ÅRSRAPPORT KARTUTVALGET 2016.
Kartutvalget 2016 har bestått av Hans Jørgen Bergum, Torbjørn Kravdal og Audun Strandlie (leder).
Møtevirksomhet
Kartutvalget har hatt 3 formelle møter samt dialog ved behov, bl.a. pr. e-post.

Status kartprosjekter 2016
• Vesterås: Revidering av et område på ca. 7 kvadratkilometer, de mest sentrale delene av
eksisterende kart. Halvparten av kartet er synfart og rentegnet av Sindre Godager sommer og
høst 2016. Resterende del synfares og rentegnes sommer og høst 2017.
• Kart til Stolpejakten: Parsellen Askim ble ferdig synfart, rentegnet og integrert i sprintbasen
våren 2016. Sprintbasen i Gjøvik er også utvidet med ytterligere en ny parsell som dekker
området fra Kopperud og over mot Hunndalen/Nygård. Denne parsellen er klar for bruk til 2017
sesongen av Stolpejakten.
• Sprintkart Honne Biri: Kartet er ferdigstilt og benyttet til Stolpejakten 2016. Dette området er
knyttet sammen med eksisterende sprintbase på Biri.

Skolekart
Det er laget nye kartutsnitt ved mange av skolene da sprintdatabasene stadig oppdateres.
Skolekartene er lagt ut på hjemmesiden slik at skolene kan laste dem den og skrive ut selv.
Oppdaterte utsnitt siden forrige årsmelding er Bjørnsveen nord og sør, Holmen (Vardal og Blomhaug
skoler), Åslundmarka, Kallerud (NTNU, FIG, GIS), Steinerskolen, Vindingstad, Eiktunet og Øverby. I
tillegg er Lundstein skole og Redalen skole som ble synfart av Sindre Godager i 2015 også lagt ut for
nedlastning.

Kartplan
Kartplanen er revidert og styrebehandlet. Etter at kartplanen ble styrebehandlet har det kommet et
ønske fra Stolpejakten om en mindre supplering av kartet ved Honne. Dette er snakk om relativt få
timers arbeid som bør kunne gjøres med egne ressurser.

Kartprosjekter i 2017
Følgende nye kartprosjekter vil bli prioritert i 2017:
1. Vesterås: Ferdigstilling av dette kartet.
2. Vind - Dalborgen - Kopperud: Det er søkt om spillemidler for dette kartet (høst 2016). I
henhold til kartplanen planlegges oppstart av kartarbeidet vår/sommer 2017. Dette betinger
at klubben forskutterer eventuelle spillemidler.
3. Glæstadhøgda: Det er søkt om spillemidler også for dette kartet (høst 2016). I henhold til
kartplanen er planlagt oppstart av kartarbeidet vår/sommer 2017.
Kostnadsoverslaget som er utarbeidet for dette kartet i forbindelse med
spillemiddelsøknaden viser at dette kartet blir nokså dyrt og vesentlig dyrere enn Vind –
Dalborgen – Kopperud, først og fremst p.g.a størrelsen. På grunn av "kø" kan vi ikke forvente
å få eventuelle spillemidler på flere år. Skal prosjektet gjennomføres i henhold til gjeldende
kartplan må klubben forskuttere for spillemidlene med 103.000,-.

Spillemidler
Søknad for Vesterås-kartet: Dette defineres som et ordinært idrettsanlegg hvor søknadssummen kan
være 1/3 av prosjektkostnaden. Søknadssummen for vår del er 42000,-. På grunn av nevnte "kø" for
spillemidler har vi foreløpig ikke fått tilsagn om spillemidler. Søknaden er fornyet pr. 1.november
2016. Vi kan antakelig regne med at ventetid for spillemidler for våre kart nå er 3-5 år.
Søknad for Vind-Dalborgen-Kopperud: Her er det søkt om spillemidler for nærmiljøanlegg.
Kostnadsoverslaget er totalt kr. 179.000,- (snautt) og søknadssum kr. 89.000,-.
Søknad for Glæstadhøgda: Her er det søkt om spillemidler for ordinært idrettsanlegg.
Kostnadsoverslaget er totalt kr. 308.000,- og søknadssum kr. 103.000,-.
Et krav i forbindelse med spillemidler er at søknaden leveres innen 1. november året før prosjektet
starter. Derfor er det nødvendig å ha en god kartplan som sikrer at det lar seg gjøre å søke for alle
aktuelle områder som kartlegges eller revideres. Vår kartplan tas inn i kommunen sin plan og det er
et krav at prosjekter det søkes midler for skal ligge i kommunen sin plan.

Print av kart og løyper
Utskrift av kart og løyper har også i år vært en jobb for kartutvalget. Vi har printet til alle løpene,
samt Stifinneren. Sportslig har selv printet til treningene.
Printeren krever løpende vedlikehold. Forhåpentlig vil det være tilstrekkelig å skifte noen
tonerkassetter.

Kartlageret
Restopplag av trykte kart ligger nå på Skistua.

Kartarkiv på hjemmesida
Alle digitale kart er lagt og arkivet oppdateres forløpende. Utlegging av eldre analoge kart vil kreve
skanning og er mer tidskrevende og vil ikke bli en prioritert oppgave.
Se: http://gjovard.com/kartarkiv/

For kartutvalget
22.januar 2017
Audun Strandlie

