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Nettkurs: Synfaring og tegning av skolegårdskart 
Sparebankstiftelsen DNB har støttet vårt prosjekt «Orientering – Kart i skole og fritid» med 5 millioner kroner 

over en 3-årsperiode (2020-2022). En del av prosjektet består i å utdanne flere, gjerne unge, karttegnere. I 

2020 ønsker vi å arrangere 7 kurs. I tråd med myndighetenes restriksjoner blir minst 5 av disse kursene 100% 

nettbaserte. I hvilken form vi skal gjennomføre de to kursene som er planlagt til høsten vet vi ennå ikke. 

Det kreves minst 4 deltakere for at kurset skal gjennomføres. Hvert kurs har inntil 15 plasser. Kurset er gratis 

for alle deltakere. Kursdager er: lørdag kl. 10:00-17:00  +  søndag kl. 10:00-17:00  +  onsdag kl. 19:00-21:00. 

Mål:  

Kunne lage et skolegårdskart. Kursdeltakere oppfordres til å ha et prosjekt å jobbe med etter kursdagene som 

munner ut i ett eller flere skolegårdskart som legges på www.skoleorientering.no 

Kurssteder / dato: 

(Asker / 21.22. mars) Gjennomført som nettkurs 

Nettkurs Løten / 18.-19. og 22. april 

Nettkurs Horten / 23.-24. og 27. mai 

Nettkurs Harstad / 30.-31. mai og 3. juni 

Nettkurs Trondheim / 13.-14. og 17. juni 

Bergen / 22.-23. august 

Sandnes / høsten 2020 

Påmelding: 

I Eventor: https://eventor.orientering.no/Activities?organisationId=2 

Kursene er åpne for alle over 14 år. Du trenger ikke sogne til opprinnelig kurssted. De som allerede har vist 

interesse for deltakelse gjennom prosjektet, samt unge (14- 26 år) prioriteres ved ev. stor pågang.  

Kurset innebærer 16 timer opplæring i arbeide med grunnlag, synfaring og tegne kart i OCAD. 

Instruktør for kursene er Ida Vår Kierulf Meyer. Her er link til hennes YouTube-kanal med instruksjonsfilmer: 

https://www.youtube.com/channel/UCOPBH7no_yLRW-GqpPSn7zA 

Det forventes 15 timer praksis i tillegg til kursdagene for å få kursbevis. Unge deltakere oppfordres til å ha en 

mentor i egen klubb.  

Viktige forberedelser: 

-Kursdeltakere må ha OCAD Orienteering lastet ned på egen pc, startet opp og aktivert før kursstart. Dersom 

du ikke har OCAD Orienteering kan det bestilles til halv pris - gi i så fall beskjed til undertegnede innen 

påmeldingsfristen. Utgifter til OCAD-lisens dekkes av deltakerne. Det finnes også en gratis prøveversjon som er 

gyldig for kun 14 dager, se: https://www.ocad.com/en/trial/ 

-Alle deltakere må innen påmeldingsfristen sende en link til undertegnede med GPS-koordinatene til det stedet 

de oppholder seg på kursdagene.  

-Kurset vil foregå på Microsoft Teams. Like etter påmeldingsfristen vil du motta en invitasjon til det 

elektroniske kurset fra kursholder. 

Spørsmål?  

Kontakt: Henning B. Carlsen, Prosjektleder «Orientering i skolen» 

tlf: 45293210, e-post: henningbratland.carlsen@orientering.no 
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