
Slik legger du inn nytt turmål i TellTur 
 
1)Åpne forvaltningsløsningen https://friluftsforvaltning.avinet.no/ 
 Velg ditt friluftsråd og logg inn. 
 
2)Trykk på ”Digitaliser nytt objekt” (rød ring). 

 
 
3)Velg ”Turmål” 

 
 
 
 
 

https://friluftsforvaltning.avinet.no/


4) Zoom inn, og trykk på stedet du vil legge ditt TellTur- mål.  
Zoom inn så mye som mulig for å plassere målet akkurat der det skal være. Små 
marginer kan spille en stor rolle.  

 
 
Om du ønsker det, kan du bytte bakgrunnskart for å se hvor du setter målet. 
Trykk da på ”Bakgrunnskart” og bla med pilen (rød sirkel) til du finner den bakgrunnen 
du vil ha. Klikk på denne. Her er ”Norge i bilder” valgt. 

 
 
 
 
 
 



5)Legg så inn informasjon i rubrikken på høyre side. De obligatoriske feltene er markert 
med en rød stjerne. 

 
 
Navn: navn på turmålet 
Kommune: (obligatorisk)velg kommune 
Type: (obligatorisk)velg én type 
Høydemeter: fyll inn 
Lengde i km: lengde i km én vei 
Tid: fyll inn 
Poeng: dette feltet fylles inn automatisk etter hvilken gradering du setter (se lenger 
ned). Enkel=5, Middels=10, Krevende=30, Ekspert=50 
Beskrivelse: klikk på ”Rediger i større vindu” for å enklere fylle ut informasjon. 

 
Tips til beskrivelse: 

- Beskriv turen enkelt og oversiktlig fra begynnelse til mål. 
- Hvor begynner den? 
- Hvordan kommer man seg til der turen starter? 
- Følger man en sti eller markeringer? 
- Hvordan oppleves terrenget? 
- Hvor er utkikkspunkt, gode trær for de med hengekøye, bålplasser, badeplasser? 
- Er det spesielle hensyn man burde ta ift vær og vind på denne turen? 

 
Områdetype: velg én eller flere typer som beskriver turen 
Sesong: velg sommer, vinter eller begge 



Passer for: velg ett eller flere alternativer 
Kode: (obligatorisk) 
Startdato og sluttdato: bruker vil kunne samle poeng innenfor disse datoene 
Bilde: trykk på knappen for å laste opp bilde – ”Last opp media”. Last opp bilde, fyll inn 
fotograf og bildetekst. 
Friluftsråd: Automatisk satt til din bruker 
Gradering: (obligatorisk felt) velg gradering. 
Publisert: Huk av her om du vil publisere. Om du vil avvente publisering kan du gjøre 
dette senere. 
Instagram: om ditt Friluftsråd benytter en emneknagg kan dere skrive denne her. Ikke 
bruk # foran. 
Klikk på LAGRE 
Geometri viser posisjon for målet ditt 
 
 
 
 
 
 
 


