Til orienteringsklubber i Oslo og Akershus

Vi vil spre o-idretten til nye områder!
Hjelp oss med å få et bedre bilde av kartsituasjonen!
Som diskutert på årsmøtet vil AOOK stimulere til økt orienteringsaktivitet, blant annet i områder hvor
det er lite orienteringsaktivitet fra før (”hvite flekker”). For å få til det er en forutsetning at det finnes
kart i området, aller helst sprintkart der det er skoler. Selv om det allerede finnes kart ved mange
skoler med potensiale for flere rekrutter, ønsker vi å få et klarere bilde av status og planer i hele
kretsen. Orienteringsklubbene oppfordres derfor til følgende:
1. Legg inn alle eksisterende kart i kartportalen, <ref internettside>.
2. Ved anmelding av nye kart er det nå et krav at kartet legges inn i kartportalen før det gis
terrengbekreftelse
3. Legg inn planlagte kart i kartportalen og send kartplanen med disse kartene til anleggsrådet
Som beskrevet i notatet under, vil vi bruke denne informasjonen sammen med annen informasjon, til
å vurdere hvor vi skal iverksette tiltak. Det kan også bli aktuelt for kretsen å bidra til finansiering av
kart i umiddelbar nærhet av barneskoler.

Notat: Anleggsrådets vurdering av skolenær kartproduksjon.
Kartlegging av situasjonen.
Skolers beliggenhet er valgt som utgangspunkt for vurdering av «hvite flekker». Nærmiljø- og
sprintkart har ofte tilknytning til en skolelokasjon, og et slikt utgangspunkt egner seg både når
formålet er analyse av underdekning av sprint-, nærmiljø og ordinære kart i forhold til aktive løperes
behov og for positivt samspill mellom skole og klubb.
Hvor skoler faktisk ligger er relativt enkelt og treffsikkert avledbart fra
bygningsregisteret/matrikkelen, og data kan raskt istandstilles for nærhetsanalyse. Ved ambisiøs
tilnærming kan utvalg verifiseres mot



https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoler-i-oslo/#!m|map
http://www.skole.no/skoler/skoler.php?type=grs&sortert=fylke (oppdatert?)

O-kartregisteret http://gis.umb.no/o-kart/inn/ er den andre datakilden. Anleggsrådets oversikt
(tabellform) over godkjente kart 2012 – 2015, viser at interessen for å holde registeret ajour har
avtatt blant klubbene. Ingen av kartene (33) som er godkjent til nå i 2014 og 2015 er registrert. Det er
derfor nødvendig med et initiativ overfor klubbene, sekundært en veldedig registreringsinnsats fra
anleggsrådet der dette ikke fører fram, for å rette opp situasjonen og komme på sporet av de hvite
flekkene.
Publisering av kart med enkel sammenstilling av disse to datakildene til webside vil være et effektivt
informasjonsvirkemiddel (se figur til slutt i notatet).

Tiltak – anleggsrådet.
a. Anleggsrådet: Portaloppbygging (pågår).
i. Kartlink med enkel startside på gjeldende (”gammel utfaset”) AOOK hjemmeside
http://www.aook.no/ under den litt anonyme linken «anlegg».
ii. Informasjonen flyttes til kretsens sider under www.orientering.no
iii. Videre utbygging til informasjonsportal som er lettere å bruke for klubbene
1. Karttyper og bruksområder – tilpasset å gi svar på «vi har hvite flekker hva trenger vi og hvordan får vi til det»?
2. Faglig informasjon
3. Skjemasamling og avtaleoversikt.
b. Klubbene. Konkret veiledning fra AOOK sin side kan bli kokt ned til «skolenære kart på
1.2.3». Prosessen bør beskrives flytmessig og skjematisk, uten avskrekkende detaljerthet.
Tiltak for å informere klubbene på nett er listet ovenfor. Et informasjonsmøte med
situasjonen rundt skole/o-kart til undervisning og –rekkrutteringsformål som tema er
videre et naturlig tiltak. Jobben på forhånd går i hovedsak ut på å finne gulrøttene, for
suksess vil henge tett på hva som kan bli skapt av motivering. Rådet stiller seg videre til
rådighet for videre veiledning.
c. Skolene. Direkte henvendelser til skolene er prøvd tidligere. Direkte henvendelse til
skolene kan gjentas, men erfaringene og evaluering fra forrige runde må bli tatt i
betraktning.
d. Et foreslått tiltak er å kjøpe fri nærmiljø- og sprintkart for fri bruk i klubber og skoler. Et
slikt tiltak bør vurderes etter at kartlegging av hvite flekker er foretatt og det er grunnlag
for prioritering. Tiltaket blir avhengig av at «for lite tilgjengelige» kart treffer godt
beliggenhetsmessig, samt at en slik økonomisk prioritering er forankret.

Figur: Oslo Øst: Sammenstilling - okart registrert i kartportalen - skolebygg

