
 

 

RAPPORT FRA KART og IT UTVALGET 2014. 
 

 
Kartutvalget, med ny innpakning KART og IT, har i 2014-sesongen bestått av Inger Haavik, 

Kristoffer Kvale, Frode Nysted og Magnar Sætre, med sistnevnte som leder. 

 

I 2014 har vi hatt et middels godt år når det gjelder produksjon av kart. 

To kart i kartplanen er utgitt: Norheim Skole og Vormedal skole. Når vi så plusser på Mykje skole  

fra 2012, har vi nå et sammenhengende kart av samme kvalitet fra Norheim til Snik. Langt og smalt, 

men med mulighet for spennende gjennomgangsløp fra sør til nord, eller omvendt.  

 

I tillegg er vi nesten ferdig med nytt kart på Lindøy, som vi har laget i egen regi av to unge, ivrige 

og flinke klubbmedlemmer. Området er overtatt fra Tuastad OL som hadde kart der tidligere. 

  

For tiden pågår det synfaring på nytt sprintkart kalt Hauge–Gard, fra sentrum til Kvalsvik.  

En smakebit skal brukes i årets Tur-O, ferdig kart kommer i høst.  

Synfaring av Sveio Nord står på programmet senere i år, med sikte på utgivelse i 2016. 

 

Vi er også nesten i mål med en Dropboks-løsning, der det blir mulig å hente digitale kart på nettet. 

Dette vil gi lettere tilgang til kart for våre medlemmer ved løypelegging og trening.   

 

En uheldig, men klar tendens de siste par år, er en kraftig prisstigning på nye O-kart. Det er få 

aktører i markedet, og de som er der er firma som tar seg godt betalt. Det blir derfor viktig å 

prioritet våre prosjekt framover, og det er bra at vi har stelt oss slik i klubben at vi har et kartfond 

som kan benyttes til våre idrettsanlegg. Spillemidler er fortsatt viktige tilskudd som vi kan regne 

med, men kommunale tilskudd til kart er det blitt svært vanskelig å få de siste åra.  

 

Kartplanen er overmoden for revisjon og det må lages ny i år. 

Vi fortsetter med å ha fokus på gode kart i nærområdene, men kanskje vi tar en nærmere kikk på 

noen muligheter i Tysvær. 

 

 
17. februar 2015 

 
Magnar Sætre 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

KARTPLAN Haugesund IL - ORIENTERING     

Kart i kursiv er ferdige. 
   

       Kart nr. NAVN Areal i km2 Karttype Grunnlag Målestokk Planlagt ferdig 

       1 Haugesund Sør 5 Tur-O Kommunalt 1: 7 500 2011 

2 Skudenes (Litlvatn) 5 Konkurranse Eks. kart 1: 10 000 2011 

3 Elvegård 2 Sprint Kommunalt 1: 5 000 2012 

4 Norheim skole 2 Nærkart Eks. kart 1:5 000 2012 

5 Mykje skole 2 Nærkart Eks. kart 1: 5 000 2012 

6 Vormedal skole 1,5 Nærkart Eks. kart 1: 5 000 2013 

7 Sveio Nord - Tveitalifjell 10 Konkurranse Eks. kart 1: 10 000 2016 

8 Førre eller Frakkagjerd 3 Nærkart Ny konstr. 1: 7 500 2016 

9 Røyningsbu (Skudenes) 5 Konkurranse Eks. kart 1: 10 000 2015 

10 Lindøy 1 Sprint Kommunalt 1:5000 2015 

11 Hauge-Gard 2 Sprint Kommunalt 1:5000 2015 
 


