Kartsektionens verksamhetsberättelse för år 2019
Kartsektion: Stefan G Larsson
Under året har OK Njudung fortsatt med sin omfattande kartproduktion.
Det främsta skälet är klubbens behov av både nyproducerade kartor och
äldre kartor som måste hållas aktuella genom revidering. Dessutom finns
en efterfrågan och ett behov av aktuella skolgårdskartor
Orienteringskartor 2019
Det huvudsakliga kartritningsarbetet inriktades på att färdigställa nya
kartor till OK Njudungs tävlingar i september 2021. Klubben har tilldelats
Veteran-SM detta år och kommer att omfatta en sprintävling och två
skogstävlingar i medeldistans respektive långdistans. Tidsåtgången på
dessa kartor beräknas överstiga 600 timmar och därför tas tid i anspråk
både 2019, 2020 och 2021.
Produktion av orienteringskartor 2019
Nye
Ny karta har påbörjades i slutet på 2015. Området användes främst för
dagetappen av VETLANDA OL-SPORT CUP 2017. Utöver tävlingsområdet
har kartan utökats åt NV där terrängen är både kuperad och
orienteringstekniskt mer utmanande. Kartan har under 2019 reviderats
och utökats mot ”Krypesten”
Mohemmet-Kållebo
Mohemmet-Kållebo är arbetsnamnet på vår nya karta, som ska använda
vid VeteranSM 2021. Kartan är belägen ca 2 mil söder om Vetlanda
mellan Korsberga och Nye. Tävlingscentrum blir gården Fagerhult. I
dagsläget är samtliga mark och jakträttsinnehavare kontaktade.
Kartritningen har påbörjats och terrängen är fin.
Sandåkra
Under sommaren 2016 påbörjades en karta över Sandåkra som främst
avses att användas för närarrangemang, klubbtävlingar och träning. 17
november 2019 användes kartan för fjärde gången på vår traditionella
höstavslutning ”SLUTDREVET” Kartan utökas varje år med någon
kvadratkilometer. Kartan är stor (13 kvadratkilometer) och ännu inte helt
klar.
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 har flera av dessa kartor reviderats då förändringsarbetet på våra
skolor är stort. Även under 2019 har revidering av skolgårdskartor
bedrivits
Nya sprintkartor.
Tjustkulleområdet kommer att få en nyare karta. Detta området kommer
att användas till sprintdistansen på VeteranSM 2021. Arbetet med denna
kartan påbörjas i maj 2020
Under året har Östanåområdets sprintkarta uppdaterats, liksom
Kråkegårdens sprintkarta.
.
Nya klubbstugan
Fortsatt revidering av ny bebyggelse, framkomlighet nya och ändrade
stigar och vägar samt nya avverkningar.
Vetlanda Norra
Kartdatabasen ”VETLANDA NORRA” är under fortsatt utveckling. Ur denna
kartdatabas ska klubben framöver kunna fortsätta göra utsnitt för
aktuella orienteringsaktiviteter norr och öster om Vetlanda. Utsnitt
”Vattentornet” reviderad 2019. För övrig reviderades både
”Tångerda”området och ”Speedway”området.
För närvarande byggs nytt i Nydalakurvan och Himmlabackarna.

Illharjen
Är numera integrerad med Sandåkrahöjden.
Redovisning av nya skidspår
Redovisning på karta av nya 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.)
Motionsarrangemang
Ett behov klubben har är kartor för motionsarrangemang. De områden
som redan använts för större tävlingar kan användas av klubben för
Veckans Bana och liknande arrangemang efter samråd med kartansvarig.
Nyttan av orienteringskartor för andra i samhället
Våra orienteringskartor har förutom för oss orienterare ett stort värde
också för många andra i vårt samhälle.

Exempel: Markägare: Redovisning av vägar, stigar, skogsbestånd,
framkomlighet mm. Jakträttsinnehavare för att hitta, sätta pass, redovisa
platser, organisera jakt och eftersök mm. Polis för att hitta, organisera
sök efter försvunna mm. Allmänheten för rekreation, promenader,
motionslöpning, svamp- och bärplockning mm.
För att bedriva en bra orienteringsverksamhet behövs förstklassiga
kartor. Detta är också målsättningen för OK Njudung

För kartsektionen den 11 december 2019

___________________
Stefan G Larsson

Bilaga: Klubbens planerade kartframställning

Planerad kartframställning år 2019 för OK Njudung
Typ

Plats

RitSkala

Tryckskala

Yta

Rek/rev Tryckår

FT

Mohemmet-Kållebo

1:15

1:10, 1:7,5

10 km2

2020/21

FT

Vetlanda

1:15

1:10,1:7,5

15 km2

2020 (rev)

FT

Klubbstugan

1:15

1:10,1:7,5

8 km2

20220 (rev)

FT

Illharjen/Sandåkra

1:15

1:10,1:7,5

12 km2

2020 (rev)

FT

Nye (ny)

1:15

1:10, 1:7,5

10 km2

2020 (rev+utök)

FT

Prästastigen

1:15

1:10, 1:7,5

9 km

2020 (rev)

FT

Holsby

1:15

1:10,1:7,5

7 km2

2020 (rev)

SpK

Tjustkulle (ny)

1:4000

1:4000, 1:3000

3 km

2020/21

SkK

Skolgårdskartor

1.1500

1:1500, 1:1000

N

OBS! Kontinuerlig uppdatering/revidering av aktuella kartor
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