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Kartmøte 2018 
 
 
Norges Orienteringsforbund inviterer til Kartmøte fra 29. – 30. september i Porsgrunn. 
 
Kartmøtet arrangeres i forbindelse med Porsgrunn City Race – og det blir lagt opp til «beinstrekk» 
med mulighet for deltakelse i løpet. 
 
Innkvartering: 
Hver enkelt bestiller selv på Hotell Vic, Skolegata 1,3901 Porsgrunn 

Mer info om hotellet: her 

Hotellet ligger: her 

Her foregår også Kartmøtet i et av hotellets møtelokaler. 
 
Og vi er tilbudt overnatting for 950,- pr enkeltrom og 640,- pr person i dobbeltrom.  
 

Prisene inkluderer frokost. 

For å få denne prisen må de som bestiller referere til gruppen som heter Norsk Orientering og 
reservasjonsnummer 177536. 

Dette kan de gjøre per epost eller per telefon men husk å referere til gruppenavn og 
reservasjonsnummer. 

Rom til denne prisen og med dette tilbudet holdes av frem til 21. september. 
 
Program: 
 
Lørdag 29. september 
10:00 – Oppmøte, velkommen og innledning ved NOFs Kartutvalg - rekruttering 
10:30 – Spillemidler – tildeling og godkjenninger  
12:00 – 15:00 Porsgrunn City Race  
 
Mer info og påmelding: her 
 
15:00 – Kontroll av kart – kretsens kontroll og skjermkontroll/ISOM2017 
16:00 - Hvordan tegne magnetiske nordlinjer på kartet? 
17:00 - Tilbakemeldinger om hvordan det er å jobbe med den nye kartnormen ISOM2017 
20:00 – Felles middag og sosialisering 
 
Søndag 30. september 
09:00  - Praktisk synfaring på kartet fra Porsgrunn City Race/alternativt annen uteaktivitet 
10:00 – Oppsummering og diskusjon rundt uteøkten – unge/rekrutter diskuterer med erfarne 

https://www.vichotel.no/
https://www.vichotel.no/her-finner-du-oss
http://eventor.orientering.no/Events/Show/9454
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11:00 - Trykk og trykkemetoder 
12:00 – ISSOM201X – Revisjon av sprintkartnormen, IOFs forslag og Norges innspill 
12:45 – Eventuelle innspill til KLM og/eller styret 
13:00 – Oppsummering og diskusjon. 

 
Vi satser på å avslutte (14 – 15), slik at folk kan komme seg hjem i tid. 
 
Kartutvalget i Norges Orienteringsforbund ønsker hjertelig velkommen og håper på mange gode og 
konstruktive kartdiskusjoner og mye god fagprat i løpet av helgen. 
 
 

Påmelding ordner du: her 

 

Påmeldingsfrist 23. september!  

http://eventor.orientering.no/Activities/Show/2516

