
 

Enkel ”kokebok” 
for kartarbeid i Oppland orienteringskrets 
 

Det forutsettes at den kartansvarlige i klubben har Kartboka, utgave 2004, og forholder seg til 

den. Den følgende oppstilling sier stort sett ”hva” og ikke ”hvordan” eller ”hvorfor”. 

Hovedvekten er lagt på det som ikke står i kartboka, særlig forholdet til spillemiddelsøknader, 

kommune og fylke samt kretskartrådet (teknisk komité i kretsen, TEK). Se også ”Regler for 

kartarbeid” på NOF’s hjemmeside.  

 

1. Utarbeid eller oppdater lagets kartplan. Alle lag skal ha en kartplan.  

2. Velg terreng og avgrensing 

3. Avklar grunneier- og vekst- og dyrelivspørsmål. Se Kartboka s. 22 og NOF’s regler 

for kartarbeid pkt. 6.1. 

4. Avklar om det kan være tvil om terrengfordelingen mellom klubber. TEK/kretsstyret 

avgjør. 

5. Undersøk hva som finnes av flybilder, vurder behov for ny fotografering. Evt. bestill. 

6. Vurder behov for ny konstruksjon. Evt. bestill. 

7. Engasjer synfarer. 

8. Oppnevn klubbkontrollører 

9. Søk TEK om forhåndsgodkjenning av kartprosjektet og oppnevning av kretskontrollør 

10. Søk kommunen om forhåndsgodkjenning hvis arbeidet skal begynne før 

spillemiddelsøknad sendes.  

11. Innhent tilbud på alle arbeider/kostnader. NB! Tilbudene danner også grunnlaget for 

prissetting av dugnad. Dugnadstimer er ”ute”. Pass på at ikke dugnadsdelen settes for 

lavt. Det er prinsipielt ikke anledning til å øke dugnadsdelen i sluttregnskapet, men å 

reduserer den er uproblematisk.  

12. Opprett egen bankkonto for kartprosjektet (jfr. regler for spillemiddelprosjekter) 

13. Skaff dokumentasjon på egenandelen i kostnadsoverslaget (bankkonto, rabatter). 

14. Send spillemiddelsøknad til kommunen vedlagt kretsens forhåndsgodkjennelse og 

øvrige bilag (be kommunen om søkerhefte). 

15. Start synfaring. Varsle kretskontrollør om at synfaring starter. Sørg for at kontakt 

opprettes mellom synfarer og krets- og klubbkontrollørene.  

16. Sørg for at klubb- og/eller kretskontrollører ser på den første synfaringen og kommer 

med innspill. 

17. Gjennomfør synfaring og rentegning. Klubbkontrollørene bør kontrollere løpende, og 

så mye som mulig. 

18. Varsle kretskontrollør, som gjennomfører kontroll og sender rapport til TEK og 

klubben. 

19. Sørg for at klubbkontrollørene fullfører sin kontroll og sender rapport til TEK og til 

klubben. 

20. Betal kretskontrollør iflg. kretsens regler for kartkontroll. 

21. Send kretsen søknad om godkjenning, vedlagt utskrift av kartet og kvittering for 

betaling til kretskontrollør. Legg ved alle kontrollørenes rapporter hvis ikke kretsen 

har fått dem. 

22. Kretsen sender godkjenning tilbake forutsatt at kontrollørenes rapporter er positive. 

23. Vurder behovet for trykking kontra utskrifter (hva slags løp etc.), søk evt. godkjenning 

av valgt løsning i NOF’s kartråd.  



24. Få kartet trykt, eller gjør f. eks. en avtale med eier av godkjent printer om 

forhåndsbetaling av et beløp tilsvarende trykkekostnadene i kostnadsoverslaget.  

25. Send kretsen 12 – tolv – eksemplarer av kartet. Kretsen overtar da ansvaret for 

innsending til NOF, fylkeskartkontoret, fylkesidrettskonsulenten, idrettskretsen og 

kommunens kulturadministrasjon.  

26. Send søknad til kommunen om utbetaling av spillemidler, vedlagt regnskap og bilag 

(som skal til kommunerevisor) og kretsens godkjenningsbrev.  

 

TEK’s adresse er f.t.: 

Jon Vegard Lunde 

Storgt. 155, 2615 Lillehammer 

Tlf. 61 25 50 30, fax 61 25 05 65 

Mobiltlf. 911 53 458 

E-post jonvlunde@lillehammer.online.no 

 

 

 

 

 

 

 

 


