
Gode og lesbare kart for alle! 
Bedre tjenester slik at klubbene kan lage bedre kart 
Utarbeidelse av orienteringskart er inne i en spennende tid, hvor våre veivalg er avgjørende for o-sportens 

fremtid. Ny tekniske muligheter som laserscanning og automatiserte konstruksjonsverktøy gjør at vi kan lage enda 

mer nøyaktige kart enn før. Samtidig må utviklingen mot stadig mer detaljerte kart stoppes blant annet fordi den 

truer rekrutteringen til idretten. For anleggsrådet er det viktig å gi klubbene god veiledning om de nye 

mulighetene, samtidig som vi forholder oss til normene som sikrer at kartene er gode og lesbare. 

Veiledning 

Anleggsrådet har under utarbeidelse en veileder som forteller om nyvinningene siden den siste utgaven av 

Kartboka ble utgitt. Vi har god dialog med forbundet og kartutvalget for å sikre at våre råd er gode, og at 

informasjonen også spres utenfor vårt område. Siden veiledningen er under utarbeidelse har vi inntil videre valgt 

å benytte den i samarbeid med klubber som søker råd. En ferdig utgave vil trolig legges på forbundets sider. 

Vi ønsker også å gjøre kartkontroll som profesjonell veiledning og evaluering. Som informert om på samling for 

kartinteresserte, samling for arrangører og i årsmøtet, har AOOK revidert skjemaer for kartutgivelse. De nye 

skjemaene er inntil videre tilgjengelige på http://aook.no, under «Anlegg». 

Anmelding 

Anmeldingskjemaet har gjennomgått en revisjon i samarbeid med forbundet hvor flere forhold er tatt hensyn til. 

Skjemaet skal være til hjelp ved idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, det skal være til hjelp ved kartlegging av 

kretsens kart og «hvite flekker på det store kartet» (se under), det skal hjelpe oss alle med å systematisere VDG 

arbeidet (se under), og det vil forhåpentligvis hjelpe klubbene og samarbeidet dem i mellom.  

Kontroll 

Vi har også gjennomført en revisjon av skjemaene for kontroll av orienteringskart, og offentliggjør her kretsens 

veiledning for kontrollører. Vi håper den også vil være til hjelp for klubbene ved at de får bedre innsikt i hva som 

kreves. Teksten i kontrollørveiledningen er i stor grad direkte sakset fra den norske veiledningen til ISOM normen 

og fra ISSOM normen, slik at innholdet bør være kjent. 

Vi har også oppdatert skjemaet for synfarings-kontroll. Vi vil nå kreve at for ethvert kart som kontrolleres skal det 

gis tilbakemelding iht dette skjemaet. Hovedtyngden av ansvaret for et godt kart ligger på synfaring og tilhørende 

generalisering. Siden synfarer og rentegner ofte er samme person kreves det ikke at kontrollører gjør en 

selvstendig vurdering av rentegning. 

Vi har også justert oppgjørsskjemaet. Som vedtatt på årsmøtet er satsene for kontroll oppjustert til markedspris 

for profesjonelle kartprodusenter. Siden forbundet har stilt strenge krav til oss om uhildet og profesjonell 

kontroll, håper vi at de nye satsene vil gjøre at profesjonelle kartutgivere melder seg som kontrollører. 

Autorisasjon 

Til sist vil vi minne om autorisasjonsordningen for kartprodusenter i AOOK. Vi vil oppfordre alle gode 

kartprodusenter om å be om autorisering. Følgende produsenter autorisert i perioden 2012-2013: Kristen 

Treekrem, Dag Amundsen, Eystein Weltzien og Martin Veastad. Martin har for tiden noe begrenset produksjon 

pga annen jobb og frivillig arbeid, men de andre produserer jevnt og trutt gode kart! Anleggsrådets medlemmer i 

samråd med kretsleder har besluttet å videreføre ordningen. 

Vi oppfordrer klubbene til å bruke kretsens gode kartprodusenter! 

http://aook.no/

