
 

 INFO OG PRISER 2020  
- PRINT AV KART  

- PRINT AV KART m/LØYPER  

- PRINT AV LØYPER PÅ OFFSETTRYKTE KART  

- PLASTPOSER FOR KART  

- G-PRINT PAPIR  
 

Hamar Orienteringsklubb kan tilby print av kart til o-løp. Vi leier en Konica Minolta C250i og er 

autorisert av NOF for print til kretsløp.  

 

All kartprint kjøres med overtrykkingseffekt på kartet og transparent løypetrykk. Papirtype: G-print, 

115 g/m2
  

 

Foruten selve "trykkingen" kan vi påta oss å redigere layout på kartet tilpasset A4 eller A3 samt "sette 

løyper" i OCAD, men ser helst at lagene selv gjør dette da det arbeids- og tidsmessig belaster de få i 

Hamar OK som betjener utstyret/OCAD.  

 

For at flest mulig løpsarrangører skal ha løse postbeskrivelser på start, tilbyr vi å kopiere og skjære til 

løse postbeskrivelser til selvkostnad. (Dere betaler kun våre papirutgifter og kopiavgift til printer-

leverandøren)  

 

Det leses alltid nøye korrektur på at postbeskrivelser er i samsvar med normen for IOF-postbeskrivelser, 

at klassebetegnelsene er riktig skrevet og at kartet fungerer slik det skal med overtrykkingseffekt.  

 

Vi har også et lager av plastposer for kart som muliggjør pakking av kartene i plast etter hvert som 

løypene printes ut. Flere og flere velger den løsningen.  

 

Vi kan også videreselge G-print papir til andre o-lag hvis det er snakk om et mindre antall. 

 

VIKTIG !  
 

Vi må ha konseptet (kart med poster/løyper etc.), eller Ocad-fil(er), minst en uke før 

arrangementet og ser helst at det gjøres avtale om print lengre tid i forveien. Dette fordi 

printingen i hovedsak gjøres på dugnadsbasis og at det normalt ikke kan forventes at man 

kan stille opp på kort varsel.  



PRISER PÅ PRINT 2020  
 

Print av kart (med eller uten løyper/postbeskrivelse)  
- Vi printer ut kart og løyper i samme operasjon på G-print papir  

 

A4: kr 4,85 pr stk  

A3: kr 8,50 pr stk  

 

Tilleggspriser: 
 

Startpris 1 printserie/løype: kr 60,-  

Startpris flere printserier/løyper: kr 30,- (pr serie/løype)  

Evt. lage layout på utsnitt: kr 100-300 (avhengig av omfang, reklamemengde etc.)  

Evt. setting av poster/løyper i Ocad: kr 200-300 (avhengig av antall poster/løyper)  

 

A3 er maks format. I helt spesielle tilfeller kan vi kjøre noe større format, begrenset til 311mm på en a v 

arksidene, men har normalt ikke større papirformat enn A3 på lager.  

 

For at flest mulig arrangører skal ha løse postbeskrivelser på start, tilbyr vi kopiering og tilskjæring av disse til 

selvkostnad.  

 

Print av løyper (og postbeskrivelse) på offsettrykte kart  
- Dere kommer med offsettrykt kart, vi printer på løyper og evt. postbeskrivelse  

 

Pr løype: kr 100,-  

Pr print opp til og med kartstørrelse A4: kr 2,10  

Pr print opp til og med kartstørrelse A3++: kr 3,30  

 

Tilleggspriser:  
 

Evt. sette løyper i OCAD: kr 200-300 (avhengig av antall løyper/poster)  

 

Store kart må beskjæres før print av løype. Maksimalt mål på en av sidene er 311mm.  

 

Rabatter  
Kr 1000-1500 7,5%  

Kr 1500-2000 10,0%  

Kr 2000-2500 12,5%  

Kr 2500-3000 15,0%  

Kr 3000 eller mer 17,5%  

 

Rabatten regnes pr oppdrag.  

 

Andre trykkeoppdrag  
Hamar OK kan også utføre ulike kopi- og printtjenester. Brosjyrer, dokumenter og hefter (medlemsblad), i 

sort/hvitt eller farger. Dette har vi normalt ledig tid til i vinterhalvåret, men svært begrenset kapasitet til i 

sommerhalvåret. Be om pristilbud!  



Plastposer for kart  
Hamar OK har til enhver tid et lager av plastposer for kart. Vi kan derfor tilby oss å putte kartene i plastpose 

etter hvert som løypene printes. Dere kan således få kartene ferdig preparert, sortert løypevis, klare til å 

legges ut på start. Det eliminerer lagenes pakkedugnad som ofte er en kilde til at feil oppstår.  

Plastposene (til kart i A4- og A3-størrelse) handler vi hos Idrettsbutikken på Flisa og selger dem videre for 

samme pris som vi kjøper dem for. Eventuelt et lite påslag dersom plasten må hentes/sendes, men vi prøver å 

passe på å gjøre kjøp når en av oss allikevel er i området.  

 

Priser på posene vi har på lager nå (vår 2017).  

A4: kr 1,30  

A3: kr 1,80  

 

Papir til kartprint, G-print 115 g/m2  

Vi har alliert oss med et lokalt trykkeri som skaffer oss, og skjærer til, G-print papir. I et noe begrenset 

omfang kan vi derfor videreselge papir til andre lag.  
 

Kontaktperson:  
Terje Gudbrandsen, mobil 971 47 605, E-post: tegudbra@online.no  

 

 

HVA ER OVERTRYKKINGSEFFEKT?  
Print med overtrykkingseffekt vil si at man simulerer tradisjonell trykking med PMS-farger i offset. I 

offsettrykk legges rene PMS-farger på papiret i en bestemt rekkefølge hvilket gir andre fargenyanser der 

farger legges på hverandre. Denne effekten får man fram ved print med overtrykkingseffekt. Fordelen er et 

bedre lesbart kart. I tillegg printer vi alltid med løypemodulen i utskriftsmodus hvilket gir transparent 

løypetrykk. Kartfila som hentes inn i løypeleggingsfila skal stå i PMS-modus (Spot Color), og må fungere i denne 

modusen. Løypeleggingsfila (som det printes fra) skal stå i utskriftsmodus. I tillegg kommer eventuelt et 

mellomlag for layout dersom det skal lages layout til et utsnitt fra et større kart. Det er en god del større 

datamengde som skal overføres til printeren ved overtrykkingseffekt.  
 

        Print UTEN overtrykkingseffekt              Print MED overtrykkingseffekt  

           og transparent løypetrykk                   og transparent løypetrykk 

        


