OTO / Trollo / OK Horten
TURORIENTERING 2017
Generell info:
Vel møtt til tur orienteringssesongen 2017.
OTO, Trollo og OK Horten har i flere år samarbeidet om turorientering. Nytt av året er at vi har én felles konvolutt
med til sammen 7 kart og at vi ikke lenger har kontroll kort (se lenger ned i infoskrivet).
Selv om de tre klubbene har en felles konvolutt, selger vi fortsatt konvolutter fra våre (respektive) egne sider på
www.turorientering.no og i våre egne utsalgssteder (butikker). Dere vil da også kunne fortsette å registrere
poengene på deres respektive klubber.

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

Stein Ødegård

959 78 856

stein@kvalpro.no

Harbitz gt. 14, 3116 Tønsberg

OTO

Lars Hoff

958 04 478

larshoff1@gmail.com

Trollo

Gunnar Rustan

928 27 159

gunnar.rustan@gmail.com

Sørbyveien 1033, 3174 Revetal

OK-Horten

Ole Petter Ruud

414 68 407

ole.petter.ruud@gmail.com

Grendeveien 21, 3188 Horten

Informasjon:
Som i fjor ønsker vi at alle som ikke allerede har gjort det, oppretter seg som brukere på www.turorientering.no
under respektiv klubb og registrerer poster digitalt. Har du ikke digital tilgang, kan du sende tilbake pr post som
tidligere, se respektive adresser over.
Det er 7 forskjellige kart i konvolutten med til sammen 120 poster.
Postene vil henge ute fra lørdag 1. april til søndag 5.november 2017.
Vi har dessverre hvert år vært plaget (mer eller mindre) med at en del poster blir borte i løpet av sesongen, og
setter da stor pris på at dere gir oss beskjed slik at det snarest mulig kan settes ut ny post.
Det henstilles også til at det tas relevant hensyn i jakttida på høsten, avhengig av område og jaktomfang.

Parkering:
Vi har markert mulige parkeringsplasser på karta 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.
Nærmere informasjon om parkering finnes i et eget skriv i konvolutten.

Kartene:
I år benyttes følgende kart:
Kart
Nøtterøy vest (OTO)
Byskogen Nord (OTO)
Byskogen Syd (OTO)
Månedammen – Grønn tur (OTO):
Gretteåsen (Trollo)

Post nummer
1 – 20
21 – 35 + 81 – 90
91 – 110
111 – 120
36 – 60
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Hortensmarka (OK Horten)
Adalstjern (OK Horten)

61 – 70
71 – 80

I år er postnummer, postbeskrivelse og poeng for hver enkelt post skrevet inne i respektive rammer på alle kart,
for de fleste kartene på baksiden av kartet. Rammene har farge som tilsvarer vanskelighets grad (se under). Dette
vil vi fortsette med, slik at vi fra og med i år ikke lenger bruker kontrollkort.

Postene:
Som tidligere samles det poeng per post. Hver post er gradert etter vanskelighetsgrad. Poengene er 1 (grønn
ramme på kartet), 2 (blå ramme på kartet), 3 (rød ramme på kartet) og 5 (svart ramme på kartet), der 5 er
vanskeligst. Vi bruker NOF sin gradering av turorienteringsturer i henhold til vanskelighets grad som
utgangspunkt.
Postene er merket med oransje/røde og hvite postflagg. På postflagget er påført postnummer og en bokstavkode.
Bokstavkoden registrerer du på turorientering.no/ + aktuell klubb ut for postens nummer, eller skriver i respektiv
ramme på kartet som du returnerer ved sesongslutt (kopi).
Hvis postflagget er fjernet, vær snill å si fra til en av kontaktpersonene ovenfor.

Kontrollkortet:
Da all infoformasjon for hver enkelt post nå er oppført inne i rammene på kartet, vil vi fra i år av ikke vedlegge
kontrollkort i tur-O konvolutten. Dog, dersom du ønsker det, vennligst ta kontakt med Stein Ødegård (for kontakt
info, se over), så vil du få et eller flere kontrollkort tilsendt.

Merkekrav:
For å kvalifisere til henholdsvis gull, sølv og bronse, må du samle et visst antall poeng. Antall poeng vil kunne
variere fra år til år, avhengig av totalt antall poster og hvor vanskelige postene er, samlet sett.
I 2017 er maks score 241 poeng og du er kvalifisert til Turorienteringsmerket etter at følgende krav er oppfylt:
 Gull:

Minst 120 poeng

 Sølv:

Minst

85 poeng

 Bronse: Minst
45 poeng
Hvert 5. år du har oppnådd krav til gullmerke, er du kvalifisert til å få en plakett, hvis du ønsker det.
Diplomer, merker og plaketter deles ut på årsavslutningen. Alle under 17 år som møter opp får utdelt merker og
plaketter som de er kvalifisert til. De som er 17 år og mer får utdelt på forespørsel. De som ikke har anledning til å
møte opp på årsavslutningen, kan på spesiell forespørsel få tilsendt diplomer/merker/plaketter i posten.

Innlevering:
Postkodene må være registrert digitalt på turorientering.no/ + aktuell klubb innen onsdag 8. november. Dersom
du ønsker det, kan du som tidligere år, isteden sende kopi av dine registreringer til respektive personer for hver
klubb, innen samme dato. For å kunne garantere at resultatene og oversiktene er ferdig til årsavslutningen må
fristen over overholdes.
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Sesongavslutning:
Som vanlig arrangerer vi (for alle tre klubber) en hyggestund i Slagen samfunnssal (Slagenhallen), onsdag 22.
november kl. 18.30. Her samles vi for å dele erfaringer fra årets sesong, dele ut premier og ha utlodning. Det
serveres kaffe, brus og kaker.

Trening / orienteringsløp:
Dersom du har fått sansen for orientering og ønsker å bruke dette som trening, kan du delta på en av 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.
OTO:
OTO arrangerer treningsløp og Kondiscup på torsdager. På treningsløpene er det korte løyper for
unge nybegynnere og litt lengre løyper for de mer erfarne. Kondiscup er et tilbud for ungdom/voksne som er
glade i å løpe, samtidig som de ønsker enkel orientering. I år starter vi torsdag 20.april med start fra kl. 17.3018.00. De tre første torsdagene er treningene ved Tønsberg Ishall/Stadion. Her vil du få den hjelpen du trenger
for å komme i gang. Mer informasjon finnes på hjemmesiden (www.ol-tonsberg.no) eller vår Facebookside (OTO
Tønsberg).
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. Frem til sommerferien 2017 er også utetreningen med
utgangspunkt fra Røråstoppen skole. For høstprogrammet se www.trollo.no
OK Horten:
OK Horten har valgt de siste årene å samarbeide med OTO med hensyn på treningsløp også. Se info over, på
hjemmesiden (www.ol-tonsberg.no) eller OTO sin Facebookside (OTO Tønsberg). Se også på www.okhorten.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, TURORIENTERING 2017
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