
Kursholderteam – søker kursholdere 
For å øke aktiviteten på våre skolegårdskart og få vist frem 
«alt» vi har av materiell og ressurser til både lærere og 
klubber, skal det etableres et kursholderteam. Er du, eller 
noen i din klubb, interessert i å bli kursholder? Les mer HER. 
 

Skolekonkurranse – søker pilotklubber 
Er dere interessert i å bli en "pilot-klubb" og være med på å 
arrangere en ny skolekonkurranse (muligens som et som et 
WOD-arrangement) i mai 2023? Les mer HER. 
 

Facebook 
Bli gjerne med i prosjektets Facebookgruppe. 
 

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!  
Statistikk per. 1.11.22: 

• Antall klubber: 145 (mot 141 juni 2022) 

• Antall kart: 1084 (mot 990 juni 2022) 

• Antall brukere: 1269 (mot 1071 juni 2022) 
 
Ny programmerer er på plass, og det jobbes nå med to nye 
funksjoner: 1) erstatte et gammelt kart med et nytt uten at 
løyper forsvinner, 2) administrering av løyper. 
 

Rapportering  
Årets siste rapporteringsfrist for kart som har fått tilskudd 
gjennom prosjektet er 23. november, med utbetaling i 
desember. Har dere fått midler til kart som ikke vil bli ferdig 
i 2022? Tildelingen kan overføres til 2023, men da må dere 
opplyse om dette i rapporteringen, hvis ikke bortfaller 
tildelingen. 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. 
 

Nye kart - hva nå? 
• Fortell skolens kontaktperson at kartet er på plass. 

• Hjelp gjerne til med å henge opp Faste post-
markeringer og tegn skilt-plasseringene inn på 
skoleorientering.no 

• Tegn gjerne et aktivitetsopplegg klart på kartet, 
lagre som en offentlig løype. 

 

Ny søknadsrunde 
Neste søknadsrunde åpner opp ved nyttårstider og i løpet 
av 2023 vil det være flere søknadsfrister (tidligere år har 
det bare vært en). Utover tilskudd til skolegårdskart vil vi 
også gi tilskudd til nærkart egnet for bruk i skolen. 
 

Synfaring- og karttegnerkurs 
I perioden 28. januar - 28. mars planlegges 7 kurs. Noen blir 
digitale, andre med fysisk fremmøte. Vi tilbyr både korte 
oppfriskningskurs, samt karttegning- og synfaringskurs for 
både skolegårdskart og nærkart. Mer info kommer HER i 
løpet av november. 
 

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