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Løype på kart

• Enklest for løypelegger(?): Manuell inntegning

• Et skritt videre: Løypelegging i OCAD, printede 

løype-oppslag, manuell inntegningløype-oppslag, manuell inntegning

• KOsAKs anbefaling: Printet løype sammen med 

printet kart, med tilstrekkelig kvalitet

• NOFs anbefaling: Printet løype på offsettrykt 

kart



Utgangspunkt?

• God nok løype

• Godt nok kart

• God nok trykk/print

• Ikke mer arbeid enn nødvendig

• Ikke mer utgifter enn nødvendig



Utgangspunkt?

• God nok løype

• Godt nok kart

• God nok trykk/print
Kart er ferskvare

Husk på…

• Ikke mer arbeid enn nødvendig

• Ikke mer utgifter enn nødvendig

Kart er ferskvare

Deltakere kan ha dårlig syn

Det regner av og til i Norge



Hva er godt nok for K-/nærløp?

• Godkjent kart (AOOK)

• Inntil 3 år gammelt? (Se eksempler)

• Offsettrykk eller godkjent print (NOF)

• Papir (NOF)• Papir (NOF)

– Tåle håndtering og fuktighet

– 80-120g/m2

– Matt, coated

– Ikke fulstendig ”hvitt” (Opasitet, Hvithet)
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Andre forhold som har betydning

• Teknisk delegert (Kontrollør)

• Kontroll av veivalg – Hva gjør du hvis ”feil” 

veivalg er raskest?

• Hva gjør du hvis et område er for detaljert / 

ikke tilstrekkelig lesbart?

• Målestokk



Manuell inntegning

• Kjøp nytt, godkjent, offsettrykt kart

• Planlegging: www.aook.no, velg meny Anlegg og 

deretter Godkjente kart (ev. Kart som skal utgis i 2009)

• Pris• Pris

• NOFs anbefaling: www.orientering.no/t2.asp?p=65997

• KOsAks anbefaling

– Alle klubber i KOsak samarbeidet er informert

– Maxpris (10-30 kr)

– Retur av ubrukte kart



Felles utfordringer

kartklubb og arrangør

• Vi ønsker god kartprint med løyper

• Vi ønsker at små arrangører skal lage gode løyper• Vi ønsker at små arrangører skal lage gode løyper

• Vi ønsker at arrangørene skal ta VDG hensyn



Felles utfordringer

kartklubb og arrangør

• Vi ønsker god kartprint med løyper

…men god kartprint koster mer enn 10%

• Vi ønsker at små arrangører skal lage gode løyper• Vi ønsker at små arrangører skal lage gode løyper

…men da må de ha gode kart!

• Vi ønsker at arrangørene skal ta VDG hensyn

…da er det mer effektivt at kartklubben gir 

informasjon til alle arrangørene



Maksimalpriser for kart (inkl VDG info)

Kartrettighet
(betal for de som brukes)

A4

Nytt & godkjent

Trykk og print +

NOF Autorisert
(betal for alle som printes)

Offsettrykt
(betal for de som brukes)



Maksimalpriser for kart (inkl VDG info)

Kartrettighet
(betal for de som brukes)

A4 A3

Nytt & godkjent

Trykk og print + +

NOF Autorisert
(betal for alle som printes)

Offsettrykt
(betal for de som brukes)



Maksimalpriser for kart (inkl VDG info)

Kartrettighet
(betal for de som brukes)

A4 A3

Nytt & godkjent

Trykk og print + +

”Vanlig” print
(betal for alle som printes)

NOF Autorisert
(betal for alle som printes)

Offsettrykt
(betal for de som brukes)



www.aook.no Anlegg



Et skritt videre: Printet løypeoppslag

• Fordel (når du kan litt OCAD): 

Enklere å modifisere løyper

(Fremdeles manuell 

inntegning)

Enklere å modifisere løyper

• Krever

– OCAD løypelegger-modul 

(€31)

– Bakgrunnskart som bilde 

eller OCAD-fil

– God fargeprinter



Printet løype sammen med printet kart

• Fordeler

– Enkelt å legge løype (som foran)

– Enklere for barn og nybegynnere

– Du får nyeste kart over området

– De korteste løypene kan printes i A4 (*)– De korteste løypene kan printes i A4 (*)

– Enklere arrangement uten løypeoppslag og trengsel

• Utfordringer

– God print

• Pris for kartrettigheter brukt (1 klubb har reservert seg)

– Ikke retur av ubrukte kart



Trykk/Print

• Fordeler med 

offsettrykk eller print 

fra leverandør 

autorisert av NOF for autorisert av NOF for 

K-/nærløp







Leverandør Rebård 

kartservice

Konkylie 

Data

Copycat Benjamin 

Sats & Trykk

NOF 

Autorisert

”Nesten” God Ja, for AI-

filer

*

Leveringstid Kort Kortest

Printet løype sammen med printet kart

Prisnivå Billig på 

A4+++

Billigst

Hentested Postpakke 

over natten

Postpakke 

over natten

Oslo 

Sentrum

Oslo

Tilleggs-

tjenester

Kartarkiv/ 

”print on

demand”

* Tilrette-

legging for 

Copycat



NOFs anbefaling:

Printet løype på offsettrykt kart

• Fordeler og ulemper stort sett som foran

• Gir best kvalitet (med nøyaktig posttrykk)

Koster mer totalt• Koster mer totalt

• Anbefalt leverandør: Benjamin Sats & Trykk



Framtid (nå/snart?)

• Laserscannet grunnlag gir bedre kart

• Større enighet om egnet detaljgrad og 

målestokk

• Bedre, billig og lett tilgjengelig print• Bedre, billig og lett tilgjengelig print

• Print on demand, printsteder har kartarkiv



Oppsummering

Flere alternativer er mulige:

– Manuell inntegning

– Printede løype-oppslag, manuell inntegning

– Printet løype sammen med printet kart

– Printet løype på offsettrykt kart– Printet løype på offsettrykt kart

Med et minimum av planlegging:

• Enkelt! Velg et godkjent kart!

• Enkelt! OCAD løypelegging

• Enkelt! Godkjent trykk/print


