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thomAs lilleby

Den tyske fotballegenden Franz beckenbauer er fra seg av begeist-
ring for årets VM-lag.
– Det er et mesterverk av Joachim Löw. Han har skapt et perfekt lag, sier 
Beckenbauer. Særlig 4-0-seieren over Argentina imponerte legenden.
– Jeg har nesten aldri sett et tysk lag ha et så stort overtak. Det eneste 
jeg kommer på er laget fra 1970 og gullaget fra 1990, sier Beckenbauer.
– Tidligere har vi sagt at man må legge igjen det vakre spillet i gardero-

ben. Men dette laget viser at det finnes noe midt imellom det å spille 
vakkert og det å vinne, legger han til.
Spania er motstander i semifinalen. Det bør ende med tysk seier, spår 
Beckenbauer.
– Tyskland har et overtak på Spania, som ikke har vist samme form som 
da de vant EM i 2008. De har ikke overbevist og måtte kjempe i kvartfi-
nalen mot Paraguay. (ANB-NTB-TT)

– Det beste med tur-
orientering er at man 
kommer på tur til steder 
man aldri ville gått 
ellers.

AV thomAs lilleby

Det sier Thor Brattestad, Jan 
Sverre Olsen, Bitte Gimming og 
Britt Laila Kristensen.

– Vi hadde jo aldri i verden 
reist hit til Prestebakke for å gå 
tur, dersom det ikke var for turo-
rienteringen, mener de.

Det er første året kvartetten 
har kjøpt seg turorienterings-
konvolutt og deltar i dette tilbu-
det. Noe de mener flere burde 
gjøre.

– Mange snakker om at de 
kunne tenkt seg å være med, 
men tør liksom ikke helt. Men 
dette er noe som passer for alle. 
Og ingen av oss fire har noen 
som helst bakgrunn fra oriente-
ringsmiljøet, understreker de.

Og det er viktig. Dette er noe 
for alle som liker å gå på tur og 
man trenger ingen bakgrunns-
kunnskap. All informasjon man 
trenger finnes i konvolutten og 
på hjememsidene.

Ingen av dem har vært med 

på turorientering tidligere, i 
hvert fall nesten.

– Jeg var med foreldrene mine 
et par ganger da jeg var guttun-
ge. Og da husker jeg at det var et 
lite høydepunkt om høsten for 
da fant vi sopp i tillegg. Vi har 
tenkt på det lenge, men nå var 
det egentlig litt tilfeldig. Jeg leste 
om det i avisa og reiste ned på 
Statoil for å kjøpe en konvolutt, 
så ringte jeg de andre her, som 
også hev seg med, forteller Brat-
tested.

Med kaffe og matpakke
Nå er de fire turkameratene sta-
dig på tur i dsitriktets skoger.

– Vi har gått mye tur tidligere 
også, men det blir jo ofte på de 
samme stedene.  Nå kommer vi 
til helt nye plasser, som her på 
Prestebakke og vi har sett Carl 
XIIs bakerovn på Stutekollen, så 
dette er helt topp, beretter de.

Vi blir med kvartetten på post-
jakt med utgangspunkt i Preste-
bakke skole. Den første posten 
er enkel, der den ligger på en 
kolle nær skogsbilveien. På vei 
mot den neste posten viser dis-
triktets natur seg fra sin beste 
side. Sommersolen speiler seg 
i Ørsjøen, mellom trekvistene, 
der vi er på vei mot neste post, 
som ligger ved en liten fjellrabb i 

På tur i 
flott natur

thor brattested, Jan sverre olsen, bitte Gimming og britt laila Kristensen            synes det er topp med turorientering og slapper av med en kaffekopp ved Ørsjøen. Alle foto: thomas lilleby

i disse områdene er årets tur-o poster lagt ut.

en vik av Ørsjøen. Sekken åpnes 
og det er dags for turens første 
kaffeslurk.

– Vi koser oss, har med kaffe 
og matpakke. Vi er på tur og 
stresser ikke av gårde, forteller 
de, mens de finner ut at matpak-
kene skal fortæres ved en annen 
post ved sjøen litt senere på da-
gen.

Mange tilbud
Turorientering har utviklet seg 
med nye typer tilbud de siste 
årene, og våre turkamerater har 
både vært på sykkeltur og letet 
frem GPS-poster. I årets konvo-
lutt er det noe for enhver smak.

På spørsmål om de nå regner 
med at de vil fortsette med turo-
rientering også i fremtiden er de 
krystallklare:

– Ja, selvfølgelig. Det er jo 
moro.

For de som ikke vet hva turo-
rientering er så kan det kort 
forklares med at man kjøper en 
konvolutt, som inneholder kart 
over flere ulike områder, hvor 
det er satt ut poster, som ligger 
ute hele sesongen. Så går man, 
som navnet antyder, på tur til 
disse postene og stempler tur-o 
kortet sitt. Man kan også regis-
trere kodene på nettet. Det er 
egne poster for både fotturer og 
sykkel.

– Og for de teknologifrelste så 
legger vi ut en ny GPS-post hver 
måned, forteller Hans Kurt Karl-
sen, leder for turorienteringen i 
Halden.

Opplegget passer for alle, van-
skelighetsgraden er forskjellig, 
slik at alle finner noen turposter 
som passe for seg. Noen passer 
for barnefamilier, andre for de 
som ønsker litt større utfordrin-
ger. Mange går til alle postene i 
løpet av sesongen, mens andre 
bare tar noen av dem. Det pas-
ser også godt for barnefamilier 
og det er utrolig hvor mye mer 
energi et barn på skogstur får 
når det leter etter en post mel-
lom furuleggene, enn når man 
bare går en «vanlig tur». 

Ikke for sent
Det er gjort en liten nysatsing på 
turorienteringen denne seson-
gen.

– Vi har gjort litt ny vri i år med 
ny hjemmeside, postregistrering 
på nett og vandrepremie for bes-
te gruppe ved sesongens slutt, 
forteller Hans Kurt Karlsen.Han 
forteller videre at postene vil 

ligge ute helt til slutten av sep-
tember, så for folk som synes det 
kunne være hyggelig med en ny 
vri på skogsturene er det ennå 
ikke for sent å kjøpe seg årets 
tur-o konvolutt. Karlsen ønsker 
også tilreisende feriegjester og 
turister velkommen til å delta i 
opplegget og oppleve Haldens 
flotte natur.– Vi oppfordrer også 
bedrifter til å spandere en kon-
volutt på sine ansatte. Både Hal-
den Kommune og Nexans gjør 
det. Det er en fin og sunn måte 
og holde seg i aktivitet på,  rekla-
merer tur-O sjefen, som håper 
mange både haldensere og tu-
rister finner opplegget interes-
sant og utnytter Haldens flotte 
natur i løpet av sommeren.

 tlilleby@ha-halden.no en gjeng med ivrige turorienterere sjekker koden. Den første posten er funnet og kortet stemples av bitte Gimming. 

turorIenterIng
Turorienteringen i Halden er et 
samarbeid mellom Gimle, TFL, Idd 
og Halden Skiklubb.
Det er egen hjemmeside på 
www.tur-o-halden.no.
Det er både turposter, sykkelpos-
ter og GPS-poster. Vanskelighets-
graden varierer, og det er alterna-
tiver både for barnefamilier og de 
som vil ha større utfordirnger.
Årets tur-o kart er: Ryggerød-
fjellet, Høyås Nord, Venås, Id-
defjordfjella, Prestebakkefjella, 
Ertemarka (sykkel), samt et eget 
bykart for byorientering.
Konvolutten fås kjøpt hos Statoil, 
Køhn, Sportsenteret og Felleskjø-
pet.
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