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Årets kart
● Vinnere 2013:
● Årets o-kart: Eggemoen
Ringerike o-lag. Leif Roger Hultrgreen. Luchs
● Årets sprintkart: Stathelle
OK Skeidi. Helge Gisholt. Luchs.

● Jury 2013
● Tore Angell-Petersen, Morten Berglia, Gunnar Mosevoll

● Klasser
● O-kart
● Sprintkart

● Kriterier
● Det ferdig trykte kartet evalueres - trykkekvalitet har betydning
● "Spennende terreng" viser seg ofte å være utslagsgivende

● 2014: Det innføres en pris for "printede" kart
● Formål: Fokus på trykkekvalitet

Regler for kartarbeid
● Nye konkurranseregler vedtatt av KLM 2013
● Revisjon av regler for kartarbeid fullført i februar 2014
● På orientering.no ligger 2006-versjonen
● Til behandling på KLM i 2014?
● Konkurransereglene henviser til regler for kartarbeid

● Bakgrunn: Gjennomgang av alle NOFs regler + behov
for oppdatering på trykking / målestokk for eldre
● "Vesentlige" endringer
●
●
●
●

Fagansatt inkluderes som "organ" i reglene
O-kartregisteret
Trykking
Forstørrelser for eldre utøvere

www.regjeringen.no/Upload/KUD/Idrett/Publikasjoner/V-0732B-2014.pdf

Spillemiddelordningen
● Bortfall av MKN (mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg)
● Kommunal prosess med frister (15. november)
● Nærmiljøanlegg nedre grense for totalkostnad justert ned til 50.000
(tidligere MKN 20.000, nærmiljøanlegg 80.000?)

● Ordinære kart: nedre grense for totalkostnad 75.000. Maksbeløp for
stønad 700.000
● Kommunen skal forhåndsgodkjenne søknaden (inkludert
terrengfordelingsbekreftelse fra kretsen). Orienteringsforbundet (dvs
kretsen) skal godkjenne kartet
● Krav om mer dokumentasjon av dugnad!
● Krav om pristilbud på alt
● MVA-refusjon - nedre grense 75.000!
● Hva kan gjøres?
● Slå sammen anlegg (problemer med stedfesting - hvor ligger anlegget?)
● Gunstig å nå opp til MVA-grensa (benytt anledningen til å spandere på
offsettrykk)

Løypetrykk
● Løypetrykk på offsettrykte kart - metoder
● Offset - høy kvalitet, høy oppstartskostnad per løype
● Fargeskriver - middels kvalitet, moderat
oppstartskostnad per løype

● Løypetrykk med fargeskriver - erfaringer fra Jörg og
Vidar
●
●
●
●

Presis arkmating viktig
Presis kutting av arkene viktig
Krav til format (kutting til skriverens format)
Lav "skrap"-andel (2-10%)
–
–

A4 bedre enn A3
Homogen bunke positivt (nytrykket, eller tørket lenge)

● Viktig at løypetrykkfargen er riktig og at fargen holder
● For stafett er løypetrykk med fargeskriver spesielt
aktuelt

Kartutskrifter - status
● Status:
● 17 autoriserte i 2014

● Organisering
● Ivar Haugen administrerer
● Helge Gisholt evaluerer årsrapportene
● Håvard Tveite behandler søknader om autorisasjon

● Utfordringer:
● Liten vilje til å prioritere utskriftskvalitet i O-Norge
● Autoriserte produsenter benyttes i svært varierende grad i kretsene
–

Kretsene må følge opp ved oppsett av terminliste og kontrollarbeid

● Manglende informasjon til deltakerne om karttrykk (innbydelse,
Eventor, ...)
● Geografisk fordeling av de autoriserte

● Positiv nyhet: OCAD 11 har gjort det enklere å få til
overtrykkseffekt

Revisjon av kartnormen
● Første innspill fra NOF til IOF i desember 2008
● Andre innspill fra NOF til IOF i mai 2013
● IOF arbeider med endelig versjon
● Moderate endringer
● Én kartnorm for vanlig orientering: Større målestokker
-> direkte forstørrelser
–

også for nordlinjer, løypeleggersymboler, (rastere)

● Begrensninger på bruk av steingrunn, blokkfelt og
bruddfelt
● Justeringer av noen symbolstørrelser
● Grønne streker - litt mer grønt (i forhold til hvitt)
● Vegetasjonsgrense - grønt alternativ
● Farger?
● ...

● Arbeidet forventes sluttført i løpet av 2015

VDG
● Regler og forskrifter for verneområder
● betydelige restriksjoner på bruk
● byråkratisering

● NOF og AOOK er i dialog med relevante
myndigheter

Diverse
● Fargeutskrifter i NM junior stafett 2014
● O-festivalen 2014 ønsket fargeutskrifter for alle
målestokker unntatt 1:15000 - forhindret
● Ivar Haugen var på KUDs "fagsamling om
spillemiddelordningen" i mai 2013 og orienterte om
o-kart for saksbehandlere i kommuner og fylker

O-kartregisteret
http://www.orientering.no/SiteCollectionDocuments/o-kartreg.pdf

● Skal være til nytte for klubber og kretser
● Mange muligheter for bruk av dataene i registeret
● Kartplan (for link, ta kontakt med Ivar Haugen)
● Bruk på websider
–
–

Bruk av ferdiglaget tjeneste for å vise fram enkeltkart (
http://gis.umb.no/~havatv/cgi/viskart.py?id=2569 )
Bruk av WMS / WFS (XML) for å lage egne presentasjoner (websider,
GIS, ...)

● Ny versjon av innleggingsklienten
(http://gis.umb.no/o-kart/inn/)
● Mulig å legge inn referanse til digital versjon (PDF,
TIFF, JPEG, PNG, OCAD, ...) av kartet

