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Verdal Orienteringsklubb ønsker velkommen til sin 51. 

sesong med turorientering 
 

Årets opplegg 

 
Korona-informasjon: 

 

Som alle nå vet, er det også i år innført restriksjoner angående korona smittefare i alle slags idretter. Vi som 

arrangør av tur-orientering, må også forholde oss til den informasjonen vi mottar fra helsemyndighetene, og 

styret i Norges Orienteringsforbund sine anbefalinger 

 

• Vi får ikke ha klippetenger til bruk for klipp i kort. Vi må derfor benytte postflagg med 

bokstavkoder, og dere brukere må ha med penn og notere koder for hver post på klippekortet. 

Alternativt kan dere f.eks. ta bilder av postnr. og -koden og notere den på kortet når dere kommer 

hjem.. Det er av største viktighet at dere ikke berører noen postenheter.  På denne måten gir vi vårt 

bidrag til å redusere smittespredning og økt o-aktivitet samtidig.  

 

• Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet anbefaler folk å være ute i frisk luft og være i fysisk 

aktivitet, men med begrensede tilpasninger for å hindre spredning av smitte. 

Gå bare noen få sammen, hold avstand og rast utenom selve posten., da det er greit for flere å komme 

trygt fram til posten. 

 

Takk for at dere etterkommer dette, og god tur på årets turorientering. 

 

Gi gjerne tilbakemeldinger om årets «system», eller andre uklarheter/hendelser. 
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I konvolutten finner du følgende innhold: 

 

• 5 kart med inntegna tur-o-poster 

• 1 klippekort 

• Informasjon (den du nå holder i handa) 

• Plastlomme til vern av kart og klippekort 

• Tur for alle 

• Skihyttebrosjyre 

• Terminliste klubbløp 

 

Postene:     Settes ut: Tas inn: 

 

  1-10 Ørin     02. mai 19. september   

11-25 Garnesmarka    16. mai 19. september   

26-45 Marka     16. mai  19. september   

46-65 Volhaugen      9. mai  19. september   

66-80 Fjellposter Vera   20. juni 19. september   

 

 

Gradering etter vanskelighetsgrad gjør at du kan velge poster /turer ut fra eget ferdighetsnivå: 

 

GULE turer er grei å starte med for deg uten erfaring. Turene er i hovedsak korte og postene er godt synlige 

langs ledelinjer (for eksempel sti, bekk o.l). 
 

BLÅ turer er for deg med litt erfaring. Du må ha litt kartkunnskap, men postene er fortsatt nær ledelinjer. 

 

RØDE turer. Her må du kunne bruke kart og kompass, og terrenget er litt mer krevende. 

 

SVARTE turer. Du må ha god kunnskap i bruk av kart og kompass. Fysisk krevende. 

 

Du tar postene i den rekkefølgen du selv ønsker. Tilbudet er tilgjengelig hele døgnet hele sesongen! Du 

velger selv når du drar på tur, hvor du vil starte, og hvor lang turen skal være. Nummereringen av postene er 

ment som en veiledning til hvordan du kan legge opp til naturlige runder.  

 

Også i år har vi poster som er tilgjengelig for funksjonshemmede. Dette gjelder «Grønn tur» med 3 

poster på Ørin, 5 poster oppi Marka, 4 poster på Volhaugen og Tur for alle. Hvis du angir å ha 

nedsatt funksjonsevne, gir vi 3 poeng for hver post det kvitteres for. 

 

Tur for alle: Her er det i tillegg tur på Ørin med tre poster og Vinne med tre poster som er lett tilgjengelig 

med rullestol.  Med litt hjelp kan også andre Tur for alle turer nåes. Ved å kvittere bak på brosjyren får du 

godskrevet 1 poeng for hvert turmål, men får allikevel max 10 poeng. Har du funksjonsnedsettelse gir som 

sagt hvert turmål 3 poeng, og du kan med dette oppnå 60 poeng (kravet til gullmerke). Brosjyren kan 

leveres samtidig med innlevering av klippekort. Vil du ha deltakerpremie, må du levere brosjyren ved 

Servicekontoret. Da angir du antall turmål i det ordinære klippekortet, så sjekker vi med 

Servicekontoret i etterkant. 
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Hvordan finne fram til parkering og riktig nivå for deg? 

 
På karta er det avmerket anbefalte parkeringsplasser. Parker med omtanke slik at du ikke er til 

hinder for annen trafikk. Det henger o-flagg på anbefalte parkeringsplasser 

NB! Veiavgift til angitt parkering Volhaugen og Hallemsvollen. 

 

 

På http://turorientering.no/verdalok finner du ytterligere info om hvor karta befinner seg.  

 

Ørin : Anbefalt parkering ved parkeringsplass Innherred Renovasjon  

Postene her er gradert gul. 

 

Garnes:  Parkering 1:  

Ved idrettsplass Garnes skole. 

  Følg Rv 72 mot Sverige. Ta av til venstre til Garnes. Kjør inn til Garnes skole. 

Parkering 2: 

Parkering ved veiende ved Høgmyra. 

Følg Rv 72 mot Sverige. Ta av til venstre øst for Garnes og kjør inn til gården Garnes. Ta til 

høyre like før gården og kjør opp Skavhaugbakkan. Ta av til høyre etter ca. 800 m og følg 

denne veien til veis ende. OBS. Det er to grinder som skal passeres og disse skal lukkes etter 

gjennomkjøring. 

Postene her er gradert blå/rød. 

   

Marka: Parkering 1: 

Følg Fv. 759 fra Stiklestad mot Steinkjer ca. 8,5 km Ta av til høyre like før kryssing av bro 

over Lundselva og følg merking til skistadion. 

 Parkering 2:  

Kjør til Leksdal skole. Fortsett veien videre ca. 200 m. Ta til høyre. Følg vei mrk. 

Leksdalsfjellet ca. 5 km til Hallemsvollen.   NB. Veien åpner ca. 1.juni 

Postene her er gradert blå/rød. 

 

Volhaugen:  Ta av veg fra veien mellom Fleskhus og Minsaas mot Solberg/skihytta ved Hestegrei.  

Fortsett denne veien opp til skihytta. Her er det flere parkeringsmuligheter. Bomavgift. 

 Postene her er gradert blå/rød. 

 

Fjellposter: Følg Fv 757 fra Stiklestad retning Vuku.  Fortsett denne veien opp gjennom Helgådalen til 

Vera. Parkering ved Vera samfunnshus, ca. to km øst for Vera kirke.  

 Postene er gradet rød/sort 

 

Kjør forsiktig da enkelte av veiene kan være smale og med få møteplasser. Parker med omhu; kanskje 

flere skal fram! 

Fjellpostene er de mest krevende, både mht lengde og orienteringsmessig. Her er det lurt å ta med 

fiskestang, multespann og selvfølgelig en god nistepakke. Dette er en heldagstur! 

 

 

 

 

 

 

http://turorientering.no/verdalok
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Årets trivselstiltak og ekstrapoeng 
 

På grunn av koronatiltakene blir det ingen felles åpning med kaffe, fellesturer eller annen o-aktivitet med løp 

hvor vi kan samle ekstrapoeng. Vi håper derimot at vi kan få til en felles avslutning på skihytta med 

innlevering av klippekort og kanskje mulighet for å kjøpe kaffe og kaker.  

Avslutning annonseres hvis det blir mulig å gjennomføre  

Så lenge vi ikke vet noe annet i lang tid fremover, håper vi dere får noen fine turer og koser dere likevel. 

 

 

Hyggekveld 

 

Klubbens hyggekveld anbefales. Dato er ikke fastsatt, men det blir annonsert i lokalavisa, facebook og på 

klubbens hjemmeside i starten av oktober.  

Dette blir en trivelig kveld i godt lag! Servering og underholdning. 

Her deler vi ut velfortjente merker og plaketter. 

Kåring av Årets Hardhaus senior (17 år og eldre) og junior (de t.o.m. 16 år). Dette er en utmerkelse som 

bare de aller sprekeste kan oppnå! Du må ha vært på alle 80 postene. Og ikke minst; du må ha levert inn 

klippekortet før hyggekvelden. 

 

 

Del opplevelsene 
 

Vi oppfordrer deg som er glad i turorientering til å dele gleden med en eller flere som du unner en god 

opplevelse. Ta dem med ut i skogen, gi dere god tid. Nyt naturen og gjerne litt medbragt niste og kaffe. 

Håper dere deler bilder med oss; #turoverdal. 

 

    
      



Diverse informasjon 
 

Poeng og merkekrav 

Det er lagt opp til at bronsemerket skal være stygglett å klare. Sølvmerket skal også være lett 

match for de fleste. Gullmerket krever både litt orienteringsferdigheter og innsats, men 

oppnåelig for de fleste som klarer å prioritere nok tid i skogen. Å klare alle postene skal være 

ei utfordring. 

Hver post gir ett poeng og hvert klippekort gir rett til ett merke eller plakett. Kravet til 

gullmerket er 60 poeng, sølvmerket 35 og bronsemerket 15. Plakett tildeles når du har 

klart gullkravet 5-10-15-20-25-30-35-40 eller 45 år! Hvis du har opparbeidet” gullår” i andre 

klubber før du kom til Verdal, kan du få disse årene medregnet!  

Halvert merkekrav for barn 10 år og yngre og for veteraner fra det året de fyller 70. 

Husk derfor å skrive fødselsår på klippekortet. 

 

Merkekrav for funksjonshemmede: 

Tur for alle + postene mrk. «Grønne turer» teller 3 poeng hver for personer med 

funksjonsnedsettelse. Husk å merke av for dette ved innlevering av klippekort /kart. 

 

Feil med postene? 

Ring John Kvaal tlf. 907 89 613, han ordner slikt! Noter dato i rubrikken på klippekortet, 

dette vil sikre deg poeng også for denne posten. 

  

Innsending av klippekort 

til Lars Børre Hallem, Svanevegen 8, 7655 Verdal innen 1.oktober, eller lever kortet på 

avslutningsdagen på Skihytta. 

Nyttige nettadresser 

 

turorientering.no/verdal Turorientering i Verdal turoverdal  verdal-ok.net 

 

 

 

verdalsbruket.no     verdalfjellstyre.no

Bli med i laget! 

Alle turorienterere er velkommen som medlemmer i Verdal Orienteringsklubb. Du finner mer 

informasjon ved å gå inn på nettsiden til klubben. Enkeltmedlem koster kr.250,- og familiekontingent 

kr.500,- for 2021 og kan innbetales på bankkonto 4440.31.12000. 
 

 God tur i skog og fjell!! 
 

Hilsen tur-o-komitéen 

    Lars Børre Hallem  413 19676 

    Otto Brustad  997 33702 

    John Kvaal   907 89 613 

    Dagfinn Enes  908 10 026    

http://turorientering.no/verdalok
http://www.verdal-ok.net/
http://www.verdalsbruket.no/
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Verdal OKs Terminliste 2021 
Dato Ukedag Type løp Distanse Kart og evnt arena Hovedansvarlig 

24.3 ons Treningsløp Sprint Verdalsøra barneskole Jon Marius 

      

5.4 man Påskeløp Sprint Trones Magnhild Kvaal 

8.4 tors TA-sprint 1    Frol IL 

14.4 ons Treningsløp skogsprint Ørin Elin Sikkeland 

15.4 tors TA-sprint 2    Stjørdals-blink 

21.4 ons Treningsløp Mellom Blommen - Skei Tor Ove Hallem 

22.4 tors TA-sprint 3   
Ørmelen - ved gamle 
interiørsenteret Marius Enes 

28.4 ons Treningsløp Mellom Ballhald Gjedrem Lund 

29.4 tors TA-sprint 4    Steinkjer 

      

5.5 ons BK 1    Frol IL 

6.5 tors TA-sprint finale    OK Skøynar 

12.5 ons O-karusell 1 Mellom  Blommen Grindberg 

15.5 lør Verdal 2-dagers   Garnes Per Grande 

16.5 søn Verdal 2-dagers   Garnes Per Grande 

19.5 ons 
O-karusell 2/Verdens 
orienteringsdag sprint Stiklestad Lars Børre Hallem 

26.5 ons BK2    OK Skøynar 

      

2.6 ons BK3   Ballhald Vehus Skjerve 

5.6 lør Råtassleir     
Anne B. Ydse 
Larsen 

6.6 søn Byastafetten    Steinkjer OK 

9.6 ons OK 3 Lang, VM Leirsjøen - Hellbakkan Kurt Ove Melby 

16.6 ons BK4    Frol IL 

23.6 ons O-karusell 4 Mellom  Bjartan Baglo/Bjørkeng 

      

11.8 ons Treningsløp/tomannstafett stafett Blommen Sverre Kristoffersen 

18.8 ons BK5    OK Skøynar 

22.8 søn KM langdistanse Lang  Volhaugen vest - Røra Nina S. Melby 

25.8 ons O-karusell 5 Mellom  Ramsåsen 
Karl Arne/Kari 
Melbye 

      

1.9 ons BK 6   Marka Jon M Vaag Iversen 

5.9 søn O-karusell 6 Ultralang Skihytta-Volhaugen Arne Okkenhaug 

8.9 ons O-karusell 7 sprint Forbregd Tanem Iversen 

15.9 ons Treningsløp natt   Volhaugen Husby Filip og Ludvik 

 


