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ORIENTERINGSGRUPPENs 

ARRANGEMENTS- OG KARTPLAN 
Sist revidert: 8.februar 2020 

 

I 2020 skal vi arrangere Norgesmesterskap junior stafett, Norgescupløp for både senior (2 stk. løp, 
inkl. finalen) og junior (finalen), samt O-Idol. Arrangementsdatoer er 19. og 20.september, og 
arena skal være ved Fanahytten på Riple. 

 
I forbindelse med dette storarrangementet er aktuelt løpsterreng sperret for aktuelle løpere, og 
vi bruker da heller ikke dette terrenget til andre aktiviteter før 20.september. Unntatt fra dette 
er løpetrening for eldre veteraner. 
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Hvilke arrangementer vi skal arrangere i 2021 er dessverre ikke avklart, men som utgangspunkt ser 
styret for seg at vi i 2021 arrangerer 1-2 K-løp (se forklaring under) på det nye kartet, i tillegg til at vi 
arrangerer de 3 «normale» nærløpene (se forklaring under) i nattcupen, pokalkampen og 
sprintcupen. Hvilke terreng som velges for disse nærløpene, avhenger av hvilke løp vi skal arrangere 
når.  
Vi søker ikke i år om å arrangere NA-løp i 2022.  

 
I 2020 skal vi arrangere både vintercupløp og klubbmesterskap og evt. også andre treningsløp. 
Styret avklarer detaljene i dette. 
I tillegg skal vi i 2020 arrangere disse HBIK- og nærløpene: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(*VDG = Vegetasjon, Dyreliv og Grunneier) 

(Forklaring til aktuelle løpstyper: 

HBIK-løp er løp som sorterer under Norges Bedriftsidrettsforbund, og som følger regelverk fra 
bedriftsidrettsforbundet og bedriftsidrettskretsen. Arrangørklubbene betaler avgift til 
bedriftsidrettskretsen. HBIK-løp som tildeles Eikner BIL arrangeres i praksis av Fana IL, i rolle som 
underleverandør for Eikner BIL. 

NA-løp, K-løp og nærløp er løp som sorterer under Norges Orienteringsforbund, og som følger 
regelverk fra orienteringsforbundet og orienteringskretsen. For startkontingenter som er større enn 
kr. 50,- pr. løper, betaler arrangørklubbene avgift til orienteringsforbundet. 

NA-løp er større løp som normalt samler deltakelse fra mange kretser, typiske eksempler på NA-løp 
kan være Norgescupløp, Fjord-O og Vestlandsmesterskapet. 

K-løp er løp som normalt i hovedsak samler løpere fra en krets, typiske eksempler på K-løp kan være 
kretsmesterskap og HOK-rankingløp (HOK = Hordaland OrienteringsKrets (tidligere Hordaland fylke 
minus Sveio)). 

Nærløp er løp som normalt i hovedsak samler løpere fra flere klubber i en geografisk del av en krets, 
typiske nærløp i Bergensregionen er sprintcup, pokalkamp og nattcup. Bergensregionen omfatter 
klubbene Askøy OL, Os OK og Osterøy IL, i tillegg til alle klubber fra Bergen kommune, med unntak 
av Hordvik IL.) 

Nærløp og HBIK-løp Fana IL skal 
arrangere i 2020 

Løpstype 
(se forklaring 
under) 

Hvor 
(OBS: endelig utsjekk mot bl.a. 
VDG*-interesser er ennå ikke gjort, 
og det må derfor tas forbehold om 
endelig stedsvalg) 

Bedriftsløp 15.april HBIK Dyngelandsåsen 
Sprintcupløp 5.mai nær Hop - Nesttun - Paradis 
Pokalkampløp 26.mai nær øst for Bontveitvegen 
Publikumsløp 19.september nær (evt. K?)  

  
Fanahytten Riple 

Publikumsløp 20.september  nær (evt. K?)   Fanahytten Riple 
Nattcupløp 11.november nær Fanahytten Riple 

 



3 
 

Turorientering 2020 arrangeres i områdene Birkelandsfjellet, Kismul, Smøråsen og Hop. Valg av 
turorienteringsområder i 2021 og 2022 bestemmes senere. Turorienteringen anbefales som 
treningsopplegg for klubbens løpere. 
 
Det sperrede området for det store 2020-arrangementet er ikke tilgjengelig for HBIK-løp i 2020. 
Området øst for Bontveitvegen er ikke tilgjengelig for HBIK-løp før 26.mai.  

 
Det er et mål å være mer i forkant enn i dag i forhold til å bestemme arrangementsområder for 
kommende år, og da også slik at disse arrangementsplanene kan gi nødvendige føringer for 
kartoppdateringsprioriteringer. På flere av våre etablerte kart finnes det oppdateringsbehov på 
grunn av ulike former for gjennomførte anleggsarbeider, nye/gjengrodde stier og beitemarker, 
stormskader, hogst, andre endringer av vegetasjon m.m. Så langt råd er, holdes kartene ajour 
ved dugnadsinnsats, dersom det skal kjøpes/leies inn ressurser, behandles dette i styret, om 
det ikke er forhåndsgodkjent av årsmøtet. Større investeringer og oppstart av nye prosjekter 
skal alltid godkjennes av årsmøtet. 

 
Kartkomitéen gjorde i 2017 en stor jobb med å oppdatere opplysningene om Fana ILs kart i NOFs 
gamle kartdatabase: http://gis.umb.no/o-kart/inn/, og opplysningene i denne kartdatabasen ble 
ytterligere oppdatert i 2018, og er nå overført til NOFs nye kartdatabase: 
https://www.omaps.net/no, og samtidig delvis videre oppdatert der.  
Pr. 31.januar 2020 var vi registrert med 43 definerte kart der Fana IL er utgiver eller karteier, av 
disse 1 ikke oppstartet prosjekt (Korsneset) og 2 kart (Halhjem og Røttingen) som er solgt til Os OK. 
Flere av de 43 kartene overlapper hverandre, og mange er gamle og uaktuelle (utgått på dato, evt. 
erstattet av nyere kart over samme område).  
Det må vurderes nærmere hva vi hvordan skal ha liggende ute i NOFs kartdatabase, slik at denne blir 
mest mulig hensiktsmessig for ulike formål. Ett av flere sentrale spørsmål som det må tas stilling til, 
er i hvilken oppløsning kartbilder skal ligge ute. Her er praksis pr. nå svært ulik hos ulike klubber som 
har tatt ny kartdatabase i aktiv bruk. 

 
Kartet «Bulko» ligger i Voss kommune, og er utgitt i samarbeid med og er sameie med IL Gneist. 
De 2 kartene som er solgt til Os OK, ligger begge i Bjørnafjorden kommune. 
De øvrige 40 kartene i kartdatabasen ligger helt eller delvis i Bergen kommune (Svartevatn/Kismul 
ligger delvis i Bjørnafjorden kommune), og omriss av alle disse 40 kartene finnes i kartet på neste 
side: 

http://gis.umb.no/o-kart/inn/
https://www.omaps.net/no
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Fana IL eier også et eldre (1980) turkart Livarden-Austefjellet, uten at det finnes planer om å 
oppdatere eller videreutvikle dette kartet. 
Bergens TF har utarbeidet et nyere kart som overlapper nordøstre del av dette turkartet. 

 
For de «aktive» kartene, der annet ikke framkommer, skjer oppdateringer og ajourhold ved 
definerte adhocbehov, og da normalt gjennom dugnadsinnsats fra medlemmer i kartkomitéen eller 
den som har meldt behovet f.eks. løypelegger eller tur-O-ansvarlig på aktuelt arrangement.  

 
Tabellen nedenfor angir Kartkomitéens oversikt over kartsituasjonen ved utgangen av 2019. 

Navn 
ID i NOFs 
register 

Areal 
(km2) 

Målestokk Utgitt 
Status og revisjoner pr. 
31.12.2019 

Ansvar for 
oppdatering 

Slåtthaug 310 0,7 1:4.000 2005 Revidert 2014-19 
Magne 
Raadal 

Bulko (Voss) 5843 9 1:10.000 2008     

Dyngelandåsen 6430 3 1:10.000 2009 
Delvis 2010-2011, 2016 og 
2018. 2019 til ISOM 2017-2 

Geir Heksem 

Myrdal 6769 4 1:10.000 2010 
Oppdatert med ny 
parkeringsplass 

Magne 
Raadal 

Smøråsen/Stend 2151 10 1:10.000 2002 

Delvis revidert 2013-17, 
Revidert med nye stier og 
hogstfelt i sør og på 
Stendafjellet 2018-19 

Per Vold 

Ulsmåg 6774 3 1:3.000 2007 
2/3 erstattes av det nye kartet 
over Øvsttun 

  

Svartevatn 
(Kismul/Fanaseter/Nordvik) 

6776 17 1:10.000 
1995, 

2001,2004 

Kismul 2013 og 2014. 
Fanaseter 2016-2017. Norvik 
2012-14 

Øistein Bøe 

Birkelandsfjellet-Orrtua 6768 6 1:10.000 2013 Ny vei og en del nedfall 2018 Per Vold 

Sætrevanet -Øvre Selvik 7145 3 1:10000 2018  Øistein Bøe 

Hop Nesttun Paradis 7147 4 1:4.000 2019-20 Hop og Midttun 2018-19 
Magne 
Raadal 

Myrdalen, Totlandsfjell, 
Livarden og Solbakkefjell 

7149 27 1:10.000 2019-2020 Kartene er ferdige og godkjent Per Vold 

Korsneset 7150 5 1:10.000 Utsettes 
Uaktuelt så lenge område 
brukes av Forsvaret 

  

Skjold 7151 5,2 1:4.000 2017 Utvidet og oppdatert 2015-19 
Magne 
Raadal 

Øvsttun 7152 1,2 1:4.000 2017   
Magne 
Raadal 

 
Det er et mål at det blir en lett tilgjengelig oversikt over status og kvalitet på klubbens kart utover 
det som fremkommer i tabellen. 
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I løpet av 2020 må styret se nærmere på muligheten for evt. å legge alle «aktive» kartfiler på Fana 
ILs elektroniske «klubbkontor», med hensiktsmessig lese- og skrivetilgangsoppsett. Pr. i dag er alle 
kartfiler lagret hos Per Vold, med sikkerhetskopier hos Magne Raadal. 

 
Det er foreslått at vi inngår samarbeid med IL Gular om ajourhold og videre utvikling av kart på 
Herresåsen/Songvesåsen i Voss kommune, uten at dette pr. nå verken er prioritert eller 
diskutert med IL Gular.  
 
Vi har pr. nå ingen oppdaterte skolegårdskart. Styret vil arbeide i 2020 for at det blir lagd minst 
et nytt skolegårdskart for en eller flere skoler i vårt naturlige område. 
 
Kartkomitéen foreslår at årsmøtet, gjennom behandling av Arrangements- og kartplanen og 
behandling av budsjettet for 2020, slutter seg til den allerede igangsatte revisjonen av 
Smøråsen-Stend, med kontantutgifter ifølge spillemiddelsøknaden på kr. 377.700. Her utgjør 
MVA kr. 75.500. Det foreslås at det brukes kr. 177.700 i 2020 og kr 200.000 i 2021. Under 
forutsetning av at O-gruppen får spillemidler i 2020, kan det søkes om delutbetaling av 
spillemidler kr 85.000, som kan brukes til finansiering i 2020. Tilsvarende i 2021, da vil 
spillemidlene utgjøre kr 129.000. Resten dekkes av egenkapital. Dette forutsetter at det blir 
mulig å tegne kontrakt med en profesjonell synfarer og tegner med et beløp tilsvarende 
kostnadsrammen i spillemiddelsøknaden.    
 
Styret støtter kartkomitéens forslag, men kun under forutsetning av at omtalt søknad om 
spillemidler innvilges før ytterligere avtaler inngås. Dersom slike spillemidler ikke innvilges, 
skal det ikke brukes midler på prosjektet i 2020, ut over det som allerede er avtalt og bundet 
til konstruksjonsarbeidene. Dersom avgjørelsen om spillemidler utsettes, utsettes videre 
arbeid tilsvarende, og prosjektet tas opp til ny behandling på neste årsmøte. 
 
Et annet stort kartrevisjonsprosjekt som det er aktuelt å vurdere igangsetting av, er en fullstendig 
oppdatering av Svartevatn. Foreløpig ligger dette prosjektet på vent, men er aktuelt å fremme som 
forslag for årsmøtet i 2021. 

 
For 5 av våre kart pågår det konkret utviklingsarbeid, evt. foreligger det spesifikk anmelding av 
kartarbeid, eller finnes konkrete tanker om utvidelse, og disse 5 kartene er spesifikt omtalt under: 
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Myrdalen – Totlandsfjell – Livarden 
Status for dette kartet er nærmere omtalt under «Nytt kart over Totlandsfjell, Livarden, 
Solbakkefjell og Havet» i orienteringsgruppens årsmelding for 2019, og i presentasjonen av 
regnskap/balanse for 2019. Kartet er forutsatt brukt til storarrangementet i 2020, men deler øst for 
Bontveitvegen ble tatt i bruk allerede i 2019.  
 
Ekstra detaljarbeider på deler av kartet utføres sommeren 2020, slik at de delene av kartet som skal 
brukes under storarrangementet, er mest mulig oppdatert.  
Kartet er i målestokk 1:10.000, og er på ca. 27 km2. 
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Smøråsen - Stend 
Dagens kart over dette området er utgitt i 2002 (1:10.000, 10 km2), og delvis oppdatert 
senere. 
 
I arrangements- og kartplanen som ble behandlet på årsmøtet i 2019 ble det omtalt at 
fullstendig oppdatering av Smøråsen - Stend kan bli aktuelt og evt. vil bli fremmet for 
årsmøtet i 2020. Kartkomiteen har nå startet med dette arbeidet. Foreløpig er Roar Forbord 
allerede blitt engasjert til å konstruere nytt grunnlag med en kostnad på ca kr. 15.000. Det er 
i 2019 sendt søknad om spillemidler. Totalkostnad for kartet er på ca. kr. 400.000 hvor det 
forutsettes at spillemidler vil dekke 50% av kostnadene. Resterende må dekkes fra kartfond 
og egenkapital.  
 
Styret mener at Totlandskartet er tilstrekkelig finansiert til at det allerede i 2020 kan hentes 
inntil kr. 50.000,- fra kartfondet til finansiering av nytt Smøråskart.  
Styret beklager at bestilling av grunnlag for kartet allerede er foretatt uten at dette verken 
er forelagt for eller godkjent av årsmøte. 
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Korsneset 
Pr. nå prioriteres det ikke ressurser til dette prosjektet. Det finnes intet moderne O-kart over 
området. Arealet er ca. 5 km2. 
 
Så lenge Fana IL har anmeldt kart i området, kan ingen andre klubber starte kartarbeid her, 
uten at Fana IL blir involvert. Området er ett av meget få ukartlagte områder i Fana. 
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Hop (- Nesttun) - Paradis 
Søndre del av kartet (sør for Troldhaugvegen og Jacob Sæthres veg) er i hovedsak ferdig.  
Kartet er allerede tatt i bruk, og Magne Raadal planlegger å gjøre ferdig resten i 2020.  
Kartet er i målestokk 1:4.000, og blir på ca 4 km2 når ferdig. 
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Øvsttun 
Kartet skal utvides mot sør (til Osveien/Kirkebirkeland), og/eller østover til 
Birkelandsbotn/Ulsmågveien (kartet går ikke helt ned til Ulsmågveien i dag),  
og dermed erstatte hele det gamle Ulsmågkartet, som ikke lenger er i bruk. 
Det er evt. aktuelt også å slå kartet sammen med kartet over Slåtthaug.  
Arbeidet forutsettes utført på dugnad, med egne ressurser.  
Arbeidet har prioritet bak ferdigstilling av Hop (- Nesttun) - Paradis. 
Målestokk er 1:4.000. 
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Øvrige «aktive» kart: 
 

Øvrige «aktive» kart, som i denne versjonen av kartplanen ikke er ytterligere omtalt, er disse 8:  
 

 
Myrdal (1:10.000, 4 km2), utgitt 2010, delvis oppdatert senere 
 
 

 

Dyngelandsåsen (1:10.000, 3 km2), utgitt 2009, delvis oppdatert senere 
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Birkelandsfjellet-Orrtua (1:10.000, 6 km2), utgitt 2013, delvis oppdatert senere, må i første 
omgang oppdateres ytterligere med nye veger tidlig i 2020 for å kunne brukes i årets tur-O 

 

 

Slåtthaug (1:4.000, 0,7 km2), utgitt til OLL 2005, delvis oppdatert senere 
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Skjold (1:4.000, 5,2 km2, strekker seg delvis inn i Ytrebygda bydel), løpende utviklet over mange år 
(bl.a. flere tidligere kart som er slått sammen) 

 

 

Svartevatn/Kismul/Fanaseter (1:10.000, 17 km2, strekker seg delvis inn i Bjørnafjorden 
kommune), utgitt til NM i 1995, delvis oppdatert senere 
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Sætrevannet - Øvre Selvik (1:10.000, 3 km2, i Åsane bydel), utgitt 2018 

 

 

Bulko (1:10.000, 9 km2, i Voss kommune, sameie med IL Gneist), utgitt til Fjord-O i 2008 
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