
Ny støtte fra Sparebankstiftelsen DNB 
Vi har fått ytterligere 6 millioner kroner som skal brukes til 
videreføring og videreutvikling av prosjektet i 2022-2025. I 
den forbindelse er det ønskelig at dere svarer på denne 
undersøkelsen og melder dere på dette digitale treffet – Bli 
med på å legge kursen for tre nye prosjektår! 
 

Ny søknadsrunde 
I februar/mars 2023 vil det igjen bli mulig for klubber og 
kretser å søke om tilskudd til skolegårdskart.  
 

Trygg i naturen – nye arbeidshefter  
Vi gir bort 30 pakker a 10 hefter. Trykk 
her for å «bestille». Behold et par i 
klubben og gi resten til skoler som har 
fått skolegårdskart gjennom prosjektet - 
med en oppfordring om å kjøpe flere i 
Idrettsbutikken.no/Trygg-i-naturen 
Verdi kr. 688,-. Klubben betaler porto. 
 

Rekrutteringsbanner 1-2-3 – nytt design 
Vi gir bort 30 stykker. Perfekt for instruksjon av skoleelever. 
Trykk her for å bestille. Banneret må gis til en av skolene 
som har fått skolegårdskart gjennom prosjektet. Banneret 
kan kjøpes i Idrettsbutikken.no/rekrutteringsbanner-1-2-3 
Verdi ca. kr. 550,-. Klubben betaler porto. 

 
 

Karttegnerkurs 
Vi har ikke planlagt kurs denne høsten, men dersom det er 
behov håper vi å få på plass ett eller flere fysiske/digitale 
kurs. Så meld ifra dersom dere har ønsker.  
 

Kompetansehelg 29.-30. oktober 
Hold av helgen, det bli seminarer som bl.a. tar for seg skole, 
rekruttering og utprøving av aktiviteter. Les mer her. 
 

Aktivitetsbanken 
Test ut Karttegnlabyrint- en ny lek i Aktivitetsbanken. 

Rapportering 
Husk årets andre rapporteringsfrist, 24. august. Utbetaling 
av tildelte midler skjer da i september. Årets siste 
rapporteringsfrist er i 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 (hvis det ikke allerede er 
gjort) 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. 
 

Søke midler? 
Se nærmere på denne oversikten eller undersøk høstens 
mulighet hos Gjensidigestiftelsen (søknadsfrist 15. 
september – for hele landet) eller Sparebankstiftelsen DNB 
(søknadsfrist 1. september - for lag på Østlandet) 
 

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