
Lær kart og kompass 

 

 

1 av 2 

 

Lynkurs i kart og kompass  
(en veileder og «huskeliste» for kursarrangør og kursinstruktør) 
 
Varighet: 2,5 timer (utendørs. Praktisk veiledning i små grupper, 2-5 deltakere pr instruktør)  
 
Målgruppe: Ungdom og voksne (Invitasjon, forhåndspåmelding, forhåndsinfo)   
 
Mål: Gi grunnleggende og rask innføring i kart og kompass og tilstrekkelig kunnskap til å starte 
turen på jakt etter poster. 
 
Hjelpemidler til oppæring: Stort banner med karttegn, henges opp ved samlingspunktet.   
Infoark  «Karttegn for nybegynnere» og  «Det viktigste for nybegynnere»   
 
Arrangøren har forberedt: Egnet kart i stor målestokk med inntegnet poster (o-løype / o-sløyfer) til 
alle deltakere.  Postskjermer er hengt ut i terrenget. Sørger for annet nødvendig utstyr.  
 
 

Tema  Info  
 

Grunnleggende introduksjon  
  

Farger på o-kart - 6 grunnfarger på orienteringskart, skogsorientering (blå, sort, brun, gul, grønn 
+ hvit) 

- Skiller terrengdetaljer, formasjoner og vegetasjon (eks. tett skog = grønt fra 
åpent område = gult) 

 

Karttegn Gå gjennom de vanligste karttegnene og repeter underveis på turen  
- Karttegn gjengir terrengdetaljer og terrengformasjoner. 
- Kartnorm (vi har et internasjonalt «kartspråk»)  

 

Markering av 
start, mål og 
post på kartet  
 
 
Postmarkering i 
terrenget og 
postarbeid 

- Start tegnes med trekant, mål med dobbel sirkel og post med sirkel. (fiolett) 
- Strek mellom postene binder de sammen til en løype.  
- Vanlig med en postbeskrivelse som forteller hvilken detalj posten henger på 

og en postkode som tilsvarer koden på posten. 
  

- Postene er normalt merket med orange/hvit postskjerm. (vis demo-post)  
 

- I konkurranseorientering brukes i tillegg en postbukk med kode og en 
elektronisk enhet for kvittering på posten med en elektronisk brikke som du 
har med deg. 
 

Praktisk øvelse 1: Orientere kartet og lese kart. Dele ut kart med poster/enkel løype langs 
ledelinjer og poster på ulike detaljer.  guidet tur i grupper 
 

Orientere kartet - Ved hjelp av terrenget / omgivelsene, passe nord på kartet mot nord i 
terrenget. 
Rød tykk strek eller en nordpil øverst på kartet markerer nord på kartet   
 

Tommelgrepet - Holde tommel der du er på kartet. 
- Brett kartet for lettere å få tommelgrep.  

 

Ledelinjer - Store, tydelige detaljer på kartet (vei, sti, bekk, tydelig myrkant) som du 
enkelt kan følge i terrenget.  

 

https://www.idrettsbutikken.no/orienteringsforbundet/2380019032/rekrutteringsbanner-1-2-3
http://www.orientering.no/media/filer_public/76/09/7609ba4a-7b47-4586-a7ff-7892da659067/nof_karttegn_nybegynnere1.pdf
http://www.orientering.no/media/filer_public/e1/d2/e1d28eeb-c1d1-442b-80d2-b8fc515e61f2/nof_det20viktigste20for20begynnere1.pdf
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KOMPASSET 

 
Demo av kompassets deler (f.eks. vis ved hjelp av stort kompass 35x25 cm)  
felles, ved samlingspunkt 

 
 
Ulike type 
kompass 
 

 
Klubben låner ut kompass til de som ikke har med selv. 
 
- Linjalkompasset (fint til turorientering, turer i fjellet mm. (bruker på kurset) 

 
- Begin- håndleddskompass for nybegynnere (spesielt barn) 
- Tommelkompasset (mest vanlig i konkurranse) 

 
Husk: Kompasset er et ekstra hjelpemiddel. Kartet er det viktigste i orientering! 
 

Praktisk Øvelse 2: Orientere kartet m/kompasset + ta kompasskurs. Kart m/poster/løype. 
Noen poster er lagt utenom ledelinjer – trene på å bruke kompasset.   
guidet tur i grupper 

Orientere kartet  

 
- Deltakerne prøver å orientere kartet ved hjelp av kompassets røde 

kompassnål 
 

 
Forklare med 
bruk av linjal -
kompass.  

- Hold kompasset vannrett i hånda. 
- Pila framme på kompassplata (= marsjretningspila) skal peke fra deg. 
- Kompassnåla (= den røde nåla) i kompasshuset peker alltid mot nord. 

 
- Ta kartet i den andre hånda og snu det slik at rød tykk strek øverst på 

kartet eller nordpila på kartet peker samme vei som den røde kompassnål. 
Da er kartet «orientert» og det stemmer med terrenget. 
 

Lære å ta 
kompasskurs 

- 3 steg. Kan gå gjennom dette underveis på guidet tur. Prøve å gå på 
kompasskurs til noen poster. Se forklaring: Kompasskurs 

- Meridianer – nord/syd linjene på kartet  
 

Litt ekstra 
læring 
underveis 

- Målestokk (eks. 1: 10000 = 100 meter i terrenget. Stryk to siste nullene)  
- Ekvidistanse: Er den loddrette avstanden mellom to høydekurver på et kart. 

Vanlig på orienteringskart er 5 meter.  
  

- Forklare litt mer om høydesystemet (høydekurver, liten og stor kolle og 
søkk)  
  

- Veivalg – lære å se veivalg på kartet, hvor er enkleste og tryggeste vei til 
posten. 

- Holdepunkter underveis på strekket / mellom postene. 
 

Mosjonstilbud 
orientering  

- Turorientering, Stolpejakten, klubbtreninger, mosjons-o-karuseller for alle, 
O-løp i distriktet. Fortell om tilbudene. Oppgi kontaktinfo. Info kan sendes 
kursdeltakerne på mail.  

 
Materiell 

 
Kompass og elektronisk løpebrikke:  www.idrettsbutikken.no  

 

https://www.idrettsbutikken.no/andre/2380017015/kompass-demonstrasjon
http://www.orientering.no/media/filer_public/68/0e/680ee2d9-7168-4c41-84ca-b30fc689ab48/nof_kompasskurs1.pdf
http://www.idrettsbutikken.no/

