
Regler for kartarbeid 

(jfr. NOFs lov § 17)  
Vedtatt av Kretsledermøtet 19.11.2006  

1 Reglenes virkeområde  
1.1 Alt kartarbeid som utføres av NOF og lag/kretser tilsluttet NOF skal skje i 
samsvar med disse reglene.  
1.2 Kretstinget kan vedta utfyllende retningslinjer for kartarbeidet i vedkommende 
krets innenfor rammen av NOFs regler.  
1.3 Reglene omfatter alle typer kart til orienteringsformål som dekker mer enn ca. 1/4 
km²: vanlige konkurransekart, sprintkart, ski-o-kart, gatekart, turkart og ulike typer 
instruksjonskart.  

2 Organisasjon 
2.1 Kartarbeidet administreres av følgende organer:  
1. Forbundsstyret  
2. Fagkomité med kartarbeid som arbeidsområde  
3. O-kretsenes styre  
4. Råd i kretsene med kartarbeid som arbeidsområde (nedenfor kalt kretsanleggsråd)  
5. Lag  
2.2 Forbundsstyret er høyeste instans i kartarbeidet.  
2.3 Fagkomitéen skal avlaste styret i kartsaker, arbeid med utvikling av o- kart, 
kartnorm og kartplaner, samt behandle saker og spørsmål omkring dette.  
2.4 O-kretsens styre er høyeste instans i kartarbeidet på kretsplan. Kretsstyret kan 
delegere avgjørelsesmyndighet for kartsaker som det er pålagt å behandle, til 
kretsanleggsrådet.  
2.5 Kretsanleggsrådet bistår, stimulerer og kontrollerer kartarbeidet i o-kretsen. 
Kretsanleggsrådet skal søke samarbeid med fylkeskartkontoret.  
2.6 Hvert lag som utarbeider o-kart skal ha en kartleder som er lagets kontaktperson i 
kartsaker. 

3 Opphavsrett og bruksrett til o-kart  
3.1 Utgiveren (lag, skole, krets e.l.) har opphavsretten til kartet.  
3.2 Et o-kart skal kunne brukes av flest mulig. Utgiveren har fortrinnsrett til bruk av 
kartet. Kretsstyret kan vedta at bruken av et kart skal begrenses.  

4 Kartarkiv 
4.1 Lag som har utarbeidet o-kart, bør ha et kartarkiv.  
4.2 Kretsstyret skal utarbeide og holde vedlike et kartarkiv for kretsen. Kartarkivet 
skal inneholde minst 2 eksemplarer av alle o-kart som utgis i kretsen.  
4.3 Ved utgivelse av nye og revisjon av eksisterende o-kart skal laget sende minst 10 
eksemplarer til kretsen. For kart utgitt 1. halvår er fristen 1.7 og for kart utgitt 2. halvår 
er fristen 31.12. Kretsen fordeler kartene videre slik:  
- Kretsens arkiv minimum 2 eks.  
- Norges Orienteringsforbund minimum 3 eks.  
- Fylkeskartkontoret minimum 2 eks.  
- Fylkets Idrettskonsulent minimum 1 eks.  
- Idrettskretsen minimum 1 eks.  
- Kommunens kulturadministrasjon minimum 1 eks.  



Dersom kartet dekker områder som ligger i to eller flere kommuner/fylker sendes kart 
til de nevnte organer i alle kommuner/fylker. 

5 Terrengfordeling og kartplan 
5.1 Alle lag skal ha en kartplan og sørge for at den blir holdt à jour. Kartplanen skal 
vise:  
- områder som dekkes av lagets o-kart  
- nye områder som laget har planer om å kartlegge  
- tidsplan for revidering av lagets o-kart og for utarbeidelse av nye kart  
- bruksplan for lagets kart. Bruksplanen skal vise lagets behov for o-kart i forhold til 
lagets aktiviteter og arrangement. Lagets kartplan og senere revisjon av denne skal 
sendes til o-kretsene.  
5.2 Kretsstyret skal samordne lagenes kartplaner og utarbeide og vedlikeholde en 
kartplan for o-kretsen. I tillegg til en oversikt over lagenes kartplaner kan o-kretsens 
kartplan gi en oversikt over hvilke andre områder som kan bli aktuelle for kartlegging. 
Kretsstyret skal en gang hvert år innhente opplysninger om hvor langt arbeidet med 
de enkelte kartprosjekter er kommet.  
5.3 Kretsstyret kan bestemme at enkelte områder i kretsen reserveres til NM, HL, LK 
e.l.  
5.4 Alle lag som ønsker det, bør gis mulighet til å utarbeide et o-kart.  
5.5 Lag som har kart over et område, har normalt fortrinnsrett til å utgi nye kart over 
samme område. Det forutsettes at kartet holdes rimelig vedlike.  
5.6 Har flere lag anmeldt planer for o-kart over samme område, avgjør kretsstyret 
hvilket eller hvilke lag som skal få kartlegge området.  
5.7 Kretsstyret kan pålegge to eller flere lag å samarbeide om utarbeidelse av o-kart.  
5.8 Forsinkes utgivelsen av et o-kart i mer enn 3 år, kan kretsstyret tildele terrenget til 
andre lag.  
5.9 Et lag kan overdra opphavsretten til et ferdig o-kart eller et o-kart under arbeid til 
et annet lag mot en rimelig godtgjørelse. Slik overdragelse skal godkjennes av 
kretsstyret. Retten til å utgi o-kart over et område kan ikke selges.  
5.10 NOFs fagkomité kan fastsette nærmere retningslinjer for fordeling av terreng.  

6 Utarbeidelse av o-kart 

6.1 Før arbeidet med o-kart tar til, skal laget informere viltnemnda og organer og 
organisasjoner som representerer grunneier-, vilt-, frilufts- og naturverninteresser (se 
Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere).  
6.2 Før arbeidet med o-kart tar til, anmeldes kartarbeidet til kretsstyret i den krets 
området ligger i. Dette gjelder alle typer o-kart og anmeldelsen skal være vedlagt:  
- oversiktskart hvor grensene til området er tegnet inn  
- tidsplan for arbeidet og en redegjørelse for hvordan arbeidet er tenkt utført  
- en redegjørelse for hvordan laget har informert organer og organisasjoner etter pkt. 
6.1.  
6.3 Arbeidet med et o-kart kan settes i gang når kretsstyret har godkjent anmeldingen 
av kartarbeidet. Skal det søkes spillemidler, må kartet stå på kommunens 
handlingsplan for idrettsanlegg og være forhåndsgodkjent av kommunen (se Kultur- 
og kirkedepartements bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet). 
6.4 O-kretsen skal kontrollere synfaring og rentegning av alle konkurransekart før 
trykking. Kretsstyret kan også vedta at kontrollen skal omfatte andre typer o-kart. 



Rentegningskontrollen omfatter alt som trykkes på kartets forside. Kretsstyret kan 
godkjenne eller ikke godkjenne kartet. Vedtak om ikke å godkjenne kart kan ankes 
inn for NOFs fagkomité.  

7 O-kartets innhold 
7.1 Nye konkurransekart skal følge gjeldende kartnorm. Unntak kan gjøres for 
konkurransekart som er beregnet for utøvere med behov for spesielle tilpasninger.  
7.2 Reklame og tekst/illustrasjoner forøvrig må ikke utformes slik at det virker 
forstyrrende på kartbildet. All tekst skal være nord-orientert.  
7.3 Politiske ytringer eller opprop må ikke forekomme på o-kart.  

8 Mangfoldiggjøring 

8.1 I NM og NA-løp skal kartet offsettrykkes i 5/6 farger. 

8.2 I K-løp og nærløp kan kartet trykkes i fire fargers offsettrykk med 

overtrykkingseffekt. 

8.3 I K-løp kan kartene skrives ut og/eller kopieres i henhold til den internasjonale 

kartnormen (ISOM2000) eller den internasjonale sprintkartnormen (ISSOM). Det vil si 

at kartnormenes farger og symbolstørrelser/linjetykkelser skal overholdes, og det skal 

benyttes "overtrykkingseffekt" (se kartnormens punkt 3.5.2). 

8.4 For å kunne benytte annet enn offsettrykk til K-løp, må kartet produseres av en 

autorisert produsent. 

8.5 I K-løp med spesielle terrengtyper med svært lite gult og grønt vil det etter 

søknad til NOFs tekniske komité kunne være aktuelt å fravike kravet om 

overtrykkingseffekt. Dersom kart uten overtrykkingseffekt skal benyttes, må det 

søkes spesielt til NOFs tekniske komité for hvert arrangement med innsending av 

"prøvetrykk", i og med at en vurdering må gjøres i forhold til terrengtype. 

8.6 I nærløp skal kartet være godt lesbart.  

9 Salg av o-kart 
9.1 Forbundsstyret kan vedta veiledende maksimalpriser for salg av o-kart. Ved salg 
av kart til løp på NOFs terminliste skal det gis rabatt.  
9.2 Ved salg av o-kart til arrangører av o-aktivitet, skal o-laget informere kjøperen om 
bestemmelsene i Friluftsloven og "Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til 
naturmiljø og rettighetshavere" og om spesielle forhold knyttet til bruken av det 
aktuelle terrenget.  

10 Regelendringer 
Endringer i disse regler vedtas av Kretsledermøtet. 

 

 


