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Tur-o 2021
Larvik OK ønsker deg velkommen til tur-o 2021.
Tur-o-pakken inneholder fire kart med nærhet til Larvik og kysten.

Fargekoder og poeng  
Orienteringsforbundet har innført fargekoder for 
å si noe om postenes vanskelighetsgrad. Farge-
kodene er i tråd med internasjonal merkingen av 
tur- og skiløyper. For å oppmuntre til å ta vans-
kelige poster, gir postene ulike poeng.  
Se nedenstående tabell.

Farge   Nivå Poeng pr post

Nybegynner 2

Litt viderekommende 3

Viderekommende 4

Som følge av ovennevnte tabell og 
poengfordeling vil årets poster gi en total 
poengsum på 203 for samtlige poster.

Valør Poengkrav

Gull ~ 80%
162 poeng

Sølv ~ 60%
121 poeng

Bronse ~ 30%
61 poeng

Postene: For hele sesongen er det satt ut totalt 
82 poster. Sesongen varer fra  
27. mars til 20. september. 
Postene er merket med oransje/
hvitt postflagg, nummerlapp og kode 
(bokstav/tall). 

Postkoden kan noteres i avsatt felt på 
kartet og registreres på nett for 
poengregistrering i etterkant. 
Nettadresse: www.turorientering.no. 
Dersom du ikke har tilgang til internett, 
kan du sende kodene til Arne Dirdal, 
Rosendalsgata 13 B, 3164 LARVIK 
innen 1. oktober 2021.

Prisen for tur-o-pakken er 200,-.  
Kart kan også kjøpes enkeltvis på nett  
(www.turorientering.no) for kr. 50,-.

Adferd: Vi er avhengige av å ha et godt forhold 
til grunneiere, kommunale instanser, 
hus- og hytteeiere, det er derfor viktig at 
du:
• kun bruker anviste parkeringsplasser
• unngår ferdsel over gårdstun og nære 

boliger/hytter og private hager.
• respekterer båndtvang for hunder
• ikke legger igjen søppel i naturen
• viser hensyn når du ferdes.

Kjøp av merke 
Merker og plaketter kan kjøpes hos:
 Arne Dirdal
 arne.dirdal@gmail.com 
 mobil: 45 66 44 77
• Pris for et merke er 30,-
 

Stolpejakten 
Larvik OK arrangerer også 
Stolpejakten.
I år foregår Stolpejakten i 
området Agnes - Stavern
- Rakke, dette området åp-
ner 24. mars.
Til pinse vil også området 
Østre Halsen - Gon/
Rekkevik åpne.
I tillegg vil det bli åpnet en ekspedisjon i
samarbeid med Lardal OL fra Vindfjell til Larvik.
Denne er planlagt åpnet til pinse. 

Kart Postnr (fra-til) Kontaktperson Mobil

Nedre Ono, Vestmarka 1 - 20

Arne Dirdal 45 66 44 77Vestmarka øst 21 - 40

Tanum - Eikedalen 41 - 58

Anvik - Brunvall 59 - 82 Randi Nærum 47 44 54 54

For andre henvendelser, kontakt Arne Dirdal 45 66 44 77

Ha en fin opplevelse!
Hilsen Larvik Orienteringsklubb

Det hender dessverre at postene våre 
forsvinner. Dersom du opplever at en post er 
borte, ber vi om at du umiddelbart kontakter 
oss og melder fra.

1000-takk for at du bidrar til å gi alle en god 
tur-o-opplevelse! www.turorientering.no / larvik

Visste du at Larvik OK 
alltid har poster hengende  

ute - hele året!
Se larvikok.no/tren under  

«Faste økter»
Disse øktene er gratis for  

klubbens medlemmer.

Kart Antall poster

Nedre Ono - Vestmarka 20

Vestmarka øst 20

Tanum - Eikedalen 18

Anvik / Brunvall 24


