
HVORDAN KOMME I GANG?  

1. KART OG POSTER. Se vedlagte eksempel fra Aktiv med kart-prosjektet. 

 Postene/turene skal være i nærmiljøet, gjerne i park og grøntområder 

 Kartet kan gjerne ha enklere standard enn sprintnormen da den lett gir for 

mange detaljer 

 Info som skal være med på kartet: 

 Overskrift: Turorientering – Grønne turer 

 Målestokk  helst 1:4000 forklares med ord: 1 cm på dette kartet tilsvarer 

40 meter (4000 cm) i terrenget. En «målestokk»/linjal skal også være 

med! 

 Ekvidistanse tas med hvis det er høydekurver på kartet og forklares: 

Mellom hver høydekurve er det en høydeforskjell på 5 meter. 

 Nordpil med ordet Nord 

 Tegnforklaring – en forenklet utgave med forståelige begrep! 

 Bilde av en postmarkering slik at folk vet hva de skal se etter 

 Enkel forklaring på hva man gjør: 

1. Registrer deg som deltaker på www.turorientering.no/klubbensnavn 

2. Finn en post (se bilde) 

3. Registrer koden på www.turorientering.no/klubbnavn eller noter den 

på kvitteringskortet som leveres på Frisklivssentralen 

 Vil du prøve mer? Litt info om flere turer el.l.  

 Skriv navn på enkelte kjente bygninger som skoler, museet, shoppingsenteret 

osv 

 Fint om alle arrangører bruker fargene i profilprogrammet til Norsk 

Orientering! Da blir det en helhet og litt profesjonalitet over prosjektet! For 

fargebruk og elementer se: 

http://orientering.forbundetonline.no/omnorskorientering/Documents/Norsk%2

0orientering_profil_mal.pdf 

 

2. POSTMARKERING 

Etter erfaringene i Aktiv med kart anbefaler vi: 

I parkområder og bebyggelse: runde trykkimpregnerte gjerdestolper med 

diameter ca 8cm og lengde 80-90cm. Aktiv med kart kjøpte stolper 8x175cm 

på Felleskjøpet som ble delt i to. Et skilt på toppen og rød og hvit tape rundt 

stolpen.  
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I skogen i nærmiljøet:  Hardplastflagg fra idrettsbutikken. 
http://www.idrettsbutikken.no/Avdelinger/Produkter/Orientering/Arrangement/
Postutstyr/Turorientering--postplate-nær-trim-10--2380060018-p0000043877
  
Når kodene skal registreres på nett, brukes ikke stifteklemme. 
 
 
Postskilt: NOF får laget metallskilt som kan skrus fast på toppen av stolpen.  
Skiltene har «Grønn tur»-logo og klubbens egen logo. Hver klubb får 50 skilt. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. REGISTRERING 
Vi ønsker at deltakerne skal registrere postbesøkene på www.turorientering.no. Det 
må vi imidlertid regne med er en utfordring for mange. Vi anbefaler derfor at 
kvitteringskort/ startkort eller hva dere kaller det, kan leveres f.eks. på 
Frisklivssentralen. Eksempel og mal legges på nettsiden til prosjektet. 
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