
Prosjektets andre år er ved veis ende. Og nok en 
gang kan vi se tilbake på suksess: 
 

Tilskudd 
Over 60 klubber har til sammen fått utbetalt 
650 000 kroner i tilskudd til 150 nye og 
oppdaterte kart. 
 

Karttegnerkurs 
5 kurs avholdt med 70 deltakere - 50 av disse 
under 26 år og om lag 30 jenter/damer. 
 

Aktivitetsmateriell 
Flere titalls klubber og over 100 skoler har fått  
O-skole-sekken og Faste postmarkeringer. 
 

Kurs og undervisning 
Prosjektleder har i samarbeid med mange klubber 
gjennomført undervisning og kurs for flere 
hundre lærere og elever. 
 

Samarbeid med DNT og FL 
Flere av deres friluftsskoler har fått nye, flotte 
kart og 20 unge orienteringsløpere har bidratt 
som instruktører. 
 

Skoleorientering.no 
Over 130 klubber har til sammen mer enn 900 
kart tilgjengelig i portalen og det er 900 
registrerte brukere. Dette er en økning på hele 
50% i løpet av det siste året. 
 
La oss fortsette dette viktige arbeidet i 2022! 
 

 
 

Rapportering 
Fristen for å rapportere kart tildelt midler i 2021 
er passert. Kun de klubber som gjennom 
rapportering har bedt om at (deler av) årets 
tildeling skal overføres til neste år, vil få tilgang til 
en egen rapportering som må gjennomføres i 
løpet av 2022. 
 

Bestilling av 
aktivitetsmateriell 
Det er tomt for O-skole-sekken i Idrettsbutikken! 
Klubber som ennå ikke har benyttet sine 
kampanjekoder for bestilling av «O-skole-sekken» 
og «Faste postmarkeringer», bes vente til slutten 
av februar med sine bestillinger. Da vil materiell 
igjen være på lager. 
 

Ny søknadsrunde 
Prosjektet er treårig (2020-2022). Neste 
søknadsrunde er allerede åpnet HER. Alle klubber 
og kretser kan søke, uavhengig om de har fått 
midler tidligere. Søknadsfrist er 13. februar 2022. 
 

Undersøkelse 
Vi håper at kontaktpersoner for klubber som har 
deltatt i prosjektet i år kan sette av 10-15 
minutter til å svare på en undersøkelse. Dette er 
en annen undersøkelse enn den som var ute i 
oktober. Gå til undersøkelse. Avsluttes 16. januar.  
 

 
 
 

https://www.o-skolen.no/orientering-kart-i-skole-og-fritid/o-skole-sekken/
https://www.o-skolen.no/orientering-kart-i-skole-og-fritid/faste-postmarkeringer/
https://surveys.enalyzer.com/?pid=b7b3b8sg
https://surveys.enalyzer.com/?pid=3qsn3huf


Webinar 17. januar 2022 
Bli med på webinar mandag 17. januar kl. 20-21 
og få mer informasjon om vårt prosjekt 
«Orientering – Kart i skole og fritid». Klubber som 
deltok i prosjektet i 20202/21 og alle som 
vurderer å bli med i 2022 oppfordres til å melde 
på minst en deltaker – åpent for alle medlemmer 
i Norsk Orientering! Les mer og meld deg på HER.  
 

Få besøk av Kasper Fosser 

En klubb og en skole som er med i prosjektet 
vinner et besøk av Kasper Fosser høsten 2022. 
Greier noen å slå Kasper i VM-labyrinten? 
 

 
 

Nettkurs - karttegning 

Årets første kurs i «Synfaring og tegning av 
skolegårdskart» arrangeres på nett den 26.2.-
27.2. + 2.3. Det vil bli arrangert flere i løpet av 
2022. Dato for disse samt om de blir digitale eller 
med fysisk fremmøte er ennå ikke avklart. Les 
mer og meld deg på HER. 
 

Kurs for skoler i 2022 

Ta gjerne kontakt med undertegnede for å gjøre 
avtaler om kurs for lærere og undervisning av 
elever ved skoler som har skolegårdskart. Les mer 
om tilbudet HER. 
 

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

 
 
 

 

https://eventor.orientering.no/Activities/Show/4320
http://aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/labyrint-orientering/
https://eventor.orientering.no/Activities/Show/4319
https://www.o-skolen.no/wp-content/uploads/Tilbud-til-skoler-versjon-januar-2022.pdf
mailto:HenningBratland.Carlsen@orientering.no

