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Värmland

God Jul
Efter lite funderingar om kartkontrollen i Värmland och att det är svårt att få någon/några till
att ställa upp på en utvecklande uppgift så gick vi ut med en förfrågan om hur klubbarna vill
ha det.
- Kartkontroll som det varit i många år.
- Föreningarna genomför terrängkontrollen och VOF gör en kartfilsbedömning.
- Eller att vi helt tar bort VOF:s uppgift/stöd och att VOF bara registrerar kartorna.
Vid mötet på OL-Forumet så var alla representerade klubbar helt överens om det förslag som
arbetades fram där. Några klubbar har före resp efter mötet varit med på förslaget.
Kartkommittén arbetade fram ett förslag på underlag från mötet. Detta förslag har även
förelagts VOF:s styrelse.
Fr.o.m. 2015 gäller följande:
I Värmland erfordras kartkontroll för att tävlingskarta skall godkännas för tävling och
får åsättas SOFT:s logga.
VOF stödjer klubbarna med kartkontrollen.
Om så önskas kan klubben/beställaren själv låta genomföra kartkontrollen efter att
ansvarig person skrivit under på att kartnormen skall följas. Stöd kan fås av VOF.
Detta innebär att det är klubben som i god tid skall beställa kartkontroll av VOF eller att
anmäla vem som skall leda kartkontrollarbetet i klubben.
Några påminnelser inför förändringarna:
Framkomlighet (grönt) avser löpbarhet och INTE sikt.
Löpbarhet (gult)

Bättre löpbarhet
Normal löpbarhet

Helt öppet - 401 (åker)
Halvöppet - 402 (beteshagar)
Helt öppet - 403 (öppna ytor i skog)
Halvöppet - 404 ("hygge")

PM kartproduktion kommer att få smärre justeringar och läggs ut på VOF:s hemsida i
början på 2015. Observera att ingen tävling i nivå 1 - 4 får genomföras på Ej godkänd karta.
Karta som inte godkänts för tävling får EJ åsättas SOFT-loggan. Varumärkesintrång.

NY KARTNORM är under bearbetande av IOF. Beräknas gälla från 2016. Men för de som
ritar under 2015 räcker det att man använder nuvarande norm. IOF trycker i den nya normen
särskilt på generalisering och att det är (som nu) 1:15 000 som är grundskalan för skogskartor.
En stor ändring blir att kartorna skall vara raka.
Övriga skalor i skogskartor skall bara vara en ren uppförstoring av 1:15 000.
Sprintkartor har sin egen norm med skala 1: 5 000 eller 1:4 000.
I nya normerna kommer flera karttecken bli liktydiga i de bägge normerna.
Kartutskrifter: Vi påminner om att ni bör ha certifierade utskrifter och vad avser 1:15 000 så
skall det vara offsettryck (överlägset). Tänk på att ha rätt papper vid utskrifter (ex. på SOFT:s
hemsida).
Organisation av VOF Kartkommitté 2015:
Hans Lidén
hans.a.liden@hotmail.se
Jonny Jonsson
Anna-Karin Mattsson
Per-Martin Svärd
Britt-Marie Lundqvist
Monika Wikström
Gunnar Johansson
Kjell Johansson

Säffle
Karlstad
Karlstad
Hagfors
Kil
Karlstad
Filipstad
Skattkärr

Kartansvarig
Kartkontroll
Kartritare
Löparrepresentant
Kartkontroll
Kontakt i VOF styrelse
Adjungerad VOF kansliet
Adjungerad Markkontakt
Adjungerad Viltkontakt

0533-331 01
0703-71 16 21
070-685 22 20
054-53 17 27
0563-104 95
0554-409 25
010-476 47 76
0590-500 62
054-86 12 77

'

Vi i VOF Kartkommittén önskar Er alla ett Gott Nytt OL-År 2015
Per-Martin, Anna-Karin, Britt-Marie, Jonny och Hans.

