
Rapportering 
Nå kan ferdige kart rapporteres. Utbetaling av tildelte 
midler skjer i juli for kart som rapporteres innen 23. juni. 
Det kommer nye rapporteringsfrister i august og november. 
Gå til rapportering 
 
Du vil finne nyttig informasjon underveis i rapporteringen, 
men vi anbefaler at følgende blir gjort først: 

• Finn din klubb i tildelingsoversikten. 

• Les «Kriterier for utbetaling Skolekartprosjekt 
2022». 

• Opprett bruker og klubb og legg til kartene på 
www.skoleorientering.no. Hvordan det gjøres leser 
du HER. 

•  Bli kjent med materiellet «o-skole-sekken» og 
«Faste postmarkeringer». Det er gratis og kan 
bestilles til klubben og de skolene som får kart 
gjennom prosjektet. (Klubber og skoler som 
allerede har fått materiellet kan ikke få enda et 
sett.) Etter at rapportering er godkjent mottar 
klubben bestillingskoder som kan benyttes i 
Idrettsbutikken.  

 

      
 
Materiell «kjeglepakke for orienteringsleker» tilpasset flere 
av aktivitetene i «O-skole-sekken» kan kjøpes i 
Idrettsbutikken, les mer HER. 
 

Skoleorientering.no 
På www.skoleorientering.no publiseres kartene som blir 
laget gjennom prosjektet. Husk at alle kart som er egnet for 
bruk i skolen kan legges fritt på siden, uavhengig om de har 
fått støtte gjennom prosjektet eller ei! Her finnes også et 
enkelt tegneverktøy, slik at de som ønsker kan tegne/lagre 
løyper og skrive ut kartene. Statistikk per. 8. april 2022: 

• Antall klubber: 138 (mot 133 nov. 2021) 

• Antall kart: 938 (mot 871 nov. 2021) 

• Antall brukere: 953 (mot 889 nov. 2021) 
 

Kurs – synfaring og tegning av 
skolegårdskart 
Husk årets første digitale kurs: 
25. april - 11. mai: Digitalt kurs, 5 mandags-/onsdagskvelder 

 
…og årets første kurs med fysisk fremmøte: 
21.+22. mai: Kurshelg, Lillomarka Arena/Oslo 
 

Søke midler 
Det finnes mange nasjonale og regionale ordninger klubber 
kan få støtte fra til større og mindre prosjekter. En god del 
av disse ser dere HER.  
 

Verdens orienteringsdag 
Verdens orienteringsdag (WOD) er vår feiring av 
Frivillighetens år. Vi oppfordrer alle klubber til å lage ett 
eller flere arrangementer i perioden 10. -17 mai. Ta i bruk 
skolegårdskartene! Årets andre infoskriv finnes HER. 
 
 
 
 

Orienteringsinstruktører 
Gjennom vårt samarbeid med Den Norske 
Turistforening/Friluftsrådenes Landsforbund og deres 
Friluftsskoler, er vi på jakt etter personer som vil jobbe som 
orienteringsinstruktører i sommerferien. Mer informasjon 
finner du HER. Frist for å inngå avtale er 30. april! 
 

 
Innspill-Spørsmål-Kontakt 
Henning Bratland Carlsen 
HenningBratland.Carlsen@orientering.no 
+47 452 93 210 
 

 

God påske! 
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