Liste over dokumenter for korttegning på DOFs hjemmeside

Samme rækkefølge som dokumenterne på hjemmesiden når ”title” og ”A-Å” er valgt
1 – Liste over dokumenter for korttegning på DOFs hjemmeside
2 - Nyhedsbrev december 2018
Nyhedsbrev med forskellige opdateringer og nyheder for korttegningen
3 - Nyhedsbrev april 2019
Nyhedsbrev med forskellige opdateringer og nyheder for korttegningen
GRUNDKORT
a - Grundkort - bestilling og priser, grundkort (jan 2019)
Beskrivelse af MapMagic data materiale og DOF grundmateriale, som kan bestilles ved kortsupervisor for kr. 500,a - Grundkort - ISOM 2017-2, grundkort template ocad 10 (jan 2019)
Fil for fremstilling af eget grundmateriale med nyeste symboler ISOM 2017-2. Importer MapMagic data til denne fil
a - Grundkort - ISOM 2017-2, grundkort template ocad 9 (jan 2019)
Fil for fremstilling af eget grundmateriale med nyeste symboler ISOM 2017+. Importer MapMagic data til denne fil
a - Grundkort - ISSOM 2006, grundkort template ocad 9 (april 2019)
Fil for fremstilling af eget grundmateriale med nyeste symboler ISSOM 2006. Importer MapMagic data til denne fil
a - Grundkort - ISSprOM 2019, grundkort template ocad 10 (april 2019)
Fil for fremstilling af eget grundmateriale med nyeste symboler ISSprOM 2019. Importer MapMagic data til denne fil
a - Grundkort - ISSprOM 2019, grundkort template ocad 9 (april 2019)
Fil for fremstilling af eget grundmateriale med nyeste symboler ISSprOM 2019. Importer MapMagic data til denne fil
a - Grundkort - Skolegårdskort, grundkort template ocad 9 (april 2019)
Fil for fremstilling af eget grundmateriale for skolegårdskort. Importer MapMagic data til denne fil
a - Grundkort - Værd at vide, eksempler grundkort data (april 2018)
Eksempler på alle data for fremstilling af grundkort over et område i Rold Skov
a - Grundkort - Værd at vide, kort i stor målestok (februar 2017)
Beskrivelse af fremstilling af skolegårdskort
REKOGNOSCERING
b - Rekognoscering - Avenza Map vejledning (jan 2019)
Vejledning i import af kort til AvenzaMap og brug af applikationen i rekognosceringsarbejdet på smartphone
b - Rekognoscering - GPSmap og korttegning (jan 2019)
Vejledning i import af kort til Garmin GPSmap og brug af GPS'en i rekognosceringsarbejdet.
b - Rekognoscering - Rekognosceringsnorm (januar 2012)
Forslag til rekognosceringsnorm for arbejdet i marken.
b - Rekognoscering - Værd at vide..Generalisering (februar 2010)
En kort beskrivelse af generalisering i kortarbejdet
b - Rekognoscering - Værd at vide..Reko COWI kurver (februar 2010)
En kort beskrivelse af rekognosceringsarbejdet i marken med fif og hints for fremstilling af kurvebilledet.
RENTEGNING
c - Rentegning - filer for konvertering til ISOM 2017 (juli 2017)
Filer der skal bruges når man vil konvertere et kort som er tegnet med ISOM 2000 til ISOM 2017 – se vejledning
c - Rentegning - ISOM 2017 Illustrator ai10 symboler (jan 2018)
Illustrator fil med ISOM 2017 symbolerne
c - Rentegning - ISOM 2017 ny farvetabel (dec 2018)
Tabel med farverne i ISOM 2017, som skal bruges i alle kortfiler.
c - Rentegning - ISOM 2017 ocad signaturforklaring (dec 2018)
Ocad fil med dansk signaturforklaring, ISOM 2017 . Filen åbnes og signaturforklaringen kopieres til egen fil
c - Rentegning - Layout af o-kort (januar 2012)
Eksempel på layout af orienteringskor med beskrivelse af de informationer der skal være på kortet.
c - Rentegning - Skolegårdskort, norm, layout (jan 2019)
Ocad 10 Fil med alle symboler for signaturforklaring og layout
c - Rentegning - Tjekliste (januar 2012)
Tjekliste, som bruges som afslutning på rentegningen og før kortet printes.
c - Rentegning - Vejledning konvertering ISOM 2000 til 2007 (juli 2017)
Vejledning i at konvertere sine ældre filer, som er tegnet med ISOM 2000 , om til ISOM 2017
c - Rentegning - Øvelse template, rentegning OCAD (februar 2016)
Raster template for øvelser i rentegning. Filen åbnes som baggrundskort.

KORTNORMER IOF
d - Kortnorm - ISMTBOM 2010 engelsk tekst
IOFs kortnorm for MTB orienteering ISMTBOM 2010 på engelsk. Tjek MTB udvalget for ”uofficielle”opdateringer
d - Kortnorm - ISOM 2017 DK signaturforklaring (jan 2018)
ISOM 2017 signaturforklaring, dansk tekst, for print. Fylder 2 A4 sider
d - Kortnorm - ISOM 2017 norm for orienterings kort, dansk tekst
Oversættelse af ISOM 2017 til dansk. Identisk med det trykte hefte. Opdatering dec. 2018 er ikke med.
d - Kortnorm - ISOM 2017 og ISSprOM 2019 farve appendix
Farve appendix til IOFs kortnorm ISOM 2017-2 og ISSprOM 2019 på engelsk. Udgivet december 2018.
d - Kortnorm - ISOM 2017-2 norm for orienteringskort, engelsk tekst
IOFs kortnorm ISOM 2017-2 på engelsk. Opdateringerne offentliggjort december 2018 er med i denne udgave.
d - Kortnorm - ISSOM 2006 norm for sprintkort, engelsk tekst
IOFs kortnorm ISSOM 2006 på engelsk. Afløses af ISSprOM 2019 med virkning fra 1. Jan 2020.
d - Kortnorm - ISSprOM 2019 norm for sprintkort, engelsk tekst
IOFs kortnorm ISSprOM 2019 på engelsk. Afløser ISSOM 2006 med virkning fra 1. Jan 2020.
d - Kortnorm – Skolegårdskort 2019, dansk tekst, norm, layout
Normen er basere på IOFs kortkommissions forslag til symboler for skolegårdskort.

FARVEPRINT
e - Farveprint - Farveguide for lokale print (marts 2016)
Farveguide for test om kvaliteten er god nok på lokal printer. Er et must, når man ikke anvender farveprint fra trykkeri.
e - Farveprint, offset - Anbefalet trykkeri og priser (januar 2019)
Kortudvalgets anbefaling af firma for farveprint, samt priser for offset og farveprint
DIVERSE
f - Diverse - GeoRef ocad og ai filer (dec 2017)
Vejledning i at georeferere ældre ocad og ai filer
f - Diverse - Guide for valg af DM terræn (maj 2014)
Vejledning i udvælgelse af DM terræner for de forskellige dicipliner
f - Diverse - IOF Map commission hjemmeside
Link til IOF kortkommittees egen hjemmeside. Er ikke en del af IOFs officielle hjemmeside
f - Diverse - IOF Map commission - Instructor's kit
Undervisnings materiale som fremstilles og vedligeholdes af IOFs kortkommittee
f - Diverse - Tro og love, erklæring
Dokument for aftale mellem korttegner og klub
f - Diverse - Værd at vide - Betalt korttegning (februar 2016)
Et par hint og adresser til professionelle korttegnere

