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Inge Paulsen Tur-orientering
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KARTUTVALGET 
Leder i teknisk utvalg har fungert som leder i kartutvalget. Kartansvarlig har vært Jakob 
Karlsen. Øvrige medlemmer i utvalget har vært følgende; Trond Lamark, Oddvar Taksdal, 
Morten Sundli, Otte Omdal og Stig Alvestad.  Utvalget har hatt 1 møte og en befaring på 
Djuplikartet.

Disse hovedtema er behandlet

 Status på klubbens karter 

 Kartplan 2013 - 2017

I henhold til kart plan er disse karter fullførte i år:

 Vagleskogen, sprintnorm 

 Grudaskogen, sprintnorm

 Bogafjell, kartnorm ISOM 2000
Oppdatert kart etter ferdig hogst

Følgende kart er startet på 2013:

 Lyngholen. Deler av Bogafjell. Sprintnorm. 
Deler av kartet er ferdig, fullføres 2014.

Disse karter startes opp kommende år:

 Buggeland skole, Bogafjell, Sprintnorm

 Presthei, Bogafjell nord for E39. Sprintnorm.

 Revidering Øksnevadvarden Sprintnorm og Normal

 Digitalisering av kartet Osland/Djupli.

 Studafjell. Deler av det gamle Åslandskartet

Dropbox (DB) er oppdatert og inneholder både PDF-versjon og OCAD versjon 9 av alle kart.
Klubbens kartoversikt ligger også på klubbens hjemmeside der PDF-versjon kan lastes ned.

Vi har status som autorisert trykker av kart og løyper for femte året. Rapport for årets aktivitet 
er sendt til NOF. Jakob har hatt ansvar for trykkingen.

Printeoppdrag: Det er utført 26 printeoppdrag med klubbens printer i 2013. De fordeler seg 
fra kretsmesterskap, kretsløp til treningsløp. 11 av dem er utført for andre klubber og bedrift. 
Det er printet løyper for følgende løp og aktiviteter:

 3 kretsløp, Ganddal I.L. medregnet sykkel - O sammen med Stavanger OK

 4 kretsløp andre klubber, 2 av dem i nord fylket

 3 Nærløp, Ganddal I.L.  2 vinterkaruseller og sprintkamp finalen 



 2 Nærløp andre klubber

 6 Bedriftsløp medregnet 2 arrangert av Ganddal I.L.

 8 treningsløp, Klubbkarusell, natt treninger og treningsamling Kretslaget

I alt har vi printet 5400 kart og løyper. Alle ble  trykket i vannfast papir Pretex.

Det er arrangert barnetreningsløp og klubbkaruseller i klubben i tillegg. Trond Lamark har 
trykket løypene til disse løp.

Kartene Vagleskogen og Grudaskogen ble sendt til NOF konkurranse "årets kart 2013" i 
klassen for kart etter sprint norm og printet utgave. Resultat av dette kommer våren 2014.

Spillemidler: Vi har fått spillemidler for Ganddalkartet. I tillegg har vi fått tilsagn på spillemidler 
på kartet Vigreskogen.

Det er søkt om spillemidler for 2 av sprintkarta vi skal lage på Bogafjell.

TUR-ORIENTERING
Kartene som ble brukt i 2013-sesongen var: Kalbergskogen, Bogafjell, Vagleskogen og 
Kringleli. Det ble brukt delt sesong i Vagleskogen og på Bogafjell, postene ble flyttet i 
månedskiftet juni-juli. Sesongen startet opp 1. april og ble avsluttet 1. november. I alt kunne 
80 poster besøkes gjennom sesongen.

For registrering på nettet benyttet vi orienteringsforbundets tilbud: Turorientering på nett 
(turorientering.no), noe som har fungert stort sett bra. På turorientering.no oppretter 
deltakerne sin egen bruker, og registrerer fortløpende kodene på postene de har besøkt. De 
følger også med på hvordan de ligger an i forhold til merkekravene. Det var 35 personer som 
opprettet bruker på nettet. «Gamle metoden» med innsending av klippekort er det også 
mange som bruker.                                                                                 Utsalgsstedene ble 
også registrert på nett med karthenvisning.

Det har vært mulig å hente GPS-posisjoner for postene på vår hjemmeside.

Det har blitt solgt totalt 208 konvolutter.  Sportsforretningene står fremdeles for størsteparten 
av salget, og Hetland Sport, Sandnes selger desidert mest med 55 solgte konvolutter. Salget 
til bedriftsidrettslagene er også på samme nivå som forrige sesong.

Prisen i 2013 var kr 200,- pr. konvolutt.

Antall registrerte deltakere er 74 stk, endel av dem ønsker å få tilsendt merker, diplomer eller 
plaketter og noen alt sammen. Det er sendt ut 25 merker, 13 diplomer og 2 plaketter. Det har 
kommet flere positive kommentarer på fine løyper og fine terreng.  Barnefamilier og de med 
litt dårlig helse foretrekker naturligvis nærområdene. Vi har i år hatt problemer med at noen 
poster ble fjernet på noen av kartene, dette er spesielt i nærheten av byggefelt eller områder 
med stor utfart. De fleste fant vi igjen, men vi måtte sette ut noen reserve poster.

Støtteannonsene på baksiden av kartene er en god inntektskilde. Det ble solgt 32 annonser 
á 400,- og en på 800,-  Totalt ble inntektene for salg av konvolutter og annonser på 56518 kr 
minus utgifter til trykking, merker etc på 14890 kr og avgift til NOF på 6240 kr, noe som gir et 
resultat på 41628 kr.



Tur-o-utvalget har hatt en dugnad med konvoluttpakking, som takket være god hjelp ble kjapt 
unnagjort. Arbeidet med tilrettelegging, annonsesalg, utplassering, vedlikehold og innhenting 
ble fordelt oss i mellom. O-cad ble benyttet til ferdigstillelse av kartene. 

Utvalget har i 2013-sesongen bestått av: Inge Paulsen(leder)  Kringleli kartet
Bjarne Gimre                    Vagleskogen
Erling Mauland Kalbergskogen
Ann Karin Tjørhom og Bogafjell
Arild Aasheim

MATERIELL

Styret vedtok å bestille 20 nye postenheter til erstatning for de eldste som nå har begynt 
å gi feilmelding om lite strøm. Disse er mottatt og klar til bruk.  

Det er totalt anskaffet 20 løper brikker denne. Av disse er 5stk benyttet i felleskassen, 12 
stk er solgt til løpere og 3 stk er på lager. 

Det ble anskaffet 40 nye postflagg til erstatning for de gamle som begynner å bli slitt.

En stor kasse til å ha inne trenings utstyr i ble levert i januar. Vi fikk den i gave av Leiv 
Jostein Krogedal.

Totalt 9 postenheter er tatt ut på grunn av batteri kapasiteten er blitt for lav og vi må 
nok forvente at flere av de gamle fra 1999 og 2000 vil falle ut etter hvert. Men i 
øyeblikket er beholdningen god.

Vi har hatt en dugnad på lageret vårt og kastet mye gammelt skrot. Det har gitt bedre 
plass. 

IKT:

 1 stk. skriver (2010) – Samsung

 1 stk. gammel skriver som sannsynligvis er uslitt/defekt.

 2 stk. bærbar PC m/veske

 1 stk. laserprinter HP 3600 (for kartutskrift) (hos Jakob) + programvare ocad 8, 9 

og 10.

 2 stk. koffert ”Emit” med MTR 4 og skrivere EPR- 3. 1 stk. koffert med emit MTR 2 

og skriver.

Postutstyr:

Vi har av postenheter

 62  montert på bukk

 18  hengeposter

 6    på lager

 9 som kan brukes til trening.

Løpebrikker:

I felleskasse 10 stk
På lager 3 stk


