TURORIENTERING 2020
Velkommen til en ny turorienteringssesong i regi av NOL. Vi håper dette blir
utgangspunktet for mange fine turer i nærområdet.
Vedlagt i denne konvolutten finner du:
• Informasjonsark
• 1 registreringskort med postbeskrivelse og poengsum på postene
• 1 kart TINNEMYRA i målestokk 1:5000 (10 poster)
• 1 kart ELGSJØ i målestokk 1:5000 (10 poster)
• 1 kart HØGÅS i målestokk 1:7500 (10 poster)
• 1 kart RAMSÅS i målestokk 1:7500 (10 poster)
• 1 kart LANGEDOKK i målestokk 1:7500 (10 poster)
• 1 kart VATNAR i målestokk 1:7500 (10 poster)
Det er lagt ut 60 poster fordelt på seks ulike kart.
Dersom noen trenger et ekstra eksemplar av noen av kartene, gå inn på NOL’s hjemmeside
http://www.nolweb.org/ under turorientering. Der finner du PDF-filer av kartene slik at du
kan skrive ut kartene du trenger selv.

INFORMASJON OM DE ULIKE KARTENE
Tinnemyra
Kartet Tinnemyra er Notoddens mest bynære terreng og kjent for de fleste, men kanskje du
kan bli kjent med litt nye traseer i skogen? Postene på kartet Tinnemyra er i år plassert i
området nord for Tinnemyra. Du kan parkere ved nordenden av vannet, eller på den store
parkeringen sør for vannet, hvis du vil ha en lenger tur. Postene på Tinnemyrakartet er litt
enklere enn postene på de andre kartene. For dere som prøver tur-oerientering for første gang,
kan dette være et bra kart å begynne med.
Elgsjø
Kartet Elgsjø ligger langs E 134 mot Kongsberg. Kjør forbi Elgsjø kafe, videre over brua og
ta av første avkjørsel til høyre. Parkeringen ved bommen. Det er også mulig å reise med
bussen Timeekspressen som går mellom Notodden og Oslo. Disse postene har også en enkel
vanskelighetsgrad og er en fin start for ferske turorienterere.

Nybuåsen sør.
Kjør til toppen av Høgås og parker ved øvre vanntårn. Du kan også ta timebussen rute 1 til
Gjermund Haugens veg og gå den siste biten opp til vanntårnet. Postene i Nybuåsen sør ligger
i området øst i den gamle lysløypa. Dette er en av de lengre turene i år.
Ramsås
Kartet Ramsås ligger langs veien opp mot Dårstul. Kjør Lislerheradveien ut av Notodden og
videre på Follsjøveien. Noen km etter Lisleherad tar du av til høyre mot Dårstul. Det er mulig
å parkere flere steder langs veien opp mot Dårstul. Det er også mulig å parkere nede ved
Follsjøveien, rett før betalingsbommen, men da er det et stykke å gå langs veien. Ramsåsterrenget er spennende og sikkert nytt for det fleste, selv om det ligger i Notodden kommune.
Det anbefales å ta turen en dag du har tid til å nyte den fine utsikten som finnes flere steder
langs løypa. Området rundt post 16 er spesielt flott for en kaffepause.
OBS! Kartet er revidert ut i fra et eldre flyfoto. Det som er markert gult med hvite prikker på
kartet har vokst så pass mye at det nærmest har blitt til skog.
Langedokk
Kartet Langedokk finner du langs Follsjøvegen, mellom Lisleherad og Bolkesjø. Her er det
parkeringsmulighet ved bommen ved Vassbotn, på høyre side av vegen i sørenden av Follsjø.
Dette er et gammelt kart fra begynnelsen av 80-tallet som nylig har blitt digitalisert. Dette er
en av de lengre turene.
Vatnar
Kartet Vatnar tilhører Bø orienteringslag og terrenget ligger langs Fv 3330 mellom Notodden
og Bø (Resjemveien). Kjør Resjemveien og ca 14 km etter Notodden flyplass kommer du til
Vatnar Leirsted. Her finnes det god plass til parkering. Vatnar er et flott turterreng som
Notodden O-lag ikke har brukt tidligere. Det finnes lite stier på kartet og kanskje det ser
vanskelig ut å finne postene, men terrenget er veldig åpent og man ser lang vei.
OBS! Vær oppmerksom på at stien opp fra kjerreveien, som det er naturlig å velge som vei
mellom post 21 og 22, har vokst igjen. Hvis man bare passer på å gå opp den bratte bakken så
kommer man opp på riktig platå og terrenget blir åpent og fint.

POSTER OG REGISTRERING AV KODER
Postene vil være tilgjengelige fra 8. april til 24. september. Du kan selv bestemme når du
vil ta postene, i hvilken rekkefølge du tar de og hvor mange poster du tar på hver tur.
Hver av postene har en poengverdi som står oppført på registreringskortet. Denne verdien
er satt på bakgrunn av postens vanskelighetsgrad og tilgjengelighet. Det er mulig å oppnå
400 poeng dersom en tar alle de 60 postene.
Hver post er markert med et postflagg merket med «turorientering», postnummeret og en

kode med to bokstaver og ett siffer. Skriv ned koden på registreringskortet eller ta bilde av
koden, slik at du kan registrere koden i etterkant. På grunn av korona-tiltak har vi droppet
klippetang i år.
Hvis du har samlet inn minimum 100 poeng og har registrert dette digitalt eller sendt inn
registreringskortet med koder senest 8. oktober, blir du med i trekningen av gavekort.
Du kan sende registreringskortet til: Notodden o-lag, v/ Britt Fossøy, Kjærlighetsstien 39,
3681 Notodden
Du kan også registrere kodene digitalt på turorientering.no. Velg Finn arrangør og
Notodden o-lag, deretter poster. Her kan du, etter å ha logget inn, registrere de ulike
kodene. Alternativt kan du laste ned appen Turorientering og registrere kodene der.
Eventuelle feil eller mangler ved postene kan du melde via sms eller per telefon til
951 35 546.

SESONGSAVSLUTNING OG MERKETAKING
Ved å ta årets turorienteringsposter har du muligheten til å oppnå turorienteringsmerke
i enten bronse, sølv eller gull.
- Turorienteringsmerke i GULL krever 340 poeng
- Turorienteringsmerke i SØLV krever 200 poeng
- Turorienteringsmerke i BRONSE krever 100 poeng
Plaketter kan du oppnå etter å ha blitt registrert med gullmerke henholdsvis 5-10-15-20-25
osv. år. Hvis du ønsker merke eller plakett, kan disse kjøpes på sesongavslutningen. Gi i
tilfelle beskjed om dette senest 8. oktober i forbindelse med at du sender inn klippekortet.
Vi inviterer til en sesongsavslutning i Notodden O-lags klubbhytte ved Tinnemyra i slutten
av oktober/begynnelse av november. Avslutningen annonseres i Telen noen dager i forveien.
Håper vi ser mange av årets turorienterere ved sesongsavslutningen!

UsynligO
For dere som ønsker litt fart og spenning i skogen, så finnes det nå en app, UsynligO, som
gjør det mulig å ta turorienteringspostene som en orienteringsløype. Hvis du registrerer deg
kan du få tidtaking og du kan sammenligne deg med andre løpere som har tatt den samme
løypa. Du installerer appen på smarttelefonen, lager en bruker og logger inn og velger
løypen du skal ta i appen. Da vil du få en vibrasjon og/eller trudelutt når du er på eller
nærmer deg posten. Du vil også kunne få informasjon som hjelpemiddel hvis du trenger det,
som f.eks. avstand til neste post. Det er mulig å bruke appen uten å registrere seg.
Hvis du laster ned appen vil du se at den inneholder mange ulike orienteringsløyper, både i
Notodden og resten av landet, faktisk også i mange andre land. Notodden O-lag har blant

annet laget 12 enkle UsynligO-løyper for skolebruk som er fine å ta for nybegynnere
(løypene heter Skole-xxx). Det finnes også flere treningsløyper med høyere
vanskelighetsgrad. Løypene som hører til turorienteringen på Notodden heter:
- TurO Tinnemyra
- TurO Ramsås
- TurO Vatnar
- TurO Langedok
- TurO Elgsjø
- TurO Nybuåsen sør
Du finner start og mål på løypa gjennom å velge Trykk her for kart. Her kan du også skrive
ut ekstra kart hvis du trenger det.
Obs! For å få appen til å fungere hele løypa, må du markere at appen alltid skal tillate
stedstilgang.
Du finner mer informasjon om UsynligO på Notodden orienteringslags hjemmeside
www.nolweb.org under rubrikken Andre NOL arrangementer.
På NOLs hjemmeside, under rubrikken NOLs Klubb- og treningsløp, finner du også
informasjon om treningsløp som vanligvis arrangeres hver torsdag i sesongen.
Treningsløpene har løyper tilpasset alle aldre og ferdighetsnivåer. Du er hjertelig
velkommen til å delta når korona-tiltakene er over og disse kommer i gang igjen
GOD TUR I SKOGEN OG VIS HENSYN TIL VEGETASJON OG DYRELIV. Vi ønsker
deg en innholdsrik tur-O-sesong i regi av Notodden orienteringslag.
Vi vil understreke viktigheten av å overholde myndighetenes pålegg om smittevern, og
den enkeltes plikt til å unngå smittespredning!

Hilsen Tur-o komiteen i NOL

