Veiviser til Tur-O på nett

Registrering av Tur-O poster
Registrering av Tur-O kan gjøres på to ulike måter:
1. Skriv ned på vedlagte postbeskrivelse kodene på postene du har vært på og send dette
inn til Mo Orienteringsklubb (se informasjonsskriv i tur-o posen)
2. Bruk den nettbaserte løsningen for registrering av Tur-O!

Nettbasert løsning for Tur-O
Norges Orienteringsforbund har utviklet en egen nettside for Tur-O. Denne gir dere
muligheten til å finne ut mer om Tur-O der dere bor, eller i andre steder av landet. I tillegg
kan dere registrere postene dere har vært på.
Webadressen er http://turorientering.no/.
Mo Orienteringsklubb har via sine egne nettsider www.mook.no laget en egen link som dere
kan benytte og som gjør at dere kommer direkte til Mo O-klubbs tur-o side.
Slik ser innloggingslinken ut:
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Bruk av nettbasert registrering av Tur-O
Når du velger linken fra Mo Orienteringsklubbs nettside kommer du direkte til Mo O-klubbs
side på Tur-O på nett som ser slik ut:

Her kan du gjøre mange ulike valg for å se hva vi tilbyr i år!
- Mo Ok, hvem er vi?
- Utsalgssteder på Mo
- Områder med Tur-o (Kartene)
- Turpakker (Alt i ett, eller kun Kultur-o)
- Turer (8 turer)
- Poster (For registrering av poster. Krever Bruker og Innlogging!)
- Kulturminner
- Poenglister
- Turblogg (Bruk denne!!)
- Arrangementer (3.juni på Skillevollen)

Men før du kan registrere poster må du ha bruker og være innlogget. Se
neste side!
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Opprette bruker
Øverst i høyre hjørne finner du valget Ny Bruker. Her kan du lage deg en bruker som du i
fortsettelsen skal bruke til registrering og informasjon.
Det er enkelt å lage seg en bruker, bare følg anvisningen:

Du kan også lage en bruker på facebook!

Logg inn
Når bruker er opprettet kan du logge deg inn og det første bildet du vil få opp er følgende:

Øverst har dere valget Finn arrangør som gir dere en oversikt over alle arrangører av
Tur-O i Norge. I lista velger dere Mo OK.
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Velge favoritt
Nå kommer dere inn på Mo O-klubbs nettside for tur-o.

Ved å velge hjertet til høyre for Mo OK vil Tur-O for Mo OK bli deres «favoritt» og
komme opp hver gang dere logger dere inn. Slik vil det se ut:
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Registrering av poster med koder.
Ved å gå inn på valget Poster får du opp følgende bilde. Velg en post og legg inn koden oppe
til høyre.

Turer
Her kan man finne beskrivelser av alle turene som finnes i nærområdet.
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Kulturminner
En av våre satsninger i år er Kultur-O. All informasjonen er ikke lagt ut ennå, da vi
selvfølgelig ønsker at dere tar turen som vi har laget først. Men vi har i tillegg lagt ut litt info
om Bertelberget og kanskje det kommer mer info etter hvert. Ta en tur inn her og se hva som
finnes!

Turblogg
Bruk gjerne turbloggen og skriv litt om turene dere har hatt. Her kan dere også legge
inn bilder fra turen.

Turorientering i Norge

Turorientering arrangeres også andre steder og ved å benytte linken http://turorientering.no/ kan
dere søke etter tur-orientering rundt omkring i hele Norge.

Her er en liten oversikt over Tur-O rundt omkring i Trøndelag og Nord-Vestlandet.
GOD TUR
HILSEN MO ORINTERINGSKLUBB!
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