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Styrets årsrapport for 2021  

  

Styret i HIL Orientering har i 2021 hatt ni styremøter. Møtene har blitt avholdt i Deep Ocean 

Arena, i o-hytta og på teams. Styret har hatt ett møte med kontrollutvalget. Vi har deltatt på 

arrangørseminar med NOF, kretsting for Rogaland orienteringskrets og terminlistemøte for 

Nord-Rogaland.  

De viktigste sakene i år har vært:   

  

Åpning av ny o-hytte  

Selve hytta sto ferdig ved starten av 2021. Graving av grøft og påkobling VA-anlegg var ferdig 

våren 2021, og brukstillatelse for hytta ble gitt 3.juni. Vi tok hytta gradvis i bruk i løpet av 

sommeren og høsten, med treningssamlinger, løp og utleie. Selve åpningen måtte vi vente 

litt med på grunn av pandemien, men den 5. oktober var endelig alt klart, og ordfører Arne-

Christian Mohn klippet snora og o-hytta ble offisielt åpnet.   

  

Økonomi og organisasjon  

Økonomien i klubben var i 2021 god, med et positivt årsresultat. Det skyldes blant annet en 

gave fra Equinor til skolegårdskart, turorientering og Stolpejakt, samt betydelig lavere reise- 

og løpsutgifter på grunn av Covid19. Ferdigstilling av ny o-hytte krevde ekstra innsats fra 

økonomiansvarlig i klubben. Det har vært tett økonomisk oppfølging av o-hytte-prosjektet, 

og klubben tok opp lån til den nye hytta på nyåret i 2021.  

  

Styret har anskaffet Idrettens Office365, via Norges Idrettsforbund, og kan ivareta en digital 

lagring av dokumenter, med tilgang for hele styret. En organisering av klubbens arkiv, samt 

lagring av resultater må styret arbeide med i 2022.  

  

Medlemstallet ha gått litt opp. Pr. 31.12.2021 var det 198 medlemmer. Det er en økning fra 

2021 (184 medlemmer) og viser en positiv utvikling, sjøl under en krevende pandemi. 

Arbeidet med rekruttering er viktig, og klubben opplever jevnt tilsig av nye medlemmer året 

rundt. Faste treninger hver tirsdag, på faste plasser, er én av flere viktige aktiviteter for å 

holde barne- og ungdomsaktiviteten – og medlemstallet oppe.  Vi har i dag flere ungdommer 



som ar aktive som er trenere. De har tatt Trener-1 kurs og opparbeider seg god kompetanse 

på å trene barn og unge.  

  

Takk til alle medlemmer!  

Styret vil takke alle medlemmene for alt arbeid som er lagt ned i 2021, og alle som har 

bidratt til at vi kan holde høy aktivitet i HIL Orientering. Det sportslige arbeidet holder et 

høyt nivå, med flere treningstilbud hver uke hele året. Det ble lagt godt til rette for både 

breddeaktiviteter og treninger for utøvere som ønsker å utvikle seg. Kart- og IT arbeidet 

holder høy kvalitet, nå med (nesten) nytt kart for Djupadalen. De siste årene er det jobbet 

mye med gode systemer for tidtaking, og klubben har opparbeidet seg god kompetanse. De 

ansvarlige er svært rutinerte, noe årets DM er et godt eksempel på, med en feilfri tidtaking- 

og resultatservice. Turorientering og Stolpejakt bidrar til stor orienteringsaktivitet utenom 

klubben, særlig sistnevnte aktivitet når målgrupper. Antall brukere lå på samme nivå som i 

2020.    

 

 

 



Styret retter en spesiell takk til alle som har arbeidet for å få på plass den nye o-hytta. 

Arkitekter, byggeledelse, oppfølging av VA-anlegg, el-anlegg, sponsorer og økonomi og 

mange dugnadstimer både i og utenfor hytta har vært viktige bidrag. Vi er svært glade for at 

vi endelig kom i mål, og kunne åpen hytta den 5. oktober.  

  

Styret takker også for tilliten fra årsmøtet 2021. Det er kjekt og givende å få bidra til å styre 

og lede denne klubben mellom årsmøtene. Styrearbeid kan og til tider være krevende, men 

det er også lett å la seg inspirere, ikke minst med tanke på alle barn og unge som ønsker å 

drive med orientering, det gode samarbeidet, og alt arbeidet vi utfører sammen.   

  

Styret 2021:  

Leder:       Grethe Paulsen Vie (2021)  

Nestleder/Sekretær:     Helge Jørgensen(2021)  

Kasserer:      Sverre Bakkevig (2021)  

Sportslig leder:     Sigleif Steinsvåg (2020/2021)  

Leder IT- og kart:     Madli Hjermann (2020/2021)  

Styremedlem rekruttering/barneidrett:  Joakim Bjelland (2021/2022)  

Styremedlem:     Kari Anne Brynjelsen (2021)  

Varamedlem - leder av ungdomsutvalget.:  Selma Steinsvåg  (2021/2022).   

 

Medlemskontingent  2021:  

Barn/Student 480,-     (950,-)  

Voksne: 580,-     (1100,-)  

Familie: 730,-     (1500,-)  

(Total kontingent inkl. medlemskap i alliansen)  

  

Antall medlemmer 31.12.21: 198 (184) (Tallene fra 2020 i parantes)  

  

Arrangerte løp: (Kretsløp/DM/Nasjonalt):  

HIL Orientering arrangerte følgende løp i 2021: 25-27. september: DM på Hagland  

Løpsleder: Sigleif Steinsvåg . Løypeleggere: Knut Steffen Wall Kvala og Knut Bendik Kvala  

 



Utvalg:  

 

Sportslig utvalg:  

Leder:     Sigleif Steinsvåg (2020/2021)  

Medlem:   Ingrid Eggen (2021/2022)  

Medlem:   Knut Steffen Kvala (2021/2022)  

Medlem:   Sara Hetland (2021/2022)  

Medlem:   Solfrid H. Thuestad (2021/2022)  

Rekruttering (leder):  Joakim Bjelland (2021/2022)  

Rekruttering:   Grethe Paulsen Vie (2020/2021)  

  

Kart- og IT-utvalg:  

Leder:    Madli Hjermann (2020/2021)  

Medlem:   Frode Nysted (2020/2021)  

Medlem:   Ivar Kvale (2021/2022)   

  

Turorienteringsutvalg:  

Leder:    Dag Abel Sveen (2021)  

Medlem:   Knut Bendik Kvala (2021/2022)  

Medlem:   Liv Grethe Voll (2020/2021)  

Medlem:   Frithjof Rachor (2020/2021)  

Medlem:   Jonatan Simonsen (2021/2022)  

  

Djupadaltkomiteen:  

Medlem:   Erik Utne Vie (2020/2021)  

Medlem:   Anne Sætre (2021/2022)  

Medlem:   Ingeborg Samuelsberg (2021/2022)   

  

 

 

 



O-hytta:  

Leder:    Torunn Våg (2020/2021)  

Medlem:   Oskar Våg (2020/2021)  

Medlem:   Eivind Nordskog (2021/2022)  

Medlem:   Erling Håvik (2021/2022)  

Medlem:   Ann Charlotte W. Kvala (2021/2022)  

  

 

Ungdomsrådet:   

Leder:    Selma Steinsvåg (2021/2022)  

Medlem:   Sara Hetland (2021/2022)  

Medlem:   Viktor Ringdal (2021/2022)  

Medlem:   Hanna Lindtner (2021/2022)  

  

Kontrollutvalg:   

Leder:     Knut Steffen Kvala (2020/2021)  

Medlem:   Knut Bendik Kvala (2020/2021)  

Vara:    Marte Lysaker Engesli (2020/2021)  

  

Materialforvalter:  Erik Utne Vie (2020/2021)  

  

Valgkomite:  

Medlem: Ingrid Eggen  

Medlem. Vegard Engesli  

Medlem: Erik Utne Vie  

Vara: Solfrid Helgeland Thuestad  

 

 

 

 

 

 



Årsrapport Sportslig utvalg 2021  

  

Leder: Sigleif Steinsvåg   

Medlemmer: Ingrid Eggen, Knut Steffen Kvala, Solfrid H. Thuestad og Sara Hetland   

   

2021 ble, som 2020, en veldig spesiell sesong. Etter den vanskelige 2020-sesongen gikk vi inn 

i det nye året med en forventning om noe i nærheten av en normalsesong. Dessverre ble 

også denne sesongen preget av ny nedstenging, strenge smitteverntiltak, avlyste og utsatte 

løp. Det har vært utfordrende å planlegge aktivitet, særlig aktivitet utenfor Haugesund 

kommune. Usikkerheten førte til at nærløpskarusellen først ble utsatt til høsten, før den 

deretter ble besluttet avlyst. Årsaken til dette var en kombinasjon av de stadig endrede 

restriksjonene, samt at bl a vi i Haugesund IL Orientering og Vindafjord Orientering så behov 

for å fokusere på det «nære» løpstilbudet til egne medlemmer. Vår egen klubbkarusell ble 

derfor utvidet.    

 

I vårsesongen ble først alle løp avlyst, før det etter hvert ble åpnet opp for litt løp for 

deltakere under 20 år i ukene før sommerferien. Høstsesongen ble preget av opphoping av 

utsatte nasjonale løp, noe som ga færre regionale helgeløp enn vanlig. Det reduserte 

løpstilbudet førte til at vi i år var representert med løpere på 46 ulike løp (60 i 2020). Likevel 

gledelig at vi hadde økning i starter av løpere fra Haugesund IL Orientering. 135 ulike løpere 

stod for 620 starter (570 i 2020). Fridtjof Rachor ble vårt mest aktive medlem med sine 24 

løp.   

   

Regionale og nasjonale konkurranser:   

Hovedløpet ble gjennomført i starten av august. Frol IL var årets arrangør. Haugesund IL 

Orientering stilte med en løper: Miriam Sveen i D15. Miriam leverte to gode løp. På sprinten 

løp hun inn til 25.plass, mens hun imponerte med en sterk 11.plass på langdistansen.   

Rogalandsrankingen: Ikke rankingføring i 2021.   

Kretsmesterskap: KM sprint ble ikke arrangert. De som har tatt KM-medaljer i år:   

o Miriam Sveen (D15-16): Sølv KM ultralang  

o Emil Olsen Rachor (H13-14): Bronse KM Ultralang  



DM Vest – Vestlandsmesterskapet:   

o Ragnar Tonjer (H21): Sølv DM langdistanse   

o Bjørn Egil Vikse (H40): Sølv DM langdistanse 

 

 

 

 

Treninger:   

I starten av sesongen ble aktiviteten nok en gang stengt ned. Etter hvert som samfunnet 

åpnet mer og mer opp kom vi inn i vanlig rytme på treningsaktiviteten igjen.   

Vi har i løpet av året i utgangspunktet hatt to-deling på treningene:   

 Rekruttene (2.-5.klasse) har trent hver tirsdag. I sommerhalvåret har de hatt base 

enten i Haraldsvang eller ved Stemmen. I vinterhalvåret har de fast trening i DeepOcean 

Arena. Trenere har vært Erik Vie, Hanna Lindtner, Victor Ringdal, Selma Steinsvåg, Sara 

Hetland og Grethe Paulsen Vie   

 

 

 



 Ungdom (fra og med ROOTS-alder) og voksne har hatt tre fellestreninger i uka. 

Trenere har vært Ingrid Eggen og Sigleif Steinsvåg:  

o Sommerhalvåret:  

 Tirsdag: Klubbløp eller o-teknisk trening  

 Onsdag: Løpetrening i terreng  

 Torsdag: Bedriftsløp eller intervall  

o Vinterhalvåret:   

 Tirsdag: Løping og Basistrening fra/i DeepOcean Arena  

 Onsdag: Intervall fra DeepOcean Arena  

 Torsdag: O-teknisk trening eller løp i Nattsprintkøppen  

   

Diverse aktivitet gjennom året:   

 DM Vest - Vestlandsmesterskapet: I august arrangerte vi i Haugesund IL Orientering 

DM Vest på Hagland-kartet. Mellom- og langdistanse. Flott vær, utfordrende terreng og 

mange funksjonærer fra egen klubb, bidro til at det ble et flott arrangement - med godt 

over 200 deltakere begge dagene.   

 ROOTS- og Kretslagssamling: Få samlinger. Ingen samlinger med deltakere fra 

Haugesund IL Orientering   

 Nærløpskarusellen: Avlyst. Vi valgte likevel å delta på Sveio O-lag sitt løp fra 

Vandaskog i slutten av august.  

 Klubbløp: I høstsesongen arrangerte vi seks klubbløp med kort reisevei.  

 Høstkøppen: 4 løp i slutten av sesongen.    

 Nattsprint: Syv løp i vintersesongen. Har fulgt samme lesten som de siste årene.   

 Klubbmesterskap: 31 deltakere i konkurranseklassene. Erling Haavik vant 

herreklassen, og Britt Rameckers vant dameklassen.   

 

 

 

 

 

 

   



Utmerkelser 2021  

Flest løp  
 D-16 : Miriam Sveen (14)  
 H-16 : Emil Rachor (22)  
 D17- : Madli Hjermann (13)  
 H17- : Fridtjof Rachor (24)  
 

Vinnere Nattsprintkarusellen 2020/2021  
 D-16 : Selma Steinsvåg   
 H-16 : Natanael Tolås  
 D17- : Ingrid Eggen  
 H17- : Sigleif Steinsvåg  
 

Vinnere av Klubbkarusellen 2021   
 Lang  

o D: Miriam Sveen  
o H: Sigleif Steinsvåg  

 Mellom  
o D: Ingrid Eggen  
o H: Ivar Kvale  

 Kort  
o D: Linn Wikstrøm  
o H: Ulrik Rachor  
 

Vinnere av Høstkøppen 2021   
 D13- : Solfrid Helgeland Thuestad  
 H13- : Ivar Kvale  
 

Klubbmestere 2021  
 Dame: Britt Rameckers  
 Herre: Erling Haavik  
 

Årets rekrutt  
 Emil Westerlund Hokholt  
 

Årets voksne «nybegynner» (voksen med stor fremgang)  
 Steffen Espeland  
 

Innsatspokalen (ungdom)  
 Sebastian Jørgensen  
 

Mesterskapspokalen 2021   
 Aleksander Jørgensen  

o 2021 er tredje året for gjeldende pokal: Aleksander får derfor pokalen til odel 
og eie.  
 



                                 

 

Vi har stilt opp på/hatt instruksjon på:  

 Vi arrangerte sommer-o-skole 30.juni-2.juli. Ledere var Miriam Sveen, Sara Hetland, 

Selma Steinsvåg, Victor Ringdal, Hanna Lindtner.   

 fem ungdommer i alderen 15-17 år. Samme ledere som på sommer-o-skolen planla 

og gjennomførte sommer-o-skolen. Det var introduksjon til kart (for nye), o-tekniske 

øvelser, tur-orientering og forskjellige samarbeids/lag-øvelser. 

 Friluftsrådets sommerleir på Lindøy 29.juni.  

 Byfest - Finn Fram dagen ble i år lagt til Byfest, arrangert av Haugesund kommune.  

  

Treningsamlinger 

Vi har hatt to samlinger på o-hytta:  

Lørdag 5. Juni for ban fra 6-10 år: O-leker, o-løp, råtassløp og skattejakt for de yngste. 

Lørdag 14. august for barn/ungdom i alderen 11-16 år: Samlingen ble planlagt og 

gjennomført av fire juniorer på 17 år.  

  

Kurs: 

Fire medlemmer har gjennomført Trener-1 kurs. Det er Sara Hetland, Selma Steinsvåg, Victor 

Ringdal, Hanna Lindtner.  

 

Sigleif Steinsvåg, Sportslig utvalg  

  



Årsrapport 2021 Kart og IT utvalget  

Leder: Madli Hjermann  

Medlemmer: Ivar Kvale og Frode Nysted.  

 

Kart  

Synfaring for revidert kart i Byheiene ble påbegynt av Offtrack AS høsten 2021. To synfarere 

arbeidet med utgangspunkt i o-hytta i nærmere 3 uker, men rakk dessverre ikke alt. 

Synfaringen fullføres våren 2022, og kartet vil være klart til KM Mellom den 12. juni.   

Kartet dekker 8 km2 og skal oppfylle gjeldende kvalitetskrav for orienteringskart, med en 

målestokk på 1:10 000 og følger standard ISOM2017.  

I forbindelse med DM ble en del av Hagland-kartet synfart på dugnad. 

 

Sprintkartet for Haugesund sentrum er oppdatert til kartnorm ISSprOM 2019.  

Høsten 2021 fikk vi 100 000kr i støtte fra Equinor til skolegårdskart. Vi har bedt om tilbud på 

bistand med tegning av ca. 10 skolegårdskart. Arbeidet vil gjøres delvis av klubbens egne 

medlemmer og delvis av Skogsopplevelser i løpet av 2022.  

 

                

 



 

 

 

 IT  

Vi har sørget for resultatservice og ranking-føring for en klubbkarusell, Høstkøppen og 

Nattsprintkøppen. Det har ikke vært nærløpkarusell i 2021. Vi hadde også ansvaret for 

tidtaking på DM Vest/Vestlandsmesterskapet.  

Idrettens Office 365 har blitt kjøpt inn og er under etablering som verktøy for dokumenter og 

oppgaver i idrettslaget. Tilgang til relevante dokumenter vil med dette følge rollene i styret 

og utvalgene.  

 

I 2020 ble kartplanen for 2016 til 2026 revidert, se vedlagt kartplan I slutten av årsrapporten. 

  

 For Kart og IT-utvalget,  

Ivar Kvale, Frode Nysted og Madli Hjermann  

  

 



Årsrapport 2021 turorienteringsutvalget  

Leder: Dag Abel Sveen.  

Medlemmer: Knut Bendik Kvala, Liv Grete Vold, Fridtjof Rachor, Jonathan 

Simonsen. Komitéen har hatt hjelp av Ivar Kvale til ferdigstilling og innsending av kart, Sverre 

Bakkevig med regnskap, distribusjon og stolpeinnhenting, Arne Stakkestad, med produksjon 

av 20 nye stolper.  

  

Turorientering:  

I 2021 minket salget av turorienteringskonvolutter noe. Det ble solgt 352 

turorienteringskonvolutter, mot 405 i 2021. Salg på nett økte litt. På nett ble det lastet ned 

60 turpakker og 45 enkeltturer mot hhv 53 turpakker og 57 enkeltturer i 2021.  

 

 

 



Postene var i 2021 plassert på 4 kart – Byheiene, Mykje, Coop og Sveio Nord. Det ble til 

sammen satt ut 60 poster, og det ble utarbeidet 3 grønne turer. De grønne turene var 

tilgjengelig for gratis nedlastning, og klubben ble etter søknad tilkjent tilskudd fra NOF pga at 

vi hadde dette tilbudet. Utsalgsstedene har i 2020 vært servicekiosken til COOP OBS, samt 

Intersport Haugesund. I tillegg har ulike bedrifter kjøpt mapper til sine ansatte.  

 

Turorienteringssesongen 2021 varte fra 22.03. til 31.10. 

Utplassering av bok for registrering på sesongpostene ble ikke 

gjennomført på grunn av covid19. Det har da heller ikke blitt 

trukket vinnere av sesongpostene.  

 

Stolpejakten:  

Stolpejakten Karmøy og Haugesund ble gjennomført for fjerde 

året på rad i 2021, denne gang med 60 stolper satt ut i 

Haugesund (Djupadalen, Solvang og Austrheim) og 20 stolper i 

Kopervik (Stangelandsmarka). Stolpene var ute fra mai til 

november. Vi hadde innslag om arrangementet ved oppstart 

på sesongen på radio102 og TV Haugaland.  

  

I tillegg ble det laget en rute med 10 Stolper i Haraldsvang i anledning Brannvernuka. Denne 

ruta med innlagt brannverninformasjon på hver stolpe lå ute fra 17. september og ut 

oktober. Antall registrerte stolpejegere i 2021 var 2323 personer, en nedgang med 21% i 

forhold til 2020 (2934 brukere). Tre vinnere av premier fra Haugaland Kraft har blitt trukket 

ut.  

 

Vi fikk trykket opp 2500 brosjyrer som ble fordelt på følgende steder: Servicesenter og 

bibliotek i Haugesund , Karmsund folkemuseum, Turistinformasjonen Haugesund, Deep 

Ocean kontorbygg Karmsundgata, Haugaland Kraft skranke, Jafs Gard Senteret, Inter sport, 

Haugesund, Lasse sport, Haugesund, postkasser i Haugesund.  

  

For Turorienteringsutvalget,  

Dag Abel Sveen 



Årsrapport 2021 O-hytta  

Leder: Torunn Våg Medlemmer: Oskar Våg, Eivind Nordskog, Ann Charlott Wall Kvala, Erling 

Haavik.  

  

Området utenfor hytta ble tatt aktivt i bruk våren 2021. Da hadde rekruttene nesten alle sine 

treninger her. Årets sommeravslutning og sommer.o-skolen hadde også o-hytta som 

utgangspunkt.   

  

Hytta har vært leid ut til KFUK-KFUM Åpen barnehage en gang i uka fra september. Den har 

også vært leid ut både til privatpersoner og medlemmer innimellom utover høsten. En egen 

utleieansvarlig legger inn bestillinger i en egen kalender.   

 

Etter åpning av o-hytta 5. oktober kom vaffelsalget i 

gang. Det var vaffelsalg i hytta fra 3. oktober-5. 

Desember, til sammen 11 søndager. Det var jevnt godt 

salg, særlig de første søndagene.  

  

En dugnadsgjeng, med klubbens pensjonister, møtes på 

dagtid hver 14. dag og utfører forefallende arbeid og har 

dugnader både ute og inne. Dugnadsgjengen har blant 

annet stått for ferdigstilling av uteområdet, innredning 

av uteboden og innvendig renhold. 

  

  

  

 

 



 Årsrapport 2021 Ny O-hytte  

 

Selve hytta sto ferdig bygget på nyåret 2021. Gjenstående arbeider var innsetting av 

låsesystem, påkobling til VA-anlegg, brannvarsling, tyverialarm, alarm til pumpe, mm. 

Arbeidene ble utført i løpet av vinteren og våren, mye på dugnad. Det ble også bestilt inn 

møbler og servise til kjøkkenet og utemøbler.  

 

Det ble sendt inn søknad om ferdigattest 18.05.2021. Etter en befaring kom det innsigelser 

fra kommunen. Dette gjaldt uteområdet og plassering av spillvannsledning. Det ble søkt om 

brukstillatselse 02.06.2021 og gitt midlertidig brukstillatelse 03.06.2021 - med krav om å 

ferdigstille diverse arbeider ute innen 31.08.2021:  

Gjenstående arbeider: Div. vedr. ledningstrase for avløp. Sikring av skrent i vest. Overflater 

veg og plass foran inngang skal tilfredstille UU. Gjenstående arbeider skal være utført innen 

31. august 2021. Varsel om pålegg om ferdigstillelse Dersom dere ikke har utført de 

gjenstående arbeidene, og sendt inn søknad om ferdigattest innen fristen for ferdigstillelse, 

vil vi kreve (gi pålegg om) at dere ferdigstiller prosjektet. Dette er hjemlet i plan- og 

bygningsloven (pbl.) § 21-10.  

 

Påleggene vedrørende diverse utbedringer ute ble utført innen fristen og alt ble godkjent.  

Det ble søkt på nytt om ferdigattest 19.08. Etter nye innsigelser ble det den 12.10. søkt om 

endring av gitt tillatelse for spillvansledning (godkjent plassering vist ifm. 

igangsettingstillatelse gitt 06.02.2020). Pr. 31.12 hadde vi ikke får svar/godkjenning av 

denne endringen og dermed ikke ferdigattest. 

 

Kontakten med kommunen er gjenopptatt på nyåret 2022. Uten ferdigsattest kan vi ikke 

sende inn endelig regnskap og få utbetalt siste rest av spillemidler. Det haster derfor å få 

ferdigattesten. 

  

Haugesund 13.02.2022 

Styret HIL Orientering  

 



KARTPLAN 2016 - 2026   

Haugesund IL Orientering, revidert 2020  

SKOGSKART:  

  

Pri  Navn  Areal 

(km2)  

Karttype  Kommune  Grunnlag  Målestokk  Planlagt  

1  Sveio Nord -

Tveitalifjell  

10  Konkurranse  Sveio  Eks.kart  1:10 000  2016  

2*  Kattanakk 

Nord  

2,5  Nærkart/  

konkurranse  

Haugesund  Eks. kart l 

kommunalt  

1:10 000  2018/19  

3  Djupadalen  4,5  Nærkart  Haugesund  Ny konst / 

kommunalt  

1:10 000  2021  

4  Førland Sør  6,7  Nærkart/  

konkurranse  

Tysvær  Ny konst / 

kommunalt  

1:10 000  2023  

5  Mykje skole  2  Nærkart 

(revisjon)  

Karmøy  Eks. kart  1:10 000  2022  

6  Årabrot  3,7  Nærkart 

(revisjon)  

Haugesund  Eks. kart  1:10 000  2022  

7  COOP Obs 

kartet  

1,5  Nærkart 

(revisjon)  

Haugesund  Eks. kart  1:10 000  2023  

8  Rossafjell  7  Nærkart/  

konkurranse  

Tysvær  Ny konst / 

kommunalt  

1:10 000  2025  

9  Nordheim-

Vormedal  

3,5  Nærkart 

(revisjon)  

Karmøy  Eks. kart  1:10 000  2026  

* Delvis utført i forb.med DM 2017, utsetter videre arbeid Kart i kursiv er ferdige  

  

  

  

 

 

 

 



SPRINTKART:  

Pri  Navn  Areal 

(km2)  

Karttype  Kommune  Grunnlag  Målestokk  Planlagt  

1  Haugesund 

sør, del 1  

4  Nærkart/  

konkurranse  

Haugesund  Ny konst / 

kommunalt  

1:5000  2023  

2  Haugesund 

sør, del 2  

2,5  Nærkart/  

NM-kart  

Haugesund  Ny konst  1:4 000  2019/20  

3  Førre-

Frakkagjerd  

2,5  Nærkart/  

konkurranse  

Tysvær  Ny konst / 

kommunalt  

1:5000  2025  

4  Haraldsvang-

Elvegård  

4,5  Nærkart  Haugesund  Oppdatere. 

eks. kart  

1:5000  2023/24  

  

 

  

  

 

 


