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Trykking av o-kart - 
Autorisasjonsordningen

● Status:
● 19 autoriserte i 2012

● Organisering
● Ivar Haugen administrerer
● Helge Gisholt evaluerer årsrapportene
● Håvard Tveite behandler søknader om autorisasjon

● Utfordringer:
● Autoriserte produsenter benyttes i svært varierende grad i kretsene

– Kretsene må følge opp ved oppsett av terminliste og kontrollarbeid
● Manglende informasjon til deltakerne om karttrykk (innbydelse, 

Eventor, ...)
● Geografisk fordeling av de autoriserte



Årets kart
● Jury 2012

● Tore Angell-Petersen, Jan R. Lien, Gunnar Mosevoll

● Klasser
● O-kart
● Sprintkart

● Gjennomgående høy kvalitet på det tegnetekniske
● Kriterier

● Det ferdig trykte kartet evalueres - trykkekvalitet har betydning
● "Spennende terreng" viser seg ofte å være utslagsgivende



O-kartregisteret
● Skal være til nytte for klubber og kretser
● Mange muligheter for bruk av dataene i registeret

● Kartplan (link)

● Bruk på websider
– Bruk av ferdiglaget tjeneste for å vise fram enkeltkart (

http://gis.umb.no/~havatv/cgi/viskart.py?id=2569 )

– Bruk av WMS / WFS (XML) for å lage egne presentasjoner

● Ny versjon av innleggingsklienten (http://gis.umb.no/o-kart/inn/ )

● Mulig å legge inn referanse til digital versjon av kartet

http://gis.umb.no/~havatv/cgi/viskart.py?id=2569
http://gis.umb.no/o-kart/inn/


Spillemidler
● Nærmiljøanlegg

● Skal i prinsippet ikke lages for konkurransevirksomhet, men kvalitet er 
viktig også for nærmiljøanlegg!

● Det har vært noen diskusjoner rundt sprintkart
● Hva er et nærkart?
● Bør kart med denne støtten legges ut til (gratis) nedlasting?

● Husk rutinene
● Kommuneplan for idrett, friluftsliv og nærmiljøanlegg
● Anmelding til kretsen
● Søknad
● Kartkontroll
● Regnskap



Regler for kartarbeid
● NOFs styre har nedsatt ei gruppe som skal jobbe med 

regelverket - også regler for kartarbeid
● Kontroversielt forslag fra gruppa høsten 2012 - ble ikke 

realitetsbehandlet på KLM
● Fellesmøte med kartutvalget januar 2013
● Det virker som om kartutvalget er noe mer opptatt av 

standardisering, styring og sikring av kvalitet enn 
arbeidsgruppa...



Revisjon av kartnormen
● Første innspill fra NOF til IOF i desember 2008
● Første utkast mottatt fra IOF i mai 2013 (denne uka)

● Moderate endringer
● Én kartnorm: Større målestokker -> direkte forstørrelser

– også for nordlinjer, løypeleggersymboler, (rastere)
● Begrensninger på bruk av steingrunn, blokkfelt og bruddfelt
● Justeringer av noen symbolstørrelser
● Grønne streker - litt mer grønt (i forhold til hvitt)
● ...



Målestokk
● Forenklet behandling av søknader om målestokkavvik for 

langdistanse (etter påtrykk fra NOFs styre)
● Dispensasjoner

● O-festivalen 2013
– Kartutvalget mente at terrenget burde kunne framstilles greit og lesbart i 

henhold til kartnormen - styret var av en annen mening
● Småleneneløpet 2013 (norgescup)

– Håndtert administrativt (av Ivar Haugen)

● Kartutvalget er opptatt av at fokus må være på generalisering 
og ikke målestokk.  Ikke kontroversielt at eldre kan tilbys større 
målestokker (direkte forstørrelser)

● Terreng som ikke kan presenteres lesbart i målestokk 1:15000 
bør unngås (eventuelt må løypelegginga tilpasses)



Målestokk II
● I sprintkartnormen opereres det med to målestokker:

1:5000 (for vanlige sprintterreng) og 1:4000 (for spesielt 
komplekse områder)

● Synfaringa vil påvirkes av målestokkvalg

● Kartnormens målestokk er 1:15000
● 1:10000 kan benyttes ved trykking (direkte forstørrelse)
● Veteraner kan tilbys ytterligere forstørrelser (opp til 1:5000)
● Synfaringa skal ikke påvirkes av trykkemålestokken!


