OK Moss - turorientering 2019
Her finner du informasjon om årets turorientering. Denne og ytterlig informasjon og nyheter
finner du på våre nettsider http://www.ok-moss.no/owiki/doku.php?id=turorientering
OK Moss arrangerer i år turorientering for 50. gang. Årets kartområder er som følger:
Kart
Deør, Son
Noreødegården, Moss
Ishavet, Vestby
Rambergåsen, Moss
Larkollen, Rygge
Kirkebygden, Våler
Torebråte, Våler
Våler varde, Våler

Målest. Vårposter Høstposter
Parkering (GPS-koordinater)
1:7500
1-5
Tyriveien (6600188N, 596362Ø)
1:10000
6-20
Åvangen skole (6592344N, 596110Ø)
1:10000
21-30
Ødemørk (6595728N, 597345Ø)
1:10000
31-40
Rambergveien (6591493N, 592458Ø)
1:10000
41-50
Orrefellen (6578495N, 597377Ø)
1:10000
51-60
Kirkebygda skole (6596043N 605059Ø)
1:10000
61-70
Avkjøring gocartb. (6595311N, 609816Ø)
1:10000
71-80
Klypen (6595694N, 602260Ø)

Vårpostene henger ute fra 12/4 til 1/10, mens høstpostene henger ute fra 21/6 – 1/10.
Poster
Postene kan du ta i valgfri rekkefølge eller følge et av våre løypeforslag som er angitt på våre
nettsider. Selve postdetaljen finner du på kartet (symbol og postbeskrivelse).
Postene består av postskjermer, og med tilhørende laminerte plastkort. På disse kortene er
det i tillegg til postnummeret, påført en kode (en bokstav).
Bokstaven skrives inn på kontrollkortet (husk å ta med penn/blyant) eller legges inn på din
smarttelefon om du har det. Når man kommer hjem kan man registrere kodene på
turorientering på nett som du finner på nettsidene. Hver post er poengsatt fra 1-5 avhengig
av vanskelighetsgrad og tilgjengelighet. Vi ber deg merke kontrollkortet med navn og
adresse. Hvis du mister kontrollkortet, vil du da ha større sannsynlighet for å få det tilbake
om noen finner det.
Registrering av poster på turorientering på nett
Logg deg inn på http://turorientering.no/moss eller via lenke på vår nettsiden.
Kontrollkoden til postene består av 2 tall og en enkelt bokstav. Eksempel: Post 7 har kode B.
Kontrollkoden blir da: 07B (ingen koder kan være like, derfor 3 tegn).
Kaptein Rødskjeggs skattkister
Kaptein Rødskjegg har gjemt skattkister både i vår- og i høstsesongen. Mer informasjon fås
hos DNT Vansjø eller i en av Sparebank1-filialene i Moss og omegn. Du finner også denne
informasjonen på turorienteringens nettsider.
Merker og plaketter
Kravene til merker er følgende:
• Gull: 200 poeng – under 15 år og over 70 år, 150 poeng
• Sølv: 150 poeng – under 15 år og over 70 år, 100 poeng
• Bronse: 100 poeng – under 15 år og over 70 år, 50 poeng
Alle som har klart merkekravet, kan få kjøpt merker til selvkost, kr 60,-.
De som ikke benytter turorientering på nett kan sende inn klippekortet påført navn og
adresse til: Martin Hovgaard Eisvang, Ekholtveien 8, 1526 Moss. Frist for innsendelse er 14.
oktober.
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Salgssteder
Deltakerkonvolutter og ekstra kontrollkort kan bestilles hos: tur-o@ok-moss.no eller hentes
følgende steder: Vitusapotek Rygge, Narvesen Mosseporten Senter (fram til 31. juli), Sport1 Rygge storsenter, Standard Sport Moss, Apoteket i Son, Skøiens Eftf Hølen og Narvesen
Vestby Storsenter.
Tur-o-konvolutten koster kr 320,- (henting) eller kr 350,- (bestilling på nett). Ved henting i
butikk fyller du det skjemaet som er festet til konvolutten, med ønsket informasjon og leverer
dette. Faktura vil bli sendt deg på E-post eller i posten.
Kulturminner
En del av tur-o-postene er plassert ved eller i nærheten av kulturminner. Mer info med bilder
finner du på våre tur-o-sider.
Tilrettelagte poster
Se løypeforslag på våre nettsider.
Sesongavslutning
Da det har vært dårlig frammøte på sesongavslutningen de siste årene vurderes denne
avviklet. Nærmere info vil bli gitt på vår hjemmeside. Du kan også ringe 48228716. Der kan
du også bestille merke og plaketter.
Bli støttemedlem i OK Moss.
Det koster kr. 150 pr. år. Du er da med og støtter vår satsning på barn og ungdom. Du får
også gode rabatter på trenings- og fritidstøy.
Opptre varsomt i naturen
Vi ber dere som alltid spesielt å ta hensyn i hekke- og yngletiden i mai / begynnelsen av juni.
Dersom følgende regler for god takt og tone i naturen følges, er vi på trygg grunn:

•
•
•
•
•
•
•

Det er ikke tillatt å gjøre opp ild i skog og mark i tiden 15. april til 30. september.
Båndtvang for hunder gjelder fra 1. april til 30. september.
Kjøring og parkering på privat grunn er ikke tillatt uten grunneiers samtykke.
Gå ikke over plantefelt eller dyrket mark.
Vis hensyn til andres eiendom, hus og hytter.
Kast ikke avfall i naturen.
Ta hensyn til fugle- og dyreliv.

Grønne turer – poster som kan tas fra rullestol.
Info om dette vil bli lagt ut på vår hjemmeside og kartene kan lastes ned gratis derfra.

