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Min motivasjon



Mål, ambisjon og premisser

Mål

1) Skape grunnlag for rekruttering i nærområdet

2) Rekruttere/utvikle unge synfarere (dvs pengene fra prosjektet går til 
kartarbeid)

3) På sikt: få en ordning med kommunen om vedlikehold/betaling.

Ambisjoner og premisser

1) Flest mulig kart – det er mange skoler i Fossum-land

2) Engasjere unge karttegnere, men ikke yngre enn junior-alder
• Vi hadde allerede noen…

3) Nye karttegnere må ha en «mentor»

4) Karttegnerne må også jobbe med kart i skogen
• Revisjon og nye områder

5) Arbeidet legges inn i sprintdatabasen vår

6) Tilbud til skolene om opplegg i skogen i tillegg



Ansettelse og kontrakt



Gjennomføring og valg

1) Karttegnerne:
to erfarne, en litt erfaring (anbefalt kurs), to uerfarne (krav om kurs)
skolekart og skogskart
mentor: en far og en fra kartgruppa

2) Verktøy og kart:
Open Orienteering Mapper (gratis) - og litt Ocad
1:2500 (1:2000)

3) Materiell og kurs:
Ikke tilby faste postmarkeringer
(avventer fortsatt tilbakemelding fra noen skoler om sekk)

4) Spre kunnskap om prosjektet:
I o-gruppa
På skolene
Til media (Budstikka)



Formidling

11 av 20 leverte løype!



Erfaringer og spørsmål (1)
Hva er et kart?

• Et digitalt papir med ramme?

• Hvordan skal vi få til å vedlikeholde skolekartene uten kostnad for 
klubben? Samarbeid mellom klubbene i kommunen?

• Hva med digitale løsninger? (usynlig-o)

• Hva er den beste målestokken for bruk i skolen? Er det ulikt for ulike 
alderstrinn? Ungdomsskolene ønsker seg større område…

Har skolekart noen effekt på rekruttering (gjennom aktivitet i skolen)?

• Hva er den beste måten å spre kunnskapen om opplegget på?

• Hvordan få til god dialog med skolene?

Har klubben egeninteresse i sprintkartene?

• Ja!



Erfaringer og spørsmål (2)

Hva erfarte jeg?

• Noen ting var litt mer innfløkt enn jeg trodde på forhånd

• Skolekartene har betydning for skolene, men også for klubben

• Delte meninger om det kan bidra til rekruttering

• Formidling og skolekontakt krever innsats (mer enn vi har lagt ned)

• Vi kan bli en enda proffere «arbeidsgiver»

• Det er helt nødvendig å ha med flinke kartfolk!

• Det er fullt mulig å bidra uten å kunne så mye om kart….

Ønsker til prosjektet

• Mulighet for større kart (1:4000, reflektert i finansieringsmodellen)?

• Verktøyet: Inntegning av forbudt område?



Takk for oppmerksomheten!


