
TURORIENTERINGEN 2021
NES ORIENTERINGSLAG

4. APRIL – 26. SEPTEMBER

Vi ønsker alle velkommen til den 50. utgaven av turorienteringen i Nes.

KART OG MATERIELL

Vedlagt i denne posen finner du:

Kart «Dragsjøhytta» med postene 1-10 innkopiert

Kart «Ellingsjøen» med postene 11-20 innkopiert

Kart «Neskollen» med postene 21-30 innkopiert

Kart «Hvamsåsen» med postene 31-40 innkopiert

Kart «Haga» med postene 41-50 innkopiert

Kart «Brårud» med postene 51-60 innkopiert

Kart «Haga» med postene 61-65 innkopiert (Grønn Tur)

Kart «Dragsjøhytta» med postene 66-70 innkopiert (Grønn Tur)

Kart «Nes ski og sykkelanlegg» med postene 71-75 innkopiert (Grønn Tur)

2 stk kontrollkort, ekstra kontrollkort selges for kr. 20,-

Faktura for konvolutt og eventuelt ekstra kontrollkort

KVITTERING PÅ POSTENE

På hver post henger det en bokstavkode som du noterer på kontrollkortet eller registrerer rett inn på 

turorientering.no.

ÅPNING

Alle postene henger ute f.o.m.12. april. Åpningsarrangement sløyfes.

AVSLUTNING

Alle postene står ute t.o.m. 26. september. I år oppfordrer vi alle til å bruke nettløsningen til registrering. 

Registrering av koder på nett, må gjøres senest 26. september. For de som ikke vil registrere på nett, ber vi 

om at kontrollkortene blir sendt innen 1. oktober til adressen som er påført på kortet.

Det vil bli uttrekning av gavekort og andre premier blant alle som har sendt inn kontrollkortet eller registrerer 

seg på nett innen fristen.

MERKEKRAV GULL SØLV BRONSE

Under 13 år og over 69 år 20 poster 15 poster 10 poster

13 - 69 år 40 poster 30 poster 20 poster

Etter hver 5. gang som kravet til gullmerket oppfylles kan plakett innløses.



FEIL OG MANGLER

Vennligst meld fra om feil og mangler ved postene til Erik Sogn tlf. 95779547 eller Knut Engen tlf. 97116341.

FORHÅNDSREGLER

For at vi skal få lov til å holde turorienteringen i gang, må vi ta noen forhåndsregler når vi skal ut på tur. Husk

at myndighetenes pålegg om smittevern skal overholdes! Man kan gå alene eller med familien. Hold minst

2m avstand fra andre. Ikke ta på postene. Som vanlig, husk båndtvangen og forbudet mot åpen ild.

TRIMKARUSELL

I forbindelse med smittevernsituasjonen i Norge har vi ingen arrangement planlagt for året enda. Følg med 

på hjemmesiden for de nyeste oppdateringene.

ØNSKER DU Å STØTTE OSS?

Alt arbeid med turorienteringen utføres på frivillig basis av en gruppe entusiaster, uten annet honorar enn 

gleden ved å legge til rette for at andre skal få noen fine skogsopplevelser. Slik har det vært helt siden 

starten i 1972, og slik vil vi at det skal fortsette å være. Men materiell slites (i noen få tilfeller blir det også 

ødelagt av andre), og må byttes ut. Dette koster penger. Det er også kostbart å utarbeide nye kart til 

formålet.

Vi mottar gjerne en økonomisk støtte i form av medlemskontingent, så ønsker dere å bidra, vennligst benytt 

vedlagt innbetalingsgiro, eller se hjemmesiden.

Dersom du deltar i spill gjennom Norsk Tipping kan du støtte Nes Orienteringslag ved å gi grasrotandelen 

din til oss. Det kan du gjøre ved å sende SMS «Grasrotandelen 993766844» til 60000.

Vi ønsker alle en god sommer og mange fine turer!

nesorientering.no

 nesorientering@gmail.com

 nesorientering

nesorientering

nesorientering
                                                                                                      

  

                                     Turorientering støttes av miljødirektoratet.



Medlemskontingent 2021

Voksne 17 år og eldre kr. 150,-
Barn til og med 16 år kr. 100,-
Familie kr. 250,-
Støtte Minimum kr. 100,-

VENNLIGST OPPGI NAVN OG FØDSELS-ÅR UNDER
BETALINGSINFORMASJON FOR ALLE DET BETALES FOR.

                                                        

 

                                                           
                                                           
                                                        Nes Orienteringslag
                                                                               v/Knut Engen

    2170 FENSTAD

                                                                               16190714539


