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Del A – orienteringskart 
Orienteringskart er kart med et høyt detaljnivå som blant annet brukes av orienteringsløpere i 

orienteringsløp. Kartserien kommer i en mengde forskjellige målestokker og med forskjellig 

ekvidistanse. I oppgavene er det angitt den informasjonen du trenger. 

 

Fakta om kartet under: Kartet er et orienteringskart, målestokk 1:10000, ekvidistanse 5 meter. 

 
 

Spørsmål: 

1. Hva betyr karttegnet som pilen A peker på? 

2. Hva betyr karttegnet som pilen B peker på? 

3. Hva betyr karttegnet som pilen C peker på? 

4. Hva betyr karttegnet som pilen D peker på? 

5. Hva betyr karttegnet som pilen E peker på? 

6. Hva betyr karttegnet som pilen F peker på? 

7. Hvor høyt over havet ligger punktet som pilen G peker på? 

8. Hvor lang er avstanden i luftlinje mellom punktet som pilen E peker på og punktet 

pilen G peker på? 
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Del B – himmelretninger 
 

 
 

9. I hvilken himmelretning peker pilen H 

10. I hvilken himmelretning peker pilen I 

11. I hvilken himmelretning går du om du får oppgitt å følge en kurs på 270 grader? 
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Del C – Kart- og terrengforståelse 
Under finner dere tre terrengprofiler som passer med hvert sitt strekk på kartet. Oppgaven går 

ut på å finne ut hvilket av strekkene som passer hver enkelt profil. 

 
 

12. Hvilket av strekkene over viser denne profilen?  

13. Hvilket av strekkene over viser denne profilen?  

14. Hvilket av strekkene over viser denne profilen?  
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Del D – Sjøkart 

Under finner dere et Sjøkart. 

 
 

15. Hva er fartsgrensen for båter ved Rødtangen? 

16. Hvor dypt kan båten din maksimalt stikke hvis du ønsker å seile rundt Kjanken? 

 

Del E – GPS-kunnskap 

17. Hvorfor bør vi ha med kart og kompass i tillegg til GPS-mottaker på tur i ukjent 

terreng? 

18. Hvorfor kan en GPS-mottaker vise feil dersom terrenget er veldig kupert eller har 

mange tette trær? 
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Del F – Kart M711 (Norge 1:50 000) 
Hele Norge er dekket av en lik kartserie. Totalt er det 727 kartblad som dekker landet i 

målestokken 1:50 000. Serien er kjent som Norge 1:50 000 eller militært M711. I oppgavene 

er det angitt den informasjonen du trenger. 

 
 

19. Hva er den fullstendige UTM-kartreferansen til det trigonometriske punktet på 

Slåttenovi på kartutsnittet over? Begge utsnittene som er vist er hentet fra det samme 

kartbladet. Utskriften kan være litt forskjellig fra målestokken for kartserien. 

20. Hvor høyt over havet er toppen av Jonshorgi? 

21. Hva er ekvidistansen på kartserien Norge 1:50 000 / M711? 

22. Hva er høydeforskjellen mellom tellekurvene i kartserien Norge 1:50 000 / M711? 

23. Hvorfor endrer markeringen av vann farge ved Bolstadøyri? 

24. Hva betyr karttegnet som pilen X peker på? 

25. Hva betyr karttegnet som pilen Y peker på? 

26. Hva betyr karttegnet som pilen Z peker på? 

 


