TRIM MED ORIENTERINGSGRUPPA 2018
Blå turer
røde turer
svarte turer
sykkelorientering
Nytt av året er at postene er lagt som turer og at disse graderes med fargekoder etter
vanskegrad og tilgjengelighet. Tilbudet er likevel som tidligere ved at det selges konvolutter
med kart og klippekort – turpakker- på Alvdal Tynset Sport og Circle K Tynset og en står fritt
til å finne de postene man ønsker.
Blå turer
Blå turer passer godt for nybegynnere og de som har noe kjennskap til kart. Det er lagt to
blå turer på Havernkartet. Tur 1: Post nummer 1 til 9 går i området mellom Setertjønna og
Motorsenteret. Tur 2: Post nummer med nr. 10 -15 går litt lengre sør, nærmere Auma. Begge
turene i lett og flott terreng. Barnas turorientering går inn i dette tilbudet. Blå turer selges
både separat i egen konvolutt, slik som Barnas turorientering ble gjort tidligere, og de ligger
inne i den vanlige tur-o pakka. De som er 12 år og yngre oppfyller merkekravene når de har
tatt 15 blå poster. Premiering til alle som er 12 år og yngre på avslutningskvelden.
Turpakke: Blå turer - røde turer og svarte turer
Blå turer: som beskrevet over.
Røde turer krever litt mer kjennskap til og erfaring med kart. Røde turer ligger på
Ripankartet.
Tur 3: Post nummer16 - 23 ligger i området ved grustaket nede ved Auma stasjon.
Tur 4: Post nummer 24 - 32 ligger rett nedenfor Fallet på Ripan mot fv. 30.
Tur 5: Post nummer 33-40 ligger i området Ripmyran – Måna.

Svarte turer krever kjennskap til kart - og utholdenhet. Tur 6 og 7 med postnummer 41 -50
erstatter tidligere fjellorientering og er lagt området Vesletron og Tronsvangan mot Tynset og
området Vesltron mot Tylldalen/Alvdal.
Sykkelorientering
15 poster er plassert i området Neby mot Fåset og Moanlangsetra.
Trekning av premier blant de som har tatt minst 12 poster.
Skiorientering : Postene telles med i sammendraget for supertrimmer.
TRENINGSLØP
Du kan samle poeng til felles premiering ved å delta i treningsløp: 5 poeng pr. løp, maks 20
poeng. Se sesongprogram eller o- gruppas hjemmeside.

Søndag 10. juni markerer vi årets tur-O–sesong med kaffepost. Sted: Setertjønna
Merket fra grustaket ca 1km. sør for Motorsenteret ved fv. 30 på Tylldalskjølen. Vi er der
fra kl. 11.00 - kl. 14.00. Servering av saft, frukt, kaffe og kaker.
.Alle poster står ute t.o.m. 16. september
Klippekort som skal registreres leveres til Sigrid Kalbækken innen 1. oktober 2017.
Mangler på poster som ikke kan repareres på stedet meldes til Sigrid Kalbækken tlf.
98424352.
Merker for turorientering kan kjøpes på avslutningskvelden for o-gruppa i søndag 21. okt.
Alle poster teller ett poeng og de som har samlet minst 75 poeng er med på trekningen om å
bli årets supertrimmer. Da trekkes også premiene for blå poster, turpakke og sykkel-o.

Vi øsker alle en fin tur-o-sesong 2018!
Opplysninger om årets opplegg blir også å finne på www.turorientering.no samt
www.tynsetidrett.no/ogruppe og facebooksida vår.

Hilsen trimutvalget i orienteringsgruppa.
Per Olav Bækken, Kristen Bay og Sigrid Kalbækken
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