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Veslesprekken

Velkommen til o-løp utenfor allfarvei, hinsides vedtatte kartnormer, 
Norges første o-løp på autogenerert LIDAR-kart

Et unikt løp med et unikt kart

Veslesprekken går i en del av Nordmarka - vest for Varingskollen og sør for 
Langvann - som ikke tidligere er kartlagt for moderne orientering, på et nylaget 
LIDAR-kart. Det vil si et maskingenerert kart basert på laserdata. Til forskjell fra 
standard o-kart er det hverken synfart av bakkemannskap eller rentegnet av 
menneskehender. Kun en viss «feltkalibrering» har blitt utført.

Terje Wiig Mathisen, ekspert på både databehandling og o-kart (bl.a. leder av Norsk 
Orienterings kartkomite), står bak kartet. Selv om det meste av Norges topografi nå er 
kartlagt i detalj fra fly med LIDAR instrumentet (under ledelse av o-løper Einar 
Jensen ved Kartverket) er foreliggende rådata ikke lesbare for hverken mennesker 
generelt eller o-løpere spesielt. Å prosessere de enorme datamengdene i framstillingen
av noe som til slutt ligner et akseptabelt o-kart, krever ekstraordinære kunnskaper om 
hva dataene kan fortelle, og hva en o-løper kan ha nytte av, samt den rette 
programvaren. Wiig Mathisen hadde all kunnskapen og de nødvendige verktøyene.

https://no.wikipedia.org/wiki/LIDAR


Kartet var en premie til arrangørene av «det beste rankingløpet i 2017» kåret av 
medlemmer på Geoformersforumet på Facebook.

Det ferdige resultatet kan sammenlignes med et uretusjert fotografi - uten hjelp av den
menneskelige karttegner vi er vant med som forstørrer og forenkler detaljer. Derfor 
har kartet kantete høydekurver som av og til framstår brutalt skarpe. De få husene som
finnes i randsonen - ved Store Gørja og den enslige hytta ved Hyttetjern - er nesten 
usynlige prikker. Typiske o-kartdetaljer som steiner er fraværende. Svarte prikker 
eller flekker er hovedsakelig en indikasjon på forekomst av skrenter. Høy 
konsentrasjon av svart skal som regel tolkes som stup. Noen få overtydelige veier, 
slep og stier i er unntak. Stier og tråkk er det uansett lite av i dette terrenget, selv om 
noen kan dukke opp som hyggelig overraskelser. Mange små bekker og myrer er 
heller ikke fanget opp av LIDAR instrumentet, og ikke med på kartet, men blåfargen 
som er brukt er pålitelig. Det gjelder i overraskende grad også bruken fargene gul og 
grønn i markeringen av vegetasjonstetthet. Graden av løpbarhet kan være en annen 
sak. Førsteutkastet kunne by på grønne striper for undervegetasjon, men etter et par 
kalibreringsbefaringer ble det mulig å filtrere disse vekk. 

Terrenget byr på mye åpen skog, og er lite preget av moderne skogsdrift. Både 
Hytteåsen og Glotjernskollen er på Naturvernforbundets liste over eventyrskoger. 
Hytteåsen er forøvrig er fri for hytter. Navnet skal komme av en smeltehytte ved 
Hakadal verk. Terrenget er relativt kupert, med en fin blanding av furuskog, granskog,
løvskog og åpne og bevokste myrer. 

Løypene er for det meste lagt i forholdsvis slake traséer, særlig ned mot mål 344 moh.
Langløypa byr på mer utfordrende partier midtveis. 

Gjenngrodd 
traktorveikryss 
nedenfor startpost



Samlingsplass
Samlingsplass er i nordøstre enden av Langvann 344 moh, ca, 3 km fra Hakadal stasjon. Det 
tar ca. en halvtime med sykkel og en time til fots vestover fra Hakadal stasjon. 

O-camp
I samarbeid med Geoformersforumet på Facebook arrangeres det O-camp ved samlingsplass 
fra fredag til lørdag. Dog er det værforbehold. Ved regn blir det avlyst. Sjekk lenken om i 
tvil.

Offentlig kommunikasjon:
Tog til Hakadal (ca. 40 min. fra Oslo S kl. 9:42 og 11:42 lørdagen, og evt. 15:42, 16:22, 
16:42, 17:42, 18:22, 19:42 og 20:22 fredagen i forveien.) De som ønsker å ta med sykkel på 
toget må forhåndsbestille plass til sykkel hos NSB. NB! Maks 20 sykler per tog.

Parkering: ved Hakadal stasjon.

Starttid: 12:00-14:00.  Siste målgang: 15:30 

Start: 1,2 km syd for samlingsplass. 412 m.o.h. Rødmerket skitrasé størstedelen av veien.  

Klasser, løypelengder, stigning & kartutskrifter (målestokk & størrelse):
Lang 6,7 km 180-200 m stigning med høyeste punkt 523 moh. 1:10.000 A3 
Mellom 4,2 km ca 100 m stigning med høyeste punkt 501 moh. 1:7.500   A3 
Kort 2,7 km ca 70 m stigning med høyeste punkt ca 480 moh. 1:7.500   A4

Siden kartet ikke holder ordinær o-kartstandard, og terrenget er nesten uten stier og veier, er 
disse løypene kun egnet for løpere som normalt klarer løyper med A-vanskelighetsgrad.  
Nybegynnere eller urutinerte løpere bør derfor ikke delta på egenhånd. Evt. samløping med 
erfarne o-løpere er en mulighet. 

Ta gjerne med plastlomme (A3/A4) fra tidligere løp!

https://www.facebook.com/events/233692957308663/


Premier

Vinnerne i de tre løypene = klassene, får hvert sitt Geoformerskrus

Startkontigent 

Medlemmer i GeoForm/OSI/deltakere under 17 år: kr. 30,- 
Andre: kr. 70,- 
DNV/Esso: kr. 0,- (faktureres i etterkant)

Påmelding og betaling ved frammøte, kontant eller 

Vipps: 101093 ("GeoForm startkontgent") 

GPS-tracking: Livelox. Ta med GPS-klokke og legg ut sporet ditt!

Resultater: http://ilgeoform.no/rankinglop/ og http://eventor.orientering.no

Arrangører 

IL GeoForm v/Harald Østgaard Lund og Harald Iwe 

i samarbeid med Geoformersforumet v/ Sindre Langaas

http://eventor.orientering.no/
http://ilgeoform.no/rankinglop/

