Tur-o 2022
– Trim med mening
Bjørndalen - Kilen

Rakke øst

Ulfsbakk

Rødberg

Bjørndalen - Kilen

Ulfsbakk
Rødberg
Rakke

Fargekoder og poeng

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

Tur-o 2022
Larvik OK ønsker deg velkommen til tur-o 2022.
Tur-o-pakken inneholder fire kart ved både ferskvann og sjøen.
Kart

Antall poster

Rakke øst

20

Ulfsbakk

20

Bjørndalen - Kilen

28

Rødberg

12

Postene: For hele sesongen er det satt ut totalt
80 poster. Sesongen varer fra
8. april til 25. september. Postene
er merket med oransje/hvitt postflagg,
nummerlapp og kode (bokstav/tall) og
QR-kode.

Farge

1000-takk for at du bidrar til å gi alle en god
tur-o-opplevelse!

Litt viderekommende
Viderekommende
Postene på blå kart er hovedsaklig på
nybegynnernivå og de på røde kart har flere
poster for litt viderekomne, men de ulike postene
vil variere i vanskelighetsgrad innenfor hvert kart.
Som følge av ovennevnte tabell og
poengfordeling vil årets poster gi en total
poengsum på 212 for samtlige poster.
Valør

Postkoden kan noteres i avsatt felt på
kartet og registreres på nett for
poengregistrering i etterkant.
Nettadresse: www.turorientering.no.
Postene kan også registreres ved
bruk av mobiltelefon og appen
Turorientering. Dersom du ikke har
tilgang til internett, kan du sende
kodene til Tom Kristensen, Colin
Archers gate 4, 3263 LARVIK
innen 9. oktober 2022.
Prisen for tur-o-pakken er 200,-.
Kart kan også kjøpes enkeltvis på nett
(www.turorientering.no).
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.

Stolpejakten

Nivå
Nybegynner

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.

Kjøp av merke

Merker og plaketter kan kjøpes hos:
Tom Kristensen,
tom@kristensen.larvik.no,
mobil: 9516 1107
• Pris for et merke er 30,-

Poengkrav
Gull

~ 80%
170 poeng

Sølv

~ 60%
127 poeng

Bronse

~ 30%
64 poeng

I år åpnet Stolpejakten
Larvik på Rakke og rundt
Larvik by 28. mars og det
kommer flere stolper andre
steder seinere. Det vil også
bli en ekspedisjon i Eikedalsmarka. Følg med på
www.stolpejakten.no og
facebook.com/StolpejaktenLarvik

Visste du at Larvik OK
alltid har poster hengende
ute - hele året!
Se larvikok.no/tren under
«Faste økter» eller
facebook.com/larvikok
Disse øktene er gratis for
klubbens medlemmer.

Vi er en bra gjeng som
ønsker deg velkommen til
trening og aktivitet på
alle nivåer.

Ha en fin opplevelse!
Hilsen Larvik Orienteringsklubb
Kart

Postnr (fra-til)

Rakke

1 - 20

Rødberg

69 - 80

Ulfsbakk

21 - 40

Bjørndalen - Kilen

41 - 68

For andre henvendelser, kontakt

Kontaktperson

Mobil / (mobil)

Elisabeth Undstad

95 75 99 24

Randi Nærum

47 44 54 54

Tom Kristensen

95161107
tom@kristensen.larvik.no

www.turorientering.no / larvik

