
TURORIENTERING

Velkommen til Lier-trimmen 2022

I år lanseres ny nettløsning for turorienteringen. Den er modernisert og fått ny app for 
mobiltelefonene. Derfor er det viktig at dere som benytter dere av QR-kode og mobil-app 
laster ned ny app der dere gjør dette til vanlig. For iPhone er bakgrunnen hvit og app’en heter 
«Turorientering ny» i App Store. For Android er bakgrunnen oransje og app’en heter 
«Turorientering 2» i Play butikk.

Informasjon om Lier-trimmen 2022

Turorienteringen i Lier har holdt på i 49 år. 

LIER-TRIMMEN = HELSE = FRILUFTSLIV = TURORIENTERING

Fri ferdselsrett i utmark er et privilegium som vi nordmenn bør vite å sette pris på! 
Turorientering gir deg anledning til regelmessig mosjon ute i fri natur og trim uten tidspress. 
På lik linje med annen aktivitet bidrar også turorientering til bedre helse.

Lier-Trimmen er et tilbud for både småbarnsfamilien og for den aktive trimmer. Du skal finne
poster i skog og mark ved hjelp av kart og kompass. Noen poster er lette å finne nær stier og i 
nærområdene, mens andre poster stiller større krav til orienteringskunnskap og kondisjon. 
Turene er målrettede, og ved å gå på jakt etter tur-o-poster kan du komme til steder i Lier og 
omegn som du kanskje ellers ikke ville oppdaget. 
I fjor var det rundt 700 personer som var med på Liertrimmen.

Turene har ulike farger

 Grønn tur: Dette er turer for nybegynnere som går langs sti, gangvei og vei. Disse 
turrundene går gjerne i urbane områder. 

 Blå tur: Dette er turer som går i lett terreng for nybegynnere og litt viderekomne.
 Rød tur: Dette er lengere turer i variert terreng for erfarne turorienterere. Disse turene 

krever bruk av kompass og viderekommen kartkunnskap. 
 Svart tur: Dette er lange turer i områder med få stier og mye «terreng». Disse turene 

krever god utholdenhet i tillegg til bruk av kompass og viderekommen kartkunnskap. 

Disse 8 kartene skal brukes i 2022:

 Engersand – Grønn/blå tur. Lengde 0,9 Km. Post 1-10. Fra 14.4 til 16.10
 Garsjø – Grønn/blå tur pga lengde. 3,5 Km. Post 11–20. Fra 17.5 til 16.10
 Solbergfossen – Blå tur. Lengde 3,5 Km. Post 21–30. Fra 1.5 til 16.10
 Utsikten - Rød tur. Lengde 4,9 Km. Post 31–45. Fra 15.05 til 16.10
 Klopptjern - Rød tur. Lengde 4,0 Km. Post 46-60. Fra 01.05 til 16.10
 Bømarka - Svart tur. Lengde 6,3 Km. Post 61-75. Fra 04.06 til 16.10
 Storsteinsfjell - Rød tur. Lengde 4,5 Km. Post 76-85. Fra 11.6 til 2.10
 Goliaten - Svart tur. Lengde 7,5 Km. Post 86-100. Fra 25.6 til 2.10



Konvolutt med 8 orienteringskart, informasjon og 2 startkort koster 400 kroner. Kartene kan 
lastes ned her på turorienteringsnettsiden 350 kr. Konvolutten kan også bestilles og sendes i 
posten, da vil den koste 450 kroner. Ekstra startkort koster 30 kroner.

Utsalgssteder

 DNT drammen
 DNT Eiksetra
 Servicetorget Lier
 SPAR Holsfjorden
 KIWI Gullaug
 KIWI Ringveien Tranby

Det vil i tillegg være 2 selvbetjente postkasser hos Strand i Svendsemarka 36 3409 Tranby og 
Ask Sognaveien 5 3404 Lier. 

Betaling gjøres via Vipps 18708 – Lierbygda O-lag eller kontonummer 2260 21 25878.

Hvite/oransje flagg
Alle postene er hvite/oransje postflagg merket med Lier-Trimmen, postnummer og kode. Det 
er 3 måter å registrere at man har vært innom posten. Man kan notere ned koden på 
startkortet, registrere koden på nett eller scanne QR koden via appen. 

Tur-O på nett
Du kan holde oversikt over dine tur-o poster ved å klikke deg inn på www.turorientering.no , 
videre til finn arrangør og velg Viken og deretter Lierbygda O-lag. Registrer deg som bruker 
og logg inn. Alle som registrerer sine klipp her, er med i trekningen av gavekort fra Buttedal 
Gård.
Skriv gjerne ned dine turopplevelser, last opp bilder og knytt de til poster på nettsiden. 

Krav til tur-o-merke og plakett

                        11-70 år                     8-10 år og over 70 år           Under 8 år 

Gull                 75 poster                   50 poster                               30 poster 

Sølv                50 poster                   30 poster                               20 poster 

Bronse           25 poster                   15 poster                               10 poster 

Alder regnes pr. 31. desember 2022.

Oppfylt krav til gullmerke gir 3 plakett-poeng.

Oppfylt krav til sølvmerke gir 2 plakett-poeng.

Oppfylt krav til bronsemerke gir 1 plakett-poeng.



Bronseplakett: 15 plakettpoeng, eller minst 5 år med gullmerke.

Sølvplakett: 30 poeng, eller minst 10 år med gullmerke.

Gullplakett: 45 poeng, eller minst 15 år med gullmerke.

20 års plakett: 60 poeng, eller minst 20 år med gullmerke.

25 års plakett: 75 poeng, eller minst 25 år med gullmerke.

30 års plakett: 90 poeng, eller minst 30 år med gullmerke.

35 års plakett: 105 poeng, eller minst 35 år med gullmerke.

Merkene koster 50 kroner og bronseplaketten 150 kroner. Disse selges på hyggekvelden. De 
andre plakettene er gratis.

Hyggekveld
Hyggekveld og avslutningen på tur-o-sesongen er planlagt til søndag 20. november kl. 16.00 
på Tranby Menighetshus. Hyggekvelden er åpen for alle. Det vil bli salg av kaffe og kaker. 
Her blir det delt ut diplomer til de yngste som har vært med på Lier-Trimmen og sølv-, gull-, 
20 års-, 25 års-, 30 års, 35 års og 40 års-plaketter. Bronseplaketter og merker kan kjøpes. 

Vi holder som vanlig den velkjente Lier-Quizen på hyggekvelden. 
Blant dem som er tilstede på hyggekvelden vil det være smakfulle uttrekkspremier fra 
Buttedal gård. 
Velkommen!

Innsending av kontrollkort
Vi ber om at alle brukte kontrollkort blir sendt tilbake til oss i utfylt stand, uansett antall koder
og gjerne med kommentarer. Dette hjelper oss i arbeidet med å gjøre turorienteringen best 
mulig. Sjekk portotakstene. Vi trekker også ut premier fra Buttedal gård blant de som har 
sendt inn startkort. 

Send kontrollkortene innen 5. november til:
Lier-Trimmen, Sognaveien 5, 3404 LIER

Kontakt
Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post om det er noe dere lurer på eller ved feil på 
postene. 
Kontakttelefonen for Lier-Trimmen er 45 28 60 40
E-post: liertrimmen@lierbygda.no. 

Er du medlem i Lierbygda o-lag?
Det er ikke noe krav til medlemskap i idrettslag for å delta i turorientering, men ved å tegne 
medlemskap, støtter du klubbens arbeid. Lier-Trimmen krever mange dugnadstimer. O-laget 
får ikke noe generelt tilskudd fra kommunen.

Skadde/syke dyr 
Vi setter pris på å få beskjed om skadde/syke eller døde beitedyr i Vestmarka. I tillegg til en 



mest mulig presis stedsangivelse, er opplysning om hvordan dyret er merket viktig for oss. 
Dette hjelper oss til å identifisere dyreeier. 

Alle beitedyr har øremerker i ulike farger. Tallene på merket er individnummer, mens 
fargekombinasjon er særegen for hver gård. På innsiden av øremerket står normalt dyreeiers 
navn og telefonnummer. Det er fargen på øremerkene som er den viktigste opplysning for oss.

Når det gjelder dyr som har bjeller står det et nummer på en plastplate som er festet til bjella. 
Beitenummer er særegent for hver beitebruker og hver beitebruker har også sin farge på 
bjelleklaven. Her står også navn og telefonnummer. Det beste er om man finner ut hvem 
dyreeier er, og kontakter dem direkte.

Eller kan følgende kontaktes:
Sau - Anders Baumann tlf. 93 29 55 11 and-bau@online.no 
Storfe/hest - Gunnar Moen tlf. 90 53 72 66 gunnmo2@online.no 
For skadde/syke dyr i Finnemarka, ta kontakt med Knut Birkeland tlf. 90 52 52 18

Neste år fyller Lier-Trimmen 50 år. Da håper vi å kunne tilby turorienteringsrunder på et nytt 
kart over områder i Finnemarka. Er vi heldige får vi også gjenskapt en av de første 
turorienteringsrundene som var i Finnemarka.

Buttedal gård stiller i år med flotte uttrekkspremier!

Buttedalveien 3, 3406 TRANBY

Epost: butte@online.no

http://www.buttedalgård.no

eller Facebooksiden "Selvplukk av epler og plommer"

https://www.facebook.com/search/top/?q=selvplukk%20av%20epler%20og%20plommer
http://www.xn--buttedalgrd-58a.no/
mailto:butte@online.no

