
TURORIENTERINGEN   2020. 
 

 

Elverum orienteringsklubb ønsker gamle og nye turorienterere velkommen til en ny sesong. 

Turorienteringen består av 50 poster fordelt på 3 kart. Smørbukken, Svartholtet sør og Kolbulia. 

 

Alle som deltar i Turorienteringen må holde seg orientert om de til enhver tid gjelde råd fra 

myndighetene angående Corona pandemien. Dette betyr bl.a. at postflaggene ikke skal berøres. 

 

Smørbukken er området vest for Vesterhaug Gård. Følg Vestsidevegen ca 6 km sørover fra sentrum. 

Utgangspunkt og parkering er rett ved jernbaneovergangen,  markert på kartet med blå «P». Følg stiplet 

linje for å komme inn i terrenget til postene. 

Svartholtet sør ligger øst for Mastmoen  og Hanstad. Passende utgangspunkt kan være Trimplassen, 

enden av Grøndalsbakken eller fra toppen av Henrik Ibsens veg. 

 Kulbulia ligger i Vestre Hernes, og Hernes institutt vil være utgangspukt for de fleste av postene på dette 

kartet. Fra Elverum Sentrum er det ca 13 km til Hernes Institutt.  Benytt parkeringsplassen før bommen 

ved Hernes Institutt og start postjakten ved å følge  veien til høyre opp mot vanntårnet. Vær vennlig å 

respekter at Hernes institutt ikke ønsker trafikk inne på sitt område slik situasjonen er nå. 

 

Selv om alle kartene er nylig revidert kan det forekomme hogst som ikke er markert på kartet. 

 

Alle postene er påført en bokstavkode med 2 eller tre bokstaver.  Denne koden skal skrives på 

kontrollkortet som kvittering på at du har vært på postene.  

 

Alle postene har en poengverdi etter vanskelighetsgrad og avstand. Det er i år til sammen 50 poster og 

maksimal poengsum er 369  poeng. Kravet til Turorienteringsmerket er: 

 

  GULL       - 295 poeng   (Deltagere o. 65 år og under 12 år – 221 poeng)  

SØLV       - 184  poeng   (Deltagere o. 65 år og under 12 år –147 poeng) 

BRONSE  - 110 poeng   (Deltagere o. 65 år og under 12 år  –  74 poeng) 

 

Turorienteringsmerket  fåes i gull , sølv , eller bronse avhengig av oppnådd poengsum. Ved å  ta  

Turorienteringsmerket i gull flere ganger kan en få  Turorienteringsplaketten: 

 

  Bronse plakett utdeles ved oppnådd gullkrav   5. gang 

  Sølv     plakett utdeles ved oppnådd gullkrav 10. gang   

  Gull     plakett utdeles ved oppnådd gullkrav 15. gang   

  20 års   plakett utdeles ved oppnådd gullkrav 20. gang 

                          25 års   plakett utdeles ved oppnådd gullkrav 25. gang  osv. 

                           

Alle som sender inn kontrollkortet får diplom og alle som klarer merkekravene for første gang  får  

Turorienteringsmerket.( Deltagere u 16 år får merke hvert år de klarer merkekravet.) Plaketter , merker og  

diplomer blir delt ut på en hyggekveld som avholdes samtidig med årsmøtet i Elverum Orienteringsklubb.  

Alle som møter opp på hyggekvelden er med på trekkingen av ekstrapremier. 

 

OBS !  Postene står ute  til 10. Oktober 

 

NB ! For å kunne registrere alle som har klart kravene er vi  

avhengig av at dere sender inn kontrollkortet. De som  har 

 e- post adresse bes om å skrive opp denne på kontrollkortet. 

 Innsending av kontrollkortet må skje innen 15. Oktober  til: 

  Per Dahl 

  Martensvn. 160 

2409 ELVERUM 

Tlf. 907 72 713  

 

Kontrollkortet kan også skannes og sendes med epost til 

 Perdahl160@gmail.com     (Obs ! ny Epostadr.) 

 

 

mailto:Perdahl160@gmail.com


Stolpejakt 

EOK arrangerer også stolpejakt. I år inngår ikke stolpene i Turorienteringen. Årets stolper er plassert i 

Sentrum og på Løvbergsmoen. Last ned Appen Stolpejakten og start stolefangsten. 

 

         

 

Nettkurs i kart og kompass 

På sidene til orienteringsforbundet finnes et innføringskurs i bruk av kart og kompass 

http://nof-orientering.org/    

 

 

 

 

 

 

       

 

  

 Treningsløp 

Elverum O-klubb arrangerer normalt treningsløp på torsdager.  I år er treningsløpene erstattet av ukens løype. 

Det tilbys løyper både for nybegynnere og erfarne. Informasjon finnes på klubbens hjemmesider. www: eok.no 

 

  

 Elverum orienteringsklubb 

Er en liten men driftig klubb. Er du interessert i å støtte lagets drift er du velkommen som medlem. 

Medlemskapet koster 21år og yngre kr. 150.-,     21 år og eldre kr. 200.-  Familie kr. 400.-  

(Oppgi navn og alder)  Beløpet kan betales inn til Bankkonto: 1820 30 83080 

 

Eller ta kontakt med: 

 

 Marianne Sveen  

988 53 518 
marianne.sveen@mmbakken.no 

 

www.eok.no 

 

Elverum Orienteringsklubb har egne hjemmesider går du inn på adressen over kan du skaffe deg informasjon om 

hva som skjer i O klubben. 

Klubben har også egen Facebookside. 

 

http://www.eok.no/

