
 

Kartsektionens verksamhetsberättelse för år 2021 

Kartsektion: Stefan G Larsson 

 

I april 2020 hade corona smittan introducerats i Sverige och kom sedan att 

påverka bl.a. orienteringen i hela landet. Många tävlingar blev inställda och 

många blev flyttade på framtiden. Vårt eget stora framtida arrangemang, 

VeteranSM 2021, flyttades till 2022. 

Under året har OK Njudung fortsatt med sin kartproduktion. Det främsta skälet 

är klubbens behov av både nyproducerade kartor och äldre kartor som måste 

hållas aktuella genom revidering. 

Orienteringskartor 2021 

Det huvudsakliga kartritningsarbetet inriktades på att färdigställa nya kartor till 

OK Njudungs tävlingar i september 2022. Klubben har tilldelats Veteran-SM 

detta år och kommer att omfatta en sprinttävling och två skogstävlingar i 

medeldistans respektive långdistans. Tidsåtgången på dessa kartor beräknas 

överstiga 600 timmar och därför tas tid i anspråk både 2021 och 2022. 

 

Produktion av orienteringskartor 2021 

Nye 

Ny karta har påbörjades i slutet på 2015. Kartan har under 2021 reviderats och 

utökats mot ”Krypesten” Arbetsnamnet nu är Krypesten-Nye. 

 

Mohemmet-Kållebo 

Mohemmet-Kållebo är arbetsnamnet på vår nya karta, som ska använda vid 

VeteranSM 2022. Kartan är belägen ca 2 mil söder om Vetlanda mellan 

Korsberga och Nye. 

 

Illharjen-Sandåkra 

Under sommaren 2016 påbörjades en karta över Sandåkra som främst avses att 

användas för närarrangemang, klubbtävlingar och träning. I november i år 

(2021) ordnade vi Slutdrevet för femte gången Kartan utökas varje år med 

någon kvadratkilometer. Kartan är stor (13 kvadratkilometer) och ännu inte helt 

klar. Kartan är numera integrerad med Illharjen 

 

Prästastigen. 

Vår karta Prästastigen har under året reviderats mest avseende avverkningar, 

framkomlighet och nya släpstigar. 

 

Nya skolgårdskartor 

Under 2016 ritades ett antal skolgårdskartor. 

Kartorna är följande: Norrgårdsskolan, Tomaslundsskolan, Myresjö skola, 

Brunnsgårds skolan, Bäckseda skola, Vetlanda Friskola, Landsbro skola, 

Ramkvilla skola och Holsby skola. 9 (nio) skolgårdskartor. 

2017 Ritades också Kvillsfors skola och Korsberga skola. 

2018-2021 har flera av dessa kartor reviderats då förändringsarbetet på våra 

skolor är stort. 



 

Nya sprintkartor. 

Tjustkulleområdet kommer att få en nyare karta. Detta området kommer att 

användas till sprintdistansen på VeteranSM 2022. Arbetet med denna kartan 

påbörjades i maj 2020. 

Holsby sprintkarta blivit klar ritad enligt sprintnormen. 

Under året har Östanåområdets sprintkarta uppdaterats och inkluderat 

Kråkegårdens sprintkarta. Tomaslundens sprintkarta under produktion- 

 

. 

Nya klubbstugan 

Fortsatt revidering av ny bebyggelse, framkomlighet nya och ändrade stigar och 

vägar samt nya avverkningar. 

 

Tångerda. 

Kartan är utsatt för ett mycket aktivt skogsbruk, som kräver ständig revidering. 

 

 Vattentornet 

För närvarande byggs nytt i Nydalakurvan och Himmlabackarna. Behov av 

revidering är konstant. 

Redovisning av skidspår 

Redovisning på karta av skidspår i Östanåområdet inklusive Golfbanan har 

gjorts. I samråd med kommunen, Vetlanda Golfklubb, och OK Njudung kommer 

skidspår att köras upp enligt kartan. (Sträckningen är rundspår i högervarv i 

området.) 

 

Nyttan av orienteringskartor för andra i samhället 

Våra orienteringskartor har förutom för oss orienterare ett stort värde också för 

många andra i vårt samhälle. 

För att bedriva en bra orienteringsverksamhet behövs förstklassiga kartor. Detta 

är också målsättningen för OK Njudung 

 

För kartsektionen den 15 december 2021 

 

___________________ 

Stefan G Larsson 

 

Bilaga: Klubbens planerade kartframställning



Planerad kartframställning år 2021 för OK Njudung 

Typ Plats  RitSkala  Tryckskala Yta  Rek/rev Tryckår 

FT Mohemmet-Kållebo 1:15000  1:10, 1:7,5  10 km2  2021/22 Ny 

FT Tångerda  1:15000  1:10, 1:7,5  4,5 km2  2022 (rev) 

FT Vattentornet  1:15000  1:10, 1:7,5  5 km2  2022 (rev) 

FT Nya klubbstugan 1:15000  1:10, 1:7,5  8 km2  2022 (rev) 

FT Illharjen/Sandåkra 1:15000  1:10, 1:7,5  12 km2  2022 (rev utökning)) 

FT Krypesten-Nye 1:15000  1:10, 1:7,5  11,5 km2  2022 (rev) 

FT Prästastigen   1:15000  1:10, 1:7,5  9 km2   2022 (rev) 

FT Holsby  1:15000  1:10, 1:7,5000 7 km2  2022 (rev) 

SpK Tjustkulle (ny) 1:4000  1:4000, 1:3000 3 km2   2020/21/22 Ny 

SpK Östanå  1:4000  1:4000,1:3000 3 km  2022 (rev) 

SpK Holsby  1:4000  1:4000, 1;3000 1,2 km2  2022/(rev) 

SkK Skolgårdskartor 1:1,500  1:1500, 1:1000   2020 (rev) 

OBS! Kontinuerlig uppdatering/revidering av aktuella kartor 

 

Vetlanda 15 dec 2021 

Stefan G Larsson 

ordf. kartsektionen 


