik at vi snarest 
mulig kan sette ut ny.  

Det henstilles også til at det tas relevant hensyn i jakttida på høsten, avhengig av område og jaktomfang. Gjelder 
spesielt Skrim. Og i den tiden korona-viruset herjer, må vi alle følge myndighetenes smittevernregler. 

Parkering: 

Vi har markert mulige parkeringsplasser med en «P». Parkering på stikkvei til gård/hage bør avtales med eier. Ikke 
parker på private veier, gårdstun, skogsbilveier eller på steder hvor du kan være til hinder for ferdsel.  

Kartene: 
I år benyttes følgende kart:   

Kart Post nummer 
Skrim Omholtfjell (OTO) – 12 poster 151 - 162 
Skrim Vindoren (OTO) – 18 poster 163 - 180 

 
Postnummer, poeng og postbeskrivelse for hver enkelt post er skrevet inne i tilhørende rammer på alle kart, 
enten på forsiden eller baksiden av kartet. Rammene har farge som tilsvarer vanskelighets grad (se side 2).  

Postene: 

For hver post du finner samles det poeng. Hver post er gradert etter vanskelighetsgrad. Poengene er som følger: 
1 poeng (grønn ramme på kartet = enklest), 2 poeng (blå ramme), 3 poeng (rød ramme) og 5 poeng (svart/grå 
ramme), der 5 er vanskeligst. Vi bruker NOF sin gradering av turorienteringsturer i henhold til vanskelighets grad 
som utgangspunkt. De «grønne» postene (1 poeng), kan være tilgjengelig med rullestol og barnevogn. Disse 
postene finnes på Skrim Omholtfjell (12 stk).  

Alle postene er merket med oransje/røde og hvite postflagg eller på stolper. På postflagget er det påført 
postnummer og en bokstavkode.  

http://www.turorientering.no/
http://www.ol-tonsberg.no/
http://www.trollo.no/
http://www.okhorten.no/
mailto:larshoff1@gmail.com
http://www.turorientering.no/
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Bokstavkoden registrerer du på turorientering.no/ + aktuell klubb ut for postens nummer, eller du kan skrive i 
tilhørende ramme på kartet som du returnerer ved sesongslutt (kopi).  

Hvis postflagget eller poststolpen er fjernet, blir vi veldig glad hvis det gis beskjed til en kontaktperson på side 1. 

Kontrollkortet: 

Fra og med 2017 sesongen sluttet vi å bruke kontrollkort. Dersom du ønsker å bruke kontrollkort, vennligst ta 
kontakt med Silje Island for å få et eller flere tilsendt.  

Merkekrav: 

For å kvalifisere til henholdsvis gull, sølv og bronse, må du samle et visst antall poeng. Antall poeng vil variere fra 
år til år, avhengig av totalt antall poster og hvor vanskelige postene er, samlet sett.  

I 2020 er maks score 254 poeng og du er kvalifisert til Turorienteringsmerket etter at følgende krav er oppfylt: 

• Gull:  Minst  150 poeng 
• Sølv:  Minst  100 poeng 
• Bronse:  Minst    50 poeng 

Hvert 5. år du har oppnådd krav til gullmerke, er du kvalifisert til en helt spesiell plakett. 

Innlevering: 

Postkodene må være registrert digitalt på turorientering.no/ + aktuell klubb innen 24. oktober. Dersom du ønsker 
det, kan du isteden sende kopi av dine registreringer til kontaktperson for klubben som du kjøpte turen av, innen 
samme dato. For å kunne garantere at resultatene og oversiktene er ferdig til årsavslutningen må fristen over 
overholdes. 

Sesongavslutning: 

Dersom smittevernreglene tillater det, blir det sesongavslutning for årets tur-O i Sem samfunnssal, 
tirsdag 27.oktober, kl.18.30. Her samles vi for å dele erfaringer fra årets sesong, dele ut diplomer, merker og 
plaketter og ha utlodning. Det serveres kaffe, brus og kaker.  

Alle under 17 år som møter opp, får utdelt merker og plaketter som de er kvalifisert til. Det er også mulig å få 
tilsendt diplomer/merker/plaketter i posten, for de som ikke har anledning til å møte opp. 

Trening / orienteringsløp: 

Dersom du har fått sansen for orientering og ønsker å bruke dette som trening, kan du delta på klubbenes 
treningsløp, se info under. Du kan gå eller løpe, med eller uten tidtaking. Du trenger ikke være ekspert med kart 
og kompass for å delta på disse treningene. Dersom du finner frem til turorienteringspostene vil du klare deg fint. 
Vil du være med i ordinære orienteringskonkurranser, er du selvsagt velkommen til det. Ta kontakt, så hjelper vi 
deg å komme i gang.  

NB! All organisert trening er avlyst inntil videre, på grunn av korona! 
OTO: 
OTO arrangerer treningsløp på torsdager. På treningsløpene er det korte løyper for unge nybegynnere og litt 
lengre løyper for de mer erfarne.  Om vinteren er vi inne på Kongseik Ungdomsskole. Mer informasjon finnes på 
hjemmesiden (www.ol-tonsberg.no) eller på facebook (OTO Tønsberg). 

http://turorientering.no/oltonsbergogomegn/
http://turorientering.no/oltonsbergogomegn/
http://www.ol-tonsberg.no/
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Trollo: 
Trollo har treninger for alle aldre hver torsdag fra kl 18-19. Om vinteren er vi inne på Røråstoppen 
skole. Vår/sommer/høst med unntak av skolens ferier, er vi ute. Oppmøtested varierer noe, se www.trollo.no for 
oppdatert informasjon. 

OK Horten: 
OK Horten har de siste årene valgt å samarbeide med OTO med hensyn på treningsløp også. Se info over, på 
hjemmesiden (www.ol-tonsberg.no) eller OTO sin facebook side (OTO Tønsberg). Se også på www.okhortennj.no 
for andre aktiviteter. 

 Ønsker du en rask innføring i bruk av kart og kompass, se på denne linken: 
nof-orientering.org/ 

Har du lyst på flere Tur-o poster? 

Flere av våre naboklubber innen orientering arrangerer også Tur-o. 

For mer informasjon, sjekk på turorientering.no/  

 
DA ØNSKER VI DERE LYKKE TIL MED MANGE FINE TURER I SKOGEN  

OK-Horten / Trollo / OL Tønsberg og Omegn 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

Her er oversikt på hvilke områder årets kart befinner seg 
 

Norges Orienterings forbund har følgende anbefalinger for TURORIENTERING: 
Info pr. 27.mars 2020 
Turorientering er et aktivitetstilbud som både er helsefremmende og smittevernvennlig.  
Nå er vi i en ekstremsituasjon i Norge og verden, med begrensninger i både handle- og bevegelsfriheten.  
Men samtidig sier Folkehelseinstituttet at fysisk aktivitet er bra for helsa, og anbefaler alle å være i aktivitet 
innenfor de rammer som er satt av smittevernhensyn.  
Da er turorienteringen, som tilbys av de fleste o-klubber rundt om i landet et fint tilbud. Landets 
turorienteringsarrangører forbereder nå rekordtidlig start av sine by- og skogstilbud.  
Her kan du – alene eller sammen med familien fritt velge kart med et antall poster – etter egen dagsform, eget 
tempo, vær og motivasjon.  

http://www.trollo.no/
http://www.ol-tonsberg.no/
http://www.okhortennj.no/
http://nof-orientering.org/
http://turorientering.no/
http://nof-orientering.org/
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Turorientering gir stor glede uansett når du velger å gå.  
Du finner all informasjon om arrangører og tilbud her: www.turorientering.no. Det er gratis å registrere deg inn. 
Det finnes gratis kart med poster de kaller vi «Grønne turer». Andre kart eller turpakke kan kjøpes på nett eller 
ved et utsalgsted. Men husk at ved utøvelse av aktiviteten SKAL myndighetenes pålegg om smittevern 
overholdes.  
God tur på jakt etter poster😊😊  
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