
Tema for møtet 26. september2022:
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1. Rammer for kartarbeid, retningslinjer fra NOF
Kartplaner, anmelding av kartprosjekt, VDG, NOFs   
kartbase og skolekartportalen. (Kari Strande)

2. Organisering av kartarbeid i Eiker O-lag
Kartgrunnlag, synfaring og rentegning, kartforvaltning

(Hans Roar Bakken og Morten Berglia)

3. Finansiering av kartprosjekter i Sturla (Tibor Vari)

4. Erfaringer, utfordringer (klubbene).

5. Interesse for eget kartmøte



NOFs regler om kartarbeid

• Virkeområde
• Organisasjon
• Opphavsrett og bruksrett til O-kart
• Terrengfordeling og kartplan
• Utarbeidelse av kart
• Kartarkiv
• O-kartets innhold
• Trykking
• Kartforstørrelse for eldre utøvere
• Salg av O-kart
• Regelendringer



NOFs regler om kartarbeid

• Organisasjon
• O-kretsens styre er høyeste instans i kartarbeid på kretsplan 
• Kretsen skal søke samarbeid med fylkeskartkontoret
• Hvert lag skal ha en kartleder

• Terrengfordeling og kartplan
• Forbundet har ansvaret for et nasjonalt register
• Alle lag skal ha en ajour kartplan som legges inne i NOFs kartregister

• Utarbeidelse av kart
• Anmelding av kartarbeid  hvor også VDG er innarbeidet
• Godkjenning av kretsen – oppnevning av kontroll

• Kartarkiv
• Papirversjon og digital versjon
• Kretsstyret skal ha et arkiv med minst 2 eks av alle o-kart som utgis 
• Klubben sender 6 eks til kretsen og ett til kommune og ett til 

idrettsråd



NOFs kartregler











Kartmålestokk

• På lokale løp (KM, K-løp, Nærløp, treninger) gir en nå generell
tillatelse til bruk av 1:10 000 også for langdistanse.

• For de viktigste konkurransene skal det fremdeles brukes 
målestokk 1:15 000 for langdistansen. Dette gjelder NM, 
norgescup, testløp.

• For veteranklasser kan forstørrelse brukes (1:5000 /1:7500)
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Utskrift av kart

Orienteringskart skal som hovedregel trykkes i 5-farge offset. Til
treninger og mindre løp er det likevel åpning for å printe og fargekopiere
kart.
Kart til konkurranser skal trykkes av en autorisert produsent.
Kartene skal produseres i henhold til den internasjonale kartnormen
(ISOM2000) eller den internasjonale sprintkartnormen (ISSOM).
Det vil si at kartnormenes farger og symbolstørrelser/linjetykkelser skal
overholdes, og det skal benyttes ”overtrykkingseffekt”
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Forbundet har gitt ut en 
ny veileder for VDG.

Veilederen ligger på 
forbundets VDG-sider, 
og ble presentert på o-
tinget 2022

vdg-arbeid_pa_klubbniva-1-1.

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Forientering.no%2Fmedia%2Ffiler_public%2Fc8%2F68%2Fc868a1d6-6d20-4b0f-8eb5-714742f546c2%2Fvdg-arbeid_pa_klubbniva-1-1.docx&wdOrigin=BROWSELINK


Om VDG-veilederen
1. Sørg for nødvendige tillatelser og informasjon!
Tillatelse må innhentes for områder som brukes til samlingsplass, 
parkering og start. Videre skal vi informere om aktiviteten vår. 

2. Ta hensyn til naturen!
Naturen er vår arena som vi skal ta vare på. Særlig i hekke- og 
yngletida om våren er det viktig å ta hensyn ved valg av områder, 
løypelegging og postplassering i turorientering. 

3. Spre kunnskap!
Vår nybegynneropplæring må inneholde kunnskap om 
allemannsretten – med rettigheter og hensyn i innmark og utmark, 
og en grunnleggende respekt for naturen. Våre ledere, løypeleggere 
og tur-o-arrangører må kjenne regler og råd om tillatelser, 
samarbeid og hensyn til naturen. 





Svein Grønhovd er kartkontakten i BuOK og sørger for at innmeldte kartprosjekter 
får kontrollør og blir godkjent. Følgende O-kart ble godkjent i 2021: 

01/2021:  Marikollen Klubb: Hurum O-lag  v/ Oddmund Kjerland

02/2021:  Trolltjern Klubb: Nesbyen v/ Per Rune Andersen

03/2021:Lauvtjern-Årbogen     Klubb: Eiker O-lag v/Hans Roar Bakken

04/2021: Rollag Klubb: Rollag og Veggli v/Morten Berglia

05/2021: Åsen(ved MIF-hytta) Klubb: Eiker O-lag v/Hans Roar Bakken

06/2021: Mjøndalen sprintkart Klubb: Eiker O-lag v/Hans Roar Bakken

Det er behov for en bedre oversikt også over revisjoner og oppdateringer av kart i 
kretsen og det minnes om å legge nye, reviderte og oppdaterte kart inn i NOFs 
kartoversikt.



Kart i basen Kongsberg - Drammen



Kart i basen Ringerike - Nordmarka
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