
Eggedal IL 
VELKOMMEN TIL TURORIENTERING 2021 

 

Vi legger i år ut 6 kart. Postene på Haglebu, Helgesetvatnet og Istjern blir satt ut innen 10 

juni, mens de andre blir satt ut innen 20 mai. 

Antall poster som er lagt ut: 

Båsheim                       10 poster.Grønn tur. 
Nedre Eggedal             10 poster.Grønn tur. 
Grønvoll                       10 poster.Rød tur 
Helgesetvatnet            10 poster.Rød tur..      
Haglebu              10 poster.Grønn tur.       
Istjern               10 poster.Blå tur.  
 
TIDSROM: 
Alle de 60 postene henger ute hele tiden fram til 25. september. 
 

POSTMARKERINGENE: 

Postene er i terrenget markert med et rødt/hvitt plastflagg.  

Stifteklemmene er på grunn av smittefare fjernet. Du må derfor notere kodene på en lapp, 
på kartet, på telefonen, eller ta bilde av postflagget. 
Det er koder (3 bokstaver) på postene, dersom du vil registrere klippene dine her på 
www.turorientering.no. 
Da går du inn på turorientering.no, og søker arrangør. Her må du søke på Eggedal IL. Du kan 
finne dine turer i menyen og begynne å klippe dine poster. Du kan også delta på flere 
turorienteringer og samle poeng i forskjellige rankinger.  
 
Se turorientering.no  - Eggedal IL. 
 
REGISTRERING: 
Vi anbefaler å registrere klippene på nett. De kan ellers sendes/gis til Bjørn Kaugerud, Gamle 
Tempelveien 33, 3359 Eggedal, innen 1. oktober 
 
 
PREMIEKRAV: 
De som leverer inn koder eller har registrert elektronisk på turorientering.no og har tatt over 
30 poster får en oppmerksomhet i posten. 
 



FEIL MED POSTENE: 
Gi straks beskjed til Bjørn Kaugerud, mob: 481 15 229 
E-postadresse: kaugeru@online.no 
 
SALG:  
Haglebu Ferisenter AS, YX Eggedal og turistinformasjonen.  
Pris er 200 kr.pr.konvolutt, og gjelder for to voksne med barn. 

Det er også mulig å kjøpe turpakker til 200 kr og enkelturer til 50 kr pr.tur          

på www.turorientering.no. 

De grønne turene Båsheim og Haglebu kan lastes ned gratis.  

 
KORONA: 
Norges orienteringsforbund har kommet med informasjon i forbindelse med 
koronaepidemien. Det anbefales fra folkehelseinstituttet at folk er ute i frisk luft og i fysisk 
aktivitet. 
Turorientering er en aktivitet med liten smitterisiko. Det bes om at alle tar hensyn og følger 
FHI sine anbefalinger om smittevern. Se www.fhi.no 
Du skal holde avstand og ikke oppholde deg lenge ved hver post.  
 
 

Eggedal IL ønsker deg en fin tur-o sesong. 

http://www.turorientering.no/
http://www.fhi.no/

