
HVA ER EN «GRØNN TUR»? 

Grønne turer er enkle turorienteringsposter eller turorienteringsturer i nærmiljøet (nærskogen 

og parker og grøntområder) og er en god måte å starte på for dem som ikke har prøvd 

orientering før! 

 

Grønne turer er første nivå på skalaen for farge-nivågradering av turorientering. 

Fargegradering av turorientering gjør det lettere for deltakerne å finne nivået som passer. 

De ulike nivåene samsvarer med og har fått farger etter «Nasjonal standard for skilting og 
gradering av turløyper og andre aktivitetstilbud i naturen». Mange har sikkert lagt merke til 
turløyper og skiløyper med grønne, blå, røde og svarte symboler. Nå ønsker Norsk 
Orientering (NO) å bruke de samme fargene for bedre å synliggjøre ulike nivå på turer og 
poster. 
For gradering av turorientering gjelder en kombinasjon av fysisk utfordring og 
orienteringsteknisk nivå. Det som kjennetegner de forskjellige fargene og nivåene og som 
arrangøren må ta hensyn til, er satt opp i en tabell.   
 
 
Grønn tur er definert slik for arrangører: 
 

Kode Passer for Terrenginformasjon 
(Stigning/bratthet/terreng-
formasjon(kupering), 
underlag..) 

Orienteringsteknisk nivå 
(Postplassering, ledelinjer, 
høydekurver, kompassbruk) 
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 Nybegynnere 

 Krever ingen 
forkunnskaper 

 I hovedsak kortere turer 

 I de tilfeller hvor det er 
tilrettelagt for rullestol, 
barnevogn merkes dette 
med eget symbol 

 Lette stigninger 

 Parker og grøntarealer i 
nærområdene 

 Asfalt, grus- og skogsveier 
og store, gode stier  
 

 Helt uten erfaring (og 
nybegynner) nivå 

 Postplassering på store, 
tydelige detaljer på 
ledelinjer 

 
 
For deltakere beskrives grønne turer slik: 
«Turer for deg uten erfaring med kart og kompass. Kun lette stigninger på asfalt, grus, 
skogsveier og gode stier og med lett tilgjengelige poster. I hovedsak kortere turer i 
nærområdene. 
Passer ofte fint for barnevogn eller rullestol, se egne merkinger for dette.» 
 
 

Se hele graderingsoversikten: 

http://www.orientering.no/mosjon/For%20arrang%c3%b8rer/Sider/Gradering.aspx 

 

HVA KREVES AV EN GRØNN TUR I PROSJEKTET? 

I prosjektet «Turorientering – grønne turer» er det et krav at turene og postene som 

blir tilbudt Frisklivssentraler, skoler og inaktive og lite aktive, tilfredsstiller normen for 

Grønne turer. Det er helt avgjørende for om vi lykkes med å nå målgruppene! 

http://www.orientering.no/mosjon/For%20arrang%c3%b8rer/Sider/Gradering.aspx


For å kvalitetssikre kommer vi til å ta en titt på turene når de ligger på nettet. Er dere 

usikre, er det bare å ta kontakt på forhånd! 

Vi anbefaler å sette ut mange poster og å sette sammen noen av dem til en anbefalt 

tur/runde. Med mange poster har deltakerne mulighet til selv å sette sammen poster 

til en tur en dag og en annen tur en annen dag. De står også friere til å velge lengde, 

antall poster pr tur osv. 

Mange har arrangert DNB-challenge med poster som har et grønt nivå. Bruk de 

samme postene som en Grønn tur! 

 

BEVEGELSESHEMMEDE   

Der det er mulig, anbefales det å legge turen eller en del av postene slik at også 

bevegelseshemmede og rullestolbrukere kan benytte seg av tilbudet.  

For å kunne sette rullestoltegnet på turen, må den tilfredsstille kravene til universell 

utforming for friluftsliv. Turer som ikke fullt ut fyller kravene, kan gis tegnet 

barnevogn og vil da forstås som greie for rullestolbrukere med ledsager. 

Kravene til stigning og underlag som gjelder turveier, kan leses på neste side. De er 

hentet fra Veileder for universell utforming av friluftsområder. Se også nettsidene til 

Orienteringsforbundet om og for funksjonshemmede som er under utarbeidelse. 

 

http://www.friluftsrad.no/file=2828


 


