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Til aktuelle klubber og kartpersoner        21.11.2016  
 
Dere inviteres nå til å delta i konkurransen ”Årets o-kart”  
 
Dersom din klubb har gitt ut kart i 2016 er det bare å sende inn, sjekk gjerne med leder i 
klubben slik at det ikke blir sendt inn samme kart flere ganger.  
 
Årets o-kart og årets sprintkart - send inn forslag/kart.  
 
Det konkurreres i følgende klasser: * Konkurransekart tegnet i henhold til kartnormen 
(ISOM2000). * Konkurransekart tegnet i henhold til sprintkartnormen (ISSOM). Vi videreføre 
underkategori for «printede» kart i begge klasser, slik at kart som ikke er trykket også kan få 
sin oppmerksomhet. 
 
Prisene deles ut på Kartmøtet 2017.  
 
Gode orienteringskart er en forutsetning for at vi skal kunne løpe o-løp. Og det å utarbeide et 

o-kart er et stort og krevende arbeid, der det er behov for ekspertise hele veien fra 
laserdata, flybilder og konstruksjon, via synfaring og rentegning til repro og trykking 

 
Ved kåringen ønsker vi å inspirere og motivere til kvalitet i arbeidet med orienteringskart i alle 
ledd av produksjonen, samt å sette fokus på alle de flotte o-kartene som produseres i Norge 
hvert år.  
 
Dermed inviteres klubber og karttegnere som har utgitt et o-kart de er stolte av i 2016 til å bli 
med på denne konkurransen ved å sende inn 4 eksemplarer av kartet til: 
 
Norges Orienteringsforbund v/Ivar Haugen  
St. Halvards vei 21A 
5052 Bergen.  
 
Merk konvolutten med "Årets norske o-kart".  
 
Det er tilstrekkelig å sende inn kartet, men dersom en ønsker å skrive noen ord til juryen er 
det også tillatt. 
  
Følgende kriterier legges til grunn for juryens arbeid:  
- Kart over et spennende terreng  
- Kartnormen er fulgt i rentegninga  
- Kartet ser gjennomarbeidet ut  
- Kartet er pent rentegnet  
- Kartet har en tiltalende layout  
- Kartet er pent trykt  
- Kartet er godt generalisert og godt lesbart  
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Frist: mandag 9. januar 2017. 
  
 
Jury: Medlemmene er «kartpersoner» som har solid erfaring med kartarbeid både på klubb, 
krets og forbundsnivå gjennom mange år. 
 
Dersom et jurymedlem har vært involvert i produksjonen av et kart vil dette medlemmet ikke 
delta i den endelige bedømmingen av kartet.  
 
Spørsmål: kontakt Ivar Haugen, tlf: +47 97 50 91 02 /ivar.haugen@orientering.no 
 
Med vennlig hilsen  

 

Kartutvalget i Norsk Orientering 
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