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Informasjon fra teknisk råd på lagledermøte 14. mars 2016 

 

Bruk av fargeskriver 
Det er vanlig å skrive ut kart til trenings- nær og kretsløp på fargeskrivere. 
Utskriftskvaliteten varierer mer enn prisen og dermed kvaliteten på skrivere skulle tilsi. 
Godt lesbare kart bidrar til bedre opplevelse hos løperne, uansett alder eller ferdighetsnivå. 
En hel del kan en oppnå med beskjeden innsats og uten ekstra kostnad. 
  
Navn på kart, klubb, målestokk, synfarer og år kartet er utgitt bør også vises på det trykte 
kartet. 
 
Teknisk råd vil tilby assistanse i å øke kompetanse blant dem som står for kartutskriftene og 
hjelpe dem på veien som ønsker å få autorisasjon hos forbundet. 
  
Kartregister 
Kartutvalget i Norsk orientering v/H. Tveite har utarbeidet et nettbasert kartarkiv for hele 
landet. 
Det er de enkelte klubbene som har ansvaret for å legge inn sine kart og vedlikeholde dem. 
Det er kartets omriss, navn, utgiver og målestokk samt utgivelsesår som registreres. 
Nytt i året er at en kan se også naturreservater og verneområder som både kartutgiver og 
arrangør bør både kjenne til og ta hensyn til. 
  
Teknisk råd vil tilby assistanse i denne sammenheng. 
  
Nytt stafettopplegg 
BuOK sin handlingsprogram for 2015 inneholdt et punkt om å utvikle enkelt konsept for 
stafett med kun en klasse. 
  
En ser for seg 3-5 løyper tvers av aldersklasser, vanskelighetsgrad og kjønn med vinnertid 
under 2 timer. 
  
Teknisk råd foreslår at kretsstyret tar på seg ansvaret for å finne fram til et opplegg som 
kunne prøves ut løpet av høsten 2016. 
Det ville være frivillige ressurspersoner fra hele kretsen som ville få ansvaret for å arrangere 
løpet i år. Fokuset ville være på selve konseptet og momenter som ellers brukes vanligvis 
betydelig resurser på vanlige løp (rigging av samlingsplass, resultatservice under løpet, salg, 
premier osv.) ville være nedprioritert. 
Tiltenkt dato er søndagen 28. august. 
 
Året etter måtte klubbene arrangere på rundgang slik som KM-ene nå. 
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