
Rapportering 
Husk årets første rapporteringsfrist, 23. juni. Utbetaling av 
tildelte midler skjer da i juli. 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 (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. 
 

Verdens orienteringsdag 
I perioden 10.-17. mai arrangerte mange klubber Verdens 
orienteringsdag. HER kan du lese om arrangementet i 
Kongsberg. Det ble registrert 70 arrangementer med nesten 
10 000 deltakere. Vel gjennomført, alle sammen! 

 
 

Kurs – synfaring og tegning av 
skolegårdskart 
Det er foreløpig ikke planlagt flere kurs, men ved behov/om 
det er ønskelig kan det bli muligheter til høsten. 
 

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. 16. juni 2022: 

• Antall klubber: 141 (mot 138 april 2022) 

• Antall kart: 990 (mot 938 april 2022) 

• Antall brukere: 1071 (mot 953 april 2022) 
 
Vi jobber med å få på plass ny programmerer som skal 
oppdatere siden med nye, ønskede funksjoner – bl.a. å 
kunne erstatte et gammelt kart med et nytt, samt 
administrering av løyper. 
 

Samarbeid med Friluftsskolen til DNT/FL 
7 Friluftsskoler har fått nytt kart i år; tegnet av lokale o-
klubber. Og o-instruktører skal bidra på ca. 20 Friluftsskoler 
rundt om i landet i løpet av sommerferien – Lykke til! 
 

Sparebankstiftelsen DNB 
I skrivende stund har vi ennå ikke fått svar på vår nye 
søknad om å videreføre og videreutvikle skoleprosjektet. 
Mer info kommer i august. 
 

Har dere kontakt med skoler der det går 
elever som er blinde eller svaksynte?  
NOF skal starte opp et prosjekt for å utvikle gymsalkart og 
skolegårdskart for blinde/svaksynte. Vi ønsker å komme i 
kontakt med klubber som kan være med på et 
pilotprosjekt. Ta kontakt med Lone Brochmann 
lonekarin.brochmann@orientering.no  
 

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