
  

 

TURORIENTERING 2021 

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: 5 kart til røde turer: Tinnesåsen, Damtjønn-Dipilen, Lauvåsknølen, 

Langedokk og Sudstul. 1 kart til blå tur: Elgsjø. 

Det er lagt ut totalt 60 poster, 10 poster per kart.  

Ekstra kart uten poster finnes på http://www.nolweb.org/ under turorientering.  

 

INFORMASJON OM DE ULIKE KARTENE 

 
 

Tinnesåsen: Det er mulig å kjøre opp på Tinnesåsen, Bomvei 25 kr pr sms. Realt skogsområde med mange 

utsiktpunkter. 

Elgsjø: Oversiktlig pen furuskog 

Østmarkavegen Damtjønn – Dipilen: Variert skog, mye skråli. 

Lauvåsknølen: Nydelig furuskog i kupert terreng. 

Langedokk: Detaljrik oversiktlig furuskog med lite stier. Fint å kombinere med bad i Follsjø. 

Sudstul: Bomvei med kortautomat opp til Store-Ble parkering. Åpent høyfjellsterreng. 

http://www.nolweb.org/


POSTER OG REGISTRERING AV KODER 

Postene på 5 kart vil være tilgjengelige fra 3.mai til 24. September, mens Sudstul er tilgjengelig fra 

1.juni til 17.oktober. 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 kartet. 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, 70 poeng pr rød tur og 50 poeng for blå tur.  

Hver post er markert med et postflagg merket med «turorientering», postnummeret, en kode og en QR-

kode. Skriv ned/ta foto av koden for å registrere dem inn på turorientering.no når du kommer hjem eller 

registrer QR-koden i appen Turorientering.  

Hvis du har samlet inn minimum 100 poeng og har registrert dette digitalt senest 24.oktober, blir du med 

i trekningen av gavekort.  

Digital registrering 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. 

Grønne turer: Grønne turer er enkle turorienteringsposter eller turorienteringsturer i nærmiljøet 

(byområder, nærskogen, parker og grøntområder) og er en god måte å starte på for dem som ikke har 

prøvd orientering før! Disse er også tilgjengelig pr barnevogn eller rullestol. Grønne turer er første nivå 

på skalaen for farge-nivågradering av turorientering. Notodden o-lag vil i år legge ut 2 kart med 10 

poster på hver; Notodden sentrum og Sætre-Grotbekk. Disse er tilgjengelig i appen Turorientering, på 

NOL sin nettside www.nolweb.org, Turistinformasjonen, Servicetorget til Notodden kommune og i kasse 

på Notodden o-lag sin hytte ved Tinnemyra. Disse vil publiseres i løpet av siste del av mai. 

 

SESONGSAVSLUTNING OG MERKETAKING 

Informasjon om merker, plaketter og sesongavslutning fines på www.nolweb.org og på Notodden o-lag sin 

side på www.turorientering.no  

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. 

 

Hilsen Tur-o komiteen i NOL 
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