Hjälp oss att förbättra våra kartor!
Bakgrund.
Naturen och kartan är vår idrottsplats.
Men naturen förändras ständigt: Ett nytt hus byggs, ett annat kanske rivs. Stigen du brukar träna på blir
på några dagar en bilväg. Plötsligt blir ditt bästa svampställe ett kalhygge, osv.
Det här sker hela tiden. Orienteringskartan som överensstämde så bra med verkligheten för ett par år
sedan är inte längre aktuell.
Vill Du att kartan - som är förutsättningen för hela vår idrott - ska återge naturen som den verkligen ser
ut, måste vi förändra kartan. Det brukar kallas att man ”reviderar” kartan.
En låg uppskattning är att vi utnyttjar 50 km2 orienteringskarta varje år till olika typer av aktiviteter. Att
upptäcka de förändringar som sker i terrängen under t.ex. ett år, och föra in dessa på våra kartor är ett
omfattande och tidskrävande jobb.
Och det är här som varje mora-orienterare skulle kunna hjälpa till.
Nej, det handlar inte i första hand om att Du ska bli kartritare! Det handlar om att hjälpa oss att
upptäcka ställen där kartan behöver revideras.
Under en säsong besöker ett hundratal Mora-orienterare några av de här 50 kvadratkilometrarna en
eller flera gånger. T.ex. vid banläggning, deltagande i träningsaktivitet, egen träning, utflykter, bär- eller
svampplockning.
Tänk om var och en vid de här tillfällena vore lite uppmärksam på ställen där kartan inte stämmer
med verkligheten, och rapporterade in detta till någon av nedanstående kontaktpersoner!
Ett visst minimikrav på inrapporteringen måste vi förstås ställa. Du måste på en karta kunna peka ut
eller rita in VAR felet är och VAD du tycker är fel. (Men visst borde väl en aktiv orienterare klara en sån
sak.)
Om det kunde fungera på det här viset, skulle de klubbmedlemmar som har ”kartritarkompetens” kunna
besöka platsen och göra själva revideringen.
Det finns också positiva saker för Dig med det här arbetssättet:
Genom att fundera över hur verkligheten ska/kan återges på kartan, blir Du också på sikt en bättre
orienterare.
Dessutom kommer Du att känna en delaktighet i klubbens så viktiga kartförsörjning .
Klubbens kartbas.
Sedan ungefär ett år tillbaka har klubben alla kartor (sprint- och skolkartorna undantagna) som ritats de
senaste 20 åren sammanförda till en enda stor karta, som vi kallar vår kartbas.
Den utgör nu klubbens originalkarta och alla revideringar som görs, ska föras in på just denna.
I nuläget har bara sex personer direkt åtkomst till den.
Behöver Du en karta för t.ex. en träningsaktivitet, kontaktar du i första hand vår kanslist, Thomas
Eriksson, som kan tillhandahålla kopior eller utsnitt direkt från kartbasen.
Därmed får Du den aktuellaste kartan, som vi har tillgång till.
Hämtar du kartan till din aktivitet från annat håll, riskerar du att den inte är lika aktuell.

Rapportera in kartfel.
På grund av arbetets omfattning med revideringar, har vi delat upp underhållet av kartbasen på fyra
personer som ansvarar för var sitt område.
Se översiktskartan nedan.
Då du rapporterar in felaktigheter bör du göra det till den som ansvarar för respektive område.
Zhenya (Evgeniya) Ryapolova (ryapolova.evgeniya@gmail.com) svarar för Mora_Syd
Jonas Buud (jonas_buud@hotmail.com) svarar för Mora_Väst
Lars Ambrosiusson (lars.ambrosiusson@skogsstyrelsen.se ) svarar för Mora_Nord
Hans Johansson (hans.ove.johansson@telia.com) svarar för Mora_Öst
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