
 

 

 
 

Turorientering i Halden 2021 
 
Velkommen som tur-orienterer i Halden, 2021. I tillegg til denne vanlige tur-o konvolutten har vi også «Familie- 
og barneorientering» som har 30 enklere poster fordelt på fire mindre områder. Postene ligger nær stier og lett 
gjenkjennelige detaljer, og de er derfor godt egnet for alle familier med små barn eller for nye tur-o deltakere som 
føler seg litt usikre på kartferdighetene. 
 

 
 
Registrering på nettet 
Gå inn på http://www.turorientering.no og registrer deg som ny bruker. Vi ber om at du registrerer deg med fullt 
navn og adresse, samt email. Dette for at vi lettere kan finne frem ved eventuell premiering, og at du kommer med 
riktig navn i adelskalenderen. 
 
Gå deretter til “Finn arrangør” og velg Halden, eller gå rett til http://turorientering.no/halden. Der velger du 
“Poster”, deretter nummeret på posten og taster inn koden. Etter første registrerte post blir du registrert som 
deltaker og kommer med i poenglistene. Du kan også gå inn på “Grupper” under poenglister og melde deg inn i en 
gruppe.  Hvis ikke du finner en passende gruppe så kan du si fra ved å bruke “kontakt arrangøren” på høyresiden 
når du er på tur-o-halden.no 
 
Det finnes en egen tur-o app som kan lastes ned via link på turorientering.no til AppStore og Google Play. Med 
app’en kan man kjøpe og laste ned kart og klippe poster rett på sin smarttelefon. App’en kan brukes på 
turorientering i hele Norge. 
Premiering 
Det er mange fine premier å vinne for alle som har tatt minst 25 tur-o-poster. Husk at postene må være registrert 
på nettet eller kontrollkort levert inn før fristen som er 10. oktober. 
Toppremien er også i år et gavekort gitt av Båt-Holm AS som kan brukes på GPS- eller båtutstyr. Båt-Holm 
holder til ved Lundestadbrua på Sørlifeltet. I tillegg er det mange gavekort gitt av våre støttespillere. En stor takk 
til våre sponsorer:  
 

 
                          
 
       
 
 
                                  
 

Husk blyant, penn eller mobiltelefon når du drar på tur, slik at du har mulighet til å notere ned 
kodene på postbøttene.   
Du finner informasjon om de enkelte turene på baksiden av kartet. Her vil du finne spesielle ting 
som gjelder turen samt beskrivelser av kulturminner og flora og fauna der hvor informasjon om 
dette finnes.  
 

 
Du finner oss på 

www.Tur-O-Halden.no 

 

Tiltak mot Korona-smitte: 
Det er viktig at alle som er på tur-o tar forholdsregler mot Korona-smitte. Vi oppfordrer 
derfor alle om ikke å berøre bøttene, men lese av koden på avstand. Møter man andre på 
smale stier så gå til siden og hold avstand. Er det mange ute på samme runde så vurder å 

dra til et annet område og heller komme tilbake noen dager senere. Vi oppfordrer 
samtidig alle til å følge med på myndighetens anbefalinger og følge disse. 



 

 

Kart:   
 

1: Rød tur – Langetjern (HSK) - 8 poster - Målestokk 1:10.000 - postnr. 1-8 
Langetjern ved Remnevannet, rett over grensen til Aremark, er et relativt nytt tur-o område. Det var en GPS post 
på vestsiden av tjernet i fjor, men uten kart. Nå har vi lagt poster på østsiden av Langetjern på et automatisk 
generert mapant-kart og håper dette kan bidra til at også dette flotte området skal bli bedre kjent. 
  
2: Svart tur – Guttersrød (HSK) – 7 poster - Målestokk 1:10.000 – postnr 9-15 
Dette er elgens og storfuglenes rike - med nydelig «urørt» skog som ikke har vært hugd på lenge. Flotte åpne 
furumoer avveksles av noen spennende dype renner og tette kratt. Fine bademuligheter nær post 14 og 15. 
 
3: Rød tur – Buretfjellet (Gimle) – 7 poster - Målestokk 1:10.000 - postnr. 16-22 
Buretfjellet er et nytt område for turorientering. Vi befinner oss vest for veien mellom Folkvannet og Kula. Kartet 
er fra 1997, men fortsatt av god kvalitet. Det ble laget til NM i langdistanseorientering som TFL arrangerte med 
base på Eivindseter.  
 
4: Blå tur – Venås (Gimle) – 8 poster - Målestokk 1:7.500 - postnr. 23-30 
Naturlig parkering Venås, alternativt langs Høiåsveien eller ved Stenerødområdet. Nærterreng til Halden med en 
god del stier og lysløyper. Fint å ta seg rundt også i «bløte» perioder med mye regn.  
 
5: Svart tur – Prestebakkefjella (Idd SpK) – 10 poster - 1:10.000 – postnr. 31-40 
Dette er en fin tur i et område som ikke tidligere har vært brukt til tur-orientering og er et område som særlig på 
den østre delen byr på mye fin og urørt natur. I nordøst ligger postene inne i naturreservatet, blant annet rundt en 
myr med spesiell verneverdi. Turen er merket svar, men ikke la det skremme. De fleste postene er mer røde. 
 
6: Blå tur – Ertemarka (TFL) – 15 poster - Målestokk 1:15.000 A3 –postnr. 41-55 
Årets kombinerte sykkel- og tur-orientering går i Ertemarka. Her kan man velge seg en flott sykkeltur eller en god 
langtur til fots. Parkering på Ertemone, Blæsmoen eller Kruseter 
 
Månedens GPS Poster (HSK/TFL) – 6 poster- Ikke kart – postnr. 56-61 
Også dette året setter vi ut en månedens post med GPS-koordinater hver måned. I år starter månedens GPS post 
1.april. All informasjon blir lagt ut fortløpende på www.Tur-O-Halden.no 
 
 
Kulturminner 
I Haldens skoger finnes en rekker kulturminner. Noen av dem ligger skjult i bakken, mens andre er godt synlige. 
Alle kulturminner eldre enn 1537 er fredet ved lov, og må ikke utsettes for noe som kan ødelegge eller endre dem. 
Noen kulturminner omtales på baksiden av årets kart, her er link til kulturminner  i Østfold 
http://kulturminnekart.no/ostfold/ 
På baksiden av kartene finner du også enkel informasjon om parkering og annen relevant informasjon om 
området.  
 
 
 

www.Tur-O-Halden.no 
Dette er hjemmesiden til Turorienteringen i Halden. 
Her vil vi gi fortløpende nyheter gjennom sesongen, legge ut månedens GPS og mye mer. Siden inneholder også 
linker til sider med kurs i kart og kompass og annen nyttig informasjon for en Tur-O deltaker. 
Vi oppfordrer derfor alle deltakere og andre interesserte til å følge med… 

 
www.turorientering.no/halden 
Dette er forbundets sider hvor poster registreres. Her er det også informasjon, her kan man registrere poster og 
kjøpe og laste ned kart, samt finne bloggen med bilder og historier. 



 

 

 
 
 
Vi ønsker dere også velkommen til avslutningssammenkomst søndag 17. oktober, kl. 14.00 på Venåshytta. Da 
er alle med minst 25 tur-o poster med i trekningen av flere premier. Det vil være en egen trekning med egne 
premier for familie- og barneposter. Avhengig av hvor mange poster du har funnet kan du få kjøpe gullmerke 
(45poster), sølvmerke (35 poster) eller bronsemerke (25 poster). Merkene koster kr 25 pr. stk. 
 
OBS: For å være med i trekningen må du ha vært på minst 25 av de totalt 60 postene og registrert disse på nett 
eller sendt inn eget registreringsskjema innen fristen 10. oktober. Skjema med flere navn teller bare som ett. 
Kopier skjema ved behov eller last ned nye fra vår hjemmeside. 
 
Vi henstiller alle til å benytte de foreslåtte stedene til parkering. Ikke parker til hinder for grunneiere og andre.  
Generelt gjelder:  

 Vis hensyn og respekt for privat eiendom. 
Innkjøring på privat vei er ikke tillatt om 
ikke grunneier er forespurt. 

 Ta hensyn til vilt- og dyreliv som er 
spesielt sårbart om våren. 

 Ikke forstyr jegere.  
 

 Plantefelt, beiteområder og jorder er 
innmark. Det er ikke tillatt å ferdes der 
hvis ikke marka er frossen eller snødekt. 

 Ikke tenn opp bål i perioden det er forbudt. 
 Hold hunden i bånd i perioden 1.april til 

20. august 

Postene på kartene ligger ute fra 15. april til 19. september. Unntaket er månedens GPS-post som legges ut fra 
den 1. i hver måned. Alle GPS-poster ligger ute til sesongslutt. 
Dersom noen poster er borte; send email til tur-o-gruppa: post@tur-o-halden.no 
  
Tilbakemelding 
Vi ønsker dine synspunkter på årets tur-o opplegg. Hvis du har noen forslag til forbedringer kan du sende oss en 
email eller ta det opp på vår avslutningssammenkomst på Venåshytta. 
 
Viktige datoer  
15. april Start av konvoluttsalg 10. oktober Innleveringsfrist for kontrollkort 
19. september Siste tur-o dag. 17. oktober Avslutningssammenkomst på Venås 

Geografisk plassering av de forskjellige 
Turorienteringsområdene i 2021 
 
De røde områdene er kart som er 
inkludert i turorienteringskonvolutten.  
 
De blå områdene er egne kart for 
familie- og barneorientering  
 

Tur-O konvolutter til 250,- og Familie.-
barn konvolutter  til kr. 100,- selges hos:  
Norli Køhn, Kiwi Risum og Felleskjøpet 
Agri. 

Blogg og bilder 
Vi ønsker at deltakerne legger inn kommentarer 
og bilder fra turene på turbloggen. Den finner du 
på turorientering.no, samme stedet som du 
«klipper» postene. 
 
Avslutning og premiering 
Når sesongen er over kan du innen 10. oktober 
registrere navn og postkodene på nett, eller sende 
utfylt deltakerskjema til ”TurOrientering i 
Halden” v/Hans Kurt Karlsen, Vedenveien 18, 
1791 Tistedal. Skjema kan også leveres på 
Venåshytta innen samme dato (kun åpent 
søndager).  
 



 

 

Presentasjon av arrangørene: 
|Gimle IF 
 

 
 
 
Idd Sportsklubb 

 
 
 
 
 

Nyborg ved fotballbanen på Aspedammen er klubbhuset til Idd Sportsklubb.   Her er orienteringskart rett på 
utsiden stuedøra.  Klubben er aktiv i fotball i alle aldersgrupper. De står for flere arrangement av sykkelritt og 
terrengløp gjennom sesongen. Mer info på www.iddsk.no 
 
 
Tistedalen Friluftslag 

 

  
 
 
Halden Skiklubb 

Høiåshytta som er distriktets eldste sportshytte, huser HSK som har lange tradisjoner 
innen orientering. O-løpere i alle aldre og på alle nivåer har gjort HSK kjent langt 
utover landets grenser. Klubben har mange verdensmestere i sine rekker, samtidig 
som de er en av Norges beste rekruttklubber innom orientering. I tillegg drives 
barneidrettsskole for de helt yngste.  
På Høiåstunet står et flott utsiktstårn/klatretårn som kan anbefales sterkt. 

 
 

Utsalgssteder for turorienteringskonvolutter:  
 
  
 
 

Pris kr 250,- for konvolutt for vanlig turorientering. Prisen er kr. 100,- for familie og barn. 
Ved flere deltakere, ta kopier av vedlagt skjema eller registrer ekstra brukere direkte på 
nettet. 
 

God tur og lykke til! 

                                             Norli Køhn                 Kiwi Risum Mat                   Felleskjøpet Agri BA                   
                                              Storgt 24                       Iddeveien 35                         Busterudkleiva 54                        
 

Har sitt tilholdssted på Venåshytta, ca 4 km fra Halden sentrum. Her er det naturlige 
akebakker, lavvo, aktivitetsløype og lysløype som går videre inn i terrenget opp mot Høiås. 
Gimle IF arrangerer hver uke mosjonsjogg fra hytta, har barneidrettsgruppe og trimgrupper 
for medlemmene. Mer info på www.gimle-if.no  
 

Ertehytta er kanskje distriktets mest populære turmål og gir utgangspunkt for 
mange fine turer innover i marka. Både vinterstid og sommertid er det mye trafikk 
her. TFL er medlem av Den Norske Turistforening. Mange haldensere har nok 
deltatt på turer i regi av TFL. Info www.tfl.no 

 


