
Postkassetrim - turLister 

 

turLister er en skreddersydd utvidelse tiltenkt nettstedet https://listerfriluft.no angående et 

elektronisk registreringssystem for postkassetrim. Metodene for registrering er todelt: Registrerte 

medlemmer med mobil har mulighet til å hente fram sin geolokasjon fra mobilen de har med seg på 

tur for å registrere sitt turmål på stedet postkassen til turmålet befinner seg, eller de kan skrive inn 

geolokasjon fra tastatur på pc eller nettbrett i etterkant. 

Nettstedet benytter i dag publiseringsverktøyet Umbraco CMS, som er utviklet med ASP.NET C# 

MVC, og har støtte for flere typer SQL. Her benyttes MS SQL. 

Applikasjonen er dermed utviklet på samme teknologi som er integrert mot Umbraco CMS, og 

interaktiviteten for medlemmer foregår front-end.  Vedlikeholdet (CRUD) av systemet for 

postkassetrim utføres front-end, og oppdaterer egenutviklede tabeller integrert mot Umbraco sin 

egen SQL-database, og mot Umbraco sitt eget brukersystem, dvs. det er lagt inn funksjonalitet for å 

legge til, endre, slette, sortere, filtrere i databasen på «utsiden» av Umbraco for medlemmer.  

Eksisterende brukere av systemet bruker Umbraco slik det er, men noe ekstra funksjonalitet er lagt til 

i Umbraco for at systemet for front-end registrering skal fungere også for medlemmer – de som 

registrerer seg selv på nettsiden utenifra (uten behov for å kontakte eiere av systemet). 

Medlemssidene er passordbeskyttet, mens sidene for fotturer har fått lagt inn ekstra funksjonalitet. 

Hvert medlem må registrere seg selv med navn, epost og passord før man får tilgang. 

 

Et forslag var å legge tilgang til postkassetrimsystemet turLister med hovedlink rett før språkvalget. 

 

I første tabulator [ Resultater ] vises en overordnet oversikt over resultatene i lister kommunene 

sammenlagt inneværende år for flest ulike turmål, og flest antall turmål inkludert poeng. 

 



I andre tabulator [ Logg inn ] logger man seg inn til turLister for å registrere turmål. 

 

 

I samme tabulator [ Logg inn ] kan man også få tilsendt passord på mail til medlemmer som f.eks har 

glemt sitt passord. 

 

 

 

 



I tredje tabulator [ Registrer ] kan nye medlemmer registrere seg med navn, epost og passord. Flere 

opplysninger kan legges til på innsiden om ønskelig (til framtidig bruk for eventuelle utvidelser). 

 

 

 

Dette er medlemmets personlige side hvor medlemmet kun har tilgang til sine egne data. Antall ulike 

turer, antall turer totalt, og poeng totalt oppgis i grønn beskjedboks øverst, samt listen på høyre side 

viser navnet på hvert registrert turmål med tilhørende startdato, turkode, poeng og status.  

Opprett nytt turmål ved å legge inn dato fra kalenderen, turmålet fra en nedtrekksmeny som 

inneholder alle registre turmål, og turkode på venstre side. Lagre nytt turmål med [ Registrer turmål] 

 



Har man med seg mobilen på tur, får man lest av geolokasjonen til hvor man befinner seg i terrenget, 

og posisjonen, som er turkoden, hentes fram med mobilen istedenfor å skrive koden.

Merk av tid for turmålet, og hvilket turmål. 

Trykk [ Hent posisjon] får å finne turkoden. 

 

Resultatet etter at geolokasjonen er hentet 

fram fra stedet der postkassen står. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etter at man har registrert et nytt turmål mod korrekt turkode (som er det samme som koordinatene 

for geolokasjonen med 110 meters nøyaktighet), oppdateres opplysningene i oppsummeringen i 

grønn tekstboks øverst, og i listen over turmål med flere turer og flere poeng. 

 

 

 

Symbol på status og 0 poeng viser at turkoden er feil. Trykk på endre-symbolet i listen over turmål for 

å rette opp feilen ved å angi korrekt turkode. 

 

 



Oppgi korrekt turkode i nederste tekstboks og trykk [ Endre turmål ] for å lagre endringene.  

Man kan også endre både dato og navnet for turmålet hvis de ble registrert feil. 

 

 

Angis rett turkode, rettes teksten til korrekt antall ulike turer, antall turer totalt, og poeng totalt i 

grønn beskjedboks øverst, og listen over turmål oppdateres.  

 

 

Turmål kan også slettes i kolonne Slett med symbolet for søppelbøtte om ønskelig, for eksempel hvis 

man registrer et turmål på forhånd, men av uforutsette hendelser velger å avlyse turmålet. 



Flere personopplysninger kan legges til om ønskelig. Dette er opplysninger som publikum ikke har 

tilgang til pr. i dag. Er ment til en eventuelt framtidig utvidelse av systemet for postkassetrim. 

 

 

Egen side for å endre passord med knappen [ Endre passord ] til venstre for [ Logg ut ] finnes.  

 

 

Eksisterende brukere av Umbraco CMS legger inn turkoden for turmålet, som i praksis er tenkt å 

være posisjonen for postkassen som er plassert ut i hvert turmål – her Kjørsfjell i Flekkefjord som 

eksempel. Geolokasjon med 3 siffer gir en nøyaktighet på 110 meter, som burde gi en god 

sikkerhetsmargin hvis posisjonen blir hentet fra mobilen når hver bruker av turmålet må angi denne 

turkoden for at turen skal bli registret hos medlemmet, med medfølgende turpoeng. 

 

 



Alle fotturene som administrator til Umbraco har lagt inn turkode til, dvs posisjonen til der hvor 

postkassa står, blir automatisk merket med en skråtekst over bildet til fotturen med teksten turLister. 

Holder man musepekeren over bildet, vises antall poeng vises pr turmål.  

Poengene pr. turmål følger graderingen som vises øverst til venstre i hvert bilde. 

Grønn: Enkel, 1 poeng  

Blå: Middels, 2 poeng  

Rød: Krevende, 3 poeng  

Svart: Ekspert: 4 poeng 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turmål er sider som er åpne for alle som besøker nettsiden. Her vises et eksempel om i fottur i 

Flekkefjord kommune: Kjørsfjell (tjenesten er ikke implementert i dagens versjon av nettsiden). 

Hver nettside side som er definert som et turmål, har det blitt klargjort for opplysninger om 

registrerte turmål, som er delt inn i 4 tabulatorer.  

Første tabulator [ Beskrivelse ] er standard for visningen av nettsiden for turmålet. 

 

 

 

 

 

 

 



Andre tabulator [ Flest ] viser en oversikt over hvem som har gjennomført flest turer og antall poeng 

totalt for hvert medlem som har registrert gjeldende turmål med godkjent turkode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tredje tabulator [ Siste ] viser en oversikt over alle som har gjennomført turmålet, hvor hvert 

medlem blir listet ut med dato for gjennomført turmål. Hvis medlemmet velger å være anonym i 

innstillingene, vises ikke navnet for andre enn seg selv når medlemmet er innlogget. Navn blir 

dermed erstattet med «Anonym». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fjerde tabulator [ Mine ] er medlemmets egne data som kun synlig for det innloggede medlemmet. 

Oppsummering over hvor mange ganger turmålet er registrert, og hvor mange poeng turmålet har 

gitt. Merk at dette er kun opplysninger spesifikt for det turmålet på den siden du ser på. 

Listen viser hvilke posisjon postkassen for turmålet er registrert med (turkoden), enten registrert i 

ettertid fra PC eller nettbrett, eller hentet fram med geolokasjon fra mobilen, og tilhørende dato.  

De samme opplysningene for gjeldende turmål finner man også i «Min Side». Forskjellen er at «Min 

side» inneholder opplysninger fra alle turmål, ikke kun gjeldende som i denne tabulatoren på siden. 
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