VEILEDER – REGISTRERING PÅ
WWW.MOROTUR.NO
For å lagre og redigere senere, trykk lagre kladdf i bunn av
registreringsskjemaet, følg instruksjoner derfra. Husk å legge inn
e-postadresse først.

PUNKT I
SKJEMA

KOMMENTAR

Turnavn

Hva er det mest vanlige navnet
på turen?
Dersom du vil ha med starten for
turen i navnet, skriver du likevel
navnet på turmålet først:
Eksempel:
”Såta fra Jensgurilia”
eller
”Såta fra Jensgurilia via
Moldevannet”

Kommune

I hvilken kommune starter turen ?

Type tur

Fottur
Sykkeltur
Skitur
Padletur
Samme turen kan være flere
turtyper. Det er da ønskelig at
turen blir registrert en gang for
hver turtype. Gradering, bilder
og eventuelle tidsestimat vil ofte
bli forskjellig avhengig av
turtype.

Gradering

Grønn, blå, rød, svart
Se eget dokument

NOTATER
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Kvifor gå denne
turen?

Her skal du skrive hvorfor man
skal gå turen. Er det spesielt fin
utsikt, kulturminner, gode vafler,
eller hva som helst som kan få
folk til å ha lyst til å benytte seg
av muligheten. Dette er
”innsalget” av turen. Hold
teksten kort, konsis og
”lokkende”.

Kvar i terrenget
går turen?

Hvor går turen? Beskriv hvor man
starter, hvor man går, spesielle
kryss, utsatte partier, vanskelige
partier, er det steder det er
spesielt luftig osv. Unngå å bli
personlig i beskrivelsen, men vær
konkret på kjennetegn langs
ruta. Bruk retningsbeskrivelser
som: ”gå til venstre og østover
ved dette stikrysset.”

Lenke til
beskrivelse av
turen

Her kan du legge inn lenke
dersom det finnes andre
turbeskrivelser eller informasjon
som kan være nyttig. Det er
teksten du legger inn under
”Tekst” som blir visende som
lenkeknapp når turen blir
publisert.

Kulturminner

Dersom turen har et kulturminne,
eller den går til, eller via et
kulturminne, kryss av her. Hvis
ikke, hopper du over dette
punktet.

Beskrivelse av
kulturminner

Dersom du krysset av for
kulturminne, kan du beskrive
dette så godt du kan. Finnes det
beskrivelser på nettet, kan du i
tillegg kopiere inn link til dette.
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Kjørebeskrivelse

Beskriv hvor turen starter.
Hvordan kommer man seg dit?
Gjerne med GPS koordinater
eller adresse. Er det andre ting
som kan være viktig å vite?
Bompenger? Parkeringsavgift?
Dårlig vei? osv

GPS-fil

Gå turen med GPS og last inn
filen slik at andre kan laste den
ned. Filformatet må være i GPX
for at poret skal vises i kartet på
morotur. Det er også denne
filtypen de flest GPSer kan lese.
Dersom en ikke har tilgang til en
GPS, er det mulig å tegne ruta i
kartet i registreringsskjemaet.

Sluttsted/turmål

Dette fylles kun ut hvis sluttstedet
er et annet sted enn startstedet.
Beskriv gjerne med GPS
koordinater

Parkering start

Nærmere beskrivlse av
parkering. Finnes det flere
alternativer for parkering? Om
det ikke finnes en offentlig
parkeringsplass i nærheten, må
du avklare med grunneier før du
gir anbefalinger om parkering.

Lengde tur/retur

Dette feltet brukes bare dersom
turen går til et turmål, med retur
samme vei tilbake til
startpunktet. Fyll inn den totale
lengde frem og tilbake for turen,
med en desimal som for
eksempel 2,1 km

Lengde en vei

Dette feltet brukes bare dersom
turen går til et turmål, med retur
samme vei tilbake til
startpunktet. Fyll inn lengden fra
startpunktet til turmålspunktet.
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Total lengde
rundtur

Dette feltet brukes bare dersom
turen går til et turmål, der deler
av returen, eller hele returen går
en annen vei.

Type underlag

Beskriv hvor langt i km turen går
på ulike typer underlag.
For ski:
Preparerte løyper
Ikke preparerte løyper
For sykkel og fot:
Asfalt
Fast grus
Løs grus
Traktorveg
God sti
Dårlig sti
Natur
Myr
Røtter/steiner
Sleipt underlag
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Stigning

Dette er svært viktig å få riktig
dersom turen er aktuell for
brukere av rullestol. For
beregning av helningsgrad se
eget dokument. Da snakker vi
lengden på bakke ikke
høydemeter.
Bratteste opp i meter (Hvor lang
er bakken?)
Bratteste opp i grader (hvor
bratt er den bratteste delen av
bakken?)
Bratteste ned i meter(Hvor lang
er bakken?)
Bratteste ned i grader(hvor bratt
er den bratteste delen av
bakken?)

Total stigning

Dette skal registreres i
høydemeter. Hva er det totale
antall høydemeter man må
forsere på turen? Det kan ofte
være mere enn høydeforskjellen
mellom høyeste og laveste punkt.

Offentlig
transport

Må man bruke bil eller går det
busser eller andre offentlige
kommunikasjoner. Legg gjerne
inn linker til busselskapene og
rutetider

Mobildekning

Er det mobildekning på hele
turen? (Lenke til dekningskart i
registreringsskjemaet.)

Rasfare

Her henviser vi til varsom.no.
Men dersom det er lokale
forhold eller erfaringer som kan
si noe om hvor det kan gå skred
på turen, er det fint om det
opplyses om dette
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Spesielle forhold

Er det informasjon som ikke
passer inn i de øvrige feltene i
registreringsskjemaet, kan det
fylles inn her.

Kart

Finnes det turkart for området?
Du kan også henvise til
kartnummeret fra 711-serien.

Bilde1-6

Legg minimum et bilde fra turen.
Det er bildet du legger inn på nr
1 som blir liggende øverst i
turbeskrivelsen. Dette bildet må
være i liggende format Bildene
bør ikke være større en 2MB.
Flott om du også kan legge inn
en passende bildetekst. Navn på
fotograf kan også legges inn
her.

Fotograf

Her fyller du inn navnet på
fotografen dersom det er samme
person som har tatt alle bildene.
Du kan også legge inn navnet
på fotografen i bildeteksten for
hvert bilde

E-postadresse

Legg inn e-postadresse til den
som registrerer turen. Vi er
avhengig av å kunne kontakte
registratoren dersom vi må gjøre
endringer, eller lurer på noe i
beskrivelsen.

Organisasjon

Er du medlem av en
organisasjon? Legg det inn her.
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Tilgjengelig for
rullestol?

For å sette ja her, kreves det at
det er godt tilrettelagt. Det skal
være avsatt minimum to merka
parkeringsplassar for
bevegelseshemma med
minimumsmål på 3,8x5m.
Parkeringsplassen, adkomsten til
turen og sjelve turen må ha et
fast underlag (ikke nødvendig
med asfalt) og i sin helhet være
terskelfri. Stigningen må ikke
overstige 1:12, og helst vere
1:20. Bredden bør være
minimum 3m, eventuellt 1,5 m
med møteplasser. Skriv gjerne i
turbeskrivelsen om spesielle
forhold.

Startsted på kart

Her kan du flytte rundt på
markøren, og kartfeste hvor
turen strater. Dette vil generere
en kjørebeskrivelse fra Google
maps. Det er viktig å zoome
godt inn, for å plassere
markøren så nøyaktig som mulig.

Turmål/turkasse

Her kan du flytte rundt på
markøren, og kartfeste turmålet.
Dette vil generere en
kjørebeskrivelse fra Google
maps. Det er viktig å zoome
godt inn, for å plassere
markøren så nøyaktig som mulig.

Måneder turen
normalt kan
gjennomføres

Hold inne controll-tasten på
tastaturet ditt, og huk av
månedene det normalt vil være
mulig å gjennomføre turen

Kart fra
løyper.net

Dette er kun aktuelt for skiturer i
oppkjørte spor. Se i
nedtrekksmenyen om denne
tjenesten finnes for området hvor
turen går.

Åpningsdato Stikk Dette feltet fylles ut av kommune
UT!
eller friluftsråd. Du kan la det
stå åpent.
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