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Regler vid användning av Digitala kartdatabaser inom Uppsala OL-allians. 
 
Bakgrund 
För att göra orienteringskartorna mer lättillgängliga för Uppsala orienteringsklubbars 
verksamhet underlättar det om det går att använda kartdatabaser för att lägga banor och sedan 
mångfaldiga dessa genom utskrift eller kopiering. Idag är inte detta uppstyrt mellan klubbarna 
på ett bra och enkelt sätt. 
Det är inte meningen att användning av kartdatabaser ska minska intäkterna för 
kartförsäljning, men inte heller generera en större vinst.  
Tillgängligheten är viktig för att kunna öka intresset för våra kartor. 
 
Regler för användning 
Kartdatabaserna ägs av klubben som producerat kartorna. Denna klubb har full copyright för 
dessa. Orienteringsklubbar köper nyttjanderätten av kartdatabaserna. Nyttjanderätten ger rätt 
till att använda databaserna under 2007. Det ger möjlighet till att använda alla kartor 
(undantag avlysta områden) eller om så önskas enstaka kartor. 
Köpande klubb ska ha en utsedd ansvarig kontaktperson som går i god för att erhållet material 
hanteras på föreskrivet sett. Denna person har hand om CDn med kartmaterialet. 
Kontaktpersonen kan i sin tur vidareförmedla kartor till lämpliga personer i klubben och 
föreskriva hur databaserna får användas. Observera att dessa lämpliga personer i sin tur inte 
får föra databaserna vidare utan detta måste alltid ske via kontaktpersonen i klubben. 
Kontaktpersonen ansvarar för att klubben för statistik på hur mycket respektive karta skrivs 
ut. Detta görs för att kunna se över och förbättra arbetssättet till nästkommande år. Feedback 
på kartors kvalitet och användarvänlighet mottages tacksamt! 
Inga personer utanför klubben skall få tillgång till kartdatabasen. 
Databasen får användas av klubben för utskrift av kartor för klubbens behov vid träning och 
arrangemang för klubbens medlemmar.  Förtydligande till detta:  

• I de fall annan klubbs karta används till av SOFT sanktionerad tävling 
(nationell eller distrikt) bestämmer upphovsrättsinnehavaren priset för 
kartorna. 

• Vid sponsoraktiviteter så betalar arrangerande klubb 6 kr/karta/deltagare. 
Motivering att denna aktivitet inte riktar sig till orienterare. 

Samma regler gäller för Uppsala OL allians kartor som enskild klubbs karta. 
I tveksamma fall tas kontakt med kontaktperson för kartan där det skall ordnas ett 
arrangemang. 
Spridning av karta får ske via Internet på tillfällig filarea alternativt på lösenords-skyddad 
sida. Det ska inte gå för allmänheten att enkelt hitta till kartan. 
Kopiering av offsettryckt karta inräknas också i reglerna för digital kartdatabasanvändning. 
Klubben ska skaffa tillstånd av markägare och jakträttsinnehavare för arrangemang. Gäller 
även enkla träningar. 
 
Vad betalar man för? 
Kontaktperson från säljande klubb överlämnar en CD innehållande 

• Alla klubbens kartor i digitalt format. 
• Lista på markägarkontakter. 
• Anvisningar för arrangemang av orienteringsträningar. 
• Regler för kartdatabasanvändning. 
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Kontaktpersoner 
OK Linné : Björn Olovsson 
Uppsala OL-allians och Upsala IF: Thomas Kampf 
IF Thor : Johan Ohlström 
 
Uppsala 2007-02-20 
 
Johan OhlströmJohan OhlströmJohan OhlströmJohan Ohlström    
Protokollskrivare (IF Thor) 
 
 
Thomas KampfThomas KampfThomas KampfThomas Kampf    
Justeras (Upsala IF och Uppsala OL-allians) 
 
 
Christer ErikssonChrister ErikssonChrister ErikssonChrister Eriksson    
Justeras (OK Linné) 
 


