
Oppland o-krets, teknisk
Lagledermøte 17. april 2018

Leder: Torbjørn Kravdal, torbjorn@kravdal.com

Medlem: Jon Vegard Lunde, jon.vegard.lunde@gmail.com

mailto:torbjorn@kravdal.com
mailto:jon.vegard.lunde@gmail.com


Agenda

• Kontrollører løp

• Kontroll av løyper

• Kontroll av kart

• Løpssøknader til høsten, KM-samarbeid? Unionsmatchen 2020?

• Diverse: Eventor, Livelox, gratis laserdata (høydedata.no)



Løpskontrollører

• Minimum kontrollør fra annen klubb på nasjonale løp og KM

• For 2018: Gjø-Vard (KM) og Toten-Troll (nasjonalt løp) har «utvekslet 
kontrollører

• Ingen andre løp i 2018 der det er krav om kontrollør fra annen klubb

• Skal vi kreve kontrollør fra annen klubb på alle kretsløp i 2019?

• Utarbeide kontrollørveiledning



Kontroll av løyper 2018

• Alle n- og c-løyper skal sendes til kretsen for kontroll av nivå

• Ønsker også kontroll av b-løyper

• Løypeleggere sender løyper til både Jon Vegard og Torbjørn
• Nasjonale løp

• Kretsløp/KM

• Vi kan også så på nivået til løyper på nærløp om ønskelig



Anmeldelse og kontroll av kart

• Alle kartarbeider skal meldes til kretsen

• Jon Vegard ansvarlig

• Ikke nødvendig å anmelde mindre revisjoner

• Kretsen ønsker å legge flest mulig kart inn i NOF’s anleggsregister. Kart 
som mangler i anleggsregisteret sendes Torbjørn for innlegging



Løpssøknader for 2019

• Frist 1. november i Eventor

• Kretsen sender ut forslag til datoer for KM som klubbene kan søke om 
å arrangere.

• Samarbeid med Hedmark om KM framover?

• Unionsmatchen: Mjøs-o har ansvaret for å arrangere Unionsmatchen 
2020. Er det noen klubber i Oppland som er interessert? Flere klubber 
sammen?



Eventor



Livelox

• Teknisk har tidliger utarbeidet en veiledning for Livelox og oppfordrer 
alle arrangører å legge ut kart/løyper.

• Torbjørn kan svare på spørsmål og om nødvendig bistå teknisk (etter 
løpet hvis jeg skal løpe selv)



Gratis laserdata

• Laserdata er nå gratis tilgjengelig for alle og kan lastes ned fra 
hoydedata.no

• Kan brukes om grunnlag for synfaring

• Laserdata kan hentes inn i OCAD
• Generere høydekurver

• Generere vegetasjonskart (gult/grønt)


