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Kurs i synfaring og karttegning 
Norges Orienteringsforbund inviterer til grunnkurs i synfaring og karttegning 

   
Kurs:    Lørdag 4. - søndag 5. desember, begge dager kl 1000 -1700.     

Sted:    Moss, Noreødegården – klubbhuset til Moss OK.   

Målgruppe/mål:   Alle over 14 år som er interessert i å lære å tegne kart, både for skogs-o og 
sprint-o. Deltakere må ha karterfaring.   
 

Kurspris:  Kr 750. Klubbene faktureres i etterkant. 
Påmelding: Eventor/forbundsaktiviteter: HER 
Påmeldingsfrist:  23. november! 
 

Kursinnhold  
• Kurset innebærer 16 timer opplæring i arbeide med 

grunnlag, synfaring og tegne kart i OCAD.  
• Det forventes 30 timer praksis i tillegg til kursdagene. 

Hovedvekten på kursdagene legges på praktisk synfarerarbeid av kart med veiledning og oppfølging. 
Deltakerne oppfordres til å ha et kartprosjekt å jobbe med etter kurshelgen.   

Litteratur og materiell til kurs 
Kartnormen (siste versjon), NOFs regelverk (oppdatert nettutgave).  
Eget kurshefte (digitalt/pdf) med oppgaver og lenke til filmer. Se kurshefte HER     
Anbefaler i tillegg kartboka, NOF 2004. 
Materiell: Arrangør skaffer grunnlagskart, tegnefolie, vannfaste fargeblyanter, viskelær og 
underlagsplate til hver av deltakerne og tar med saks og tape. Deltakerne har selv med kompass. 

Kursinstruktør: Ida Vår Kierulf Meyer.  Link til hennes YouTube-kanal med instruksjonsfilm: HER  
 
Maks 15 plasser på kurset. Nødvendig info sendes alle påmeldte før kursstart. Unge deltakere 
oppfordres til å ha en mentor i egen klubb.  
 
Servering av lunsj begge kursdager. Utgifter til ytterligere måltider, transport, OCAD-lisens og ev. 

overnatting ordnes og dekkes av deltakerne. 

Viktige forberedelser 

Kursdeltakere må ha OCAD Orienteering lastet ned på egen pc, startet opp og aktivert før kursstart. 

Dersom du ikke har OCAD Orienteering, kan det bestilles til halv pris (ett års lisens på OCAD 

Orienteering Single User, ca. kr. 700,-.) Ta i så fall kontakt på e-post med 

lene.kinneberg@orientering.no innen påmeldingsfristen. Oppgi navn, klubb og e-post.  

Det finnes en gratis prøveversjon som er gyldig for kun 14 dager, se: https://www.ocad.com/en/trial/ 

Spørsmål: Lene Kinneberg, lene.kinneberg@orientering.no , Norges Orienteringsforbund 

eller kurslærer, Ida Vår Kierulf Meyer, ida@konkylie.no  
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