
   

     Side 1 av 2 
 
 

mars 2021 

 
Kriterier for utbetaling av tildelte midler i prosjektet 

«Orientering – Kart i skole og fritid» 2021 
 

Informasjon: 

• Datoene for utbetaling av tildelte midler er 01.07.21, 01.09.21 og 01.12.21 dersom kriteriene 

under er oppfylt.  

• Rapportering skjer fortløpende gjennom året i eget digitalt skjema. 

• Blir deres prosjekt forsinket kan utbetaling foretas i 2022.  

• Det anbefales at støtten går til lønn der det brukes unge karttegnere.  

• Meld ifra dersom deres kartprosjekt ikke blir gjennomført. 

• Tildelte midler utbetales til de klubbene som produserer kart for de skolene det ble søkt om i 
februar 2021. 

• Dersom klubbene ønsker og har egne midler kan det gjerne lages flere skolegårdskart i løpet 
av 2021. 

• Det vil bli anledning til å søke om midler i 2022 også – både for nye klubber og for klubber 
som allerede har mottatt støtte gjennom prosjektet. 

 

Kriterier: 

• Kartene skal være skolegårdskart i A4-format med anbefalt målestokk  
1:1 000 - 1: 2 500 (ev. 1:4 000 for ungdomsskoler).  

• Et skolegårdskart skal ha med enda flere detaljer enn et sprintkart.  

• Det anbefales å følge norm for skolekart i OCAD.  

• Kartene skal lastes opp på skoleorientering.no som Jpeg-filer. 

 

Kartene skal inneholde: 

• kartnavn - samme som skolens navn 

• produksjonsår 

• navn på de som har utført kartarbeidet 

• tegnforklaring 

• målestokklinjal 

• målestokk  

• ekvidistanse 

• tydelig nordpil 

• klubblogo 

• Logoen til Sparebankstiftelsen DNB som du finner her:  
www.kartarkiv.no/kurs/ (se nede på lista under «filer til OCAD-kursheftene») eller HER. 

 

 

 

 

https://skoleorientering.no/
http://www.kartarkiv.no/kurs/
https://company-82595.frontify.com/d/Q8NRT9fXP3uD/merkevareguide-for-sparebankstiftelsen-dnb
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Nye kart: 

kart 1  = kr. 5 000,- 

kart 2  = kr. 4 000,- 

kart 3  = kr. 3 000,-  

Inntil kr. 12 000,-. Støtten økes med kr. 1 000,- per kart dersom unge under 26 år bidrar i arbeidet. 

 

Oppdatering av kart: 

kart 1  = kr. 1 500,- 

kart 2  = kr. 1 500,- 

kart 3  = kr. 1 500,-  

Inntil kr. 4 500,-. 
 

Vi håper at prosjektet «Orientering – Kart i skole og fritid» motiverer til mer aktivitet og økt 

medlemstall gjennom 2021!  

 

Med vennlig hilsen 

Henning B. Carlsen 

Prosjektleder «Orientering i skolen» 

tlf. 45293210 

henningbratland.carlsen@orientering.no 
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