
Lagledermøte mandag 25. september på 

Idrettens hus Ullevål stadion - Presentasjoner

AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS



Program for lagledermøte

– Terminlisten 2018 (TEK, TUR)

• Løpssøknader

• Trimtex-cup 

• KM-arrangører

• Samlinger HD/13-16 

– Vårsamling – ansvar Fossum IF (20.-22. april) 

– Sommersamling – ansvar Raumar orientering (15.-17. juni)

• HL/OLL Kristiansand OK 3-8 aug 2018

• Unionsmatchen – Buskerud 26-27 mai 2018

– O-troll (RUR)

• Hva vil vi med O-trolleirene i kretsen

• Ønske fra flere klubber om å flytte det til høsten.

– Deling av kartfiler til trening

• Hva er klubbenes holdning til å dele kartfiler med andre klubber i 

kretsen?



– Klubbsamarbeidsprosjektet evaluering av 

sesongen 2017 – Eivind Tonna

• Ønsker en avklaring fra klubbene hva ønskes av 

treninger og samlinger for jr/sen.

– Saker til kretsledermøte fra AOOK/klubbene

• Bruk av stemplingsfrie enheter (touch-free) på løp i 

kretsen

– Her ønsker vi å høre klubbenes syn på bruk av dette 

utstyret i kretsløp

– Informasjon om aktiviteter høsten 2017

• Trener 1 kurs 

• Kretsledermøte 17. nov 

• NOFs kompetansehelg på Gardermoen 18. – 19. nov

• Spørsmål



TEK

Terminliste 2018:

C:\Privat\AOOK\TEK\2018\Sesonglan 2018 med 

søknad.xlsx

file:///C:/Privat/AOOK/TEK/2018/Sesonglan 2018 med søknad.xlsx


Teknisk delegert

• Normalt blir klubbene tildelt ansvar for oppnevning av 
teknisk delegerte ut fra antall søkte og tildelte løp. Vi 
ønsker å få lista over teknisk delegerte komplett før 
sesongstart i 2018.

• Vi ber lagene hjelpe oss med dette ved å oppgi navn på 
TD`er samtidig med løpssøknaden.

Veileder for TD:

http://www.orientering.no/kretser/akershus-og-
oslo/kretsen/tekniskrad/

http://www.orientering.no/kretser/akershus-og-oslo/kretsen/tekniskrad/




VDG-hensyn

• Kretsen ønsker å ha et godt forhold til Oslo kommune 

som grunneier og unngå konflikter når planleggingen av 

arrangementet er godt i gang. På grunn av dette ønsker 

vi å sende et samlet kart til Bymiljøetaten med oversikt 

over planlagte orienteringsløp i kretsen for sesongen 

2018. Ut i fra planlagte arrangementer på dette kartet vil 

vi be om å få sårbare områder som det må tar hensyn til i 

planleggingen av arrangementet i forkant av 

sesongen. Vi ber derfor klubbene skissere tenkt 

samlingsplass og ca. terrengutstrekning for det søkte 

løpet i søknaden på en kartskisse 



Hvor kan dette sendes:

• Navn på TD og planlagt samlingsplass for samt ca. 

terrengutstrekning for det søkte løpet (på et kartutsnitt) 

kan sendes til kretsen ved Dag Kolberg:

dag.kolberg@orientering.no



O-troll

Arrangører i 2017: Region 1 Lillomarka OL

11 – 12 juni Region  2 Asker SK

Region  3 Nittedal OL

Deltakere 2013 2014 2015 2016 2016

Klubb Utøvere Utøvere Utøvere Utøvere Utøvere

Ås-UMB 7 2 0 0 4

Måren OK 6 5 5 7 0

Oppsal orientering 7 8 23 16 17

Kolbotn & Skimt 0 0 0 3 6

Lillomarka OL 0 0 9 11 9

Bækkelagets SK 0 3 5 11 4

Nydalens SK 31 28 22 8 4

Asker SK 11 11 6 12 9

Fossum IF 7 11 9 11 3

Heming orientering 1 0 0 6 6

IL Tyrving 0 10 12 5 0

Raumar orientering 15 7 1 3 7

Østmarka OK 4 0 13 14 15

Nittedal OL 0 0 0 0 0

IL Koll 0 3 3 4 4

Fet OL 0 2 8 2 5

OK Øst 0 0 0 0 0

Totalt 89 90 116 113 92



O-troll

• Betydelig nedgang fra i fjor (92 mot 113).

• Flere store klubber fraværende.

• Noen har ytret ønske om å flytte til høsten?

• Arrangere sammen eller ikke sammen med rekruttenes o-dag?



Utveksling av o-kartfiler



Behov

• Klubber:

– (Vurdere naboklubbers terreng for teknisk trening)

– Låne ocadfil for treningsløp

– Arrangere (mindre) oløp på annen klubbs kart

• Menig o-løper

– Få tak i o-kart på ferie eller annen reise



Forhold som kan vurderes

• Godtgjørelse (eventuelt likeverdighet)

• VDG informasjon

• Andre metadata  (når utgitt, godkjent ja/nei, produsent, ..)



Mulige modeller

1. Klubbene utveksler ocadfiler etter avtale  (muntlig eller 

skriftlig) 

2. Formalisert (felles) avtale krets/nasjonalt

3. Klubber deltar i et mer forpliktende samarbeid og laster 

opp ocadfiler på felles filområde («dropbox»)

4. Kartfiler er tilgjengelig i okartarkivet (videreutvikling av 

okart-registeret)

5. Orienteringsidretten tilbyr kartportal (videreutvikling av 

okartarkiv)



Eksempel fra STOK

• Kartbaser som er omfattet av kartavtalen legges ut på 

Google Drive

• STOK sin Google konto brukes som administrator for 

lagringen

• I utgangspunktet en mappe for hver klubb der OCAD filer 

ligger i OCAD 9 format. Både sprint-kart (ISSOM) og 

skogs-kart (ISOM) baser ligger samme sted.

• Baser som flere deler kan få egen mappe, f.eks

Bymarka-basene

• Alle kart-ansvarlige i klubbene har lesetilganger til alle 

katalogene og basene, mens kart-ansvarlig for de 

enkelte basene har skrivetilgang inn i egne kataloger. 

Andre brukere kan legges til ved behov (f.eks at det er 

flere som driver kartarbeid i en klubb)



Eksempel fra STOK, forts

• Det lages et oversiktskart basert på Google Maps som 

viser base-grensene og hvilke filer som hører til hva. Det 

lages en for sprint-kart (ISSOM) og en for skogs-

kart (ISOM).

• På toppnivå i katalogstrukturen legges et et Google-

regneark med en logg der man noterer når man laster 

ned kart og hva formålet med bruken er. Man noterer 

også i loggen når man legger inn oppdateringer av 

basene

• Eventuelle kommentarer som f.eks grunneierforhold 

legges som dokument sammen med basene



Eksempel fra STOK, oversiktskart







Påmelding innen 15. oktober



Medaljevinnere KM sprint

D21:

1. Lone Brochmann, BSK

2. Anne Johanne Lind, NSK

3. Karoline Sønsterudbråten, LOL

H21:

1. Emil Ahlbäck, FIF

2. Karl Fremstad, BSK

3. Alan Cherry, NSK


