
Tildelingsoversikt 2023 
Oversikt over hvilke klubber som har fått innvilget støtte, 
tildelingssum og forklaring finnes HER. Det gis støtte til 
inntil 3 nye kart, 3 oppdaterte kart og 2 grønne turer. NB: 
Dersom unge under 26 år bidrar i arbeidet med nye kart 
økes tildelingen med kr. 1000,- per kart. I tillegg har klubber 
som ønsket gratis «Rekrutteringsbanner 1-2-3» fått koder 
og fremgangsmåte for bestilling i tildelingsmailen. 
 

Kriterier for utbetaling 
Beskrivelse av hvordan et kart skal være, informasjon om 
rapportering og når tildelte midler blir utbetalt ser du HER. 
 

Karttegnerkurs 
Det blir flere kurs denne våren: 
6.-14. mars, digitalt: 
Synfaring og tegning av skolegårdskart 
18.+19. mars, Trondheim: 
Kartoppdatering – sprintkart til instruksjon 
20.-28. mars, digitalt: 
Kartoppdatering – sprintkart til instruksjon 
 

Seminar for unge karttegnere 
Bli med på seminar for unge karttegnere 25.-27. juni. 
Perfekt å kombinere med O-Festivalen. Invitasjon HER. 
 

Kurs for skoler/aktivitetskurs for klubb 

Klubber som gjennom søknaden har ønsket kurs for 
skole/aktivitetskurs for klubb vil bli kontaktet av 
kursholderteamet slik at vi kan gjøre konkrete avtaler. Dere 
kan allerede nå etablere kontakt med skolene ved å bruke 
følgende: Kurstilbud / Presentasjon til skolekontakter 
 

Informasjonsbrev 
Brevet som ble publisert i desember ser dere HER. 
 

Månedsinfo 
7-8 ganger i løpet av året vil klubbenes kontaktpersoner i 
prosjektet motta «månedsinfo» på mail.  

 
Skoleorientering.no 
På www.skoleorientering.no publiseres kartene som blir 
laget gjennom prosjektet. Antall kart øker stadig - nå er det  
 

 
mer enn 1100 kart fra over 140 klubber i portalen. 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. 
Ny funksjon: Det er nå mulig å erstatte gamle kart med nye 
uten at løyper forsvinner. Link til informasjonssak. 
 

O-skolen.no 
www.o-skolen.no er Norsk Orienterings nettside for 
orientering i skolen. Nyttig informasjon og aktuelle 
dokumenter finner du under fanen «Prosjekt». 
 

O-skole-sekken, Faste postmarkeringer og 
Rekrutteringsbanner 1-2-3 
Materiellet «O-skole-sekken», «Faste postmarkeringer» og 
«Rekrutteringsbanner 1-2-3» 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.) Dette gjøres i forbindelse med 
rapportering. Etter at rapportering er godkjent mottar 
klubben bestillingskoder som kan benyttes i 
Idrettsbutikken. Vi oppfordrer klubber til å overlevere 
materiellet  på en god måte slik at vi er sikre på at det tas i 
bruk. Hjelp gjerne skolen med plasseringen av faste 
postmarkeringer i terrenget og lage 3-4 offentlig 
tilgengelige opplegg på skoleorientering.no. 
 

Facebook 
Bli medlem av gruppa Prosjekt «Orientering – Kart i skole 
og fritid». Gruppa er laget for orienteringsklubber som er 
med i prosjektet og andre medlemmer i Norsk Orientering 
som er interessert i hvordan orienteringsaktivitet rettet 
mot skolen kan gjennomføres. 
 

Ny søknadsfrist 
Klubber som ikke søkte innen første frist som var 1. februar 
får en ny sjanse til å være med på prosjektet ved å levere 
søknad innen 20. mars. Gå til søknadsskjema. 
 

Innspill-Spørsmål-Kontakt 
HenningBratland.Carlsen@orientering.not tlf. 452 93 210 
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