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Sesongen 2014 har turorienteringsgruppen hatt tilbud om tre kart. Disse har vært Byheiene, Mykje 

skole og Elvegård-Haraldsvang. Totalt 80 poster ble satt ut og kunne kjøpes som en komplett turpakke 

i tradisjonell konvolutt eller på internett. I tillegg ble det åpnet opp for å selge enkelturer på nett i tre 

ulike kategorier.  

 Postplukkturer til de tre hovedkartene. Dette har gitt 20 eller 30 poster til en pris av 
henholdsvis kr. 75,- og kr. 100,- 

 Blå (Haraldsvang, Uradalen, Kringsjå, Mykje) og svarte (Bratthammar, Mykje) enkelturer med 
fra 7-12 poster for kr. 50,- 

 Grønne turer i Djupadalen, Mykje og Deep Ocean Arena med fra 7-10 poster. Disse har vært 
tilbudt som gratis nedlasting til skoler og andre interesserte, og er tenkt som et tilbud med 
lav vanskegrad og lett tilgang til turorientering.   

Salget av turer på nett har vært lavt, men vi håper dette kan ta seg opp i fremtiden. Fremdeles er det 

nok slik at de fleste synes det er greit å kjøpe turpakken ferdig sammensatt. Positivt er det at de 

grønne turene er lastet ned totalt 321 ganger! 

 

Mappene har vært solgt fra O-Hytta, Intersport, Haugesund Turistforening og Obs!. I tillegg er det som 

tidligere år blitt solgt direkte til bedrifter. Totalt antall solgte turpakker ble 500 stk, en nedgang på 55 i 

forhold til fjoråret. En prisøkning på kr. 50,- som gav en utsalgspris á kr. 250,- gav likevel en økning på 

inntektssiden (jf. årsregnskap).  

 

Turorienteringsgruppen har også mottatt tilskudd  fra Haugesund kommune og  NOF.  NOF tilskuddet 

ble tildelt blant annet på bakgrunn av at vi hadde et tilbud om tre grønne turer fritt tilgjengelig på 

nett.  

 

Vi har fått 100 nye postflagg sponset av Haugesund Silketrykk AS. Ny postkasse med nye vannfaste 

bøker ble tatt i bruk i forbindelse med månedens post som har vært godt besøkt.  

 

Det kan også bemerkes at til tross for mange bynære poster har de fleste fått henge i fred. 
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